
видавничий дім дмитра Бураго



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

***************************************************

Наукове видання

«мова і КуЛЬтура»
Випуск 15
Том V (159)

Київ
2012



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский дом Дмитрия Бураго

***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК и КуЛЬтура»
Выпуск 15
Том V (159)

Киев
2012



УДК 80 + 008] (082)
М 74

м 74 мова і КуЛЬтура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 
Вип. 15. – Т. V (159). – 416 с.

наукове видання «мова і культура» засноване у 1992 році

Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.

головний редактор д. С. Бураго

редакційна колегія:
канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р фі-
лол. наук, проф., академік АН ВШ України Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф. 
О. П. Воробйова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник 
ВШ України Л. П. Іванова; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, заслуже-
ний працівник ВШ України М. О. Карпенко; д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; 
д-р філол. наук, проф. Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філос. 
наук, проф., д-р філол. наук, проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мой-
сієнко; д-р філол. наук, проф. Ю. В. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р 
філос. наук, проф., академік НАН України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. 
наук, проф. Г. В. Онкович; д-р філол. наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р філол. наук, проф. 
Г. Ф. Семенюк; д-р філол. наук, проф., академік НАН України, заслужений діяч науки і 
техніки України В. Г. Скляренко; д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, 
проф. О. С. Снитко; д-р філол. наук, проф. Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-
кор. АПН України Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2012
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2012



5

УДК 811.21/.22–119:821.222.1
Мазепова О.В.
(Київ, Україна)

доСЛідЖЕннЯ внутріШнЬого Світу ЛЮдини 
ЯК ФрагмЕнту мовноЇ Картини Світу ЕтноСу

У статті розглянуто специфіку внутрішнього світу людини як об’єкту лінгвістич-
ного дослідження. Визначено статус семантичного простору внутрішнього світу лю-
дини як фрагменту мовної картини світу та окреслено деякі напрями його дослідження 
на матеріалі східних мов.

Ключові слова: концепт, концептуалізація, вербальна репрезентація, мовна карти-
на світу, мовна свідомість, внутрішній світ людини.

В статье рассмотрена специфика внутреннего мира человека как объекта линг-
вистического исследования. Определен статус семантического пространства внутрен-
него мира человека как фрагмента языковой картины мира и обозначены некоторые 
направления его исследования на материале восточных языков.

Ключевые слова: концепт, концептуализация, вербальная репрезентация, языковая 
картина мира, языковое сознание, внутренний мир человека.

The article deals with the specific features of the inner world of a person as an object of 
linguistic study. The status of semantic space of the inner world of a person as a fragment of 
the lingual world-view and some possible ways of its studying on the  basis of the oriental 
languages are also examined.

Кey words: concept, conceptualisation, verbal representation, lingual world-view, lingual 
conciousness, inner world of a person.

У сучасній лінгвістичній науці, яка характеризується антропоцентричною спрямо-
ваністю, особливого значення набувать дослідження, присвячені реконструкції тако-
го складного об’єкту пізнання, як внутрішній світ людини. Попри те, що на матеріалі 
слов’янських і західних мов такі дослідження набирають все більших обертів, східні 
мови поки що залишаються на периферії загального процесу. Тому у своїй статті ми 
поставили за мету привернути увагу молодих дослідників-сходознавців до цього доволі 
актуального на сьогодні об’єкту пізнання і окреслити деякі перспективи його лінгвістич-
ного дослідження. Предметом статті є семантичний простір внутрішнього світу людини 
як фрагменту мовної картини світу певного етносу; об’єктом – ключові концепти вну-
трішнього світу людини як основа для контрастивних досліджень.

Лінгвістичне дослідження внутрішнього світу людини відбувається переважно у 
руслі когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології – сучасних, порівняно молодих на-
прямів мовознавчої науки, які активно розвиваються і багато в чому визначають обличчя 

ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури
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сучасної лінгвістичної науки. Обидва напрями сформувалися в межах антропоцентрич-
ної парадигми, яка прийшла на зміну структурно-семіотичній і скерувала ракурс дослі-
дження мовних процесів і явищ у бік їхнього тісного зв’язку з мисленням і духовно-
практичною діяльністю людини як представника певного етносу. 

Когнітивна лінгвістика розглядає мову як засіб отримання, зберігання, обробки й 
використання знань, вивчає способи концептуалізації й категоризації дійсності та вну-
трішнього рефлексивного досвіду людини (праці Н.Д. Арутюнової, А.П. Бабушкіна, С.А. 
Жаботинської, В.І. Карасіка, О.С. Кубрякової, З.Д. Попової, І.А. Стерніна, О.О. Селівано-
вої, Н.В. Слухай, Г.М. Яворської та ін.) На відміну від інших когнітивних наук, таких як 
когнітивна психологія, теорія штучного інтелекту, нейрофізіологія, філософська теорія 
когніції, когнітивна антропологія, когнітивна соціологія тощо, які також досліджують 
свідомість людини, когнітивна лінгвістика передусім спирається на мовний матеріал. 
При цьому цілі лінгвокогнітивного аналізу в різних конкретних напрямках (школах) ког-
нітивної лінгвістики можуть різнитися – від поглибленого дослідження мови за допомо-
гою когнітивного категоріально-терімінологічного апарату до конкретного моделювання 
змісту та структури окремих концептів як одиниць національної свідомості (концептос-
фери). Ця молода галузь науки на сьогоднішній день ще не має остаточно сформованого, 
єдиного термінологічного і категоріального апарату, а тому демонструє наявність певних 
розбіжностей як у визначенні теоретичних засад, так і з погляду дослідницьких прийо-
мів і практик [Попова 2007, 10–12].

Лінгвокультурологія як наука сформувалася на стику лінгвістики й культурології і 
є частиною міждисциплінарного комплексу наук, які досліджують проблеми співвідно-
шення і взаємозв’язку мови, культури, етносу (праці А. Вежбіцької, С.Г. Воркачова, І.О. 
Голубовської, О.О. Корнілова, В.В. Красних, Д.С. Лихачова, В.В. Колєсова, В.А. Мас-
лової, С.Є. Нікітіної, Ю.С. Степанова, В.М. Телія та ін.). З лінгвокультурологією, яка 
вивчає мову як феномен культури, а саме – прояви культури народу, що відобразилися і 
закріпилися в мові, тісно пов’язана етнолінгвістика. В.М. Телія навіть уважає лінвгво-
культурологію розділом етнолінгвістики, хоча на думку В.А. Маслової, це окремі науки 
з різним об’єктом дослідження [Маслова 2001, 9–12].

Звичайно, проблема зв’язку між мовою та концептуалізацією світу, основоположна 
для вказаних вище наукових напрямів, не є цілком новою для лінгвістики; вона є природ-
ним продовженням і розвитком традиційного для мовознавства кола проблем, пов’язаних 
з мовою і мисленням. На сучасному етапі ці питання найчастіше обговорюють у контек-
сті таких понять, як концепт, концептосфера, концептуальна і мовна картини світу люди-
ни (або народу), мовна особистість тощо. Одним з найбільш цікавих і перспективних на-
прямів сучасної антрополінгвістики є дослідження і реконструкція окремих фрагментів 
мовної картини світу певного етносу. Семантичний простір внутрішнього світу людини 
постає як фрагмент загальної картини світу, відображеної в людській психіці і вербалізо-
ваної засобами певної етнічної мови.

Відомо, що внутрішній світ людини – це деяка суб’єктивна реальність, не підвладна 
безпосередньому спостереженню й емпіричному аналізу. Унікальність цього об’єкту піз-
нання полягає в тому, що його можна досліджувати тільки опосередковано, на підставі 
інших, але повязаних з ним, зовнішньо виражених фактів і явищ. Так, психологи намага-
ються дістатися до внутрішнього світу людини шляхом аналізування її вчинків, лінгвісти 
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– через залучення мовних даних, адже “мова – це не тільки знакова система, пристосо-
вана для передавання повідомлень, а й компонент свідомості людини, який бере участь 
у створенні світу психіки і знання” [Телия 1987: 65]. Дослідники внутрішнього світу лю-
дини як обєкту лінгвістики (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, А.А.Залізняк, 
С.Є. Нікітіна, М.П. Одінцова, М.В. Піменова, В.М. Телія, О.В. Урисон, А.Д. Шмельов та 
ін.) зазначають, що його можна і потрібно вивчати через явища й характеристики зовніш-
нього – фізичного, природного і соціального – світу. При цьому необхідно брати до уваги 
національно-культурну природу всієї системи стереотипних і прецедентних феноменів, 
притаманних даному соціуму. Реконструкція цілісного образу людини як представника 
певної етнолінгвокультури – одне з найцікавіших завдань сучасної етнолінгвістики. 

Основним способом пізнання світу є пізнання його фрагментів шляхом сегментуван-
ня і встановлення співвідношення між його окремими компонентами. Такий самий під-
хід використовують і при пізнанні внутрішнього світу. Опис різних боків внутрішнього 
життя людини можна здійснювати як на підставі реконcтрукції всієї концептуальної сис-
теми внутрішнього світу, так і окремих його фрагментів. Мовна концептуалізація вну-
трішнього світу полягає в осмисленні його фрагментів, що відбувається за допомогою 
закріплених за цими фрагментами певних мовних одиниць. Тому емпірічним матеріалом 
дослідження стають парадигматичні і синтаматичні зв’язки мовних одиниць, що експлі-
кують ті чи інші концептуальні структури знань про внутрішній світ людини. 

Отже, окреслимо кілька перспективних напрямів дослідження внутрішнього сві-
ту людини для молодих дослідників-сходознавців, які цікавляться проблемами мовної 
концептуалізації світу. Безумовно, для експлікації мовної моделі людини найважливіше 
значення мають універсальні, загальнолюдські концепти ДУША / ДУХ / СЕРЦЕ. Ці кон-
цепти вважають універсальними, тому що вони притаманні переважній більшості лінг-
вокультр світу. Душа і дух відносяться до компонентів моделі людини, недосяжних для 
безпосереднього спостереження. Ці категорії, як і інші об’єкти внутрішнього світу люди-
ни, є продуктом людського мислення, ідеальними сутностями, які неможливо остаточно 
зрозуміти й описати, оскільки вони не піддаються експериментальній перевірці. Проте 
реконструкцію цих складних об’єктів через їхнє мовне вираження та залучення різно-
манітних позамовних знань, пов’язаних з ними, успішно здійснюють в російській і укра-
їнській науках. Як зазначає І.О. Голубовська, в російському та українському культурно-
му ареалах душа виступає “символом внутрішнього психічного світу людини, місцем 
локалізації її емоцій і “високих” бажань, пов’язаних із задоволенням духовних потреб” 
[Голубовська 2002: 114]. За визначенням російської дослідниці О.В. Урисон, душа – “це 
орган внутрішнього життя людини, тобто всього того, що не пов’язане безпосередньо ані 
з фізіологією, ані з діяльністю інтелекту. Це зосередження внутрішнього світу людини, 
її істинних бажань і почуттів, всього життєво важливого для цієї особистості” [Урысон 
2003: 22]. Цей невидимий орган “може боліти; виступає як вмістилище; є компактним; 
локалізованим десь у грудях; може функціонувати незалежно від волі суб’єкта, хоча і 
частково контролюється ним” [Михеев 1999: 146]. У працях М.В. Пімєнової продемон-
стровано, що російський концепт ДУША концептуалізується через метафору будинок: 
душу можна замкнути на замок, в чужу душу можна проникнути як у чужий дім – за-
братися / влізти в душу, можна увійти в душу, в душу може проникнути холод, але душу 
можна й зігріти, в душі може погаснути світло, в душі можна жити (наприклад, в ній 
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може жити страх, надія, кохання тощо), її можна очистити, в душу можна відкрити двері, 
а можна й закрити перед кимось, вона може бути відкритою й закритою тощо [Пименова 
2004: 351–353]. 

О.М. Мотріченко, дослідивши лексичну репрезентацію цього концепту в мові гін-
ді, дійшла висновку, що індійська душа також має ознаки вмістилища: в ній селяться, 
живуть, тримають щось, сидять крадії (тобто гріхи); у ній щось може залишатися, утво-
рюватися вузол (коли виникає проблема), який потім може розв’язатися, з неї можна 
виплеснути жар (коли людина заспокоюється), її можна відкрити тощо. Крім того, душа 
в індійській мовній свідомості може розквітнути (коли людина радіє), її можна забруд-
нити, зміцнити тощо [Мотріченко 2007: 198–199]. Однак, у нашому дослідженні, при-
свяченому аналізу лексико-фразеологічних засобів, що експлікують цей концепт в пер-
ській мові, нам не вдалося знайти ознак, які б свідчили про те, що носії перської мовної 
свідомості уявляють душу як деяке вмістилище, місце локалізації почуттів, бажань тощо 
[Мазепова 2008: 104–108].

Цікавим у контрастивному відношенні може стати виявлення співвідношення, що 
існує між концептами ДУХ / ДУША в різних лінгвокультурах. Як зазначають дослід-
ники, для носіїв російської мовної свідомості слова дух і душа позначають щось дуже 
близьке, майже одне й те саме, але вони інтуїтивно відчувають глибоку відмінність між 
поняттями, що стоять за цими словами. І це підтверджується тим фактом, що майже не 
існує контекстів, в яких дух і душа були б взаємозамінні, а в тих конструкціях, де мож-
на вжити обидва слова, смисл кардинально змінюється [див.: Шмелев 2005, 137–140; 
Урысон 2003, 60–63].

Особливістю мовної концептуалізації цих понять у перському лінгвоментальному 
просторі є те, що їх мовне вираження в лексикографічних джерелах недостатньо ди-
ференційовано. Концепт ДУША в перських словниках вербалізований чотирма слова-
ми: перським jān, що походить від авестійського слова gâya- жити (сер.-перс. gyan-); 
перським ravān (від авест. urvan- душа; сер.-перс. ruvân-) та арабськими словами ruh 
та nafs. Останні два слова використовуються і на позначення поняття “дух”. Через неба-
жану синонімію в словниках, де слово з основним значенням “душа“ пояснюється через 
слово “дух” і навпаки, може виникнути враження, що перси взагалі не розрізняють по-
няття “дух” і “душа”. Однак більш прискіпливий аналіз перських тлумачних словників 
дав інші результати і дозволив скласти певне уявлення стосовно відповідного фрагменту 
картини світу давніх іранців. 

Одразу зазначимо, що у давнину не було єдності поглядів стосовно розмежування 
понять душа – дух. Деякі філософи вважали, що ruh – це особлива субстанція, яка міс-
титься в головному мозку людини. Її також називали nafs або nafs-e nāteqe і ототожню-
вали з поняттям ravān ‘душа’. В давній іранській медицині вважали, що ruh – це тонка 
пароподібна субстанція, яка зароджується в серці й обумовлює здатність людини жити, 
відчувати і рухатися. Слідом за римським лікарем Галеном, відомим і шанованим на 
арабсько-перському Сході, вважали, що тілом керують три духи: ruh-e tabi‘i (‘природ-
ний дух’), який міститься у печінці і відповідає за травлення й зовнішній вигляд людини; 
ruh-e hayāti (‘життєвий дух’), який зароджується в серці і спричиняє мимовільні рухи та 
виникнення пристрастей в людині; та ruh-e heyvāni (‘тваринний дух’), який зосередже-
ний в нервовій системі і відповідає за її усвідомлені, осмислені вчинки. Крім того, давні 
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мудреці вважали, що загалом у світі існує три різновиди духу: 1) ruh-e tabi‘yye (‘при-
родний дух’), спільний для рослин і тварин; у останніх цей дух зосереджений у печінці, 
звідки по венах він розноситься по всьому тілу; 2) ruh-e heyvāniyye (‘тваринний дух’), 
присутній тільки у тварин (у тому числі у людей); знаходиться він у серце і по тілу роз-
носиться по артеріях; 3) ruh-e nafsāniyye (‘пристрасний дух’), який міститься в мозку і 
розноситься по тілу по нервах [Dehxodā 1959: 92]. 

Отже, за уявленнями давніх іранців, принаймні один з кількох різновидів духу (або 
душі) зосереджується в серці. Такого факту, наскільки нам відомо з огляду відповідної 
літератури, поки що не було зафіксовано в жодній лінгвокультурі. Дійсно, досліджен-
ня, проведені на матеріалі різних мов, засвідчують, що багатьом лнгвокультурам світу 
притаманна тісна взаємоповязаність понять душа – серце. Це підтверджує і аналіз укра-
їнсько-перських паралелей: багатьом українським сталим словосполученням зі словом 
душа в перській мові відповідають вирази зі словом del серце: в душі – dar del (досл.: 
в серці); всією душею – bā jān-o del (досл.: з душею і серцем); у глибині душі – dar 
tah-e del (досл.: на дні серця), від усієї душі – az tah-e del (досл.: з дна серця); у мене 
душа не лежить – del-am nemiāyad (досл.: моє серце не приходить); у мене душа не на 
місці – del-am šur mizanad (досл.: моє серце хвилюється); душа радіє – del-e ādam xoš 
ast (досл.: серце людини гарне); виливати душу – del-e xod-rā xāli kardan (досл.: спус-
тошувати своє серце); скільки душа забажає – har če del bexāhad (досл.: все, що серце 
захоче); душі не чути – del dādan (досл.: віддавати серце) тощо. Однак жодних мовних 
фактів, які б дозволяли стверджувати, що душа або дух локалізується в серці, як це ви-
пливає з даних, наведених у перських тлумачних словниках, зафіксовано не було. Отже, 
з одного боку, ми маємо цікаві свідчення давніх філософів і вчених, з іншого – наслідки 
мовної концептуалізації світу, репрезентовані в лексико-фразеологічному фонді сучасної 
перської мови. Звичайно, більш грунтовний аналіз мовного вираження цих концептів 
із залученням текстового матеріалу та опитування інформантів, безумовно, дозволить 
з’ясувати відповідне співвідношення та визначити ієрархію понять, притаманних цьому 
фрагменту внутрішнього світу людини.

Ми навели результати зіставного дослідження лише одного фрагменту внутрішньо-
го світу людини, але таких фрагментів може бути визначено дуже багато. Наприклад, 
для того, щоб виявити специфіку інших складових “моделі людини”, зафіксованої в се-
мантичній системі певної етнічної мови, можна звернутися до аналізу таких концептів, 
як РОЗУМ, СУМЛІННЯ, ВОЛЯ, ключових для російської та української лінгвокультур. 
Концептуалізація знань про внутрішній світ людини відбувається на основі когнітив-
них моделей представлення знань, соціально значимих для певної мовно-культурної 
спільноти. Так, наприклад, у російській мові для концептуалізації морального очищення 
використовуються когнітивні моделі, притаманні фізичному очищенню (пор.: смыть с 
себя пятно позора, отмыться от грехов, духовно очиститься). Така когнітивна модель в 
російській наївній мовній картині внутрішнього світу характерна для прототипової мо-
делі виправлення морального стану людини, що заплямувала своє сумління, пов’язаної 
зі здійсненням сакрального дійства [Пименова 2004]. Схожі уявлення притаманні й 
українській мовній свідомості. Визначення прототипових моделей, що стоять за цими 
концептами у свідомості представників східних етнолінгвокультур, може стати цікавим 
завданням окремої розвідки. Крім того, було б доцільно з’ясувати, чи уявляють вони за-



10

значені ідеальні сутності як деякі “невидимі органи всередині людського тіла” [Урисон 
2003, Голубовська 2002], чи концептуалізації цих понять у мовній свідомості східних на-
родів притаманна яскрава етноспецифіка. Виявлення сукупності когнітивних ознак цих 
концептів дозволить визначити їх місце у семантичному просторі внутрішнього світу 
певної етнолінгвокультури та дати відповідь на питання, чи мають вони статус ключо-
вих, як це притаманне українсько-російському мовному ареалу, чи можуть бути відне-
сені до другорядних. 

Звичайно, безумовний інтерес для контрастивного дослідження, на нашу думку, 
становить і зіставне вивчення інших, зокрема, аксіологічних та емоційних концептів. 
Але дослідження цих фрагментів внутрішнього світу людини потребуватиме залучення 
більш широкого комплексу знань, передусім пов’язаних з такими категоріями, як “етно-
культурні стереотипи” та “прецедентні феномені”, без яких формування мовної націо-
нальної свідомості й мовної національної ментальності є неможливим.
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(Кривой Рог, Украина)

ЮродСтво КаК ФЕномЕн руССКой КуЛЬтурЫ  
и ПророчЕСКоЕ СЛово в «вЫБраннЫХ мЕСтаХ  

иЗ ПЕрЕПиСКи С друЗЬЯми» н.в. гогоЛЯ

Стаття присвячена розгляду складного та різного феномену російської культури – 
юродству, яке відрізняється від блюзнірства і є трагічним варіантом сміхового світу. 
Досліджується, як сміховий стиль та блюзнірства в творах М.В. Гоголя змінюються 
пророцьким словом, важким для розуміння, що сприймається як стиль-юродство у «Ви-
браних місцях з листування з друзями».

Ключові слова: сміхова культура, юродство, блазнювання, стиль-юродство, про-
роцьке слово, лад.

Статья посвящена рассмотрению сложного и многоликого феномена русской 
культуры – юродству, которое отлично от шутовства и являет собой трагический 
вариант смехового мира. Исследуется как смеховой стиль и шутовство в произведениях 
Н.В. Гоголя сменяются пророческим словом, которое трудно для понимания и восприни-
мается как стиль-юродство в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Ключевые слова: смеховая культура, юродство, шутовство, стиль-юродство, про-
роческое слово, лад.

The article is devoted to consideration of the complex and multifaced phenomenon of 
Russian culture – the Foolishness for Christ that is different from the buffoonery and pre-
sents a tragic version of the laughable world. In the works by N.V. Gogol the laughable style 
and buffoonery are combined with the prophetic word, which is difficult for understanding 
and is apprehended as a style-Foolishness for Christ in «Selected passages from correspon- 
dence with friends».

Key words: laughable culture, Foolishness for Christ, buffoonery, style-Foolishness for 
Christ, prophetic word, tune.

Юродство – сложный многоликий феномен русской культуры, занимающий проме-
жуточное положение между смешным и серьезным как трагический вариант смехового 
мира. И.А. Есаулов, говоря о юродстве и шутовстве в русской литературе, отмечает, что 
это «близкие, но отнюдь не совпадающие модели девиантного культурного поведения» 
[1]. Шутовство имеет прямое отношение к смеховой культуре, понятой М.М. Бахтиным 
универсально. В его теории смех одновременно представляется и как миросозерцаю-
щий, и как миропреобразующий, и как миросоздающий. Смеховой экстаз карнавала со-
ответствует «освобождению» от официальной серьезной культуры. Правда смеха снижа-
ет власть, и носителем такой правды, носителем «объективно отвлеченной истины» был 
средневековый шут [2]. Не претендуя на серьезную роль в жизни, шутовство призвано 
возбуждать смех, выворачивая «мир наизнанку», и парадировать его в карнавальном 
духе. По замечанию Д.С. Лихачева, «смеющийся валяет дурака, паясничает, играет, пере-
©   Любецкая В.В., 2012
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одевается (вывертывая одежду, надевая шапку задом наперед), изображая свои несча-
стья и бедствия. В скрытой и в открытой форме в этом «валянии дурака» присутствует 
критика существующего мира, разоблачаются существующие социальные отношения, 
социальная несправедливость» [3]. Шут – служитель «пересозданного» смехового мира, 
ему позволено быть смешными, смеяться или смешить. Для достижения результата шут 
играет, применяя различные маски и так воздействуя на зрителя, но его игра зависима 
от той культуры, в пределах которой он находится. «Точнее говоря, шутовство так или 
иначе, но определяется все той же сферой Закона, даже когда его пародирует» [1].

Имеет ли отношение к смеховой культуре феномен юродства? С одной стороны мож-
но дать положительный ответ, потому что юродство имеет отношение к «смешному», 
но «смешно» юродство только с «внешней» стороны» [1]. В работе Д.С. Лихачева ут-
верждается, что юродивый живет в своем мире, который не является обычным смеховым 
миром, а следовательно в этом мире иная природа смеха. Шутовство призвано излечить 
порок смехом, указав на него в самом неприглядном виде, высмеяв, а юродство «застав-
ляет рыдать над смешным» [1].

Таким образом, юродство имеет сокровенный смысл, так как это «добровольно при-
нимаемый христианский подвиг» [1]. Юродство предстает как «антиповедение», не яв-
ляя собой пародию на мир. Шутовство, переходя в вольный фамильярный контакт, отме-
няет иерархию, что может привести в своей крайности к восстанию против сакрального 
Образа, к освобождению не просто от социальной маски личности, но уже от лика, как 
от последней константы «логоцентризма». В русской христианской традиции шутовство 
соотносимо со сферой греха. Как отмечает С.С. Аверинцев, «шут» – по-русски ходовое 
мистическое обозначение беса, и от него на слова «пошутить», «шутка» и т.п. в традиции 
народного языка падает комментирующий отсвет» [4: 348]. Православная духовность 
недоверчива к смеху потому, что смех захватывает и увлекает человека, он «невольный», 
«непроизвольный», то есть, освобождение оборачивается новой несвободой, времен-
но отменяя действие личной воли. Значит не в шутовстве таится «торжество личного 
начала». «Если вообразим Человека, который изначально и в каждое мгновение бытия 
обладает всей полнотой свободы, то это Богочеловек Иисус Христос… Он свободен аб-
солютно, и притом не с момента некоего освобождения… а прежде начала Своей зем-
ной жизни … из самой довременной глубины своей «предвечности» [4: 346]. Внешняя 
«расхристанность» юродивого – это свобода во Христе, его физическая нагота – символ 
чистой души. Юродство не имеет индивидуального начала, стремится стяжать Благо-
дать и помнит о своем родстве со святостью, поэтому через него без искажений может 
вещать Святой Дух. Юродивый не управляет своими действиями в отличие от шута, он 
свободен как «с ума сшедший человек» и управляется лишь Богом. Юродивый никого 
не играет и даже не совершенствует свою личность, нищий духом, он лишь наставляет 
свои блаженством ибо «…благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верую-
щих» (1Кор.1:21). Все, что принимает юродивый (побои, лишения) – терпится «Христа 
ради», к образу которого он стремится приблизиться. Апостол Павел в своем Послании к 
Коринфянам призывает: «Будьте подражателями мне, как я Христу» (1Кор.11:1). «Итак, 
если по отношению к земному греховному миру можно говорить о пародировании со 
стороны юродивого, то по отношению к поведению Христа можно говорить о своего 
рода сакральном плагиате, мимесисе» [1]. Можно сказать, что юродивый не отвергает 
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земной миропорядок, а просто не замечает земной иерархии, превышает ее, надеясь 
сподобиться небесному. Для понимания юродства очень важна иконопись, которая «не-
сколько «облагораживает» – и тем самым искажает – облик юродивого» [3]. Юродивый 
погружен в «реальность потустороннего», не в своем истинном облике, а в «молитвен-
ном предстоянии», он изображен на иконах. 

Н.В. Гоголю удалось совместить в себе комического гения и набожного человека, что 
проявляется в стиле его произведений. Ярчайшие примеры юродивых можно найти в ху-
дожественном творчестве Н.В. Гоголя. Таков главный герой повести «Шинель» – Акакий 
Акакиевич Башмачкин. Неприметный и «маленький человек», «вечный титулярный со-
ветник» постоянно испытывает унижение и терпит насмешки со стороны сослуживцев: 
«Молодые чиновники посмеивались и острили над ним, во сколько хватало канцеляр-
ского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; 
про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, 
когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни од-
ного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич» [5 (3: 131)]. Обращение чиновников с 
Башмачкиным напоминает отношение толпы к юродивому. В целом оно демонстрирует 
нравственное искажение, внутреннее уродство, которое является результатом отступле-
ния от христианской морали. Акакий Акакиевич лишь иногда обращает внимание на 
внешний мир, «только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под 
руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня 
обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были про-
изнесены» [5 (3: 131)]. «Один молодой человек», недавно работающий в канцелярии, 
ощущает неправильность происходящего, когда «позволил было себе посмеяться над 
ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все перемени-
лось перед ним и показалось в другом виде» [5 (3: 131–132)]. В проникающих словах 
Акакия Акакиевича «звенят» совсем другие, «преклоняющие на жалость» слова – «Я 
брат твой» [5 (3: 132)]. Смех, который сперва вызывает фигура Акакия Акакиевича, 
оборачивается своей трагической составляющей, являя нам слезы не после смеха (как 
писал В.В. Розанов), а одновременно с ним. Преображение молодого человека проис-
ходит именно потому, что он по-другому увидел мир, что оттолкнуло его от прежних 
приятелей, принимающих Акакия Акакиевича за шута, «живущего в своей должно-
сти» и не замечающих его юродства в ревностной любви к своему делу: «Какая-то не-
естественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв 
их за приличных, светских людей… и много раз содрогался он потом на веку своем, 
видя, как много в человеке бесчеловечья» [5 (3: 132)]. Незлобивость, аскетический 
образ жизни и трудолюбие отличают Акакия Акакиевича, готового отказать себе во 
многом ради страсти к вещи, к новой шинели. Трудно сказать однозначно – выглядит 
ли эта «любовь» как личное грехопадение или как продолжения мученичества героя. 
После смерти призрак Башмачкина ищет справедливости, пытаясь воздействовать 
на «одно значительное лицо», за потрясением которого так и не следует преображение. 
Акакий Акакиевич при жизни и после смерти – напоминание о грехах человеческих. 
При открытом финале повести «Шинель» можно расслышать звучание апокалиптиче-
ской идеи возмездия: «Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из 
вас по делам вашим» (Откр.2:23).
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Еще один юродивый герой у Н.В. Гоголя – Аксентий Иванович Поприщин из «За-
писок сумасшедшего». Жестокость и равнодушие окружающих по отношению к этому 
незначительному чиновнику, приводят его к сумасшествию. Реальный мир перестает 
существовать для него и он оказывается в новом, созданном им мире фантазий. Попри-
щин удивлен этому и даже рад: «Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда 
слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал» [5 (3: 
176)]. В мире безумия нет привычного пространства и времени, герой отмечает в своих 
записках несуществующие даты и события – «Год 2000 апреля 43 числа», «Мартобря 
86 числа. Между днем и ночью», «Некоторого числа. День был без числа», «Числа не 
помню. Месяца тоже не было. Было чорт знает что такое», «Числа 1-го», «Мадрид. Фев-
руарий тридцатый», «Январь того же года, случившийся после февраля» [5 (3: 188–193)]. 
Титулярный советник Поприщин оказывается испанским королем Фердинандом VII и, 
обретая внутреннюю свободу, приобретает черты, присущие поведению юродивого. Так 
он отказывается от бесполезной службы, которую ранее находил значительной: «Сегод-
ня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель 
как я не хожу на должность» [5 (3: 189)]. Наплевательское отношение к службе – один из 
видов самовыражения Поприщина, который выражает свою позицию через «плевание» 
на весь мир, свойственное для «антиповедения» юродивых: «Франчишка на нем гадкий, 
рожа такая, что плюнуть хочется» [5 (3: 175)]; «Да я плюю на него! Велика важность 
надворный советник» [5 (3: 179)]. Поприщин как истинный юродивый приобретает дар 
«пророчества», «прозорливости», разоблачая ничтожность других и не замечая своей 
ничтожности. Герой попирает социальную иерархию, но достигает ли он подлинного 
человеческого величия и является ли носителем высшей истины? Воззрения Поприщина 
комичны и как жалкий безумец с манией величия он закономерно оказывается в сумас-
шедшем доме. Однако финал «Записок сумасшедшего» трагикомичен, в мольбах Попри-
щина слышен голос самого Христа, взывающего к Богородице: «Матушка, спаси твоего 
бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! 
прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! 
пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом 
шишка?» [5 (3: 195)]. Образ Поприщина таит в себе глубокую христианскую правду, на-
ходясь за пределами здравого смысла, он напоминание погрязшему во грехе миру о его 
конечности. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1Кор.3:19). 

К образам юродивых исследователи относят одного из героев «Мертвых душ» – 
Плюшкина, юродство которого обнаруживается в абсолютном неприятии действитель-
ности, ненависти к миру, который он разоблачает, понося всех и вся. Его внешний вид 
тоже сродни юродствующему: «Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на 
него пристально… Лицо его не представляло ничего особенного… Гораздо замечатель-
нее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего 
состряпан был его халат… На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого 
нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. 
Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных 
дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош» [5 (5: 120–121)]. Жилище Плюшкина 
завалено хламом, сломанными вещами, которым служит живая человеческая душа, пора-
бощенная материальным миром. Развенчивая объективный мир, Плюшкин, как и другие 
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герои поэмы «Мертвые души», являет собой один из его страшнейшие пороков – ску-
пость и духовную пустоту.

По мнению И.А. Есаулова, «черты юродства можно обнаружить в отказе Гоголя от 
собственной писательской деятельности и переходе к «духовной прозе» [1]. Действи-
тельно, духовная проза Н.В. Гоголя занимает «пограничное состояние», что приводит к 
неприятию «Выбранных мест из переписки с друзьями» духовенством и светской кри-
тикой. Поношение Н.В. Гоголя совмещается со слухами о его сумасшествии и такое от-
ношение характерно при общении с юродивыми. Однако стоит сказать, что «Выбранные 
места из переписки с друзьями» книга не боковая для гоголевского пути и для всей рус-
ской литературы. 

Исповедальность и пророчество не были присущи Н.В. Гоголю в начале его твор-
чества. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» увидели «настоящую веселость» и свет-
лый, веселящий смех. Внутренняя жизнь раннего Н.В. Гоголя уже таит в себе загадку, 
но нет сомнений в том, что в первой половине 1830-х годов эстетическая форма само-
выражения наиболее близка писателю. В искусстве и литературном творчестве выража-
ются глубинные противоречия человеческой личности и целой жизни, хотя кажется, что 
Н.В. Гоголь не выходит за пределы эстетического. Смеховой стиль и шутовство в про-
изведениях Н.В. Гоголя сменяется пророческим словом, которое трудно для понимания 
и воспринимается как стиль-юродство. «Выбранные места из переписки с друзьями», 
увидевшие свет в начале 1847 года, открывают незнакомого и главное – другого Н.В. 
Гоголя, требующего постижения. Н.В. Гоголь понимал всю сложность задачи, которую 
поставил перед собой, потому в статье «Просвещение» написано: «Не легко применить 
слово Христово к людям» [6: 116]. Обретение нового слова, работа над его созданием 
становится главной задачей писателя. Процесс создания книги и стремление к новому 
слову меняют внутренний мир Н.В. Гоголя. Обращает на себя внимание единство го-
голевской поэтики и жизненной позиции писателя. Л.С. Чернов утверждает, что апока-
липтичность у Н.В. Гоголя выступает в форме юродства, что обусловлено архаичностью 
гоголевского сознания и ориентацией писателя на святоотеческую литературу. По убеж-
дения исследователя именно «юродство – ключ к пониманию целостности» Н.В. Гоголя 
как писателя-христианина [7: 55]. 

Неожиданным оказалось не только содержание, но и структура книги, где сразу по-
сле Предисловия расположено авторское Завещание с отсылками к реальным лицам, со-
временникам Н.В. Гоголя. Ни легкого гоголевского смеха, ни лирической грусти и гоме-
ровской всеобъемлющей эпичности повествования в «Выбранных местах из переписки с 
друзьями» не было. Н.В. Гоголь, оглядываясь на пушкинскую эпоху, осознает себя и свое 
творчество как принципиально новое и необходимое для развития литературы: «Нет, не 
Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. 
Теперь уже ничем не возьмешь – ни своеобразием ума своего, ни картинной личностью 
характера, ни гордостью движений своих, – христианским, высшим воспитанием дол-
жен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии» [6: 259]. «Выбранные 
места из переписки с друзьями» произведение, которое должно оказать преобразующее 
воздействие на общество. Н.В. Гоголь как автор учительского сочинения осознает изна-
чально свое несовершенство, своеволие и бессилие языка. На пути духовного очищения 
и укрепления преодолевается власть над собственными страстями, изживается соблазн 
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самодостаточности авторского слова. Тем самым изначально была предопределена со-
держательная и стилистическая сложность «Выбранных мест из переписки с друзьями». 
Мысль об ответственности писателя за каждое произнесенное слово и за свое творче-
ство в целом отчетливо звучит в статье «О том, что такое слово»: «Поэт на поприще 
слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще… Об-
ращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку. Беда произ-
носить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, 
досады или гнева…» [6: 54–55]. Н.В. Гоголь осознает свою ответственность не только 
перед будущим поколением читателей, но прежде всего перед Богом. 

Гоголевское слово смиренное и страстное, поучающее, но и покаянное. В «Автор-
ской исповеди» Н.В. Гоголь указывает, что исповедуется он не как монах, а как писатель, 
что значительно расширяет границы исповедального жанра. Понимая значительные раз-
личия двух культур – светской и церковной, Н.В. Гоголь создает сочинение, максимально 
использующее возможности церковного и литературного слова. Церковная словесность 
имеет огромное влияние на «Выбранные места из переписки с друзьями», но Н.В. Гоголь 
ищет место для нового слова, включенного в парадигму и церковных, и литературных 
сочинений. Активизируя разные жанровые и стилевые формы (предложены выбранные 
места из церковных посланий и светских писем), Н.В. Гоголь придает им новое звуча-
ние, чтобы усилить воздействие на читателя. Лирическим упреком и воззванием к пре-
ображению являются слова писателя, «огни, а не слова … как от древних пророков» 
[6: 112], возвращающие человека на путь обожения. Новое слово Н.В. Гоголя наделено 
священно-онтологическим смыслом, заключающем в себе лад, который и определяет 
«гиератический характер поэтической речи» [8: 58]. Автор «Выбранных мест из пере-
писки с друзьями» подчас уничижает себя, юродствует, не скрывая мессианских оттен-
ков своего слова. Н.В. Гоголь признает универсализм и одновременную ограниченность 
искусства, выходит за пределы художественности и становится орудием самораскрытия 
лада, который соприкосновенен божественному имени. «Выбранные места из переписки 
с друзьями» – духовно-просветительский труд, наполненный свидетельствами о ладе как 
присутствии благодати. 
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ФиЛоСоФСКиЕ СмЫСЛовЫЕ транСФормаЦии ПрагматиКи 
ПрЕЦЕдЕнтнЫХ тЕКСтов в ПЕСнЯХ БориСа грЕБЕнЩиКова

У статті розглядаються прийоми філософського переосмислення Борисом Гребен-
щиковим прецедентних текстів при їхньому використанні у своїх поетичних текстах. 
Матеріал типологізовано у залежності від напрямку філософської рефлексії (тривіалі-
зації «високого» чи сакралізації і глобалізації «побутового» смислу) і джерел.

Ключові слова: прецедентний текст, прагматика, семантична трансформація, 
Б. Гребенщиков.

В статье рассматриваются приемы философского переосмысления Борисом Гре-
бенщиковым прецедентных текстов при их включении в свои поэтические тексты. 
Материал типологизирован в зависимости от направления философской рефлексии 
(тривиализации «высокого» или сакрализации и глобализации «бытового» смысла) и ис-
точников.

Ключевые слова: прецедентный текст, прагматика, семантическая трансформа-
ция, Б. Гребенщиков.

The paper presents the techniques of philosophical reconsideration of precedental texts 
and their introduction into poetic texts by Boris Grebenshchikov. The source material was 
typologized according to the trends of philosophical reflection (trivialization of “the sacred” 
or sacralization and globalization of “common” meaning) and sources.

Key words: precedental text, pragmatics, semantic transformation, B. Grebenshchikov.

Анализ основного корпуса прецедентных текстов, используемых Гребенщиковым 
в своих стихотворениях, позволяет однозначно утверждать, что подавляющее их боль-
шинство – это трансформированные смысловые конструкции, которые не столько ис-
пользуются поэтом с аллюзийно-реминисцентной целью, сколько служат ему рабочим 
материалом деконструкции и создания собственных художественных образов. Интерес-
но то, что в ряде случаев созданные Гребенщиковым таким способом образы могут вос-
приниматься и без вовлечения в их интерпретацию источников прецедентов. 
©   Лещак С.А., 2012
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В данной статье рассматривается только группа прецедентных текстов, которые Гре-
бенщиков вводит в свои произведения путем философского переосмысления и с целью 
выражения мировоззренческих установок. 

Здесь четко проявляются две различные тенденции. С одной стороны, Гребенщиков 
использует уже готовые обобщенные образы-концепты, нередко философского или мо-
рально-этического характера, и вносит в них свою философскую прагматику. При этом 
направление смысловой трансформации у БГ может быть двояким. Иногда он тривиа-
лизирует «высокие идеи», конкретизирует их, сводя к простым житейским ценностям, 
«обытовляет», психологизирует то, что порождалось как высокая мудрость. Но гораздо 
чаще он поступает обратным образом – берет цитаты с бытовой, психологизированной 
или событийно-житейской, иногда морально-этической прагматикой и поднимает ее по 
ранга высокой философской идеи, нередко даже сакральной мудрости.

К первой такой группе можно отнести два случая прямой десакрализации библей-
ских цитат (полужирным шрифтом подается название песни):

С тех пор я стал цыганом, сам себе пастух и сам дверь – / И я молюсь, как могу, что-
бы мир сошел вам в души теперь (Скорбец) – перифраз на тему двух изречений Иисуса 
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» и 
«Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Евангелие от 
Иоанна, 10:9, 10:11).

Здесь происходит философская экстраполяция сакрального на социально-историче-
ское, т.к. речь идет о России. 

Спасибо Богу за хлеб, который отпущен нам днесь / Но в мире есть что-то еще, 
я клянусь, она где-то здесь – молитва «Отче наш»: «Хлеб наш насущный даждь нам 
днесь».

Явное переосмысление цитаты из молитвы, тривиализация образа хлеба насущного 
и трактовка его как материального благополучия, противопоставляемого здесь любви 
как высшей ценности.

Сюда же относятся и прецедентные тексты, в которых происходит конкретизация, 
овеществление и психологизация абстрактных, общих или высоких экзистенциальных 
идей:

А ты твердишь что нет на моем пути огня / и там один лишь дым (уйдешь своим 
путем) – А. Макаревич «Просто странно иногда»: «И если твой погас камин, / И нет 
огня, остался дым, / Что делать с ним?».

Образ выгоревшего, духовно опустошенного артиста использован почти без измене-
ний, однако трансформируется его референция; только у Макаревича это упрек бывше-
му другу и соратнику, у БГ – упрек лирической героини бывшему любимому (впрочем, 
нельзя исключить, что авторы обратились к идее «нет огня, остался дым» независимо, 
поскольку обе песни написаны примерно в одно и то же время – в конце 70-х (предпо-
ложительно в 1978), но то, что в этой песне есть цитата из Макаревича («лица в виде 
дверей»), все же оставляет шанс считать также и эту фразу цитатой).

Стучаться в двери травы – Боб Дилан: «Knockin’ on Heaven’s Door».
Дилановская метафора предсмертной усталости и предчувствия смерти, у БГ ис-

пользуется метонимически. он сдвигает ее в сторону наркотического ухода от несносной 
действительности, вызванной непониманием и проблемами в личной жизни. 
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Это вырезано в наших ладонях, это сказано в звездах небес (ты нужна мне) – Dire 
Straits, «Brothers in Arms»: «But it’s written in the starlight / And every line on your palm / 
We’re fools to make war / On our brothers in arms».

Антивоенная прагматика оригинала у БГ совершенно убирается; патетика очевид-
ности пацифистской истины у БГ становится правдой любви и обращается высокой ли-
рикой, насыщенной психологизмом.

Совершенно обратная процедура наблюдается в ситуациях, когда Гребенщиков берет 
фразы с профанной семантикой (общественно-политические, морально-этические, бы-
товые) и совершает их сакрализацию, трансформируя «человеческое» в трансцендентно-
духовное, божественное, мистическое, мифологическое:

Но в этом мире случайностей нет / и не мне сожалеть о судьбе / Он играет им всем, 
ты играешь ему / Ну а кто здесь сыграет тебе (Скоро кончится век) – А. Макаревич, 
«В этом мире случайностей нет,/ каждый шаг оставляет след».

Переосмысление каузалистических и волюнтаристских идей Макаревича («каждый 
шаг оставляет след» – т.е. все зависит от нас самих и надо нести ответственность за 
каждый свой шаг, а также «каждый правый имеет право на то, что слева, и то, что спра-
ва») фаталистической идеей предначертанности свыше («и не мне сожалеть о судьбе»), 
согласно которой от нас ничего не зависит и не стоит суетиться и придавать слишком 
большое значение собственным шагам («а зачем этот след»).

Возьми меня к реке, положи меня в воду (искусство быть смирным) – «Talking 
Heads», «Take me to the river»: «Take me to the river / Drop me in the water / Take me to the 
river / Dip me in the water».

У Д. Бирна текст имеет несколько ностальгический оттенок сожаление по юноше-
ской чистоте, тогда как у БГ текст философский, обобщенный: от простой идеи очище-
ния от багажа и «грязи» лет и опыта Гребенщиков переходит к идее духовного очищения, 
при этом акцент смещается с момента воды и очищения на момент «взятия» и «опуще-
ния в реку», т.е. на самоотдачу, подчинение высшей силе, что отражается в названии и в 
лейтмотиве – идее обучения «искусству быть смирным». 

Я проснулся смеясь (Летчик) – Robert Palmer, «Woke up laughing».
У Пальмера основная прагматика самоироническая (ирония над суетой, побегом от 

действительности), у БГ это мистическая история самопознания с социально-историче-
скими моментами, смех как знак откровения и прозрения.

Если бы я был плотником (Золото на голубом) – Tim Hardin, «If I Were A Carpenter».
У Хардена подоплека чисто социальная, а плотник – одна из перечисляемых «низ-

ких» рабочих профессий, противопоставленная высокому социальному статусу возлю-
бленной – леди; у Гребенщикова плотник – это мистическая профессия (возможны ассо-
циации с Христом), т.к. он создает возможность вырваться (уплыть на корабле) из мира 
серого (меркантильные будни) в мир зелени (природной чистоты) и золота на голубом 
(духовности).

Непосредственно к этой группе примеров примыкает и группа, которую условно 
можно назвать сакрализацией на основании любовной тематики. Гребенщиков в этих 
случаях за основу берет любовную лирику и, цитируя фрагменты с чисто эмоциональ-
ным смыслом, превращает их в сакрализованные или трансцендентные философские 
обобщения:
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Если бы не ты – Боб Дилан, «If not for you».
В тексте осуществляется философское переосмысление экзистенциальной ситуации; 

у Дилана нет социально-культурологической подоплеки, его «обоснование» спаситель-
ной силы любви ограничено набором классических персонально-витальных отношений 
(найти дверь, спать ночью, проснуться утром) и природных метафор (небеса, дождь, сол-
нечный свет, зима, весна и под.); у БГ же все обретает социально-философскую окраску 
(потеря жизненных ориентиров, безверие, всеобщий моральный и духовный упадок), а 
лирический герой обретает образ Христа.

Я забытый связной в доме чужой любви. / Я потерял связь с миром, которого нет 
(Луна, успокой меня) – The Doors, «Spy»: «I’m a spy in the house of love».

В моррисоновском блюзе присутствует чисто любовная метафора в духе «Казановы» 
или «Дон Жуана» – образ знатока женской души, а у БГ она трансформируется в глубо-
кий философско-мистический образ души «не от мира сего» или «ушедшего вовне»: по-
знавший отчуждается от всех и мира, становится связным между мирами, но без связей 
и в этом смысле образ шпиона становится полной противоположностью образу связного, 
который ни с чем не связан.

Не могу оторвать глаз от тебя – Frankie Valli and Four Seasons, «I can’t take my 
eyes off of you».

Всемирно известный любовный романс со словами, обращенными к любимой жен-
щине, у БГ трансформируется в молитву, в которой глаза лирический герой не может 
оторвать от Бога, 

Я конечно вернусь, жди меня у последних ворот (навигатор) – В. Высоцкий, «Ко-
рабли»: «Я конечно вернусь» и А. Блок, «О легендах, о сказках, о мигах»: «Об отчаяньи 
муки напрасной: / Я стою у последних ворот / И не знаю – в очах у Прекрасной / Сокро-
венный огонь, или лед».

Символизация образа конца пути как возвращения к последним вратам жизни, в обо-
их оригиналах лирические герои возвращаются к любимым.

Время сомнений прошло (дело мастера Бо) – The Doors, «Light my fire»: «The time 
to hesitate is through».

Моррисоновское признание любовного краха превращено в философское рассужде-
ние о решительной минуте просветления.

А вода продолжает течь под мостом Мирабо (дело мастера Бо) – Г. Аполлинер, 
«Мост Мирабо»: «И любовь не вернется... Течет вода / Под мостом Мирабо всегда», 
перевод Михаила Кудинова.

Переосмысление аполинеровского образа жизни, которая сильнее любви в философскую 
категорию жизни как сансары, выйти из которой можно только «перейдя великую реку».

Но далеко не все философские трансформации Бориса Гребенщикова носят характер 
сакрализации. Иногда это просто обобщения глобального, социального или общеантро-
пологического характера. В песне «Юрьев день», например, встречаем фразу Я вспом-
ню тех кто красивей тебя, / Умнее тебя, лучше тебя, / Но кто из них шел по битым 
стеклам / Так же грациозно, как ты? Она восходит к песне Майка Науменко «Если 
ты хочешь» («И нам всем так важно быть лучше других, / Умнее, красивей и сильнее 
других, / И, если хочешь, ты можешь быть лучше меня...»). Образ привнесен в текст 
песни Гребенщикова почти без изменений, но у Науменко он конкретно-психологичен 
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по смыслу (любовь несмотря на недостатки и принятие любимого человека таким, как 
он есть). БГ трансформирует его в горькое философское рассуждение о родине (по не-
которым другим интерпретативным версиям– о божественной силе [2] – что маловеро-
ятно). В этом же фрагменте содержится еще одна цитата – из Боба Дилана: «Who ever 
crawled accross cut glass to make a deal» («Sweetheart like you»). Гребенщиков полностью 
переосмысливает прагматику частного дилановского образа. В оригинале наличествует 
прагматика критики, иронии над решительным и опасным поступком ради выгоды, у БГ 
же – восхищение красотой бескорыстной жертвенности страны-королевы.

В песне «Пепел» находим целый ряд прецедентных текстов из альбома Гэри Нюмана 
«Telekon»: Я вижу провода. Я жду наступленья  тепла / Мне кажется порой что я из 
стекла и ты из стекла / Напомни мне улыбнуться когда ты видишь меня  / Мне снится 
пепел. У Нюмэна в альбоме есть песни «I Dream of Wires», «We Are Glass» и «Remind Me 
to Smile», реминисценции из которых включены в этот фрагмент. Однако провода во сне 
нюменовского электрика – ностальгия по прошлой реальной жизни, которая становится 
все более виртуально-электронной (беспроводной), в песне «Мы стеклянные» – стекло 
символ чистоты, наивности и хрупкой реальности лир. Героев, а фраза «Напомни мне 
улыбнуться» выражает протест против внешней фальши и лоска истэблишмента. Все 
три песни носят явно социально-критический характер. У БГ социальный протест убран 
в фон, он практически незаметен. У него, скорее, философский диагноз всеобщего без-
душия, холода, отчужденности: провода, которые должны дать электрическое тепло сте-
клянным героям, которым даже во сне видится уже только один пепел от прошлого огня.

Три следующих прецедентных текста объединяет прием антропологизации пробле-
мы. То, что в оригинале лишь частная характеристика отдельного героя, у Гребенщикова 
обретает экзистенциальный и видовой характер человеческого плана вообще:

Ты забыл бы о любви значительно больше того, / Что они когда-либо будут знать. 
(Пабло) – Майк Науменко, «В этот день»: «Я не судья, со мной не нужно быть милой, / 
Мне можно обо всем рассказать, / Но ты знаешь, как ни странно, я забыл больше, / Чем 
ты будешь когда-нибудь знать».

БГ обобщает частное наблюдение лирического героя Науменко: у Науменко антитеза 
«лирический герой – героиня-адресат», Гребенщиков превращает ее в антитезу «лириче-
ский герой-примитив – мир, утративший способность любить».

Никто из нас не выйдет отсюда живым (никто из нас не) – Джим Моррисон, «Five 
to One»: «No one here gets out alive».

БГ трансформировал моррисоновскую наркоманскую апокалиптику в апокалиптику 
гражданскую и в какой-то степени общефилософскую – идею того, что не стоит особо 
привязываться к жизни, 

Они назовут это блюз – Elton John «I Guess That’s Why They Call It The Blues».
Любовная лирика Элтона Джона преобразуется в философское рассуждение о состо-

янии светлой печали, сопровождающей духовные искания; в оригинале логика описания 
строится на основе объяснения, почему любовь определяют как блюз, у Гребенщикова 
же логика обратная – состояние духовного поиска обычно не понимается и позже упро-
щенно определяется как блюз (печаль, тоска).

В целом ряде случаев Гребенщиков осуществляет еще более решительную транс-
формацию, возводя в ранг философского прозрения фрагменты пословиц, бытовых фраз, 
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поэтических штампов, цитат из юмористических произведений, мультфильмов, анекдо-
тов, детско-юношеского фольклора, расхожих банальных фраз и мудростей, ставших 
трюизмами. При этом Гребенщиков не боится, что эти довольно легко распознаваемые 
прецедентные тексты разрушат пафос его довольно серьезных философских пассажей:

Мы с тобой одной крови (Северный цвет) – фраза из мультфильма «Маугли» по 
Р. Киплингу.

Гребенщиков поднимает сказочно-детское содержание фразы до уровня философ-
ского смысла, трансформируя киплинговскую идею единства человека с природой в 
идею единства человека с богом (через кровь Христа).

Но в самом деле зачем мы нам / нам и так не хватает дня / чтобы успеть по всем 
рукам /что хотят и тебя и меня (гость) – А. и Б. Стругацкие, «Понедельник начинается 
в субботу»: «Нужны ли мы нам?».

Ироническая вставка у Стругацких здесь максимализируется, гиперболизируется и 
возвышается до философского тезиса суеты и преходящего характера телесной жизни 
(альтернативная интерпретация: это любовное стихотворение, где невозможность быть 
вместе из-за материальных неурядиц и проблем жизненной суеты противопоставляется 
духовной близости, «зачем мы нам?» – это о телесной близости, опошленной суетой 
жизни), 

Как оно было тогда – / Так оно и есть. / Сегодня я прощаюсь, / Послезавтра я опять 
буду здесь (Послезавтра) – Майк Науменко, «Рассказ без названия»: «Не люблю я это 
дело, ну да ладно, ничего не попишешь, счастливо, чувачки! А тебе, Зу, специальное 
пожелание – удачно съездить в Зеленогорск. Вот тебе название для нового хита: „По-
слезавтра я опять буду здесь”, а можно еще добавить в скобках: „И тогда вы у меня по-
пляшете”».

У Науменко это каламбурная игра с названиями хитов «Завтра меня уже здесь не 
будет» и «Послезавтра я опять буду здесь», а у БГ она возводится в ранг максимы непре-
ходящих ценностей и извечности духовных проблем (Согласно интерпретации В. Клец, 
здесь имеет место философская максима возвращения на круги своя, круговорота, сан-
сары [см. 1]).

Мы оба знали, где земля и где небо, / И мы погибли в борьбе за это. / Скажи парусу 
«смирно», / Я скажу ему «вольно». (телохранитель) – революционная песня «Смело мы 
в бой пойдем».

Происходит полное переосмысление оригинала, вовлечение профанного и полити-
ческого в духовное; Военные команды «Смирно!» и «Вольно!» становятся здесь образа-
ми внутренней свободы и несвободы.

Не плачь, Маша, я здесь (дубровский) – фильм-экранизация пушкинского «Дубров-
ского»: «Спокойно, Маша! Я Дубровский».

Фраза, ставшая анекдотической присказкой (особенно в вульгарной переработке), 
Гребенщиковым реанимируется и одухотворяется, возводится в ранг гражданского сло-
гана (Маша – Россия, Дубровский – мессия).

И как веревочке ни виться, / Знай, душа устанет томиться (что нам делать с пья-
ным матросом) – пословица «Сколь веревочке ни виться, а конец будет».

В оригинале идея неизбежности расплаты за прегрешения, у БГ – неизбежность про-
буждения страны, оптимизм и надежда.
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Девушка с веслом – ты красавица, мы затем и здесь, чтобы справиться (девушка с 
веслом) – «Веселые ребята», «Гоп, гей-гоп»: «Где же та красавица, та, что с нами спра-
вится?».

Философское осмысление советского прошлого России (девушки с веслом), ирони-
ческая лирицизация попсы но с семантическим преобразованием отношения «субъект 
– объект» (в оригинале девушка – та, кто должен справиться), в новой же версии «спра-
виться» – это преодолеть прошлое.

Минус на минус не всегда дает плюс / Где-то в сети лежит языческий блюз; / А 
жёлтая луна уже на уровне крыш – / Я тебя не слышу, неужели ты спишь... (Желтая 
луна) – арифметическая аксиома «Минус на минус дает плюс».

Отрицание математического закона служит философскому осмыслению неочевид-
ности научных и философских истин в жизни.

Ты слышишь стук сердца / это коса нашла на камень (аделаида) – поговорка «На-
шла коса на камень».

Внутренняя форма поговорки ремотивируется и переосмысляется в образ душевного 
неспокойствия, 

И в самом деле пусть все течет как течет (альтернатива) – Гераклит «Все течет, 
все изменяется».

Расхожая метафора изменчивости жизни у Гребенщикова трансформируется в мета-
фору неизменчивости и предопределенности.

Океан пел как лошадь, глядящая в зубы коню. (нога судьбы) – пословица «Дареному 
коню в зубы не заглядывают».

БГ создает сложный образ любви как подарка судьбы, умноженный на логику анти-
тезы (лошадь глядит в зубы, хотя «в зубы не заглядывают»), 

Те, что были, по-моему, сплыли, / А те, кто остался, спят. (Песня для нового 
быта) – поговорка «Что было – то сплыло».

Гребенщиков предпринимает формальную игру с рифмой, усложняя ее семантиче-
ской трансформацией путем персонализации безличного обобщения: в пословице при-
сутствует прагматика сожаления по ушедшему, а у БГ – это чистая констатация факта без 
сожаления по ушедшим.

Таким образом, можно утверждать, что для эстетического выражения собственных 
философских медитаций Борис Гребенщиков использует не только (и не столько) соб-
ственно философский материал, сколько материал весьма отдаленный по своей семанти-
ке и прагматике от философии. Прежде всего это цитаты из рок-, эстрадных и фольклор-
ных песен, а иногда и песен политических (более половины всего материала), из кино- 
и мультфильмов, пословицы и поговорки, сентенции и литературные цитаты (причем 
большинство – с развлекательной или лирической прагматикой). В собранном материале 
оказалось лишь две цитаты религиозного (христианского) характера, но обе использо-
ваны в совершенно трансформированном виде с точки зрения их содержания и смысла. 

Можно сделать вывод, что творческой манере Гребенщикова (во всяком случае, 
если речь идет об эстетизации философских взглядов) гораздо более свойственно ин-
струментальное отношение к прецедентному тексту, чем собственно как к культурному 
семиотическому наследию. Гребенщиков сознательно нарушает языковую конвенцию и 
использует прецеденты вопреки их предназначению: не как знаков распознавания и мар-
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кирования культурного пространства, помогающих установить связь между мировоз-
зрениями отправителя и адресата, а наоборот, как инструмент остранения, осложнения 
содержательной и смысловой семантики текста, для создания эффекта обманутого ожи-
дания. Поэтому знание источника цитирования иногда не только не помогает слушателю 
гребенщиковского текста, но и усложняет ему понимание, поскольку вместо сосредото-
чения на мысли автора, реципиент начинает искать философский смысл произведения в 
прецедентном тексте.
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вЕрБаЛіЗаЦіЯ СЕмантиКи ЕмоЦій: 
ЕКСПЕримЕнтаЛЬний аСПЕКт
(на матеріалі сучасної німецької мови)

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей семантики загальновжи-
ваної лексики та теонімів із позиції їх когнітивної і психолінгвістичної репрезентації 
в сучасній німецькомовній картині світу. Проводиться аналіз даних мовних одиниць у 
рамках одного із найбільш уживаних психолінгвістичних методів – асоціативного екс-
перименту.

Ключові слова: фундаментальні емоції, семантика, загальновживана лексика, тео-
нім, асоціація, контрольований експеримент, слово-стимул.

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей семантики обще- 
употребительной лексики и теонимов с точки зрения их когнитивной и психолингвисти-
ческой репрезентации в современной немецкоязычной картине мира. Проводится анализ 
данных языковых единиц в рамках одного из наиболее употребительных психолингвис-
тических методов – ассоциативного эксперимента.

Ключевые слова: фундаментальные эмоции, семантика, общеупотребительная лек-
сика, теоним, ассоциация, контролированный эксперимент, слово-стимул.

The article deals with some characteristic features of the cognitive and psycholinguistic 
representation of the semantics of common lexicon and names of deity in the Modern German-
speaking worldview. The given vocabulary is analyzed in terms of one of the most widely-used 
psycholinguistic-associative experiment.

Key words: fundamental emotions, semantics, common lexicon, association, name of deity, 
control experiment, the word-stimulus. 

На сучасному етапі дослідження лексико-семантичної системи німецької мови про-
стежуються різні підходи мовознавців у вивченні семантики емотивних мовних оди-
ниць: розмежуванні власне емотивної, емоційної, експресивної та конотативної лексики, 
культурної специфіки функціонування емотивних слів у мові та мовленні і / чи дискурсі, 
з’ясуванні емотивного компонента у семантичній структурі фразеологізму, семантичній 
класифікації, концептуальній репрезентації емотивної лексики тощо (див. праці М. М. 
Аверіної, Ю. Д. Апресяна, С. Б. Берлізона, Н. І. Бойко, А. Вежбицької, В. В. Виноградо-
©   Романова Н.В., 2012
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ва, О. П. Воробйової, М. В. Гамзюка, В. І. Карасіка, К. А. Левковської, О. Ю. Мягкової, 
М. В. Пименової, Г. І. Приходько, В. М. Телія, Ю. Ю. Шамаєвої, В. І. Шаховського та ін.). 

Актуальні теоретичні проблеми лексичної семантики можуть бути також вирішенні 
за допомогою психолінгвістичних методів аналізу, зокрема асоціативного експерименту 
(див. праці Л. С. Виготського, О. І. Горошко, О. О. Залевської, Ю. М. Караулова, О. С. 
Кубрякової, В. В. Левицького, О. М. Леонтьєва, Є. Ф. Тарасова, В. М. Телія, Д. І. Терехо-
вої, Н. В Уфімцевої, Р. М. Фрумкіної та ін.). Принагідно зазначимо, що поняття асоціації 
(від лат. associo – „з’єдную, зв’язую“) та методику вільної асоціації уперше запровадив 
Аристотель (384–322 рр. до н.е.). Виокремлено чотири різновиди асоціацій – за схожіс-
тю, контрастом, суміжністю у просторі, у часі. Згодом з’являється розуміння причинно-
наслідкових асоціацій. Щодо поняття асоціації уявлень, то воно пов’язане з іменем ан-
глійського філософа Джона Локка (1632–1704). Наукове тлумачення асоціації «як фунда-
ментального фізіологічного і психологічного явища» розвинулось завдяки фізіологічним 
працям І. М. Сєченова та І. П. Павлова [7: 17]. Першим фахівцем-психологом, котрий за-
стосував словесний асоціативний експеримент як метод дослідження мислення та мови, 
був німецький психолог Вільгельм Вундт (1832–1920). Намагаючись зрозуміти механізм 
утворення словесних асоціацій, він запропонував досліджуваним слова-стимули, на які 
потрібно було відреагувати першою ліпшою словесною реакцією [3: 12]. За методикою 
вільного асоціативного експерименту укладено перший словник асоціативних норм ан-
глійської мови в США (1910). 

Отже, АЕ виконує своєрідну місію – створює можливості для нового відкриття меж 
онтології «живого» слова, які переживає, а не лише знає досліджуваний у момент експе-
рименту. Тут асоціати постають як сукупний результат активності ментальної, психічної, 
емоційної та мовленнєвої діяльності індивіда [4: 34].

мета нашої студії – виявити природу вербальних асоціацій фундаментальних емо-
цій на основі загальновживаної лексики та теонімів сучасної німецької літературної 
мови, особливості її породження в умовах експерименту.

Розрізняють два різновиди АЕ: довільний, «коли дослідник не ставить певних правил 
і вимог щодо досліджуваного», і контрольований, «коли експеримент спеціально програ-
мується» [7: 17]. Нами було розроблено дві анкети німецькою мовою для проведення на-
правленого чи контрольованого АЕ серед студентства (автохтонних носіїв мови) вищих 
навчальних закладів Німеччини із метою виявлення та опису специфіки словесного об-
разу фундаментальних емоцій, що репрезентують пропонована загальновживана лекси-
ка (80) та теоніми (16). Образ предмету, як відомо, і емоції у тому числі, не є статичним, 
він – мінливий та динамічний, як і сам світ [6: 23-24]. 

Вибір слів-стимулів – 96 мовних одиниць – ґрунтується на значущості виділених у 
еддичних сюжетах Пісень «Старшої Едди» і «Молодшої Едди» понять і уявлень про емо-
ційний стан, дію, переживання давніми германцями. У цьому контексті асоціати дають 
змогу не лише інвентаризувати психологічно реальне значення слів-стимулів, але й їхні 
архетипи в історичному плані, актуалізувати повсякденний металінгвістичний план реф-
лексій [1: 14], з’ясувати обсяг асоціативного поля, виявити національно-культурні осо-
бливості мовної свідомості досліджуваних, їхні ціннісні орієнтації й риси ментальності. 

Соціодемографічні дані досліджуваних визначаються статтю (Geschlecht), віком 
(Alter), місцем навчання (Studienort), (майбутньою) професією (Ihr (zukünftiger) Beruf). 
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Кількість респондентів складає 80 осіб, у тому числі 21 чоловік і 59 жінок віком від 
18 до 59 років: до 20 років – 5 осіб; від 20 до 29 – 67; від 30 до 39 – 5; від 40 до 49 – 1; 
від 50 до 59 – 2. Досліджуванні – студентки і студенти іноземних мов (англійська та 
її американський варіант) університету імені Людвіга Максимільяна м. Мюнхен (Бава-
рія), студенти інженерного факультету Дрезденського технічного університету (Вільна 
держава Саксонія), студентки соціального факультету Гейдельбергського університету 
(Баден-Вюртемберг). Термін проведення АЕ – 2011–2012 рр. Форма проведення – гру-
пова (у кожній із трьох груп по 25 досліджуваних) та індивідуальна (5 осіб). Викладення 
асоціації досліджуваними – письмове. 

Принагідно зазначити й те, що слова-стимули було угруповано імпліцитно за два-
надцятьма кластерами по вісім мовних одиниць кожний, як наприклад: і [«Загальні 
поняття»]: Chaos, Ordnung, Welt, Mensch, Verstand, Seele, Körper, Gefühl; іі [«Загально-
германські божества»]: Wotan, Frigg, Freja, Tyr, Thor, Baldur, Loki, Hel; ііі [«Германські 
божества (південної) Німеччини»]: Nerthus, Mann, Bethen, Tiw, Donar, Folla, Frouwa, 
Holde; IV [«Першоелементи світобудови, космічні світила»]: Wasser, Luft, Wind, Erde, 
Sonne, Mond, Feuer, Holz; V [«Сакральні тварини (давніх германців)»]: Kuh, Pferd, Wolf, 
Rabe, Ziegenbock, Katze, Schlange, Eber тощо. Завдання передбачало асоціативну реак-
цію на слова-стимули у вигляді вербалізованої емоції чи почуття („mit welcher Emotion 
bzw. welchem Gefühl sich bei Ihnen jedes der angegebenen Wörter verbindet. Lesen Sie bitte 
aufmerksam jedes Wort für sich still, dann schreiben Sie Ihre Assoziationen neben dem Wort 
auf. <…> schreiben Sie bitte nur die erste auf. Wenn Ihnen nichts einfällt, geben Sie dies bitte 
mit einem Minuszeichen („-“) an“). Було одержано 5031 асоціативну реакцію чи 74,9% та 
1689 відмов чи 25,1%. Відмова досліджуваних може свідчити про той факт, що „гене-
тична пам’ять“ зазнала певних зрушень і „блокувань“. Додамо сюди ще й „оновлення“ 
„культурної пам’яті“, яка впливає на формування мовної свідомості досліджуваних [5: 
258]. Якщо мовна одиниця є невідомою, то досліджуваний переживає стрес, його реакції 
різко знижуються. Нами зареєстровано відмову не лише окремим мовним одиницям, але 
й кластерам у цілому, як наприклад: і – 1 особа (1,25%); іі – 14 осіб (17,5%); ііі – 21 
особа (26,3%); VI – 14 осіб (17,5%); VIі – 3 особи (3,75%); VIіі – 3 особи (3,75%); іХ 
– 1 особа (1,25%); Х – 2 особи (2,5%); Хі – 3 особи (3,75%); Хіі – 3 особи (3,75%). На-
ведені результати АЕ дають підстави міркувати про відсутність на часі однорідності 
знань досліджуваних у віці до 20 і від 20 до 29 років про фундаментальні (інтелек-
туальні, соціальні) емоції та емоційного досвіду. При цьому 54,69% досліджуваних 
реагують на слова-стимули одних кластерів парадигматично (I – Chaos – Welt, Ordnung 
– Sauberkeit, Welt – Erde, Verstand – Vernunft, Seele – Abstraktion, Körper – Gesundheit, 
Gefühl – Emotion), інших – синтагматично (IV – Wasser – schwimmen, Luft – atmen; 
VII – Tal – wandern, Fremde – einladen; VIII – Milch – trinken, Kartoffeln – essen; XI – 
Wagen – fahren; XII – Geld – geben, Gold – graben) (43,83%). Іноді між словом-стимулом 
і словом-реакцією існує зв’язок, характерний для тематичних (III – Mythus; Norden; 
V – Tier; VI – Ziffer (2), Zahl (2)) (1,18%) чи комбінованих асоціацій: у межах одного 
й того ж самого кластера зустрічаються як парадигматичні, так і синтагматичні або 
тематичні (VI – eins – Gold, zwei – Silber, drei – Bronze, vier – Blech, fünf – durchschalle, 
sieben – Todsünde) чи невизначені реакції (III – Tiw – Sport; XI – Wagen – Sterne, Tempel 
– Rom, Opfer – Maya) (0,30%). 
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Серед парадигматичних реакцій нами зареєстровано синоніми, як наприклад: емо-
ція страху – Angst, Furcht, Schreck; емоція горя – Leid, Trauer, Melancholie; емоція гні-
ву – Ärger, Wut, Zorn, Hass; емоція відрази – Abscheu, Ekel; емоція інтересу – Interesse, 
Neugier, антоніми, як наприклад: I – Ordnung – Unordnung, Verstand – Irrsinn; V – Eber 
– Sau; IX – Wärme –Kälte, гіпоніми, як наприклад: VII – Wald – Bäume, Fels – Stein; XII 
– Weihnachten – Familie, Ostern – Eier, Oktoberfest – Bier, гіпероніми, як наприклад: VIII 
– Milch – Kuh; XI – Runen – Schrift, Gottesdienst – Kirche, Tempel – Gott; XII – Hochzeit – 
Liebe // Fest до слова-стимулу. 

Рівень відношень між змістом слів-стимулів і слів-асоціатів відображає асоціації за 
схожістю, як наприклад: і – Chaos – Unordnung (3), unordentlich, II – Wotan – wütend 
(3), aggressiv, böse, weise, Gott (5), Aggression, Donner, Gewitter, Mystik; за суміжністю, 
як наприклад: I – Chaos – Stress (5), Welt (4), Verwirrung (3), Dunkelheit (2), Furcht (2), 
Panik (2), Unruhe (2), Angst, Aufregung, Belustigung, Endzeit-Filme, Gedanken, Hass, Ich, 
Kopf, Schreibtisch, Verständnis, Verzweiflung, das Universum, Unsicherheit, Unzufriedenheit, 
Weltraum, Wut, unruhig (2), wirr (2), aufgewühlt, frei, kreatives, mächtig, schrecklich, verplant, 
unbehaglich, überfordert, unzufrieden; у просторі, як наприклад: і – Chaos – Zimmer (2), 
Italien, Wohnung; у часі, як наприклад: IX – Sommer – lange Abende.

З лінгвістичної точки зору виділяються десять різновидів реакцій та їх варіанти: 1) 
реакція-речення, як наприклад: I – Chaos – meine beste Freundin, Ordnung – alles hat 
seinen Platz; IV – Mond – macht die Nacht hell, Holz – riecht gut; V – Schlange – geht 
gar nicht; VI – zwei – mein Freund und ich, drei – alle guten Dinge sind 3 (0,33%), 1.1 
семантичний перехід реакції-речення в реакцію-словотворення, як наприклад: XII 
– Erntedank – Danke sagen → Dankbarkeit (0,015%); 2) реакція-словосполучення, як 
наприклад: II – Freja – schön; IV – Wasser – klar, Luft – rein, Wind – stark, Erde – fest 
(42,83%); 3) реакція-словоформа, як наприклад: I – Mensch – Hoffnung; іі – Wotan 
– Zorn (54,69%), 3.1 семантичний перехід реакції-словоформи в реакцію логічного 
розвитку словоформи на гіперонімічно-метафоричній основі, як наприклад: IX – 
Winter – Kälte → Unbehagen (0,015%); 4) реакція-символ чи знак, як наприклад: I 
– Verstand – IQ, Gefühl – hā?; II – усі слова кластера – ?; VI – eins – № 1, drei – 3; 
VIII – Bier – ☺; X – Krieg – 1945 (0,39%); 5) реакція-ланцюг (синонімічних / логіч-
них) слів, як наприклад: I – Seele – Wärme, Wohlgefühl; IV – Sonne – Beklommenheit, 
drückende Hitze; V – Eber – Schmutz, Haare (0,27%); 6) реакція-словотворення, 
зокрема абревіатура, як наприклад: і – Ordnung – k.A. (0,16%); 7) реакція-ремар-
ка, як наприклад: II – Freja – Tier (Hund), Loki – Bundeskanzlerehefrau (von Helmut 
Schmidt) (0,12%); 8) реакція-додавання, як наприклад: VII – Fremde – erstrebenswert 
+ ungewiss (0,015%); 9) реакція-звуконаслідування, як наприклад: VIII – Honig – 
hmm! (0,015%); 10) реакція-власна (географічна) назва, як наприклад: I – Chaos – 
Italien, Ordnung – Deutschland; II – Thor – Island, Loki – Schmidt // Helmut Schmidt // 
Michael, Hel – Polen (1,027%). Аналіз показав, що найпоширенішими лінгвістичними 
реакціями на слово-стимул є реакція-словоформа – 54,69% та реакція-словосполучен-
ня – 42,83%. Реакції цих і інших типів асоціатів перебувають у безпосередній залежності 
від панівних ідей сучасної епохи.

Реакція-словоформа свідчить про той факт, що слова існують у фонді мовної 
пам’яті як віртуальні, номінативні мовні одиниці, що активізують конкретні, абстрак-



29

тні, збірні поняття та уявлення. При цьому простежується варіативність смислів у 
межах реакції-словоформи, що вказує не лише на різний рівень сформованості понять 
і явлень про емоції як психічний феномен, але й багатогранність, багатоплановість 
останнього. 

Реакція-словосполучення своєю чергою демонструє наявність у мовній пам’яті вір-
туальних бінарних конструкцій типу N + Adj., N + V, N1 + N2, N1 + Präp. + N2, що харак-
теризують, з одного боку, структурні елементи мовленнєвого досвіду, а з іншого – ви-
бірковість сполучення слова-стимулу й баланс його смислового відношення. Тут можна 
говорити про три семантичні процеси: 1) домінування семантики емотивної оцінки в 
структурі нейтрального іменника в межах словосполучення (II – Luft – unsichtbar; V 
– Schlange – anmutig sein); 2) домінування семантики емотивної оцінки в структурі при-
кметника (IV – Sonne – fröhlich, Feuer – beängstigend), дієслова (V – Kuh – melken) чи 
іменника (X – Schiff – Heimweh & Fernweh); 3) рівноправність компонентів за мірою 
вияву семантики емотивної оцінки (IX – Kälte – blau). Необхідно також відзначити, що 
практично всі прикметники містять у своїй семантичній структурі емоційно-оцінні семи, 
що сприяє формуванню емотивності в словосполученні в цілому й нерозривно пов’язане 
із емоційними переживаннями на кшталт хвилювання під час складання іспитів студен-
тами. При цьому виділяються насамперед фундаментальні емоції двох різновидів мо-
дальності – негативні (страх, горе, гнів, відраза) й позитивні (радість, інтерес, сором, 
подив, провина), соціальні емоції – щастя, сподівання, нейтральна емоція – спокій, а 
також почуття – позитивні любов, радість, щастя та негативні – ненависть, печаль. З 
огляду на обсяг статті зупинимось коротко на асоціатах, пов’язаних із найбільш поши-
реними серед досліджуваних і найсильнішими, згідно психології, фундаментальними 
емоціями – страх і радість [2: 126, 125]. 

Співвідношення асоціатів у рамках кластерів, пов’язаних із емоцією страху (1,19%), 
можна кваліфікувати як асиметричні: (і) Chaos (4), Welt (1), Mensch (1); (IV) Luft (2), Erde 
(1), Feuer (1); (V) Wolf (3), Rabe (1), Ziegenbock (1), Schlange (9), Eber (1); (VII) Wald (1), 
Tal (1), Fremde (3); (IX) Herbst (9), Kälte (1); (X) Krieg (11), Schwert (6), Schild (1), Waffe 
(9), Blut (3), Sklave (1); (XI) Schiff (2), Werwolf (3), Runen (1), Opfer (5), симетричні (XII) 
Zaubersprüche (1), Oktoberfest (1) і невизначені: (II) Thor (1); (III) Donar (3); (VI) Dutzend 
(1). Узагальнено, всередині наведених кластерів можна виділити чотири тенденції: 1) 
тенденцію домінування, 2) тенденцію нейтралізації домінування, 3) тенденцію оди-
ничності, 4) тенденцію індивідуального прирощення асоціатів. Як видно із прикладів, 
тенденцію домінування представляють Хаос (і), повітря (IV), змія (V), чужина (Vіі), 
осінь (іХ), війна (Х), жертва (Хі); тенденцію нейтралізації – замовляння, Октобер-
фест (Хіі); тенденцію одиничності – теонім Тор (іі); тенденцію індивідуального при-
рощення – теонім Донар (ііі).

Розмаїття асоціатів першої тенденції може бути зумовлене суб’єктивною уперед-
женістю або існуванням певних стереотипів чи навпаки семантичних зрушень у кон-
цептуальній і мовній картині досліджуваних, кризою суспільних відносин і вираження 
емоційних переживань у розрізі оновлених культурних і етичних норм німецького ет-
носу, чиї сучасні взірці зорієнтовано на консолідацію лінгвоспільноти в умовах нової 
економічної, екологічної, ідеологічної, релігійної, освітньої та іншої політики Європи в 
цілому й Німеччини зокрема. 
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Другу, третю й четверту тенденції асоціатів можна пояснити причино-наслідковими 
зв’язками предметів, явищ, подій у навколишньому світі, які ґрунтуються на власному 
негативному емоційному досвіді досліджуваних. 

На тлі виділених асоціатів емоції страху найпоширенішими є асоціати лексеми «ві-
йна» Krieg (11), що свідчить, з одного боку, про стереотипне мислення, з іншого – стій-
кість «генетичної» та «культурної пам’яті» досліджуваних. Таким чином, активаторами 
асоціатів аналізованої емоції є відсутність звичного порядку, екологічні проблеми, пла-
зун, «чужий» неосвоєний простір, циклічні зміни температури, міжетнічні конфлікти, 
цілеспрямована втрата чогось, когось. 

Асоціати емоції радості маніфестовані 70 чи 1,042% реакціями у межах пропоно-
ваних кластерів: (I) Ordnung (2), Welt (2), Mensch (4), Seele (1), (II) Freja (1), (III) Mann 
(1), Folla (1), (IV) Wasser (3), Luft (2), Wind (1), Sonne (5), (V) Rabe (2), Ziegenbock (1), 
Katze (1), (VI) eins (1), drei (1), fünf (2), sieben (1), neun (1), (VII) Berg (1), Heim (1), (VIII) 
Milch (1), Käse (2), Kartoffeln (1), Honig (1), Bier (2), (IX) Winter (3), Sommer (6), Herbst 
(2), Frühling (1), Frische (1), (X) Gast (14), (XI) Bergkuppe (1), (XII) Zaubersprüche (2), 
Weihnachten (4), Ostern (12), Oktoberfest (7), Erntedank (2), Hochzeit (8), Geld (4), Gold 
(1). Тут простежуються асиметричні: (I) Ordnung (2), Welt (2), Mensch (4), Seele (1), (IV) 
Wasser (3), Luft (2), Wind (1), Sonne (5), (V) Rabe (2), Ziegenbock (1), Katze (1), (VI) eins (1), 
drei (1), fünf (2), sieben (1), neun (1), (VIII) Milch (1), Käse (2), Kartoffeln (1), Honig (1), Bier 
(2), (IX) Winter (3), Sommer (6), Herbst (2), Frühling (1), Frische (1), (XII) Zaubersprüche 
(2), Weihnachten (4), Ostern (12), Oktoberfest (7), Erntedank (2), Hochzeit (8), Geld (4), Gold 
(1), симетричні: (III) Mann (1), Folla (1), (VII) Berg (1), Heim (1) й невизначені відно-
шення асоціатів: (II) Freja (1), (X) Gast (14), (XI) Bergkuppe (1), еквівалентні трьом по-
переднім тенденціям: 1) тенденції домінування, 2) тенденції нейтралізації, 3) тенденції 
одиничності. 

Домінантні асоціати кожного із кластерів представлено низкою найменувань, а 
саме: «людина» Mensch (4) (і); «сонце» Sonne (5) (IV); „ворон“ Rabe (2) (V); „п’ять“ fünf 
(2) (Vі); «сир» Käse (2), «пиво» Bier (2) (VIII); „літо“ Sommer (6) (IX); „гість“ Gast (14) 
(Х); «Великдень, Паска» Ostern (12) (Хіі). 

Нейтралізація домінування асоціатів характерна для лексики кластерів ііі – теонім 
чоловічого божества Манна і жіночого Фолли, культ яких обіймає окремішню територію 
Німеччини – Баварію; VII – «гора» і «домівка». Тенденцією гіперонімії можна було б 
пояснити зміщення гіпероніма «гора» гіпонімом «домівка». Мова йде про переселення 
пращурів німецького етносу з гірської місцевості на рівнинну, їхні поселення, що являли 
собою «об’єднання домівок» [8: 93, 97-98]. 

Асоціати одиничності апелюють до теоніма жіночого загальногерманського боже-
ства Фрейї (іі) та язичницького капища на горі (Хі).

Найбільш частотними необхідно визнати асоціати, що пов’язані із поняттями гість і 
Великдень. Між наведеними асоціатами існує кореляційний зв’язок: і гість, і Великдень 
– це свято, до якого з радістю готуються, яке довго очікують, але воно швидко минає. Тут 
ідеться про кількісні показники емоційного стану – інтенсивність і тривалість. 

Під інтенсивністю (від лат. intensio – „напруженість“) емоції, як правило, розуміють 
силу й участь її складових частин у психічних процесах: збільшення розрядів нейронів, 
зміна фізіономіки, словесні реакції і глибина переживання. 
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Тривалість емоції – це період між напруженням і розрядкою. Виокремлюють швид-
коплинні й тривалі емоції [2: 209]. У такому розумінні вербалізація швидкоплинних емо-
цій поступається місцем тривалим емоціям. І тому їх семантика може розгортатись як 
почуття. Це, звичайно, спричинює «змішання», зате рятує від доконечності номінації 
емоційних явищ, станів, переживань, дії, процесу тощо. 

Інтенсивність прояву емоції радості – щастя та сміх – зареєстровано нами лише 
для деяких із кластерів, зокрема асоціати «щастя» Glück (0,46%) співвідносяться із (I) 
Ordnung (1), Verstand (2), Seele (2), Körper (2), Gefühle (3); (IV) Erde (1), Sonne (1); (VI) 
drei (1), sieben (1); (VII) Weide (2), Heim (1); (VIII) Honig (1); (IX) Sommer (1), Herbst (1), 
Frühling (1), Wärme (2), Frische (1); (XII) Weihnachten (2), Hochzeit (4), Geld (1); асоціати 
«сміх» Lachen (0,074%) – із (II) Frigg (1), Freja (1); (III) Tiw (1); (XII) Oktoberfest (1), 
Hochzeit (1). 

Всередині асоціатів щастя, репрезентованих кластером і, домінує «почуття» 
Gefühle (3); кластером VII, – „вигін, пасовище“ Weide (2); кластером іХ, – «тепло, те-
плота» Wärme (2); кластером Хіі, –»весілля» Hochzeit (4). Формально інтенсивність 
емоції радості є похідною від почуття радості, вона передбачає обмеженість обжитого, 
«свого» простору, включає в себе сенсорний (тепловий, дотичний) аспект і традицію 
репродуктивності роду. Стосовно домінування асоціатів сміху, то тут їх немає. На пере-
дній план висувається питання індивідуального кола асоціацій досліджуваних. Із деяким 
застереженням вихідним пунктом асоціатів можна вважати сакральну фемінінну зону, 
а кінцевим пунктом – масові народні гуляння. Так звану «маргінальну» зону асоціатів 
утворює сакральна маскулінна енергія, яка характерна для зазначеної вище географічної 
території німецького етносу.

Підсумовуючи, зазначимо, що наше дослідження підтвердило, що лінгвістичні ре-
акції на пропоновані слова-стимули диференціюються згідно одного із прямих значень 
слова й корелюють із ступенем обізнаності респондента в тій чи іншій сфері господар-
ської діяльності мовного колективу (міфологічній спадщині стародавності). Перехід від 
одного значення до іншого зумовлений суб’єктивним ставленням досліджуваного до ін-
формації, що несе в собі слово-стимул. Понятійні, уявні та категоріальні з’єднувальні 
відношення допомагають представити і поєднати в одне ціле найрізноманітніші асоціації 
на користь негативної, позитивної чи нейтральної емотивної лексики, що може й пови-
нно стати предметом подальших наукових лінгвістичних і / чи лінгвокогнітивних студій. 
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оСоБЕнноСти гЛоБаЛиЗаЦии  
ФортЕПианного оБраЗованиЯ в КитаЕ

У статті розглядається динаміка розвитку китайської фортепіанної освіти в іс-
торичному аспекті. Досліджується проблема еволюції фортепіанного мистецтва в Ки-
таї із загальною картиною виникнення, виявлення її особливостей, закономірностей та 
етапів розвитку.

Ключові слова:  глобалізація освіти, фортепіанне мистецтво, діалог культур.
 В статье рассматривается динамика развития китайского фортепианного об-

разования в историческом аспекте. Исследуется проблема эволюции фортепианного 
искусства в Китае с общей картиной происхождения,  выявления его особенностей, 
закономерностей и этапов развития.

Ключевые слова: глобализация образования, фортепианное искусство, диалог куль-
тур,

In article we can see dynamics of development of the Chinese piano education in historical 
aspect. We have discovered  evolution of piano art in China with the general picture of an 
origin, revealing of its features, laws and stages of development.

Key words:  globalization of education, piano art, dialogue of culture.

Актуальность. В последнее десятилетие в среде как украинской, так и зарубежных 
педагогов становится все более популярной идея глобализации образования. Это связано 
с все большей интеграцией в единое информационное пространство различных стран 
мира, с все усиливающейся необходимостью людей разных национальностей понять 
друг друга. «Глобальное образование» - это одно из современных направлений в теории 
образования и в практике обучения в вузе и школе, возникшее в 70-х годах прошлого 
века в США. Идея подобного образования возникла в ответ на стремление общества и, 
прежде всего, образовательного сообщества к необходимости подготовить человека к 
жизни во всё более объединяющемся мире. Глобальное образование служит эффектив-
ным средством проведения в жизнь идеи «глобализации культуры» (сам этот термин был 
изобретен американским социологом Дж. Маклином в 1981 году). Для Китая, который и 
в экономическом, и в культурном плане все больше входит в мировое пространство, идея 
глобального образования оказывается чрезвычайно актуальной. Однако, если в матери-
альном плане идея глобализации решается в Китае с достаточной полнотой, то в сфере 
духовной, в частности, музыкально-педагогической остается еще значительное поле для 
©   Прудникова Е.И., 2012
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деятельности. Сказанное позволяет сделать вывод, что вхождение Китая в мировое му-
зыкально-педагогическое пространство является одной из актуальных проблем совре-
менной музыкальной и, в частности, фортепианной педагогики в этой стране.

Степень разработанности темы. Несмотря на то, что в отечественном искусство-
ведении проблема глобализации фортепианного образования не подвергалась вплоть 
до настоящего времени монографическому исследованию, её основные аспекты были 
рассмотрены учёными в ряде трудов, посвященных анализу глобализационных процес-
сов. Социально-философские, политологические и геополитические проблемы станов-
ления глобального поля межцивилизационных взаимодействий обрели своё освещение 
в работах А.С Ахиезера, М.А.Бирюковой, А.Г.Володина, Ф.К.Кессиди, И.Ф.Кефели, 
А.С.Панарина, С.Л.Удовика, А.И.Уткина, Н.Н.Федотовой, М.А.Чешкова и др. 

Цель статьи – представить китайское фортепианное образование в историко-стиле-
вой динамике, проследить пути развития фортепианного искусства и рассмотреть осо-
бенности глобализации образования в Китае на основе диалога культур.

 Статья выполнена в соответствии с планом НМАУ им.Чайковского
Результаты исследования.
Проблему глобального образования можно считать проекцией на образовательную 

сферу более масштабной идеи, а именно, берущей начало в трудах М.М. Бахтина идее 
«диалога культур». Необходимость в настоящее время культурного диалога, связанная 
с теми же причинами, что и потребность в глобализации, имеет и собственные основа-
ния. Имеется в виду следующее: культура любого народа не может существовать изоли-
рованно; будучи, в силу разных обстоятельств, отгороженной от мирового культурного 
процесса, она имеет тенденцию замыкаться в себе, терять импульс к развитию, к обо-
гащению, что может привести ее к деградации.

В Китае сегодня наблюдается небывалый интерес к музыке и, прежде всего, к игре на 
фортепиано. Однако процесс этот сталкивается с трудностями методического характера. 
Нельзя сказать, что методическая мысль педагогов-пианистов Китая, страны с многове-
ковой культурой, остается пассивной. Здесь реализуются, например, весьма интересные 
идеи, берущие начало в мировоззренческой сфере этого народа и потому незнакомые и 
во многом чуждые европейским музыкантам. 

Современная китайская музыкальная культура впитала в себя национальные тради-
ции различных народностей страны. Этот процесс характерен и для фортепианной музы-
ки. В настоящее время она представляет собой неотъемлемую часть духовной культуры 
народа, имеет большое значение в деле массового музыкального воспитания, ибо ею ох-
вачены десятки миллионов студентов. Начиная с середины 1930-х годов китайские ком-
позиторы регулярно создавали фортепианные произведения для детей, используя со-
кровища китайского народного творчества, мелодику вокального и инструментального 
фольклора и традиционной (пекинской) оперы. Произведения Хэ Лутина, Дин Шаньдэ, 
Ли Инхая и др. признаны за границей. У китайской фортепианной музыки нет такой 
богатой истории, как у европейской. В понятие «китайское фортепианное творчество» 
мы включаем более 600 фортепианных сочинений, опубликованных в период с 1915 по 
1992 год, причем до 1949 года было опубликовано всего 19 сочинений, но уже о 1949 
по 1966 год- более 235, а в 1967-1992 годы - более 285-ти. Исполняется же на эстраде 
всего около 100. Специфической чертой китайских фортепианных сочинений является 
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их программность, близость к природе, связь с китайским языком. Согласно традиции 
китайской народной музыки, где нет произведений продолжительностью более 15-ти 
минут, в китайском фортепианном творчестве тоже преобладают лаконичные формы, и 
для концертной практики характерно исполнение отдельных частей сюит, которые уже 
полюбились публике и хорошо ей знакомы (например, «Танец водоросли» или «Танец 
кораллов» из «Сюиты Юй Мейжэн», «Шум волны» из «Размышлений над картинами 
Хигашияма Кайи»), небольших лирических пьес, которые публика особенно охотно слу-
шает и принимает. Пьесы «Малая флейта пастушка» Хэ Лутина,»Удар грома в сухую 
погоду» Чэн Пейсюна, «Вышитый портрет» Ван Цзианчжона, «Танец утреннего ветра» 
Дин Шандэ , «Лан Хуахуа» Ван Лисана, «Кошкерский танец» Ши Фу, «Фестивальная 
ночь о факелами» Ляо Шэнцзина, «Три вариации Янгуан» ЛиИнхая по популярности у 
китайской публики можно сравнить с «Временами года» Чайковского и «Лирическими 
пьесами» Грига, пользующимися любовью во всём мире. Легко воспринимаются ауди-
торией и переложения традиционной инструментальной и вокальной музыки: «Луна, 
отраженная в реке Эрцуаня» Чжу Ванхуа, «Китайская флейта и барабан в сумерках» 
Ли Инхая, «Три вариации на тему Мей Хуа» Ван Цзианчжона, «Осенняя луна над ти-
хим озером» Чэн Пейсюна, «Синцзянское каприччио» Чжу Ванхуа. Среди произведе-
ний крупной формы типичными и наиболее популярными можно считать концерты для 
фортепиано с оркестром «Хуан Хэ» , «Лян Шанпо и Чжу Интай», близкие европейской 
романтической традиции, но по форме и характеру самой музыки глубоко националь-
ные. Непременным условием их интерпретации является знание классических и на-
родных образцов музыки для китайских традиционных инструментов, народных песен 
и театрального искусства разных провинций (в частности, северной Цзин Си и южной 
ЮеЦюй). Воплощение столь многообразных истоков, их образная специфика требуют 
от пианиста особой тонкости эмоций и интуиции.

Китайское фортепианное образование в своем развитии прошло несколько этапов. В 
ранний период китайские музыканты-педагоги, которые получили подготовку за грани-
цей либо на родине у иностранных учителей, пользовались традиционными пособиями: 
Школой Бейера, этюдами Черни, упражнениями Ганона и Сонатинами Клементи. С тех 
пор эти пособия оставались базовыми в учебном репертуаре. К ним постепенно приба-
вились сочинения разных направлений и эпох, охватывающие весь спектр фортепианной 
литературы — от классической полифонии Баха и Генделя до опусов композиторов вто-
рой половины 20-го-начала 21-го веков.

На разных этапах эволюции китайского фортепианного образования, начиная с 1920-
х годов, создавались специальные учебные музыкальные заведения, в первую очередь, 
Шанхайская государственная консерватория и Центральная государственная консер-
ватория. Консерватории обращали особое внимание на совершенствование професси-
онального уровня преподавателей, приглашали иностранных музыкантов-педагогов 
для обучения игре на фортепиано и чтения фортепианной теории, составляли пособия 
в соответствии с китайскими учениками. Узловую роль в повышении качества педаго-
гического процесса сыграла деятельность представителей русской и украинской школ, 
работавших в Китае.

Параллельно становлению китайской фортепианной педагогики появляется необхо-
димость в её научном осмыслении. Она оказывается реализованной в последние десяти-
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летия прошедшего столетия, когда увидели свет фундаментальные работы Ин Шичжэнь, 
Дань Чжаои, Ли Фэйлань, Ли Инхая, посвященные теоретическим и практическим про-
блемам  фортепианного образования.

Изучение национальных культур — одна из объективных, жизненно важных задач 
современной музыкальной науки. Её актуальность определяется ростом коммуникаци-
онных потребностей, диктующим необходимость взаимообогащения и информационно-
го насыщения различных сфер знания.

Но существуют и субъективные моменты. Искусство педагогики Китая издавна об-
ладает притягательностью, неся в себе тайну мудрости, гармонии, особого мировоспри-
ятия, сформированного философией Востока. В Китае веками упрочивалась эстетика 
«мирного и уравновешенного» («срединного»), понимаемого как прекрасное, воспиты-
вался взгляд на музыкальное исполнение как на путь познания истины, формировалось 
представление о неиссякаемом творческом потенциале, таящемся в «дао» («пустоте»), о 
прямой связи между человеком и природой — «единстве неба и человека». Китайскую 
педагогику отличает этика, для которой характерно почитание традиций, преклонение 
перед старшими, дух высокого ученичества.

Баланс духовности и культуры, духовности и образования, проявляемый в современ-
ном китайском художественном творчестве, свидетельствует о сохранности в нём ценно-
стей непреходящего значения. Композиторское наследие, демонстрирующее спаянность 
с национальной традицией и в то же время прорыв к неизведанным в искусстве старого 
Китая творческим моделям, творческим подходам и приёмам, достойно пристального 
внимания. В его изучении содержится возможность приобщения к космосу националь-
ной культуры через микрокосм творческой личности, внимательного рассмотрения об-
щих «законов» и тенденций в индивидуальном творческом методе.

Китайское влияние на классическую западную музыкальную традицию сказалось, в 
частности, на творчестве Густава Малера, написавшего «Песнь о земле» на тему семи 
стихотворений четырех китайских поэтов (Ли Бай {Li Bai), Чжан Цзи {Zhang Ji), Мэн 
Хаожаня (Meng Haorari), Ван Вэя (Wang Wei)), и на творчестве Джона Кейджа («Музыка 
перемен», «Музыка воды», «Музыка зимы»). В обоих случаях речь идет о влиянии фило-
софии дзень-буддизма на музыкальное мышление композиторов. 

В 80-е годы 20-го века в связи с началом реформирования китайского общества, бы-
стрым экономическим развитием и ростом жизненного уровня, большое внимание уде-
ляется духовным и культурным потребностям подрастающих поколений. В новом столе-
тия основной задачей ставится повышение качества образовательного процесса. В связи 
с этим происходит диверсификация фортепианного обучения с включением разнообраз-
ных учебных пособий, в том числе переведенных. «Фортепианный бум» 1990-х-2000-х 
вызвал к жизни множество детских и юношеских конкурсов, охвативших буквально всю 
страну. Возможность получения дополнительных баллов при поступлении в вуз, с одной 
стороны, стимулировало процесс дальнейшего профессионального роста фортепианной 
культуры, с другой, привело к «натаскиванию» юных музыкантов, ради приобретения 
сертификата из года в год «зубрящих» одни и те же сочинения.

На сегодняшний день духовным стержнем пианизма остаются конфуцианство и дао-
сизм, не исключающие продолжающиеся плодотворные процессы сочетания националь-
ной и зарубежных музыкальных культур. Технологической спецификой в игре пиани-
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стов остается статическая техника, В Китае ценится внешняя сдержанность, интраверт-
ный стиль фортепианной игры, что также связано с конфуцианством, утверждавшим, что 
человеческое чувство не должно слишком явно проявлять себя внешними физическими 
действиями. Исходя из своих художественных воззрений, китайские пианисты предпо-
читают сочинения в стиле «Вэн» (покой), в основе исполнения лежит восприятие музы-
ки «Чин Дань Гао Юань», включающее помимо простоты и скромности, благородство 
и широту.

Заключение
Подводя общий итог, можно констатировать, что на протяжении более чем 100-лет-

него периода развития, на фоне различной обстановки и различного уровня произ-
водственных, экономических и социальных возможностей государства фортепианная 
педагогика достигла значительных высот. Китайская нация располагает талантливыми 
людьми, которые получив соответствующее образование, имеют все возможности ярко 
заявлять о себе в области фортепианного искусства на международной арене.  

С начала 90-х годов культурные организации, содействующие популяризации музы-
ки, активизировали свою деятельность в стране, что дает возможности расширить ауди-
торию слушателей и приобщить к фортепианному искусству новых любителей музыки.

Музыкальные учебные заведения страны имеют немалый опыт и уже сложившиеся 
хорошие традиции всестороннего обучения фортепианному искусству. Педагоги добива-
ются от учащихся гармоничного овладения как содержанием музыки, так и технически-
ми приемами и средствами музыкальной выразительности.

На фортепианных факультетах разворачивается научно-исследовательская работа в 
области методики фортепианного обучения. Китайские пианисты широко представлены 
на разных конкурсах как в качестве членов жюри, так и в качестве участников: конкурсы 
имени Ф.Шопена, М.Лонг и Ж.Тибо, В.Клайберна, Артура Рубинштейна, П.Чайковского. 
В Китае также проводятся конкурсы фортепианного исполнительства и китайского фор-
тепианного композиторского творчества.

Почти два века назад Наполеон сказал, что Китай - это спящий гигант и «Когда Ки-
тай проснется, он потрясет мир!»

При успешной реализации реформ и курса внешней открытости обстановка в Китае 
безусловно будет благоприятствовать дальнейшему развитию культуры и, в частности, 
расцвету фортепианного педагогического искусства, которое еще не раз талантливо за-
явит о себе в мировой музыкальной жизни.
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КАРТИНА СВІТУ і МОДЕЛЬ СВІТУ в ЛінгвіСтичниХ СтудіЯХ 

У статті з’ясовуються причини ототожнення термінів «картина світу» і «модель 
світу» та здійснюється спроба визначити основні відмінності  їхньої  референції у сфе-
рі мовознавства.

Ключові слова: картина світу, модель світу, мовна картина світу.
В статье выясняются причины отождествления терминов «картина мира» и «мо-

дель мира» и осуществляется попытка определить основные отличия их референции в 
области языкознания.

Ключевые слова: картина мира, модель мира, языковая картина мира. 
In article the reasons of the identification of terms «worldview» and «world model» are 

established and an attempt to define the basic differences of their reference in the area of 
linguistics is carried out. 

Key words: worldview, world model, linguistic wiew (picture) of the world.

Антропоцентричний принцип як одна з домінант методології сучасного мовознав-
ства зумовив зміщення акцентів у дослідницьких зацікавленнях з суто лінгвоцентричних 
на цілий спектр питань, пов’язаних з мовною особистістю. Чільне місце посідає і про-
блема пізнання людиною світу, що впливає на формування своєрідної (в межах певної 
національної культури) системи поглядів на дійсність та виражається мовними засобами. 
У наш час міждисциплінарного характеру набула теорія картини світу, що активно роз-
будовується не тільки у мовознавстві, але й у більшості гуманітарних наук. З огляду на 
специфіку кожної галузі знань загальнонаукове поняття «картина світу» потребує кон-
кретизації та уточнення.     

Сучасні науковці зазначають, що у мовознавстві настав «час мовної картини світу». 
Численні праці, що переважно спрямовані на реконструкцію фрагментів мовної картину 
світу та дослідження культурних концептів, супроводжуються з’ясуванням низки тео-
ретичних проблем: окреслення обсягу понять «картина світу», «модель світу», «наївна 
/ наукова картини світу», «міфологічна картина світу», «мовна / концептуальна картина 
світу», визначення механізмів формування мовної картини світу тощо.

Мовна картина світу, тобто виражена у мові сукупність уявлень про світ, що зумов-
лена історично сформованим у свідомості етносу способом концептуалізації дійсності, 
привертала і привертає увагу багатьох дослідників, зокрема Ю. Апресяна, Н. Арутюно-
©   Саєвич І.Г., 2012

ЛінгвоКуЛЬтуроЛогічна інтЕрПрЕтаЦіЯ тЕКСту



40

вої, Є. Бартмінського, Т. Булигіної, А. Вежбицької, Г. Гачева, І. Голубовської, В. Жайво-
ронка, О. Земської, Вяч. Іванова, В. Карасика, О. Корнілова, М. Кочергана, О. Левченко, 
В. Манакіна, С. Нікітіної, В. Постовалової, З. Попової, А. Приходька, Ж. Соколовської, 
Й. Стерніна, В. Телії, С. Толстої, М. Толстого, В. Топорова, Т. Цив’ян, О. Шмельова, 
К. Яковлевої та ін.

Однак, незважаючи на популярність і ретельну розробленість питань мовної репре-
зентації пізнавального досвіду етносоціуму та окремого індивіда, реконструкції бага-
тьох етноспецифічних фрагментів мовних картин світу, дослідження концептів у межах 
певних лінгвокультурних просторів до цього часу метамова теорії картини світу є не-
достатньо з’ясованою. Зокрема терміни картина світу і модель світу, що стали марке-
рами досліджень когнітивної діяльності людини у більшості гуманітарних (а частково і 
природничих) наук, не мають чіткої референції, а тому досить часто синонімізуються, 
використовуються дослідниками безвідносно до галузі знань, предмета дослідження 
та наукової парадигми, тобто детермінологізуються. Тому метою цього дослідження є 
з’ясування причин ототожнення термінів картина світу і модель світу та спроба визна-
чити основні відмінності їхньої референції насамперед у сфері мовознавства, що, на наш 
погляд, потребує як синхронного, так і діахронного підходу.

Розуміння картини / образу світу (Weltbild, worldview)  є надзвичайно варіантним у 
сучасній науці. Сьогодні про картину світу говорять у загальнонауковому, гносеологіч-
ному сенсі, виокремлюють фізичну, математичну, геліоцентричну, міфологічну, релігій-
ну, художню картини світу. Термін картина світу фігурує у філософії, семіотиці, куль-
турології, психології, літературознавстві, мовознавстві та у деяких природничих науках. 

У поглядах дослідників на авторство терміна картина світу нема одностайності. 
За одними джерелами (В. Постовалова, В. Манакін, С. Шафиков та ін.), вперше сло-
восполучення картина світу на позначення сукупності внутрішніх образів зовнішніх 
об’єктів, що слугують для виведення логічних суджень щодо поведінки цих об’єктів, 
було використане фізиком Г. Герцем на зламі ХІХ – ХХ ст. У більшості інших джерел 
автором терміна називають Л. Вітгенштайна. Однак перекладач та коментатор «Логіко-
філософського трактату» В. Руднєв зазначає, що на формування світогляду Л. Вітгенш-
тайна суттєво вплинула книга Г. Герца «Принципи механіки», а тому можемо припустити 
й запозичення філософом терміна картина світу, який він переосмислює у межах влас-
ної філософської концепції. На думку В. Руднєва, Л. Вітгенштайн синонімізує поняття 
«картина» і «модель». Філософ розуміє світ як сукупність фактів, а не речей, як все, що 
можливе завдяки випадку, все, що трапляється. Відповідно картина світу у філософії 
Вітгенштайна – це модель реальності, тобто сукупність фактів і ситуацій, виражених 
мовою. Пропозиціональна за своєю суттю, вона зображає не тільки те, що реально існує, 
але й уявне [1: 44].

В. Руднєв наголошує на синонімічності термінів картина світу і модель світу в се-
міотиці і структурній антропології та припускає, що термін Weltbild був вжитий Л. Вай-
сгербером незалежно від Л. Вітгенштайна: «Термін «Картина Світу» і частково синоні-
мічний йому «Модель Світу» широко використовується в семіотиці і структурній антро-
пології, однак бере початок, очевидно, не у Вітгенштайна, а у Л. Вайсгербера, який вжив 
цей термін  (Weltbild) незалежно від Вітгенштайна» [1: 34]. Щодо використання терміна 
Л. Вайсгербером дослідник лінгвістичної спадщини одного з найяскравіших представ-
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ників німецького гумбольдтіанства О. Радченко уточнює, що під терімном Weltbild «сві-
тосприйняття» (рос. «миросозидание»), тобто пізнання світу за допомогою специфічних 
засобів рідної мови в певній мовній спільноті, Л. Вайсгербер розуміє і уявлення про світ, 
і спосіб мислення [2: 112].

Саме Л. Вайсгербера вважають автором терміна мовна картина світу (sprachliches 
Weltbild). Проте ідея мовної картини світу зародилася набагато раніше. Можемо ствер-
джувати її традиційний характер з огляду на те, що антропоцентричний підхід до ви-
вчення мовних явищ, тобто взаємозв’язок мови і свідомості / мислення, мови й етнокуль-
тури був проголошений вже у лінгвофілософській концепції В. фон Гумбольдта, тобто 
на початках формування наукового періоду мовознавства. Вчення В. фон Гумбольдта (а 
століття потому і неогумбольдтіанців) про внутрішню форму мови і уявлення про мову 
як «проміжний світ» між дійсністю і людиною та гіпотеза мовної відносності Сепіра – 
Уорфа заклали підвалини теорії картини світу в лінгвістиці. У викладі Л. Вайсгербера 
мова є перетворювальною силою, що формує уявлення про дійсність у представників 
певного етносу, а тому існує стільки світів і стільки світобачень, скільки й мов. Однак на 
тлі усталеного у сучасному мовознавстві розмежування мовної і концептуальної картин 
світу увиразнюється тенденція неогумбольдтіанців і насамперед Л. Вайсгербера до ото-
тожнення цих двох типів картини світу та акцентування уваги на цілісному образі світу, 
у формуванні якого провідне місце належить мові. 

Ідея «мовного світобачення» неогумбольдтіанців, що ґрунтується на мовному спо-
собі категоризації дійсності, на думку М. Алефіренка, «стала найвищим досягенням до-
семіотичного розвитку семантики» [3: 56] і була покладена в основу дослідження про-
блем, пов’язаних з картиною світу у другій половині ХХ століття. У межах семіотичного 
підходу  культура постала як надскладна система. А це дало змогу «розглядати картину 
світу як із погляду первинних моделюючих систем (мова), так і з погляду вторинних 
моделюючих систем (мистецтво, релігія та ін.), а також виокремити у загальній картині 
світу її різновиди – наукову, філософську, мовну тощо» [3: 57]. 

Важливим компонентом терміна картина світу є одне з ключових понять філософії 
– «світ». Не вдаючись до його вичерпного аналізу, зазначимо, що «світ» у працях до-
слідників наділяється багатогранністю і мислиться у взаємозв’язку з діяльністю людини. 
Так, М. Хайдегер наголошував, що розуміння сутності світу не вичерпується поєднан-
ням космосу, природи й історії, адже під цим словом розуміють і основу світу, незалежно 
від того, як мислиться її відношення до світу [4: 44]. Операціонально, тобто як взаємодію 
людини і середовища або як результат переробки інформації про середовище і людину, 
тлумачить поняття «світ» Т. Цив’ян [5: 5]. 

Поняття «картина світу» осмислюється як історично зумовлена система образів, 
сформованих у процесі пізнання людиною дійсності, важливими структурними ком-
понентами якої є світосприйняття, світогляд і світобачення. Так, із загальнонаукового, 
гносеологічного погляду розглядають поняття «картина світу» З. Попова та Й. Стернін: 
картина світу – це  «упорядкована сукупність знань про дійсніть, сформована в суспіль-
ній (а також груповій, індивідуальній) свідомості» [6: 51].

Суттєвими ознаками поняття «картина / образ світу» є розвиток і змінність, які за-
лежать від рівня пізнання людиною дійсності. Зокрема К. Г. Юнг акцентує на взаємоза-
лежній і взаємоперетворювальній властивості  образу світу і свідомості індивіда, адже 
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пізнання світу і формування його образу впливає і на зміну світогляду самої людини. 
Не тільки людина творить картину світу, але й картина світу творить її [7: 292]. Юнг 
ілюструє положення про вплив на мовне вираження душевних страждань людини до-
мінуючого у суспільстві образу світу (і відповідно світоглядного принципу) таким при-
кладом: «… якщо п’ятсот років тому казали: «Вона одержима дияволом», то сьогодні: «У 
неї істерія»; раніше говорили: «Його зачарували», тепер це називають неврозом шлунка» 
[7: 299]. Отже, картина / образ світу є поняттям історичним, змінним і перебуває у від-
ношеннях взаємозалежності і взаємодії з когнітивними орієнтирами суспільства, а тому 
факти і події що інтерпретуються з погляду теоцентризму або антропоцентризму (раціо-
налізму) по-різному й вербалізуються. 

Зазначимо, що процес пізнання, який є основоположним при формуванні картини / 
образу світу, пов’язаний не тільки з узагальненням змістового, емпіричного матеріалу, 
але й зі своєрідною його інтерпретацією, моделюванням. 

Зважаючи на індивідуальний та неповторний когнітивний досвід кожної людини мо-
жемо припустити, що картина світу як концептуалізація різних форм його пізнання (ре-
лігійних, філософських, наукових, художніх) є також індивідуальною та неповторною. 
Проте в основі картини світу конкретної особистості знаходяться універсальні, етнічні 
та групові моделі його сприйняття та осмислення, адже кожна культура послуговується 
системою таких загальних понять, як «час», «простір», «зміна», «наслідок», «число», 
«відношення», «частина», «ціле» тощо.

У межах структуралістського підходу до вивчення картини світу було сформовано 
поняття моделі світу, яку у найзагальнішому вигляді визначають як скорочене і спрощене 
відображення всієї суми уявлень про світ в певній традиції у системному та операціо-
нальному аспектах [5: 5]. При цьому наголошується, що «модель світу реалізується не 
як систематизація емпіричної інформації, а як поєднання різних семіотичних втілень, 
жодне з яких не є незалежним: всі вони скоординові між собою і утворюють єдину уні-
версальну систему, якій і підпорядковуються» [5: 5]. 

У розумінні структуралістів і зокрема Т. Цив’ян модель світу насамперед спрямована 
на космогонічну, міфологічну категоризацію світу за допомогою бінарних опозицій, що 
містять пари протиставлених одна одній ознак відповідно з позитивним та негативним 
значенням: верх / низ, небо / земля, земля / підземне царство, правий / лівий, схід / захід, 
північ / південь, день / ніч, світло / темрява,  літо / зима, весна / осінь, білий / чорний, 
червоний / чорний, чоловічий / жіночий, старший / молодший (в різних значеннях – ві-
ковому, генеалогічному, суспільному), свій / чужий, близький / далекий, внутрішній / зо-
внішній. Отже, семіотичні опозиції пов’язані зі структурою простору, часу, кольору, со-
ціальних категорій та більш загальних протиставлень: природа / культура, сакральний 
/ профанний, щастя / нещастя, життя / смерть, парний / непарний. На основі цих 
наборів подвійних аксіологічно спрямованих ознак конструюються універсальні знакові 
комплекси, з допомогою яких і засвоюється світ: астральний, вегетативний, зооморфний, 
антропоморфний, гастрономічний, одористичний, кольоровий, числовий, музичний та 
ін. [5: 6]. 

З огляду на універсальність мови як знакової системи її функції у системі кодів семі-
отичної моделі світу визначаються як виняткові, адже тільки мова може описати модель 
світу у всій її сукупності і з будь-яким рівнем деталізації. Так, наприклад, універсальна 



43

опозиція активність / пасивність генералізується у таких вербальних формулах: Кожна 
людина – сама коваль свого щастя; Під лежачий камінь вода не тече – з одного боку, 
та Наша доля – Божа воля; На все Божа воля; Береженого Бог береже – з іншого. Про-
тотипами активності, що характеризується ознаками діяльності, подолання перешкод, 
змінами зазвичай є вода, коваль тощо. Універсальна модель світу реалізується у кон-
кретній національній лінгвокультурі подібно до того, як константи людського буття «на-
родження – спосіб проживання – смерть» втілюються у неповторну і своєрідну долю 
кожної людини. 

Семіотичні опозиції моделі світу є досить абстрактними категоріями, хоча і не 
втрачають своєї буквальності, що відображена у простій формі вираження. Т. Цив’ян 
стверджує, що «основна функція опозицій, якщо її розглядати під цим кутом зору, буде 
полягати в тому, щоб слугувати універсальною, найбільш загальною класифікаційною 
мережею, що описує світ, відповідно, у найбільш загальному ракурсі» [5: 18]. Так, на-
приклад, опозиція чоловічий / жіночий використовується і в буквальному вираженні, і в 
абстрагованому – на рівні лінгвістичної граматичної категорії роду. А у межах китайської 
культурної традиції («інь – ян») визначає основний спосіб класифікації світу і певною 
мірою є самодостатньою. Універсальна опозиція свій / чужий, окрім буквального тлума-
чення, є константою міжкультурного діалогу, де свіввідносяться когнітивні, аксіологічні 
й емотивні складові мовної свідомості двох або більше етносів.

Фундаментальні праці Вяч. Іванова, В. Топорова, Т. Цив’ян, Г. Гачева, присвячені 
слов’янській, балтійській та балканській моделям світу і відповідно реконструкції міфо-
логічних картин світу визначили межі використання терміна модель світу – переважно 
у сфері досліджень міфопоетичної свідомості, зорієнтованих на опис космологізовано-
го способу існування і основних параметрів всесвіту: просторово-часових, причинних, 
етичних, кількісних, семантичних, персонажних. Але варто зазначити, що поряд з ви-
окремленням у мовознавстві міфологічної, релігійної, наївної, наукової та художньої 
картин світу, які можна вважати різними способами концептуалізації дійсності, сучасні 
дослідження мовної картини світу зорієнтовані переважно на «наївний», відмінний від 
наукового, погляд на світ, що в багатьох проявах сягає архаїчного міфологічного сві-
тогляду. Проте більшість «мертвих», антропоморфних за своїм походженням метафор, 
які вербалізують «наївний» (міфологічний) погляд на світобудову, паралельно функці-
онують і в науковій картині світу (наприклад, ідіоми сонце сходить (заходить, сідає) у  
геліоцентричній картині світу набули статусу термінів). 

Значення бінарних опозицій, «відкритих» у ХХ ст., важко переоцінити, адже вони 
є не лише семіотичними протиставленнями, сконструйованими на підставі вивчення 
значної кількості фольклорних текстів, але й універсальними властивостями людського 
мислення. Так, поняття верх / низ, правий / лівий у моделі світового дерева розцінюють 
як просторові координати, а при дослідженні способів концептуалізації дійсності роз-
глядають як метафоричний принцип, відповідно до якого, наприклад, орієнтаційні ког-
нітивні метафори ЗДОРОВ’Я / ЩАСТЯ / УСПІХ – ЦЕ ВЕРХ у західній культурі мають 
архетипну основу. Отже, проблему співвідношення структуралістської ідеї про бінарні 
опозиції та методології когнітивної семантики, як справедливо наголошує О. Левченко, 
варто розглядати у межах концепції дослідника, який послуговується системою бінарних 
опозицій [8: 70 – 78].
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Незважаючи на тривалий час функціонування терміна картина світу у різних гума-
нітарних науках окремі мовознавці і сьогодні зазначають його експресивність та відверту 
метафоричність. Проте некоректними, на наш погляд, є намагання «замінити» термін 
картина світу, з огляду на його «живу» образність та оцінність, на термін модель світу 
/ когнітивна модель світу. 

Хибність подібного термінного ототожнення стає очевидною при розгляді смисло-
вого наповнення поняття «модель». Основні атрибути моделі (зокрема й лінгвістичної) 
свого часу визначив Ю. Апресян: 1) вичерпність структурних (функціональних) характе-
ристик без зв’язку з фізичними властивостями явища; 2) ідеалізованість; 3) оперування 
конструктами, що не виводяться експліцитно; 4) формальність, що потребує інтерпрета-
ції; 5) експланаторність («пояснювальна сила») [9: 79 – 91].

На наш погляд, поняття «модель» і «картина» розмежовуються, насамперед, за озна-
ками «схематичність – змістовність», «універсальність – конкретність». Навіть якщо 
основою номінації терміна картина світу і стало метафоричне осмислення, то ця мета-
фора є досить вдалою і, на думку О. Чагінської, виражає узагальнене уявлення, яке у 
етнічної спільноти складається про світ, всесвіт: «По-перше, картина не претендує на 
ідентичність з реальністю; картина відображає останню, навіть якщо та мислиться як 
значною мірою трансцендентна. По-друге, картина передбачає узагальнений характер 
відображення. По-третє, картина допускає, як значущий, момент осявання, натхнення. 
По-четверте, картина відображає реальність крізь емотивно-імагінативну призму; кар-
тина втілює переживання реальності. Доки етнос живий, його картина світу постійно 
«пишеться», змінюється під впливом великої кількості чинників, зокрема й соціально-
політичного характеру; однак, в основних своїх рисах вона є досить стабільною. По-
п’яте, нарешті, картина на відміну від живої реальності, доступна осягненню і – що ви-
магається – аналізу» [10: 211].

У сучасному мовознавстві, зокрема у лінгвокультурології, єдине і недискретне за-
гальнонаукове поняття картини світу чітко розмежовується на два типи: мовна картина 
світу і концептуальна картини світу, що розглядаються в межах національних лінгво-
культур. Модель /моделювання є необхідною умовою реконструкції і концептосфери, і 
окремих культурних концептів. Концептуальну картину світу визначають як сукупність 
концептів, сформовану і упорядковану на підставі людського пізнання світу, наголошу-
ючи на тому, що засобом доступу до єдиної інформаційної бази людини є мовні знаки, 
а тому концептуальну картину світу вважають ширшою і багатшою за мовну картину 
світу. 

Отже, поняття «картина світу», що корелює з емпіричних досвідом етносу (й окре-
мого індивіда) і залежить від історично сформованого способу пізнання, слід відрізняти 
від «моделі світу» як певної ідеалізованої  схеми, конструкту, що осмислюється в межах 
наукової парадигми (зокрема структуралістської і комунікативно-функціональної). На 
наш погляд, суттєвим для дослідників у визначенні обсягу понять «картина світу» і «мо-
дель світу», що функціонують у різних наукових парадигмах, є врахування галузі знань 
та історичного ракурсу, адже на тлі усталеного розмежуванння мовної і концептуальної 
картин світу у сучасних лінгвістичних працях загальнонауковий термін картина світу 
досить часто втрачає чітку референцію й ототожнюється або з мовною, або з концепту-
альною картинами світу. Втрата такої важливої ознаки, як співвіднесеність з конкретним 
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науковим поняттям, свідчить про набуття терміном статусу загальновживаного слово-
сполучення, а отже, про його детермінологізацію у сучасних мовознавчих працях. По-
слідовність і точність у використанні метамови не можна недооцінювати, адже терміно-
логічні домінанти визначаються методологічною основою дослідження та спрямовують 
пошуки дослідників у правильне русло.
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(80- ті рр. XX – початок XXI століття)

У статті досліджується неологічний вплив комп’ютеризації на розвиток видавни-
чо-поліграфічної термінології із  кінця XX – початку XXI століття.

Ключові слова: неологізм, видавничо-поліграфічна термінологія, комп’ютерний 
термін.

 В статье исследуется  неологическое влияние компьютеризации на развитие изда-
тельско-полиграфической терминологии конца XX –  начала XXI столетий.

Ключевые слова: неологизм, издательско-полиграфическая терминология, компью-
терный термин.

The article deals with the neologism influence of computerization on the development 
of publishing and printing terminology at the end of the 20-th – the beginning of the 21-st 
centuries.

Key words: neologism, publishing and printing terminology, computer phrase.

Кінець XX – початок XXI століття відзначається соціальними та економічними зміна-
ми, адже людство  вступило у новий етап науково-технічного прогресу. «Інформаційною 
революцією» називають зазначений  період, бо саме він спричинив кардинальні зміни в 
технологіях кожної галузі господарства, зокрема у видавничій  справі та поліграфічній 
промисловості. Саме ці види діяльності людини найдинамічніше розвиваються, бурхли-
во реагуючи на ріст інформаційної та комунікаційної галузі, задовольняючи зростаючі 
потреби людей в інформації.

Із середини 80-х років минулого століття видавничий процес зазнав значних змін, 
зумовлених появою персональних комп’ютерів, гнучкого програмного забезпечення до 
них і можливістю введення і виведення даних периферійними пристроями з високою 
якістю. Основне завдання поліграфії – з найменшими витратами, швидко та якісно пе-
ренести потрібну інформацію з електронного носія на друкарську машину, а потім – на 
матеріал, що задруковується, і випустити необхідний наклад. Сьогодні для розв’язання 
цієї  проблеми друкарська індустрія використовує останні досягнення комп’ютерних 
технологій [5: 6].

 Кінець XX – початок XXI ст. характерний модернізацією технологічних процесів ви-
давничо-поліграфічної справи та переоснащенням видавництв та поліграфічних підпри-
ємств, що викликана як прогресом техніки і технологій,  так  величезною конкуренцією 
на ринку як періодичних, так і книжкових видань, підвищеними вимогами до якості ви-
давничої, друкувальної та пакувальної продукції. Розвиток науки та техніки спричинив 
постійне вдосконалення поліграфічних технологій відповідно до вимог ринку. Удоско-
налення методів поліграфії залежить від таких галузей, як інформатика, обчислювальна 
©   Медведь М.М., 2012
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комп’ютерна техніка, кібернетика, автоматика, а також фізика, хімія, машинобудування 
й ін. Сьогодні додрукарська підготовка видання практично повністю виконується за до-
помогою комп’ютера, тому розвиток видавничо-поліграфічної справи з використанням 
цифрових технологій для створення, виготовлення, монтажу більшості друкованих про-
дуктів спричинив кардинальні зміни у технологіях друку.

Мова, як відомо, постійно змінюється протягом свого існування. Але є періоди, для 
яких характерна особлива активність лінгвальних модифікацій, що виявляються в різних 
інноваційних процесах. Саме таким періодом розвитку сучасної української мови є кі-
нець XX – початок  XXI ст. Набуття Україною статусу незалежної держави, демократи-
зація суспільства, нові економічні та політичні відносини, стрімкий науково-технічний 
прогрес спричинили нову вербальну інтерпретацію «картини світу» в українській мові 
[4: 69].

Новий етап у розвитку української науково-технічної термінології спричинений при-
йняттям закону про мови, визнанням статусу державної української мови (Закон про 
мови 1989 р. та Конституція України 1996 р., ст.10). Ці події  викликали сплеск нових 
сил на ниві термінологічної лексикографії. Інтерес до проблеми термінології як з боку 
фахівців, так і з боку лінгвістів, зумовлений практичними потребами: 

1) забезпечення потреб вищої та середньої школи, преси, видавництв, науки, радіо, 
телебачення, державних установ нормативною термінологією;

2) систематизація, упорядкування, уніфікація галузевих терміносистем, створення 
державних стандартів на терміни та визначення [2: 228].

Упродовж останніх трьох десятиріч фахова мова видавців та поліграфістів періоду 
бурхливо прореагувала великим обсягом нового лексичного матеріалу. Вдосконалення 
поліграфічних технологій із застосуванням комп’ютерного опрацювання текстової й гра-
фічної інформації потребує від усіх працівників цієї галузі широкого спектра професій-
них знань багатьох напрямів науки і техніки у їхньому взаємозв’язку. Якраз професійна 
мова сприяє порозумінню фахівців, бо вже усталена термінологія не перешкоджає вза-
єморозумінню професіоналів цієї галузі, а ось уведення нових термінів створює певні 
складності у спілкуванні, тому комп’ютерна термінологія, що має широке призначення, 
допоможе сучасним фахівцям досконало й якісно виконувати свою роботу.

Для подальшого аналізу комп’ютерної термінології видавничо-поліграфічної галузі 
розглянемо їх основні технології та термінологію як всієї системи, так і її підсистем. Ви-
давнича термінологія представлена термінами, які застосовуються у процесі підготовки 
й випуску книжкових, газетних та журнальних видань; редагуванні й оформленні тексто-
вої інформації; створенні, модифікації, монтажі ілюстративного матеріалу тощо. Із кінця 
80-х років за допомогою комп’ютера почали здійснювати автоматичний контроль орфо-
графічної правильності тексту, контроль складності, контроль стилістичних характерис-
тик лексики, частковий контроль синтаксису й пунктуації, автоматизоване виправлення 
(в режимі діалогу) орфографічних помилок. У цей час у мову входять такі комп’ютерні 
терміни: (банк даних, текстовий редактор, файл, ініціалізація, командний рядок, мо-
нітор, носій даних, растрова графіка та ін.)

Поліграфічна термінологія представлена поняттями, які характеризують друкарські 
процеси й підготовку до них, виготовлення оригінал-макету, друкарської форми, оздо-
блення видання, сукупність технічних засобів для виробництва друкованої продукції: 
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(програма верстки, принтер, цифрові друкарські машини, цифровий друк, графічний 
планшет та ін.)

Активне використання цифрових технологій приводить не тільки до створення вдо-
сконаленіших пристроїв, але й до появи якісно нових принципів роботи. За  останні 
роки прикладом таких нововведень є: доступні цифрові камери для фотозйомки з профе-
сійною якістю, системи кольорового цифрового друкування і пристрої для прямого ви-
ведення офсетних форм, значно поліпшені системи кольорокалібрування на всіх етапах 
видавничого процесу. Бурхливий розвиток і розмаїття пристроїв, систем і технологіч-
них прийомів, які використовуються у редакційно-видавничому виробництві, постійне 
відновлення комп’ютерних компонентів, швидка застарілість технічних рішень вимагає 
суттєвих змін у рівні підготовки інженерно-технічного персоналу [5: 7].

Нові технології  впроваджуються у виробництво за значно коротші терміни, ніж це 
відбувалося протягом усієї історії становлення галузі (історія друкарства сягає близько 
п’яти століть) і поповнюють терміносистему неологізмами, значний відсоток яких скла-
дає саме комп’ютерна термінологія. Упродовж 80-х рр. XX століття  нові комп’ютерно-
видавничі терміни  вперше з’явилися на сторінках наукових, навчальних та періодич-
них видань. Про це свідчать напрацювання таких відомих українських фахівців з ви-
давничої, поліграфічної та пакувальної справи, як С.Гунько, О.Гавва, Ю.Жидецький, 
В.Запоточний, Є.Огар, В.Патрико, М.Тимошик, Б.Дурняк, О.Мельников, Л.Артюшин, 
В.Бабак, А.Гуржій, Г.Миронюк, Д.Василишин, С.Нечай, С.Ярема, М.Процик, 
В.Шевченко, В.Ткаченко та ін.

На думку авторів російсько-українського тлумачного словника «Поліграфія та ви-
давнича справа», формування термінології видавничо-поліграфічної галузі в українській 
мові можна умовно розділити на три етапи: перший – додрукарський; другий – ремісни-
чого виготовлення та обмеженого користування книгою, третій – індустріальний, коли 
книга, журнал, газета увійшли у кожен дім, а поліграфія стала сучасною високорозвине-
ною галуззю промисловості [1: 11].

 На нашу думку, початок XXI століття вніс корективи в етапи творення терміносисте-
ми, виділивши четвертий етап –  інформатизації та комп’ютерних технологій. 

Творення терміна – складний процес, він потребує знань не лише з конкретної галузі, 
а й з основ термінознавства, знання іноземних мов. У термінотворенні активні й про-
дуктивні такі способи:  

1) семантичний – творення термінів шляхом зміни, перенесення значення загально-
літературних слів (наприклад: «архів» – сукупність даних або програм, що зберігаються 
на зовнішньому носії, потреба в яких частково або тимчасово відпала, але які можуть 
бути в разі потреби використані, «редактор» – програма, що редагує дані, «закладка» – 
код, який дає змогу позначити позицію в документі і в разі потреби повернутися до неї, 
«зависання» – стан обчислювальної системи, при якому вона припиняє видавати резуль-
тати і реагувати на запити ззовні, «бібліотека» – (1) організована сукупність програм; 2) 
набір даних на пристрої прямого доступу, який складається зі змісту та розділі);

2) синтаксичний – творення нових термінів шляхом поєднання слів у одну лексич-
ну одиницю (наприклад: точка растра – у растровій графіці – мінімальна одиниця зо-
браження, колір і яскравість якої можна задавати від іншого зображення, текстовий 
редактор – редактор, що редагує текстові файли, спектросенситограма  – ряд фото-
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графічних зображень спектра чи його ділянка на експонованому в спектросенситометрі 
й проявленому фотографічному матеріалі );

3) морфологічний – творення терміна поєднанням морфем на базі наявних у мові 
основ і словотвірних афіксів (наприклад: копіювання – 1) процес дублювання інформа-
ції створенням копій; 2) відтворення даних зі збереженням початкової інформації,  «зчи-
тування» – читання даних із носіїв інформації, «накреслення» – рисунок шрифту.

Для засвоєння нового терміна фаховою мовою видавців та поліграфістів мають збері-
гатися основні вимоги до терміна: однозначна відповідність терміна поняттю; відповід-
ність лексичного значення терміна позначеному ним поняттю; системність; раціональна 
стислість; словотворча (дериваційна) здатність; мовна правильність. Саме оптимальний 
обсяг терміна потрібний у зв’язку з розвитком комп’ютерних технологій [1: 12].

Зупинившись на термінологічному та статистичному  аналізові декількох дже-
рел, а саме: Ткаченко В. П. «Технічні засоби комп’ютерних видавничих систем» (2008 
р.), Шевченко В.Е. «Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої і 
комп’ютерної термінології» (2006 р.), «Поліграфія та видавнича справа. Російсько-укра-
їнський тлумачний словник» / уклад. Б. В.Дурняк та ін. (2002 р.), «Російсько-український 
словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури» /уклад. Є.А. Антонович  
та ін. (2001 р.), Огар Є.І. «Україно-російський та російсько-український словник-довід-
ник з видавничої справи» (2002 р.), зазначимо, що переважна більшість комп’ютерних 
видавничо-поліграфічних термінів складається з двох чи більше слів. Близько 40 %  з 
них більш схожі на визначення чи класифікаційні поняття. Наприклад:  цифровий ши-
рокоформатний фотопринтер, кольорове електрофотографічне друкування, од-
нопрохідний кольоровий планшетний сканер та ін. Багатослівні назви  викликають 
незручність при навчанні та  запам’ятовуванні і потребують коротшого терміна,  тому 
нині при творенні нових комп’ютерних номенів необхідно надавати перевагу так званим 
коротким формам: (наприклад: термін «зображення фотографічне» –  зображення на 
фотографічному шарі плівки, пластини, фотопаперу, одержане за допомогою фотогра-
фічної зйомки або друкування з подальшим їх хіміко-фотографічним обробленням, слід 
замінити на термін «фотозображення» ).

Технічно-комп’ютерна термінологія охоплює команди та опції текстових та графіч-
них редакторів, електронних перекладачів, програм верстки (наприклад: Microsoft Word, 
Fine Fireworks, Adode Photoshop  та ін.). Аналізуючи масив комп’ютерних видавни-
чо-поліграфічних термінів, зауважимо, серед них домінують запозичення з англійської 
мови (точніше їх американський варіант). Лише «Англо-український тлумачний слов-
ник  редакційно-видавничої комп’ютерної термінології» (2006р.) – нараховує понад 
5000 слів, словосполучень і скорочень найпоширеніших термінів, які вживаються 
у комп’ютерних програмах опрацювання текстових та зображувальної інформації. 
Крім того, більшість програмних продуктів є англомовними. Головною причиною 
влиття англіцизмів у видавничо-друкарську термінологію є міжнародне співробітни-
цтво зазначеної галузі та відкритість її лексики і термінології до проникнення іншо-
мовних інновацій ( в конкретному випадку запровадження американських технологій). 
Широко представлені в мові видавців та поліграфістів комп’ютерні терміни адаптовані, 
модифіковані або кальковані більшою чи меншою мірою сучасною українською мовою 
(наприклад: «сервер» (з англ. – таця) – комп’ютер, який керує розподілом ресурсів об-
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числювальної мережі і центральним доступом до них; «плотер» – малогабаритний дру-
кувальний пристрій та ін.).

Як зазначає О.Стишов, у сучасній українській мові дуже мало слів і комп’ютерних 
термінів (з інформатики та обчислювальної техніки), які постали б на її власному націо-
нальному грунті. Виняток становлять лише жаргонізми та розмовні утворення, які відомі 
лише вузькому колу фахівців шляхом асоціативних зв’язків з іншомовними словами (на-
приклад: «пентюх» – комп’ютер Pentium,  « клава» – клавіатура,  «друкарка» – принтер 
та ін.) [3: 117].

У зв’язку із зазначеною проблемою постає невідкладна потреба унормування 
комп’ютерної термінології видавничо-поліграфічної галузі з урахуванням мовних тра-
дицій української мови у співвідношенні до  новітніх тенденцій, що сформувалися у 
кінці XX – на початку XXI століття. Тому головним завданням українських лінгвістів 
залишається вироблення критеріїв і норм функціонування іншомовної лексики, визна-
чення допустимого рівня  її кількості у мові, який не загрожує функціонуванню мови як 
єдиної самобутньої системи.
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оБ одном ПрЕЦЕдЕнтном  
имЕни руССКого ФоЛЬКЛора

У статті розглядаються власні імена із російських фольклорних текстів, які стали 
способом алегоризації та перетворилися на слова-поняття.

Ключові слова: особові імена, мовне значення імені, прецедентні імена. 
В статье рассматриваются собственные имена из русских фольклорных текстов, 

ставшие средством иносказания и превратившиеся в слова-понятия.
 Ключевые слова: личные имена, речевое значение имени, прецедентные имена.
The article deals with the proper names, which are drawn from Russian folklore texts, that 

have become a means of allegory and turned into the words-concepts.
Keywords: personal names, precedential names, meaning of the name in speech.

В последнее время активно развивается интерес к роли прецедентных имён, кото-
рые концентрируют в себе представления о культурных ценностях народа, выражают 
особую экспрессию, обогащают текст культурно-исторической информацией. Под пре-
цедентным именем, вслед за Д.Б. Гудковым, мы понимаем «индивидуальное имя, свя-
занное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к числу прецедент-
ных (Обломов, Тарас Бульба), или с ситуацией, широко известной носителям языка и 
выступающей как прецедентная (Иван Сусанин, Колумб), имя-символ, указывающее на 
некоторую эталонную совокупность определённых качеств (Моцарт, Ломоносов)» [1: 
108]. В данной статье будет показано функционирование одного прецедентного имени 
русского фольклора (Баба Яга).

Цель данной работы – описание имени Баба Яга, у которого появились вторичные 
значения, определённая коннотация, и которое, таким образом, стало именем-понятием. 

Деление лексики на собственные и нарицательные имена (далее ИС и ИН) – один из 
традиционных способов классификации лексического состава любого языка.

По мнению А.В. Суперанской, возможность перехода собственных имён в нарица-
тельные появляется тогда, когда: «1) денотат имени имеет достаточную известность у 
всех членов определённого языкового коллектива; 2) имя перестаёт связываться с одним 
денотатом и становится типичным для многих похожих друг на друга людей, поселений, 
рек и т.д.» [2: 15].

Чаще всего это происходит в тех случаях, когда апеллятивами становятся собствен-
ные имена, имевшие в прошлом референтные коннотации, или созначения, которые, 
усиливаясь, становятся их значениями. О полной апеллятивации коннотативных онимов 
(чаще – антропонимов) можно говорить только тогда, когда тот или иной коннотоним 
порывает связь с породившим его первичным собственным именем, ещё не развившим 
эти созначения. Причины такого разрыва разные. Одна из них состоит в том, что при-
сутствующий в слове элемент стилистической коннотации обладает признаком асси-
©   Лапицкая Н.И., 2012
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метричности: большинство оценок – пейоративного, меньшинство – мелиоративного 
планов. Это же наблюдается и у коннотативных онимов (коннотонимов), добавочные 
смысловые оттенки которых и их стилистическая окраска чаще всего выражают неодо-
брительное отношение. На первом этапе семантического развития таких имён последние 
функционируют в речи в двух состояниях – как «чистое» собственное имя и обогащён-
ный поздними семантическими «надбавками» оним. Затем между ИС и ИС1 происходит 
постепенный семантический разрыв, так что ИС может совершенно теряться (н-р, олух, 
первоначально ИС). 

Кроме перехода в ИН, ИС очень активно подвергается процессу метафоризации.
Следует отметить, что метафоризация значений очень свойственна современному 

языку и языковому сознанию. Одна из таких моделей метафоризации в языке это кон-
текстуальная семантизация прецедентных онимов, под которой понимается процесс 
развития у данных единиц переносного значения и интерпретации значения субъектом 
речи и адресатом [3: 6]. «Недостаточные структуры» [4: 157], каковыми традиционно 
считаются онимы, становясь средством иносказания, вторичной номинации и образной 
предикации, превращаются в слова-понятия.

Развитие у ономастических единиц подобных лексико-семантических вариантов 
«можно отнести к ономастическим универсалиям, присущим словарному составу боль-
шинства языков мира» [5: 32]. При этом сами значения, безусловно, культурно обуслов-
лены, специфичны для разных национальных языковых картин мира. Так в русскоязыч-
ных источниках у топонима Вавилон отмечаются следующие переносные значения: «ме-
сто с разноязычным и разноплеменным населением», «место, отличающееся социальной 
пестротой», «сумятица, сутолока, шумное многолюдье», «толчея, давка» [5: 45-56].

Экспрессивный потенциал онимов очень высок, использование их в метафориче-
ском значении – весьма эффективный способ воздействия на общественное сознание, со-
стоящий к обращению к эмоциональной сфере психики. Имена подобного рода принято 
называть прецедентными онимами. Они очень часто встречаются в публицистических 
текстах и призваны не просто поведать читателю о чём-то, но и разъяснить ему глубин-
ный смысл событий, сформировать общественное мнение, возбудить читателя эмоцио-
нально, наконец, мобилизовать его, подготовить к активному действию» [6: 203].

К именам-символам, указывающим на некоторую эталонную совокупность опреде-
лённых качеств, можно отнести некоторые имена, функционирующие в фольклорных 
текстах, в частности оним Баба Яга.

Баба Яга – персонаж славянской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказ-
ки) славянских народов, старуха-чародейка, наделённая магической силой, ведунья, обо-
ротень. 

По своим свойствам Баба Яга ближе всего к ведьме. Чаще всего она – отрицательный 
персонаж. Помимо русских встречается в словацких и чешских сказках.

В славянском фольклоре Баба Яга обладает несколькими устойчивыми атрибутами: 
она умеет колдовать, летать в ступе, живёт в лесу, в избушке на курьих ножках, окружён-
ной забором из человеческих костей с черепами. Она заманивает к себе добрых молод-
цев и маленьких детей и зажаривает их в печи. 

Согласно крупнейшему специалисту в области теории и истории фольклора В. Я. 
Проппу, выделяются три вида Бабы Яги: дарительница (она дарит герою сказочного коня 



53

либо волшебный предмет); похитительница детей; Баба Яга-воительница, сражаясь с ко-
торой «не на жизнь, а на смерть», герой сказки переходит к иному уровню зрелости. При 
этом злобность и агрессивность Бабы-Яги не являются её доминантными чертами, но 
лишь проявлениями её иррациональной, недетерминированной натуры [7].

Мы видим, что образ Бабы Яги отличается двойственностью: с одной стороны, она 
помогает главному герою сказки, с другой – является злой, страшной старухой.

Прецедентное имя – Баба Яга – отражает всё-таки пейоративную коннотацию, свя-
занную с образом. Оно имеет, на наш взгляд, следующие значения: 1) персонаж славян-
ской мифологии и фольклора (особенно волшебной сказки) славянских народов, стару-
ха-чародейка, наделённая магической силой, ведунья, оборотень: 

Заглянула Зайка в окошко, а в избушке Баба-яга спит, распустила длинные уши: одно 
ухо вместо подушки, а другим, будто одеялом, с головкою покрыта [А. М. Ремизов. За-
йка (1905)]. Иллюстрации приводятся нами по Национальному корпусу русского языка.

2) Злобная, зловредная женщина:
Ну, мнения разные, конечно, бывают, только, по моему мнению, плохо, когда в то-

пике, в котором автор итак в отчаянии и расстроенных чувствах появляется такая 
баба яга, которая против и высказывает свое мнение, от которого автору ни холодно, 
ни жарко, и еще хуже, когда сцепляются два и более участников и начинается пустая и 
бесполезная перепалка о том, кто прав, кто виноват [Женщина + мужчина: Психология 
любви (форум) (2004)].

Дома теща – Баба Яга, жена – ведьма, соседка –  Василиса Прекрасная, а ее муж – 
Иванушка-дурачок, кстати он тоже депутат! [Коллекция анекдотов: Верховный совет 
и Дума (1989-2000)].

Маша вела себя сегодня очень плохо, грубила бабушке, замахнулась на нее рукой, не 
хотела после прогулки раздеваться, а когда бабушка стала отчитывать ее, назвала 
бабушку «бабой-ягой» [А. И. Пантелеев. Наша Маша (1966)].

3) Некрасивая, неопрятно одетая, чаще старая женщина:
 Баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя теле-

фонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня ис-
следовать [В. П. Катаев. Алмазный мой венец (1975-1977)].

Уж и не знаю, почему одна влезет в копеечную шмотку и становится просто ко-
ролевой, а другая опустошит бутик и все равно похожа на Бабу-Ягу [Дарья Донцова. 
Доллары царя Гороха (2004)].

Декламируя стихи, он сильно походил на влюбленную Бабу Ягу [Мириам Гамбурд. 
Рассказы // «Звезда», 2002]. Теперь Хэл в каждой даме, будь она хоть баба яга, сечет 
только внутреннюю красоту, напрочь не замечая ее внешних, мягко выражаясь, изъ-
янов, а все очаровашки с подлючим нутром для него отныне, мурлоподобные скряги [Ан-
дрей Гусев. Кино, видео (2002) // «Биржа плюс свой дом» (Н. Новгород), 2002.08.12].

Кстати, графиня в спектакле не была Бабой-Ягой, как обычно, – она одевалась, как 
молодая… [Василий Катанян. Прикосновение к идолам (1998)]. 

4) Одинокая женщина, живущая вдали от людей:
– Ты… как можно … ты ничего не понимаешь, вот… в лесу своем сидишь, как Баба 

Яга. Сзади дверь в горенку была полуоткрыта, и оттуда нет-нет да и показывалась 
Симка, строго зыркала глазищами на старуху, словно окрикивала: 
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– уу, Баба Яга и снова скрывалась за ободвериной, а Нюра жалостливо  и туманно 
подсматривала за девкой, вроде бы умоляла простить ее в чем.

– И не стареешь… хотя молодуха ведь… В бабы ко мне хошь? Я слободен, ха-ха… 
Баба Яга. 

–Ну-ко встань, я к тебе примерюсь. Баба Яга, костяная нога… 
Запела хрипло, усмехнулась. [Владимир Личутин. Вдова Нюра (1973)].
Следует отметить, что, употребляясь в качестве прецедентного имени, оним Баба 

Яга сохраняет двойственность восприятия и в современных текстах:
То же самое можно сказать и по второму аргументу: Березовский осознанно или 

неосознанно выступает носителем мифологической роли Бабы-Яги, по-своему опасной, 
но, скорее, не врага, а волшебного, сверхъестественного помощника, способного дать 
главному герою ту информацию или те предметы, которые необходимы для достиже-
ния сакральной цели [Станислав Белковский. Политика – театр тотемов (генеральный 
директор совета по национальной стратегии отвечает на вопросы наших корреспон-
дентов) (2003) // «Завтра», 2003.02.18].

Таким образом, прецедентность имени Баба Яга является очевидной. За онимом дав-
но и прочно закрепились определённые коннотации (чаще отрицательные) и созначения, 
что делает это личное имя именем-понятием.
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СПЕЦиФиКа мЕтаФор –  
ЦвЕтооБоЗначЕний в ЯЗЫКЕ КатаЛогов

В статье раскрывается специфика употребления цветообозначений в каталогах: 
использование новообразований в номинативной функции; метафор, которые вне кон-
текста не являются цветообозначениями; формирование цветообозначений под вли-
янием разных ассоциаций у носителей разных языков. Эпитеты не конкретизируют 
оттенок цвета, а упаковывают рекламируемый товар в красивую вербальную форму.

Ключевые слова: каталог, цветобозначение, метафора. 
The article deals with specific usage of colour designation in advertisement catalogues: 

the usage of neologisms in nominative functions; metaphors, which are not colour designations 
taken out of a definite context; the information of colour designations under the influence of 
different associations among the speakers of different languages. Epithets don’t specify the 
shade of colour, but wrap the advertised product into a beautiful verbal form. 

Key words: catalogue, colour designation, metaphor.

Термин метафора – греческого происхождения, при этом слово μεταφορά обозначает 
‘перенос’ [1, с. 388]. В лингвистике под метафорой в широком смысле этого слова пони-
мается «любое употребление слов в непрямом значении» [2, c. 296]. В более узком смыс-
ле – это «троп, или механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающего не-
который класс предметов, явлений и т.п. для характеризации или наименования объекта, 
входящего в другой класс, либо наименования другого класса объектов, аналогичного 
данному в каком-либо отношении» [2, c. 296]. 

Метафоры уже давно находятся под пристальным вниманием лингвистов. Механизм 
их употребления изучался в рамках таких узких языковых дисциплин как: стилистика, 
лексикология, прагматика, психолингвистика и т.д. 

Считается, что метафора «органически связана с поэтическим видением мира» [3, 
c. 16]; видимо, поэтому есть ряд работ, посвященных употреблению метафор в публи-
цистике [4], где лингвисты отмечают ее роль, как при построении композиции текста, 
так и при создании его дополнительной экспрессии. Метафоры помогают передавать 
более точно смысл высказываний, подчеркнуть новый и важный нюанс, а в качестве 
термина они способствуют реализации принципа языковой экономии, что приводит к 
компримированию смысла и достижению точности и однозначности научных форму-
лировок.

Метафоры сами по себе уникальны, так как для их создания нет никаких инструк-
ций, нет справочников для определения того, что она «означает» или о чем «сообщает». 
Видимо, поэтому они находят широкое применение на сегодняшний день во всех сферах 
человеческой ментальной деятельности: в науке, философии, юриспруденции. Она эф-
фективна для выражения коммуникативной интенции: похвалы и оскорбления, мольбы и 
©   Рубанюк Э.В., 2012
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обещания, описания или предписания и т.д.. актуальность данной работы заключается 
в том, что устанавливается и систематизируется функционирование метафор на матери-
але текстов рекламных каталогов. 

Целью данного исследования является анализ употребления метафор-цветообозна-
чений в современном рекламном дискурсе. 

объектом исследования стали каталоги, рекламирующие изделия товаров легкой 
промышленности и косметики. 

Для этого планируется выполнить следующие задачи: проанализировать употре-
бление цветообозначений в рекламных каталогах; вычленить и систематизировать ме-
тафоры-цветонаименования; выявить специфику функционирования цветообозначений 
в языке рекламных каталогов. 

гипотетически мы предполагаем, что язык рекламы наиболее сильно подвержен 
влиянию «модных языковых тенденций», знание которых может значительно «оживить» 
и «осовременить» речь на иностранном языке, что может быть полезным для методиче-
ских и дидактических целей при обучении иностранному языку, как в вузе, так и в школе.

Наша гипотеза нашла свое подтверждение в том, что язык рекламных каталогов дей-
ствительно изобилует большим количеством новообразований, большинство из которых 
активно употребляется в языке рекламы, но они практически не включены в современ-
ные лексикографические справочники. Как правило, это метафоры, которые активно 
употребляются наряду с традиционными названиями цветов, для конкретизации цвето-
вых оттенков: ср. например, оттенки зеленого цвета на немецком языке (grün) звучат 
так: dschungel, moosgrün, mandel, lindgrün, olivengrün; khaki, graugrün, а белого (weiß) 
– ecru, milchweiß, schneeweiß. elfenbein, kitt. 

Неоспоримую помощь при выборе рекламируемой продукции оказывает обязатель-
ное цветное изображение рекламируемого продукта, т.е. вербальная рекламная инфор-
мация в каталогах сопровождается цветными картинками, где метафоры-цветонаимено-
вания фигурируют как подписи под рисунками, т.е. функционируют исключительно в 
номинативной функции. 

Большинство метафорических цветообозначений немецкого языка, употребляемых 
в каталогах изделий легкой промышленности (Otto, Neckermann) можно распределить 
по нескольким группам. В основе данной классификации – название предметов, цвет 
которых имеется в виду: 

•	ягод: Himbeere,Erdbeere; 
•	плодов фруктов: Mandarine, Kiwi, Pflaume;
•	цветов: Malve, Azalee, Fuchsia, Lavendel, Flieder, Vanille; 
•	шерсти животного: Camel; 
•	зерен: Kakao, Chocolat;
•	напитков: Cognac, Champagner; 
•	камней:  Smaragd, Rubin, Anthrazit, Korall; 
•	строительных материалов: Sand, Ziegel;
•	металлов: Gold, Silbergrau;
Особого внимания заслуживает тот факт, что в каталогах даже для носителей языка 

вербального цветообозначения не всегда достаточно, для того, чтобы понять, какой цвет 
или его оттенок имеется в виду. Слово Flieder – переводится на русский язык как сирень, 
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или террит. бузина. Как известно, сирень бывает белой, розоватой или сиреневой, какой 
оттенок цвета имеется в виду без цветного изображения  – не ясно. 

Другим наглядным примером того, что слов не всегда достаточно, для того, чтобы 
понять, какой оттенок цвета имеет рекламируемый продукт, может стать, например, 
специфика цветообозначений цветов помады в каталоге шведской фирмы Oriflame (2 / 
2012 (30-01 – 18.02)) на русском языке.

Этот каталог изобилует большим количеством разнообразных очень красивых и по-
этичных названий цветов помады. Большинство из этих слов без цветного изображения 
не понятны даже при употреблении традиционных на наш взгляд цветообозначений, так 
как они используются на наш взгляд с необычными определениями, которые призваны 
конкретизировать определенные цветовые оттенки, но они этого не делают. Сложно по-
нять, чем отличаются шесть оттенков цвета красной помады друг от друга, если они 
называются: восторженный красный, чувственный к., элегантный к., феерический к., 
дымчатый к., ослепительный к. Другие оттенки красного – мистерия красного, алая 
классика могут только усложнять выбор. 

Другие примеры: сияющий розовый, глубокий р., естественный р., яркий р., серебри-
стый р., или же розовый рай; нейтральный беж, чарующий б., прозрачный б., а так же 
теплый бежевый, атласный бежевый; искристый коричневый, пряный малиновый и т.д. 

С точки зрения филологии, эпитеты – призваны конкретизировать смысл. Специфи-
ка языка каталогов проявляется в том, что здесь эпитеты не дают дополнительной языко-
вой информации, как отличаются названные цветные оттенки друг от друга: т.е. является 
тот или иной оттенок красного, бежевого или розового цвета более темным, светлым, 
насыщенным  и т. д. Они выполняют несколько иную функцию, а именно, выражают 
определенную восторженность рекламодателя рекламируемым предметом, которая, не-
сомненно, привлекает внимание покупателя и влияет на его решение, приобрести тот 
или иной товар. Сам выбор помады осуществляется, как правило, визуально, с опорой 
не только на вербальную составляющую рекламного текста, но и на изображение мазка 
помады, на котором иллюстрируется искомый цвет. 

Метафоры, обозначающие цвет помад на русском языке шведского катaлога фирмы 
Oriflame, можно распределить по следующим группам:

•	название цветка с эпитетом, представленное в форме таких словосочетаний, как: 
а) Nom. + Nom. Gen.: листок сакуры; нежность розы; 
б) Adj. + Nom.: яркий цветок; нежная, чувственная, винтажная, восхитительная, 

изысканная роза (причем, нежность розы и нежная роза – это разные оттенки крас-
ного); дивный, очаровательный, цветущий пион; цветущий, розовый, свежий клевер; 
загадочная, дерзкая, изящная фуксия; пурпурная фиалка; ночная орхидея; цветущая 
сакура; нежная камелия 

•	название ягоды без эпитетов: малина, клюква;
•	упоминание ягод и их свойств: сочный ягодный; ягодный коктейль; 
•	название плодов с эпитетами, представленное в форме таких словосочетаний, как: 
a) Nom. + Nom. Gen.: очарование персика;
б) Adj. + Nom.: летний, соблазнительный персик; манящая, спелая  малина; ослепи-

тельная, пленительная, летняя вишня; сочный абрикос; сочный мак; спелый барбарис; 
благородная, бархатная слива;  
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•	название напитков с эпитетами (Adj. + Nom.): персиковый сок; яблочный кок-
тейль; искристое шампанское; чувственное бордо; аппетитное какао;

•	сладости с эпитетами (Adj. + Nom.): персиковый леденец; сливовый, черешне-
вый, клюквенный щербет; брусничное мороженное; шоколадный крем;  абрикосовое 
суфле; молочный, пряной шоколад; ореховое пралине; 

•	приправы (Adj. + Nom.): золотая корица; 
•	название ткани (Adj. + Nom.): малиновый шелк; бежевый атлас; вишневый шелк
•	название драгоценных и полудрагоценных камней (Adj. + Nom.): волнующий ру-

бин; роскошный аметист; яркий, классический, дивный, натуральный коралл; розовый, 
нежный перламутр;

•	название металла: (Adj. + Nom.): карамельное золото; благородная бронза; 
мерцающая, красная, античная медь;

•	прочие (Adj. + Nom.): терракотовый шик; коралловый сон; золотая звезда; 
в) метафорическое название цвета, ставшее прилагательным:
насыщенный сливовый; глубокий вишневый; 
Хотя немецкоязычные каталоги изделий легкой промышленности и фирмы Oriflame 

при образовании метафор-цветообозначений применяют одни и те же логические схемы, 
но можно установить и некоторые различия при выборе «переносов» значений. Нагляд-
но общие и различные семантические группы метафор-цветообозначений отражены в 
следующем рисунке. 

Рисунок: Семантические группы, свойственные цветообозначениям изделий легкой 
промышленности и помад.

Сравнительный анализ цветообозначений других наименований предметов космети-
ки (блеск для губ, цвет теней, цвет лака для ногтей и т.д.) показал, что при обозначении 

оттенков цвета наблюдаются по сути те же самые модели переноса. Они дополняются: 
а) названиями явлений природы (закат, космос, туман); 
б) общепризнанными поэтическими метафорами (шепот листвы); 
в) словосочетаниями, семантический состав которых, по своей сути, не является 

цветообозначением: оливковые блики, нежный пастельный, ветка сирени (пр. автора: 
какой?) и т.д.  
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В данной связи можно предположить и такую гипотезу, в связи с тем, что 

каталоги и на русском и немецком языках являются переводом с шведского, то 
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Шерсть животных

Ягоды, Плоды (фруктов), Цветы, Напитки, 

Зерна, Камни, Металлы, Прочие 

Сладости

Приправы 

ПОМАДЫ ИЗДЕЛИЯ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 



59

В данной связи можно предположить и такую гипотезу, в связи с тем, что каталоги и на 
русском и немецком языках являются переводом с шведского, то и искомые метафоры из 
шведского языка «перекочевали» в немецкий и русские языки. Но более детальный анализ 
цветообозначений кометической фирмы Oriflame, распространяемый для русскоязычной и 
немецкоязычной аудиторий показал следующее. Несмотря на то, что речь идет о переводе 
названий одной и той же продукции со шведского языка на русский и, как оказалось, на ан-
глийский, а не на немецкий (www. oriflame.de), нельзя признать все эквиваленты перевода 
цветонаименований, с точки зрения лингвистики, равноценными, так как выбор языковых 
аналогов перевода можно в целом распределить по следующим группам:

а) аналоговые эквиваленты по смыслу и по структуре:
Perfect (идеальный) Pink – безупречный розовый (24035); Real (реальный, настоя-

щий) Red – Классический Красный (24038); Urban Jungle – городские джунгли (12431);
б) аналоговые эквиваленты с противоположными смысловыми связями: Walnut 

Pearl (ореховая жемчужина) – жемчужный орех (12426); 
в) один из компонентов словосочетания – другой по смыслу: 
– назван другой предмет, цвет которого имеется в виду: Raspberry (малиновый) 

Sorbet – Черешневый Щербет (20266); 
– названо другое поэтическое дополнение: Peach Nectar (нектар) – персиковый сок 

(20262); Pink Punch (коктейль из алкогольных напитков) – розовый рай (20263); 
– указан другой оттенок цвета: Purple (фиолетовый) Mist – Сиреневый Туман 

(15080); Nude (голый) Beige – Естесственный Бежевый (24033); 
г) эквиваленты перевода свидетельствуют о разных ассоциациях, связанных с 

тем или иным оттенком цвета у пользователей одних и тех же косметических 
товаров из разных стран: 

City Down (город внизу) – Ультрафиолет (12427); Grey Light (серый свет) – Утрен-
няя Авеню (12 429); Green Forest (зеленый лес) – Шепот Листвы (15081); Desert Brown 
(коричневый, напоминающий пустыню) – Песчаная Графика (15084).

Цветообозначения в каталогах могут выражаться на первый взгляд и именами соб-
ственными. Примером может послужить серия комбинированных теней под названием 
«Сладкая парочка»: Адам и Ева; Ромэо и Джульетта; Шрэк и Фиона; Тристан и Изольда; 
Бэлла и Эдвардс; Бонни и Клайд, Скарлетт и Ретт. В данном случае имеется в виду назва-
ние продукта, за которым подразумевается определенный набор цветов теней, входящих 
в его состав, таким образом признать эти имена собственные цветообозначениями мож-
но только условно. В заключении можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, цветонаименования в каталогах реализуют в основном номинативную 
функцию. 

Во-вторых, рекламодатели будут и впредь вынуждены реагировать на появление на 
рынке новых цветовых оттенков, произведенных промышленностью и их рекламиро-
вать, что в немалой степени будет способствовать образованию новых красивых цветоо-
бозначений – метафор, так как число традиционных цветонаименований в любом языке 
ограничено. 

В-третьих, эпитеты, которые употребляются в сочетании с цветообозначениями, ред-
ко уточняют оттенок цвета, а скорее выражают восторженность рекламодателя и служат 
для того, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя и побудить его совер-
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шить покупку, о чем свидетельствует их выбор, предназначенный для покупателей одной 
и той же продукции из разных стран. Реклама товара базируется на принятых в опред-
еленном языковом социуме аналогиях, а сам продукт «упаковывается», таким образом, в 
красивую вербальную форму. 
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КонЦЕПтуаЛЬнЕ наПовнЕннЯ ПонЯттЯ МІЖМОВНА КОМУНІКАЦІЯ

Стаття присвячена вивченню концептуального наповнення поняття «міжмовна 
комунікація». Розглядаються філологічний, лінгвістичний, комунікативний та соціосе-
міотичний аспекти аналізованого поняття.
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Статья посвящена изучению концептуального наполнения понятия «межъязыковая 
коммуникация». Рассматриваются филологический, лингвистический, коммуникативный 
и социосемиотический аспекты анализируемого понятия.

Ключевые слова: межъязыковая коммуникация, текст, дискурс, лингвистическая 
система, коммуникативный канал, языковой код.

The article deals with the analysis of conceptual matter of the notion of ‘interlingual 
communication’. Philological, linguistic, communicational, and sociosemiotical aspects of the 
analyzed notion are taken into account.

Key words: interlingual communication, text, discourse, linguistic system, communicative 
channel, language code.

Вивчення міжмовних взаємин (зі всіма їх термінологічними дериватами) переживає 
нині в Західній Європі безперечний бум, який можна спостерігати у широкому спектрі 
гуманітарних наук, починаючи з лінгвістики та методики викладання іноземних мов і 
закінчуючи філософією та теорією менеджменту. Число присвячених цій темі конфе-
ренцій, семінарів, монографій, збірників статей і т.д. важко перелічити. Такий інтерес 
©   Коцюк Л.М., 2012
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до міжмовної комунікації повністю виправдовується появою величезної кількості нових 
проблем, які вимагають прийняття певних рішень. Варто уявити лише, яким коштом да-
ється багатомовний устрій установ Європейської спільноти, які складають велику частку 
бюджету кожної організації. До прикладу, Сагер Дж.С. у своєму огляді нових інформа-
ційних технологій у сфері міжмовної комунікації [15] зазначає, що Рада Європи вина-
ймає 800 робітників з 21 країни, які репрезентують 16 мов. Вони продукують 50,000,000 
письмових та 136,000,000 усних слів кожного дня однією мовою. Маючи шість офіцій-
них мов, Європейський Союз має справу з 30 мовними парами для перекладу, як, напри-
клад, 5 перекладів кожного офіційного документу. 

Іншим вагомим фактом є те, що на початку цього століття усі публікації у сфері на-
уки та техніки охоплювали три мови. Науковець зі знаннями, необхідними для розуміння 
прочитаного англійською, німецькою чи французькою мовами був у курсі всіх наукових 
публікацій у цій сфері. У той час, як англійська мова все ще охоплює 50 % усіх наукових 
публікацій, інші публікуються 50-ма іншими мовами у нерівних співвідношеннях в за-
лежності від сфери. Крім того, у технологічних дослідженнях англійська мова також все 
ще займає домінуючу позицію, але інші мовні спільноти також відчувать всезростаючу 
потребу у розвитку технологій своїми мовами з метою стимулювання національних до-
сліджень та розвитку освіти. Ми також є свідками небаченого дотепер розвитку націо-
нальних мов у новостворених незалежних країнах, які розвивають та пропагують свої 
мови з метою національного розвитку у всіх сферах. 

Беззаперечним фактором, який збільшує важливість міжмовної комунікації є й зрос-
таюча складність експортних продуктів країн, що розвиваються. У деяких випадках, до-
кументація, яка супроводжує продукт може складати головну вартість витрат і в таких 
випадках для користувача необхідний надійний переклад повної документації.

Як бачимо, явище міжмовної комунікації досить поширене та набуває свого при-
кладного характеру з розвитком суспільства. В той же час, саме поняття “міжмовної 
комунікації” надзвичайно складне та багатогранне. Як зазначає Річардс І.А., одним з па-
радоксів міжмовної комунікації є те, що вона водночас надзвичайно складна (“можливо 
найбільш складний тип події, яка коли-небуть відбулася у Всесвіті”) і також абсолютно 
природна [14]). Отож, основним завданням нашої розвідки є концептуальний аналіз по-
няття «міжмовної комунікації», визначення її основних складових та факторів, які зумов-
люють її успішне здійснення.

Зважаючи на різноманітність напрямків та підходів до вивчення мови як засобу ко-
мунікації, лінгвісти по-різному підходять до визначення поняття «міжмовна комунікація 
/ міжмовне спілкування». Аналізуючи дефініції лексикографічних видань (як, напри-
клад, [1; 4; 2) бачимо, що явище міжмовної комунікації багатогранне та неоднозначне: 
мовленнєве спілкування комунікантів, які у міжособистісній інтеракції використову-
ють різні мови; комунікація, що переходить мовні кордони; що стосується чи залучає 
декілька мов.

У наукових дослідженнях у більшості випадків явище міжмовної комунікації тракту-
ється через призму перекладознавства, а переклад вважається одним із інструментів, що 
забезпечує міжмовне спілкування. Серед основних аспектів міжмовного спілкування, які 
варто брати до уваги при перекладі, науковці розглядають: (1) вихідний текст, беручи до 
уваги його продукування, передачу та історію трактування (інтерпретування); (2) мови, 
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які беруть участь у реструктуруванні повідомлення вихідної мови на мову-ціль; (3) ко-
мунікативні події, які впливають на вихідне повідомлення та його переклад, та (4) різно-
манітні коди, які буруть участь у відповідних комунікативних ситуаціях.

Дж. Рехбайн, досліджуючи природу багатомовної комунікації використовує термін 
«мовна сукупність» (language constellation) [13]. За його визначенням це поняття включає 
наступні параметри: – мова(и), які використовуються (L1 – Ln); – мовленнєва ситуація 
(диференціюється у відповідності до тексту та дискурсу); – ролі учасників спілкуван-
ня (наявність чи відсутність перекладачів, перекладачів-синхроністів); – соціо-політич-
ний статус мов-учасників (мови по відношенню до суспільства вцілому; варіанти рідної 
мови; другі чи іноземна мова, лінгва франка, і т.п.); здатності учасників (як індивідуаль-
ні, так і групові; у безперервності від одномовності до багатомовності); – типологічна 
дистанція між залученими мовами; ступінь відокремленості мови, змішування мови чи 
перемикання (перемикання коду).

Підсумовуючи вищеперелічені аспекти/параметри міжмовного спілкування, пого-
димося з Юджином Найдою, який радить розглядати такі чотири сторони міжмовного 
спілкування як філологічну, лінгвістичну, комунікативну, та соціосеміотичну. Він також 
зазначає, що ці аспекти міжмовної комунікації не повинні розглядатися як конкуруючі чи 
протилежні, а такі, що взаємодоповнюють одну одна [12].

Філологічний аспект міжмовного спілкування
Текст та дискурс є головними проявами соціального спілкування. Як соціально ор-

ганізовані форми мовленнєвих дій, вони визначають зовнішній вигляд міжмовного спіл-
кування, функціонують як одиниці, які дозволяють висунути гіпотезу про взаємозв’язок 
між формою мови та структурами надбудови говоріння та виконання. Дискурс та текст 
є практиками у спектрі «мовні засоби» (the medium of language) від письмових до усних 
[8]. Основними критеріями для розрізнення тексту та дискурсу вважаємо форми сприй-
няття та розуміння. У той час як дискурсивна ситуація – це така ситуація, у якій мовець 
та слухач обоє присутні та координують свої мовленнєві дії в залежності від ситуації, 
текст – системно кажучи, поширюється на дві ситуації, продукування та сприйняття, 
таким чином текст має вербалізувати все необхідне для його сприйняття у іншій ситуації 
відносно часу, і у відповідності до різних читачів [7]. Текст та дискурс часто перепліта-
ються, наприклад, коли репортер читає новини, коли презентується підготовлена лекція, 
коли записується історія хвороби пацієнта, коли зачитується вирок у суді, чи коли пи-
шеться лист. Питання про взаємовідношення між текстом та дискурсом також варію-
ється в залежності від того під яким кутом зору вони розглядаються, звідки походять 
та відповідно до специфічних особливостей суспільства, в якому вони продукуються 
[10; 16; 8].

Лінгвістичний аспект міжмовного спілкування
Комунікація міжмовна, як її визначає Ф.С. Бацевич, – це мовленнєве спілкування 

комунікантів, які у міжособистісній інтеракції використовують різні мови [1]. Концепт 
міжмовної комунікації, у широкому сенсі, може обговорюватися у зв’язку з двома чи 
більше лінгвістичними системами. Системами тут можуть виступати «мови», «діалек-
ти однієї мови», чи «варіанти одного діалекту» [17]. Як результат, спектр «лінгвістична 
система(и)» (language system(s)) (L1 – Ln), у міжмовному спілкуванні наповнюється у 
відповідності до класифікації мовних контактів (див., наприклад, класифікації Меліки 
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Г. [11], Ю. Жлуктенко [3], У. Вайнрайха [17],: за просторовим, часовим та лінгвальним 
критеріями. За просторовим критерієм до міжмовного спілкування можуть залучатися 
лінгвістичні системи маргінальних та інтратериторіальних мов. За часовим критерієм 
спілкування проходить з залученням систем перманентних, каузальних або темпораль-
них (флуктуативних, короткочасних, випадкових) мов. За лінгвальним критерієм вста-
новлюються контакти між системами близькоспоріднених, далекоспоріднених, неспо-
ріднених мов. 

Комунікативний аспект міжмовного спілкування
З точки зору багатомовної комунікації, мова слугує не тільки засобом та медіатором 

комунікації, але також є комплексною системою, яка вступає у взаємодію з іншою мовою 
та впливає на неї, передаючи свою динаміку мовцям, які беруть участь у комунікації, 
структуруючи їх «спектри дій» (action spaces). Учасники багатомовної взаємодії, власне, 
активують зв’язки між мовою та діями, ментальними операціями, сприйняттям, думка-
ми, системами знань і т.п. – коротше кажучи, всіма ментальними та когнітивними про-
цесами, які беруть участь у комунікації – які стосуються як всіх мов універсально, так і 
окремих мов. Як результат контакту між мовами як різними комунікативними система-
ми, мови взаємовпливають одна на одну та сприяють певним змінам, результатом яких 
може бути створення неоднорідних, багатомовних комунікативних систем. Якщо поди-
витися на спілкування між мовами та культурами, бачимо багато проблем та складнощів, 
які виникають перш за все через повну чи часткову відсутність комунікативних каналів. 
Якщо немає каналів, міжмовна комунікація не відбувається. Щоб подолати цей бар’єр, 
міжмовні комуніканти повинні встановити зв’язок між відповідними комунікативними 
системами у певному комунікативному оточенні. Такий зв’язок може набувати різних 
форм: 1. Одна мовленнєва спільнота приймає комунікативну систему іншої мовленнєвої 
спільноти. 2. Обидві мовленнєві спільноти приймають обидві комунікативні системи. 
3. Використання перекладачів. Перша форма реалізується через оволодіння другою чи 
іноземною мовою. Друга форма схожа до першої, але не повністю. Вона, передбачає 
взаємне узгодження між двома мовленнєвими спільнотами щодо обопільного вивчення 
комунікативних ситем [6]. Наприклад, британці та французи можуть вивчити мову один 
одного в межах їхніх відповідних освітніх систем. Обидві форми далекоглядні, включа-
ють в себе мовне планування і ніколи не завершуються. 

О.Д. Швейцер дещо по-іншому підходить до аналізованого поняття, беручи до уваги 
позамовні фактори – це «комунікація, що переходить мовні межі [5]. Вчений окреслює 
такі форми реалізації міжмовної комунікації: 

1) партнер А і партнер Б спілкуються мовою La; 
2) партнер А використовує мову La, а партнер В – мову Lb, тому що кожен із них 

рецептивно володіє мовою іншого;
3) А і В використовують у спілкуванні третю мову, яку кожен із них знає одночасно 

із своєю рідною мовою;
4) А і В не мають спільної мови, і оскільки безпосереднє спілкування між ними не-

можливе, воно має бути опосередкованим.
Соціосеміотичний аспект міжмовного спілкування 
З точки зору соціосеміотичного аспекту основну увагу міжмовна комунікація кон-

центрує на співвідношенні факторів (мовний) Код X – (мовний) Код Y. Міжмовна ко-
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мунікація характеризується тим, що її учасники використовують не тільки різні мови 
(лінгвістичні системи), але й нерідко й дискурсивні стратегії, які відрізняються від тих, 
яким вони користуються при спілкуванні в межах однієї культури. Крім того, міжмовна 
комунікація обумовлена унікальним індивідуальним досвідом кожної людини, її готов-
ністю та бажанням спілкуватися з носіями інших мов, представниками інших культур. 
Оскільки в процесі комунікації відбувається обмін повідомленнями, тобто здійснюється 
передача інформації від одного учасника до іншого, то необхідне декодування, переклад 
на іншу мову, в інший код культури. Комунікація дозволяє учасникам передавати деяку 
зовнішню по відношенню до самих учасників інформацію, внутрішній емоційний стан, 
а також статусні ролі, в яких вони перебувають відносно один одного. Для адекватного 
сприйняття цієї інформації необхідні не лише знання мови, але й знання того, як влаштова-
ний зовнішній світ, – знання, які утворюються з особистого досвіду індивідуума, базових, 
фундаментальних знань про світ, притаманних усім людям, та всіх інших знань, якими ми 
володіємо внаслідок нашої приналежності до різноманітних національних, етнічних, соці-
альних, релігійних, професійних та інших груп. Спільність базових знань про світ пояснює 
принципову можливість взаєморозуміння та вдалого акту міжмовного спілкування.

Отож, міжмовне спілкування не тільки цікавий ізольований (уособлений) феномен, а 
швидше багатомірне соціально обумовлене вираження природи людини. Однією з голо-
вних причин такого визначення полягає в тому, що багатомовність виконує комплексні 
комунікативні функції, у яких загальні лінгвістичні якості втілюються у особливій фор-
мі, і в якій індивідуальні, чи групові, статичні чи динамічні, системні чи культурологічні 
аспекти різних мов об’єднуються.

Стосунки між різними мовами у міжмовному спілкуванні можна поділити на катего-
рії, які стоять вище окремих висловлювань, такі як група мов, які взаємодіють, типи тек-
сту та дискурсу, тип передавача інформації, тип соціальних інституцій, та певний статус 
учасників спілкування. 
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СтруКтурно-СЕмантичЕСКий  
аСПЕКт ПоЛитичЕСКи КоррЕКтнЫХ ЭвФЕмиЗмов

(на материале текстов политической тематики)

Стаття присвячена вивченню способів утворення англійських політично коректних 
евфемізмів, які були відібрані з текстів політичної тематики, запропонованих на офі-
ційному Інтернет-сайті Президента США. Проводиться аналіз продуктивності й час-
тотності виділених способів.

Ключові слова: політична коректність, евфемізми, семантичний спосіб, морфоло-
гічний спосіб.

Статья посвящена изучению способов образования английских политически кор-
ректных эвфемизмов, которые были отобраны из текстов политической тематики, 
предложенных на официальном Интернет-сайте Президента США. Проводится ана-
лиз продуктивности и частотности выделенных способов.

Ключевые слова: политическая корректность, эвфемизмы, семантический способ, 
морфологический способ.

The article deals with the study of the ways some English politically correct euphemisms 
are formed. The analyzed examples were selected from political texts posted on the official 
Internet-site of the US President. The article provides the analysis of productivity and frequency 
of the specified ways.

Key words: political correctness, euphemisms, semantic way, morphological way.

Исследование отобранных для анализа лексических единиц осуществлялось как на 
основе анализа контекста, в котором они встречаются (тексты политической тематики, 
размещенные на сайте президента США http:/www.whitehouse.gov.), так и словарей по 
тематике политической корректности [1], [2], [3]. Мы воспользовались этим приёмом  
для различения политкорректных эвфемизмов и обычных слов в их привычной функции 
номинации. Так, например, слово man/men в зависимости от контекста может рассма-
триваться как социально неприемлемое, показывающее неуважение, пренебрежение к 
противоположному полу или просто указывающее на лицо мужского пола. Ср.: All men 
are created equal и These men are our employees. Очевидно, что в первом случае слово men 
не является приемлемым и должно быть заменено политкорректным эквивалентом, в то 
время как во втором оно весьма естественно и уместно. 

Благодаря этой методике были также обнаружены некоторые политически коррект-
ные эвфемизмы, которые не встречались в словарях по данной тематике. Среди них, на-
пример, individuals, undocumented immigrants, unauthorized population, misdemeanants.

Для обработки результатов анализа и представления количественных характеристик 
и особенностей структурирования политически корректной лексики мы воспользова-
лись статистическим методом Его применение помогло выявить наиболее общие тен-
©   Сардарова А.А., 2012
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денции формирования и функционирования политкорректных эвфемизмов, а получен-
ные количественные показатели отражают преобладающие направления в образовании, 
использовании и классификации рассмотренной группы эвфемизмов.

Структурно материал нашего исследования делится на словосочетания-эвфемизмы, 
слова-эвфемизмы и аббревиатуры. 

Исследование показало, что политкорректная лексика представлена в основном сло-
восочетаниями (74%), из них:

68% являются простыми словосочетаниями (disadvantaged youth, special children, 
undocumented people, low-income neighborhoods). Преобладание простых конструкций 
опровергает распространенное мнение о том, что политкорректность загромождает язык 
и речь сложными, неудобопроизносимыми конструкциями;

32%  – сложные словосочетания (immigrants in an unauthorized status, people with 
criminal records, people of limited means). Их “многословность” способствует увеличению 
эвфемистичности высказывания. 

Преобладающее большинство политкорректной лексики – именные словосочетания 
с существительным в роли главного слова (92% от общего количества словосочетаний): 
the right to choose – право женщины на аборт, an intoxicated driver – водитель, находя-
щийся за рулём в нетрезвом состоянии, senior citizens – пожилые граждане. Можно сде-
лать вывод, что политически корректные эвфемизмы служат больше для обозначения ка-
ких-либо явлений действительности, наименований предметов, чем описания действий. 

Глагольные словосочетания составляют всего 7% от общего количества эвфемистич-
ных выражений: to lose life, to fall – умереть, to be on disability – получать пособие по 
инвалидности, to pressure -  пытать.

Слова-эвфемизмы составляют 24% фактического материала. К ним относятся такие 
политкорректные лексемы как firefighter(s), crewmate(s), ethnicities, the decision (abortion), 
misdemeanor(s), offender(s).

С точки зрения частиречной принадлежности эвфемизмы могут быть представле-
ны практически любой частью речи: существительным (нарицательным: treat – взятка, 
growth – новообразование и собственным:, Nick – дьявол), прилагательным (yellow – 
трусливый, soft – глупый), причастием (foxed – пьяный, shelved – безработный), глаго-
лом (to fall – умереть, to pressure – пытать), местоимением или сочетанием местоимений 
(something – опьяняющий напиток или вещество, this and that – отправление естествен-
ных потребностей). 

Количество политкорректных аббревиатур-эвфемизмов совсем незначительно – 1 %: 
VISTA (Volunteers in Service To America), DWI (Driving While Intoxicated), D and C – аборт, 
ESN – ниже нормального уровня развития), BIB – Big Is Beautiful – большой размер одежды.

Обобщенно способы образования политически корректных эвфемизмов можно 
представить в следующем виде:

1.Семантический:
-описательный перифраз – 30%
- генерализация – 17%
- синонимическая замена – 17%
- сужение значения – 4%
- эллипсис – 3%
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- метафора – 3%
- метонимия – 3%
- парные словосочетания – 9%
2. Морфологический:
- аббревиация, аффиксация, словосложение – 9%
3. Применение нескольких способов – 5%
На долю семантических сдвигов приходится 86%. Наиболее продуктивный из них 

– описательный перифраз (30%). Нередко такой пери фраз выглядит как словарная де-
финиция, т. е. имеет практически тот же семный состав. Так, например, политически 
некорректное слово «poor” представлено целым рядом эвфемистических эквивалентов 
– low-income, low-wage people, families of modest economic means, people of limited means, 
those most in, need, those in substantial need и многие другие. Этот факт свидетельствует 
на наш взгляд, о том, что американские политики очень обеспокоены экономической 
ситуацией в стране и напрямую связанным с ней положением отдельных групп людей.

Дальнейшими примерами могут послужить политкорректные эвфемизмы, затраги-
вающие сферы состояния здоровья и различных болезней, преступлений, гражданского 
состояния: insanity (сумасшествие) -mental health challenge (психическое нездоровье), 
death-sick (смертельно больной) - terminally ill (неизлечимо больной), criminals (преступ-
ники)  - people with criminal records (люди, имеющие судимость), illegals (нелегалы) - 
immigrants in an unauthorized status (незаконно проживающие иммигранты).

Таким образом, описательный перифраз, распределяя значение некорректной лекси-
ческой единицы на некоторое количество сходных по семантике слов, значительно сни-
жает категоричность высказывания.

Другим продуктивным способом образования политически корректных эвфемиз-
мов является генерализация, увеличивающая референциальную неопределённость вы-
сказывания (17%). Наиболее подверженными ей оказались эвфемизмы, направленные 
на исключение дискриминации по половому признаку. Анализ показал, что гендерно 
маркированная сема man/men заменяется словами с более общим значением, включа-
ющим представителей как мужской, так и женской части населения. К ним относятся  
person(s), human being(s), humankind, member(s), mate(s), individual(s) и названия различ-
ных профессий: service members, guard members, firefighters, rescue squads, crewmates, law 
enforcement officer.

Отдельно следует отметить использование парных словосочетаний для выражения 
политически корректных идей. Примерами могут служить servicemen and servicewomen, 
brothers and sisters, moms and dads, sons or daughters, church or synagogue.

Столь же продуктивным способом является, согласно нашему исследованию, ис-
пользование синонимических замен (17%). В качестве таковых выступают слова-сино-
нимы, которые имеют более положительную коннотацию. Например, criminal - felon, 
crime -  offense, poor - disadvantaged,  death - passing, immigrant - guest worker, homosexual 
- gay, barrier – fencing.

На долю более редких способов образования (метафора, метонимия, эллипсис) при-
ходиться в общей сложности не более  9% от общего числа политкоректных эвфемиз-
мов, что, тем не менее, не умаляет их значимости. Здесь примерами могут служить, со-
ответственно, to empower women, economically crippled (метафора); civil rights groups, 
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undocumented person (метонимия); terminal victims, choice for women (эллипсис). 
К семантическим способам образования также можно отнести  сужение значения 

(4%) –  это образование эвфемизмов с более узким значением. Так, слово assistance, обо-
значающее «помощь», приобретает в контексте политической корректности более узкое, 
специализированное значение «финансовой поддержки». 

I went through the process of applying for government assistance through the Women, 
Infants and Children program I believe that good jobs should be the priority – jobs that will 
lead toward financial independence and break the intergenerational cycle of dependency on 
public assistance.

Морфологические способы эфвемизации, выявленные в результате нашего анализа 
(аббревиация, аффиксация, словосложение) отвечают за относительно небольшой про-
цент политически корректной лексики (9%). Надо отметить, что аффиксация, не являясь 
самым частотным способом образования, важна тем не менее, с точки зрения попол-
нения эвфемистического словаря неологизмами, отражающими как новые реалии (pro-
choice – выступающий за право женщин на аборт), так и новое отношение людей к из-
вестным реалиям (ageful – в возрасте).

При всём многообразии отмеченных особенностей семантических и структурных 
способов эвфемизации, важно подчеркнуть, что она может представлять собой много-
ступенчатую структуру и состоять из целой цепочки семантических и структурных 
процессов, например, описательный перифраз + аффиксация – lower-income Americans 
(малоимущие американцы) или словосложение + аффиксация – garbologist (garbage 
collector) – мусорщик.

Следует отметить, что нередко для создания политкорректной лексики используют-
ся компоненты “challenged” (physically, vertically challenged), “alternative”, “impaired” 
(visually impaired), “different(ly)” (differently abled), “people who/with/of/in …” (people who 
test positive for HIV/AIDS, who live below the poverty line; veterans with PTSD, students with 
disabilities; people of color, of faith; those in need, in all colors). 

Политкорректные эвфемизмы представляют собой в большинстве случаев трансно-
минации – то же значение передаётся при помощи других, более приемлемых с той или 
иной точки зрения слов. Этот факт исключает или, по крайней мере, сводит к минимуму 
использование морфологических способов образования эвфемизмов, т.к. они предпо-
лагают сохранение исходной семы, которая в дальнейшем, в процессе словообразова-
ния претерпевает некоторые небольшие изменения. Суть же эвфемизмов, и не только 
политически корректных, состоит в том, чтобы заменить или изъять ту сему, которая 
несёт кон нотацию социальной неприемлемости. Исходя из этого, в качестве основных 
способов образования выступают, как правило, семантические, что и подтверждается 
проведенным исследованием.
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груПа ФраЗЕаЛагіЗмаЎ З СаматЫчнЫм КамПанЕнтам  
у мовЕ рамана і. ШамЯКіна “СЭрЦа на даЛоні”

Стаття присвячена аналізу семантичних і функціонально-стилістичних особли-
востей фразеологізмів з соматичним компонентом “голова”, вжитих в тексті роману  
І. Шамякина «Серце на долоні». Підкреслюється, що досить висока фразеоактівность 
позначених одиниць обумовлена, перш за все, екстралінгвістичними факторами.

Ключові слова: соматізм, фразеологізм, соматичний фразеологізм, стилістична 
функція, семантика, національна специфіка.

Статья посвящена анализу семантических и функционально-стилистических осо-
бенностей фразеологизмов с соматическим компонентом “голова”, использованных 
в тексте романа И. Шамякина “Сердце на ладони”. Подчёркивается, что доста-
точно высокая фразеоактивность обозначенных единиц обусловлена, прежде всего, 
экстралингвистическими факторами. 

Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, соматический фразеологизм, стилисти-
ческая функция, семантика, национальная специфика.

The article is devoted to the analysis of semantic and functional-stylistic features of 
phraseological units with the somatic component “head” which are used in the text of the novel 
“Heart on the hand” by I. Shamiakin. It’s emphasized that high enough phraseological activity 
of the above mentioned units is determined first of all by extralinguistic factors.

Key words: somatism, phraseological unit, somatic phraseological unit, stylistic function, 
semantics, national specifics.

Творчая спадчына вядомага пісьменніка І. Шамякіна – значная старонка ў сучаснай 
беларускай літаратуры. Яго апавяданні, аповесці, раманы вызначаюцца не толькі 
тэматычнай разнастайнасцю, але і праблемнасцю, што абумоўлена неабыякавасцю 
аўтара, цікавасцю яго да надзённых жыццёвых праблем, завастрэннем сюжэтных 
канфліктаў, глыбокім пранікненнем ва ўнутраны свет чалавека, псіхалагізмам. Варта 
адзначыць і той факт, што І. Шамякін – прыхільнік рэалістычнага паказу жыцця, а 
спалучэнне сучаснасці і мінулага ў многіх творах пісьменніка з’явілася праяўленнем 
імкнення аўтара да аналізу грамадскіх працэсаў і характараў сваіх герояў. Так і ў рамане 
“Сэрца на далоні” сучаснае жыццё герояў перамяжоўваецца з успамінамі пра вайну, 
©   Мазуркевіч Л.М., 2012
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што надае зместу твора адметную сэнсавую глыбіню. Як адзначае літаратуразнаўца 
Т.І. Шамякіна, “у рамане з вялікай фантазіяй пераплецены падзеі жыцця беларусаў 
пачатку 60-х гадоў і перыяду Вялікай Айчыннай вайны, справы інтэлігентаў, тагачаснай 
бюракратыі і рабочых – са справамі падпольшчыкаў у час акупацыі. Сімвалічнай стала і 
назва твора: сэрца на далоні – гэта не толькі жывое чалавечае сэрца былой падпольшчыцы 
Зосі Савіч на далоні хірурга Антона Яраша, але і сімвал дзейснага гуманізму” [1: 29]. 
Менавіта рэалістычная ўстаноўка пісьменніка, звязаная з выяўленнем адносін яго да 
падзей і жыццёвых абставін, вызначае тое кола лексічных сродкаў, якімі карыстаецца 
аўтар пры стварэнні моўнай тканіны сваіх твораў.

Моўныя адметнасці твораў І. Шамякіна ў многім падкрэсліваюць і фразеалагічныя 
адзінкі, з дапамогай якіх дасягаецца вобразнасць выказвання, пераканальнасць 
сцверджання, індывідуалізацыя маўлення герояў, паколькі менавіта фразеалагізм – 
спецыфічны моўны сродак, які служыць для адлюстравання нацыянальнай культуры 
і нацыянальнай спецыфікі пэўнага народа. У шэрагу іншых адметная роля надаецца 
выкарыстанню фразеалагізмаў з саматычным кампанентам у сваім складзе, паколькі 
“ўжыванне саматычных фразеалагізмаў у мове твораў пэўнага пісьменніка служыць 
адной з характарыстык яго творчасці, выяўляе адметнасць яго стылю як мастака слова, 
прэзентуе яго малюнак свету ці фразеалагічныя фрагменты малюнка свету” [2: 107–108].

Саматызмы (ад ст.-грэч. soma ‘цела’) складаюць адзін з найбольш старажытных 
пластоў лексікі абсалютна любой мовы. Яны валодаюць здольнасцю ўтвараць 
складаную сістэму пераносных значэнняў і вызначаюцца высокай прадуктыўнасцю ў 
галіне ўтварэння фразеалагізмаў. Дастатковай фразеаактыўнасцю характарызуецца і 
назоўнік-саматызм галава (< прасл. golva – 3 (3: 20)), які абазначае верхнюю частку цела 
чалавека, што складаецца з чарапной каробкi i твару [4: 140]. Гэтаму, найперш, спрыяюць 
экстралінгвістычныя фактары, паколькі галава – гэта не толькі структурная частка цела 
чалавека, але і “ў сучасным уяўленні галава выступае цэнтрам збору і перапрацоўкі 
інфармацыі” [2: 155]. Варта адзначыць, што колькасць фразеалагічных адзінак, што 
змяшчаюць у сваім складзе акрэслены саматызм, у мове рамана не вельмі аб’ёмная, тым 
большую мастацка-выяўленчую ролю яны адыгрываюць.

Асобныя з вылучаных фразем аб’яднаны агульным семантычным значэннем 
‘разумовая дзейнасць чалавека’: прыйсці ў галаву ‘раптоўна, выпадкова з’яўляцца ў 
свядомасці’, круціцца ў галаве ‘пастаянна знаходзіцца ў свядомасці, у думках’, улезла ў 
галаву ‘неадчэпна і міжвольна ўзнікаць у свядомасці’, не лезе ў галаву ‘не засвойваецца, 
не запамінаецца, не ўспрымаецца’: У галаве круціліся нейкія “касмічныя думкі”, далёкія 
і ад газетных матэрыялаў і ад справы Савіча [5: 205]; Калі яму нешта ўлезла ў галаву, 
ён не дасць спакою ні сабе, ні людзям [5: 153]; Шафёр зірнууў насцярожана: што 
сакратару прыйшло ў галаву? [5: 197] і г.д.

Другія ж ілюструюць разумовыя (інтэлектуальныя) здольнасці, псіхічныя працэсы 
і характарыстычныя адметнасці герояў: пухне галава ‘хто-небудзь траціць здольнасць 
цвяроза разважаць ад мноства клопатаў, думак, шуму і пад.’, ламаць галаву ‘думаць, 
шукаць выйсця, рашэння’, пустая галава ‘нездагадлівы, прастакаваты чалавек’, кроў 
ударыла ў галаву ‘хто-небудзь моцна ўсхваляваўся, узрушыўся’, панурыць галаву 
‘даходзіць да моцнага адчаю, адчуваць душэўнае хваляванне, маркоціцца’; пасыпаць 
галаву попелам ‘глыбока смуткаваць, бедаваць з якой-небудзь прычыны’, ручацца 
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галавой ‘браць на сябе поўную адказнасць за каго-небудзь, што-небудзь; быць гатовым 
паплаціцца жыццём’, з галавой ‘абдумана, свядома рабіць што-небудзь’, дубовая 
(дурная) галава ‘тупы, неразумны чалавек; тупіца’, гарачая галава ‘нястрымны, 
неразважлівы чалавек, які захапляецца, дзейнічае паспешна’, свая галава на плячах 
‘хто-небудзь дастаткова разумны, кемлівы’, галава баліць ‘хто-небудзь моцна турбуецца 
аб кім-небудзь, перажывае, непакоіцца’: Ён [Гукан] колькі хвілін усхвалявана хадзіў па 
прасторным кабінеце, паціраючы лысіну, шчокі. Не ад радасці. Не, якая там, да д’ябла, 
можа быць радасць, калі пухне галава! [5: 392]; Трэба, штоб хазяін з галавой! [5: 243]; 
Кірыла напусціў на сябе выгляд вінаватага – не павітаўся з рэдактарам за руку, ціха 
сеў насупраць Тукалы, панурыў галаву… [5: 134]; Няхай у вас баліць галава па кім 
іншым! [5: 72]; Дырэктару скажы: няхай пасыпле галаву попелам. Ад ганьбы, што 
наведвальнікі прыходзяць са сваімі гуркамі [5: 109]; Астуджу я тваю гарачую галаву [5: 
255]; Уцячэ Савіч – труба будзе нам. Узяць яго без доказаў – таксама не лягчэй. Адным 
словам, ламаў галаву начальнік [5: 364]; – Я кажу яму: калі пра Гаецкую, то можна 
пісаць без праверкі. Усё правільна, ручаюся галавой [5: 48]; Кроў ударыла ў галаву так, 
што зазвінела ў вушах [5: 109]; Галава дубовая! Куды ты спяшаешся? Хто цябе гоніць 
у шыю? Хопіць у цябе часу [5: 332]; “Вялікая і дурная галава. Ты можаш лаяць мяне, але 
калі ты будзеш абражаць нямецкую нацыю, – вочы яго пры гэтым нядобра бліснулі, – 
ты пазнаеш яе сілу” [5: 73].

Большасць з акрэсленых адзінак, характарызуючы ўнутранае ці знешняе маўленне 
герояў твора, мае адмоўную канатацыю, што дапамагае перадаць аўтару найтанчэйшыя 
адценні значэння, а таксама спрыяе трапнасці ацэнкі. Прычым, у асобных з адзначаных 
вышэй выпадкаў назіраецца выкарыстанне ў межах аднаго сказа ці суседніх сказаў 
некалькіх фразеалагічных адзінак. Падобны прыём “нанізвання” фразем дазваляе 
пісьменніку памацніць эмацыянальнасць выказвання. 

Акрамя таго, фразеалагічныя адзінкі з кампанентам галава выяўляюць ступень 
працякання дзеяння, называюць “саматычную” меру яго [2: 158]: ад галавы да ног ‘з 
усіх бакоў; поўнасцю, цалкам’: Здавалася, што яе [энергіі] увогуле ўжо няма, што ён 
[Шыковіч] разрадзіўся, як акумулятарная банка, – увесь, ад галавы да ног [5: 197].

Праявы разумовай дзейнасці чалавека пазначаюцца і ў тым выпадку, калі 
выкарыстоўваюцца фразеалагічыя адзінкі, што змяшчаюць кампанент-саматызм 
мозг (мазгі). Героі рамана І. Шамякіна падвяргаюць асуджэнню парушэнні прынятай 
у грамадстве арганізацыі чалавечага быцця, што падкрэсліваецца выкарыстаннем 
прастамоўнага паводле сваёй стылістычнай характарыстыкі фразеалагізма прачысціць 
мазгі ‘павучаючы каго-небудзь, уздзейнічаючы на каго-небудзь, схіляць да іншага, 
пабуджаць змяніць паводзіны, погляды’: Сямён Парфёнавіч вылаяў у думках трэст 
ачысткі. Вось зараз ён прачысціць ім мазгі! [5: 408]. Відавочна, што структурныя 
кампаненты галава – мазгі характарызуюцца ў дадзеным выпадку як узаемна 
дапаўняльныя адзінкі. 

Засведчаныя саматычныя фразеалагізмы ўжываюцца пісьменнікам у нязменным 
выглядзе, пераважна характарызуюцца адзназначнасцю. Праз выкарыстанне гэтых 
адзінак маўлення аўтар быццам “ажыўляе” мову рамана, пазбягае паўтораў, выказвае 
станоўчую або адмоўную ацэнку, падкрэслівае пэўныя дэталі, за якімі паўстаюць 
характары са сваёй гамай пачуццяў і перажыванняў. Персанажы твора праз ужыванне 
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такіх фразеалагізмаў у сваім маўленні даюць ацэнку сваіх разумовых здольнасцей, а 
таксама іншых герояў рамана, таму ў асобных выпадках фраземы спрыяюць стварэнню 
іранічнага (гумарыстычнага) эфекту.

Усе разгледжаныя фразеалагізмы функцыянальна замацаваны, звычайна абумоўлены 
кантэкстам, ужываюцца ў нязменным, традыцыйным выглядзе, не ўскладняюцца словамі 
свабоднага ўжывання, маюць размоўны характар. Выкарыстанне іх у мове персанажаў 
і ў аўтарскім апавяданні – адметны стылістычны сродак для рэпрэзентацыі герояў 
твора, які надае мове рамана сакавітасць, спрыяе дакладнасці характарыстык, трапнасці 
замалёвак. 
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оБраЗ мЕШКанЦів ПівднЯ/Півночі  
ЯК ЕЛЕмЕнт КонЦЕПту Сторони Світу

Стаття присвячена аналізу образної складової концептів NORTH, SOUTH, а саме 
образу людини – типового представника території у даному напрямі або образу людини, 
що є уособленням даної сторони світу в англомовній лінгвокультурі. Увагу приділено 
особливостям сприйняття образу мешканця культурно-значущих регіонів Сполучених 
Штатів Америки та Великобританії.

Ключові слова: концепт, образна складова, лінгвокультура.
Статья посвящена анализу образной составляющей концептов NORTH, SOUTH, а 

именно образа человека – типичного представителя территории в данном направлении 
или образа человека, который является воплощением данной стороны света в англоя-
зычной лингвокультуре. Внимание уделяется особенностям восприятия образа жителя 
культурно-значимых регионов Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

Ключевые слова: концепт, образная составляющая, лингвокультура. 
The article is dedicated to the analysis of NORTH and SOUTH conceptual image, par-

ticularly the image of a person, who is a typical representative or an impersonator of a cer-
tain cardinal point of the globe in the English linguistic culture. The special perception of the 
inhabitant’s image in the culturally relevant districts of the USA and Great Britain has been 
dwelled on. 

Key words: concept, conceptual image, linguistic culture. 

метою даної статті було дослідити та порівняти фрагмент образної складової кон-
цептів EAST, WEST, NORTH, SOUTH, в якому відображене уявлення про людину-меш-
канця території в напрямку однієї зі сторін світу.

об’єктом дослідження виступають образи мешканців територій у напрямі чотирьох 
сторін світу, що закріпилися в англомовній лінгво-когнітивній картині світу.

Предметом дослідження були обрані лексеми, що вербалізують значення «мешка-
нець території в напряму однієї з чотирьох сторін світу», а також контексти, в яких вони 
функціонують.

матеріалом дослідження слугував лексикографічний матеріал – загальним числом 
164 словникові статті, а також 28 англомовних романів і 2 збірки оповідань, з яких ме-
тодом суцільної вибірки було відібрано корпус текстових фрагментів (3000 одиниць) 
дискурсивної узуалізації усіх чотирьох концептів-складників макроконцепту СТОРОНИ 
СВІТУ.

актуальність даного дослідження зумовлена антропоцентричною спрямованістю 
сучасної наукової парадигми, тобто дослідженню мовних феноменів у тріаді «мова-куль-
тура-пізнання».  За визначенням В.Маслової «концепт – це семантичне утворення, відмі-
чене лінгвокультурною специфікою, що тим або іншим чином характеризує носіїв певної 
©   Красницька К.В., 2012
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етнокультури. (...) В той же час — це якийсь квант знання, що відображає зміст всієї 
людської діяльності» [1: 36]. Концепт як структурно-смислове утворення має складну ар-
хітектоніку. Згідно В.І. Карасика концепт складається з трьох компонентів: поняттєвого, 
образного та ціннісного [2: 8]. Цю точку зору поділяє також Г.Слишкін, який стверджує, 
що крім ціннісної складової, до структури культурного концепту входять поняттєвий та 
образний елементи [3: 6]. Поняттєвий складник концепту охоплює «фактуальну інфор-
мацію про реальний або уявний об’єкт, яка служить основою для формування концепту 
[Там само: 13] Образна сторона висвітлює характеристики предметів, явищ, подій, які 
сприймаються органами почуттів і відображені в пам’яті” [2: 127]. Поняттєва сторона 
концепту являє собою вихід на мовне втілення явища [Там само: 118], і приблизно відо-
бражається у дефініціях вербалізованої назви даного явища. 

До понятійної складової концептів EAST, WEST, NORTH, SOUTH входить значення 
“мешканець території у напрямі даної сторони світу”, яке було зафіксовано у всіх проана-
лізованих словникових статтях. Проте, якщо на понятійному рівні ці значення диферен-
ціюються лише за місцем проживання референта, то на образному рівні кожна сторона 
світу представлена більш або менш яскравим уявленням про типового мешканця цього 
напряму. Крім того, проведене дослідження доводить, що образ людини, прив’язаний до 
певної сторони світу, не співпадає у різних англомовних країнах. Однак, були виявлені й 
асоціації, притаманні сторонам світу у загальному Земному просторі.

Приклад таких асоціацій знаходимо у творі Памели Трэверс. Під час блискавичної 
навколосвітньої подорожі за допомогою магічного компасу діти зустрічають по одній 
сім’ї мешканців з кожної сторони світу. У прикладі (1) представники усіх чотирьох сімей 
готуються провчити неслухняного англійського хлопчика. Уособленням півночі стає ес-
кімос, південь представляє негритянка, зі сходу з’являється китаєць, а із заходу — аме-
риканський індіанець.   

(1) ‘North, South, East, West!’ he said very quickly. (…) …He turned round, expecting to 
see Mary Poppins. But instead, there were four gigantic figures bearing down towards him – the 
Eskimo with a spear, the Negro Lady with her husband’s huge club, the Mandarin with a great 
curved sword, and the Red Indian with a tomahawk (4: 67).

Але найбільшої деталізації досягають образи жителів культурно-значущих регіонів 
англомовних країн у напрямі однієї зі сторін світу. Під таким регіоном розуміємо “про-
дукт когнітивної діяльності пересічної свідомості по осмисленню простору, (…) тери-
торію, що має рухомі, варіативні кордони і навантажена низкою ознак, які можуть бути 
представлені серією ментальних картинок. Населення такого регіону також є об’єктом 
суспільної рефлексії і наділяється суб’єктивними характеристиками” [5: 67-68].   

Образ референта, що постає за лексемою southerner зі значенням «південець, мешка-
нець півдня» має різний вигляд в Америці та Англії. 

В США регіон, вихідцем з якого є людина-референт лексеми southerner має досить 
чіткі межі. Традиційно цією лексемою позначають вихідців зі штатів, що під час Громадян-
ської війні були на боці Конфедерації. У словнику Longman Dictionary of Language and Culture 
[6] знаходимо перелік основних специфічних характеристик американського південця:

1. Консерватизм (особливо у поглядах на сім’ю та домівку). Велика родина у сімей-
ному маєтку, де разом живуть представники різних поколінь – феномен притаманний 
американському півдню.
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2. Гостинність. Південці відомі своїм хлібосільством та смачною їжею, на лексич-
ному рівні це уявлення знайшло відображення у словосполученні southern hospitality. 

3. Вихованість та більш витончені манери у порівнянні з мешканцями північних 
штатів. Словосполучення Southern lady і Southern gentleman не мають опозитивних сло-
восполучень із лексемою northern, тобто категорія “джентльмен” передусім асоціюється 
з мешканцем півдня. Інший поширений образ – це молода леді з Півдня, що вербалізуєть-
ся словосполученням southern belle і поєднує в собі вихованість, аристократичні манери, 
гостинність, жіночну кокетливість з безумовною порядністю. Іноді використовується 
лише іменник belle без класифікуючого прикметника southern. Наприклад, в оповіданні 
Дж.Чівера (приклад 2) словосполучення Southern girl  для уникнення тавтології заміню-
ється цією лексемою.

(2) He [Jack] was with а new girl, а Southerner. There were many Southern girls in the city 
that year. Jack and his belle had wondered into the restaurant  (7: 106).

3.) Релігійність. Церква відіграє важливу роль у житті південців. Американський 
Південь часто називають “The Bible Belt”, маючи на увазі велику кількість християн-
фундаменталістів, які мешкають на цій території.

4.) Особливий акцент, так званий Southern drawl або просто the drawl часто служить 
відмінною мовленнєвою рисою південців.

Ілюстративний матеріал доводить широку розповсюдженість та загальноприйня-
тість цих стереотипних уявлень для американського суспільства. Особливий соціальний 
статус південців підкреслений у прикладі (3), де стосунки нащадка заможної півден-
ної родини (a Grierson) з жителем півночі вважаються несерйозними (would not think 
seriously of a Northerner) та несумісними з обов’язками високого становища героїні 
(against noblesse oblege).

(3) …The ladies all said, “Of course a Grierson would not think seriously of a Northerner, 
a day laborer.” But there were still others, older people, who said that even grief could not cause 
a real lady to forget noblesse oblige  (8:2).

Герой одного з оповідань Джона Чівера їде з Нью-Йорка на південь, щоб відпочити 
біля моря. Господиню будинку він називає “Southern lady” (приклад 4). 

(4) I got a key from a Southern lady in a house across the garden. [p.570] (...) This was 
Mrs Whiteside, the Southern lady from whom we got the key” [7: 573].

Використання цього традиційного звернення може свідчити або про підвищену ввіч-
ливість, прийняту серед південців і підтриману приїжджим з півночі, або про асоціацію 
хазяйки літнього котеджу з landlady – власницею маєтку, типовою представницею до-
воєнного американського Півдня. 

Особливе виховання південців не завжди сприймається позитивно. У прикладі (5) 
дещо критичне ставлення до надмірної делікатністі та манерності південної леді екс-
плікується за допомогою гри слів у порівнянні її слизькості (іншими словами хитрості) з 
гусячим жиром, яким змащена ручка двері. 

(5) Her [Mrs. J.] being a Southern lady and slicker than goose grease on a doorknob, 
none of the innuendos slandering Hampton’s management decisions and personal peccadilloes 
circulated with her name attached [9: 117].

В іншому прикладі (6) жіночі заздрощі та пліткарство, в якому одна з героїнь під-
озрює свою шкільну товаришку, вона називає Southern bitchery. Епітети plain old down-
home підкреслюють звичність таких явищ для південного суспільства.
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(6) I know that sinister intrigues and obscure wounds are a lot more fun for you to 
contemplate than plain old down-home Southern bitchery [10: 76].

нещирий відтінок південної манерності відображає приклад (7) з роману С.Шелдон. 
За стереотипним іміджем делікатної жіночної південки, що виражений епітетом Southern-
helpless-feminine, героїня приховує внутрішню жорстку сутність (granite bitch). 

(7) Mary Hanson was a doll of a woman; small, beautiful, exquisitely made. On the outside, 
she was soft, Southern-helpless-feminine, and on the inside, granite bitch [11:  26].

Патріархальність та консервативність південноамериканської сім’ї ілюструє низ-
ка прикладів, зокрема в оповіданні Дж.Чівера (8).

(8) The regulars in the bar were then a Southern family – Mother, father, Sister, and 
Brother (7: 459). (...) I lit up the whole scene with an artificial optimism and talked intently with 
the Southerners about real estate” (7: 463). …Brimmer joined the Southern family, who were 
either so obtuse or so naive that they had seen nothing and had no objection to letting Brimmer 
dance with Sister. (7: 464) 

Патріархальність підкреслюється, по-перше, традиційною кількістю членів сім’ї 
(чотири людини), по-друге, відсутність особистих імен при одночасній згадці спорідне-
них зв’язків акцентує першочерговість саме сімейних ролей героїв. 

Образ міцної та дружньої південноамериканської сім’ї не завжди відповідає реаль-
ності, і швидше є лише ідеалізованим стереотипом. У творі Г.Годвін A Southern Family 
одна з героїнь пише роман про сім’ю своєї подруги. Сім’я у романі описана епітетами ха-
рактерний, шляхетний (generic genteel) (приклад 10), і всі члени родини живуть «разом 
весело та цікаво» (amusingly and revealingly together) (приклад 9). Проте сама подруга 
вважає змальовану родину ідеалізованою (idolized) (10), такою, якою лише хочуть бачити 
ідеальну південну сім’ю (everyone wanted to believe) (9).

(9)And they all lived amusingly and revealingly together in the English timbered house 
(…), and Clare’s book had been very popular because everyone wanted to believe that was how 
a certain kind of Southern family lived (10: 9).

(10) You idolized us into a sort of generic genteel Southern family (10: 39).
За типову рису південців вважається особливе ставлення до землі. Розмови про не-

рухомість в оповіданні Дж.Чівера (“talked intently with the Southerners about real estate”) 
і опис великого заміського маєтку в прикладі (11) нагадують про споконвічно властиву 
півдню пошану до земельної власності.

(11) He made his decision one Saturday when he and his father took their rig to the south 
of the country, where a large country house – an estate – had been built. (7: 769)  

Образ південця видався б неповним, якщо не долучити до нього особливі стосунки 
між білим та афро-американським населенням цих територій.  З одного боку стерео-
типізований комплекс провини колишніх господарів перед колишніми чорними рабами 
навіть століття по тому все ще є частиною психологічного портрета американського пів-
денця, як про це свідчать ілюстративні джерела. Так у наступному прикладі (12) героїня 
твору, письменниця вважає, що як корінна південка не має морального права торкатися 
історії афроамериканців.

(12) I felt I, as a Southerner, and as the former wife of a descendant of famous slaveholders, 
had no right even to think about black history (10: 51).

Іменник northerner у словнику отримує визначення “мешканець територій на півно-
чі; в Америці мешканець північних штатів США, що брали участь у Громадянській війні 
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на боці Союзу” [6]. Однак, ані на лексикографічному, ані на мовленнєвому рівні образ 
жителя американської півночі не отримує таких деталізованих характеристик, як житель 
південних штатів. Неоформленість даного образу підтверджується низкою культуроло-
гічних досліджень американського суспільства (В.Зелинський [12], Т.Дж. Джордан [13] 
та ін.).  Існує точка зору, що «Північ у буденній свідомості американців локалізована 
здебільшого опосередковано як місце проживання спільноти людей, чий спосіб життя, 
риси характеру, переконання і мова відрізняються від жителів американського Півдня» 
[5: 54]. На лексикографічному рівні зареєстрована лексема Yankee зі значенням житель 
північних штатів у Американській лінгвокультурі, та як неформальна назва американців 
у Британській [14]. Ілюстративний матеріал доводить більшу частотність використання 
цієї лексеми на позначення мешканця американської півночі – із загальної кількості про-
аналізованих прикладів лексема northerner зустрілася у цьому значенні лише один раз, 
а лексема Yankee – вісім разів. Так акцент, що поширений у північних штатах, у одному 
з прикладів (13) визначається цією лексемою .

(13) Elaine Stein laughed like a growl. Her accent was tight, Yankee (15: 246).
Мандрівного поета з півночі в іншому творі (приклад 14) автор називає трубадуром-

янкі (Yankee troubadour).
(14) Twice a year (…) we were honored with a call from Jonathan Plummer, maker of 

verses, pedler and poet, physician and parson, — a Yankee troubadour, first and last minstrel 
of the valley of the Merrimac (16: 6).

Ілюстративний матеріал доводить наявність дещо негативної конотації у цієї лексе-
ми. Так у прикладі (15) житель південного містечка висловлює призирство до «співчут-
ливих» гостей з півночі (detested (…) Yankee sympathizers). 

(15) By the contempt on his face, he detested evidence of infirmity as much as he did 
Yankee sympathizers (17: 147).

У прикладі (16) полісмен називає імовірних порушників спокою “якимись покидька-
ми-янкі” (some Yankee trash).

(16) Some Yankee trash stirring up trouble. We’ll catch em, ma’am,” he said (15:  405).
У прикладі (17) вбачаємо натяк на неосвіченість янкі, який не здатен вимовити назву 

іноземного міста (to Yankee organs unpronounceable name).
(17) Pietro Frugoni (…) is the bearer of this veracious document, duly certified and 

indorsed by an Italian consul in one of our Atlantic cities, of a high-sounding, but to Yankee 
organs unpronounceable, name (16: 2).

В Англії образ мешканця культурно-значущих регіонів Півдня та Півночі має набір 
специфічних характеристик, що зафіксовані як на лексикографічному, так і на мовлен-
нєвому рівні. Розділ країни на північний та південний регіони сягає корінням у початок 
ХІХ століття — періоду індустріалізації Великобританії, коли основна промисловість 
перемістилася на північ, у вуглевидобувні області. «Там з’явився новий тип англійця – 
північний бізнесмен, що домігся успіху своїми власними зусиллями» [18: 4]. Образ пів-
нічного промисловця отримує в ілюстративних джерелах низку негативних рис. У сво-
єму романі The Road to Wiegan Pier Дж.Оруел характеризує цього персонажа епітетами 
обмежений, корисливий, неосвічений, жадібний, грубий та невихований (narrow-minded, 
sordid, ignorant, grasping, and uncouth; boor). Єдиною заслугою цих людей він двічі на-
зиває талант заробляти гроші (a talent for making money; he knew how to make money).
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(18) This is the type  who starts off with half a crown and ends up with fifty thousand 
pounds, and whose chief pride is to be an even greater boor after he has made his money 
than before. ..His sole virtue turns out to be a talent for making money. ..Though he might be 
narrow-minded, sordid, ignorant, grasping, and uncouth, he had ‘grit’, he ‘got on’; in other words, he 
knew how to make money (18: 4).

Діловитість жителів півночі позитивніше експлікується у прикладі (19) з роману 
Е.Гаскелл North and South лексемою purposelike зі значенням цілеспрямований, важливий. 

(19)…Everything looked more ‘purposelike’ (19: 54).
Мешканці південних сільськогосподарських регіонів традиційно протиставлялися 

мешканцям півночі як більш заможні, самовдоволені і розпещені [6]. Мешканці обох 
районів звинувачують один одного у снобізмі. Словникова стаття з Longman Dictionary of 
Language and Culture (20) говорить про зверхнє ставлення південців, постулюється їхня 
незацікавленість у житті решти населення країни. 

(20) They also think that people in the South, especially London, are not interested in what 
is happening in the rest of the UK because they consider it unimportant (6). 

Нарис Дж.Оруела свідчить про зворотне (приклад 21). Він навіть зазначає існування 
«культу північності».

(21) There exists in England a curious cult of Northemness, sort of Northern snobbishness 
(18: 2).

Автор пояснює це уявлення мешканців північних районів тим, що єдиною справж-
ньою працею (real work) вони вважають працю в сфері промисловості. Південці визна-
чаються як люди, що живуть за рахунок інших (rentiers and their parasits) (22).

(22)…Only in the North life is ‘real’ life, that the industrial work done in the North is the 
only ‘real’ work, that the North is inhabited by ‘real’ people, the South merely by rentiers and 
their parasites (18:3).

Схоже ставлення до південців в Англії ілюструє і приклад (23) з роману Е.Гаскелл, 
що ілюструє погляд північного промисловця на життя Півдня Англії. В описі життя пів-
денців з’являються такі епітети, как dull, old, worn, slow. Всі вони мають негативну ко-
нотацію по’язану із старомодним побутом і сповільненим темпом життя на півдні. Пере-
вага віддається насиченому, хоча і нелегкому, життю на півночі (toiling, suffering – nay, 
failing and successless – here) перед менш напруженим (careless ease, a dull prosperous 
life), однак, безперспективним існуванням на півдні. Додатковою дескриптивною детал-
лю до обрису півдня Англії у цьому прикладі стає зауваження про населення цих тери-
торій, яке визначається more aristocratic society. Поява вставного речення what you call 
натякає на деяку іронічність, а також суб’єктивність такого облагороджування південно-
го суспільства. 

(23) I would rather be toiling, suffering – nay, failing and successless – here [in Milton], 
than lead a dull prosperous life in the old worn grooves of what you call more aristocratic 
society down in the South, with their slow days of careless ease (19, 77).

 Феномен розподілу населення Англії на мешканців Півночі і Півдня зберігає свою 
актуальність і по теперішній час. У Дж.Макдауела в його культурологічному дослідженні 
британської дійсності стверджується, що взаємні упередження досі існують (приклад 24).

 (24) Mutual prejudice between a complacent population in the south and a proud but 
aggrieved one in the north persists (20: 14). 
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Усталеність образу типового мешканця півночі сучасної Англії доводить існування 
фотографічної збірки під назвою “Northerners” відомого англійського митця [21]. Підза-
головок цього альбому Portraits of no-nonsense people також акцентує увагу на серйоз-
ності та цілеспрямованості мешканців Півночі. Використаний епітет no-nonsense бачить-
ся синонімічним до епітету purposelike, яким характеризувала цих людей Е.Гаскелл у 
своєму творі близько двохсот років тому.

Проведений аналіз дозволив охарактеризувати фрагмент образної складової концеп-
тів SOUTH, NORTH, а саме стереотипний образ мешканця територій у напрямі однієї з 
сторін світу, що закріпився в англомовній лінгвокультурі. Порівняно висока деталізація 
цих образів та наявність унікальних лексем-вербалізаторів цього значення доводить важ-
ливість асоціативного зв’язку «мешканець-сторона світу» у когнітивній моделі концеп-
тів SOUTH, NORTH. Значні розбіжності в образних уявленнях англійців та американців 
про типового мешканця півночі та півдня засвідчує значне культурне навантаження цих 
образів у англомовній лінгвокультурі.

ЛітЕратура

1. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие / В.А. Маслова. – Мн.: 
Тетрасистемс, 2004. – 256с 

2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс/ В.И.Карасик. – М.: 
Гнозис, 2004. – 390 с.

3. Слышкин Г.Г.Лингвокультурные концепты прецедентных текстов / Г.Г. Слышкин. 
– М.: Academia, 2000. – 141 c.

4. Travers P. Mary Poppins. / Pamela Travers – Одесса: КП «Одеська міська друкарня», 
2006. – 127 с.

5. Єгорова Н.А. Концепты «СЕВЕР/ТНЕ NORTH» и «ЮГ/THE SOUTH» в американ-
ской и русской картинах мира: Дис. канд. филолог. наук: 10.02.20. / Єгорова Н. – Москва, 
2010. – 188 с.

6. Longman Dictionary of Language and Culture - London: Longman, 2000. - 1951c.
7. Cheever John The Stories of John Cheever. / John Cheever —New York: Ballantine 

Books, 1980. - 819 c.
8. Faulkner W. A Rose for Emily. [Електронний ресурс] / Faulkner W. - Режим доступу:  

https://docs.google.com/ viewer 
9. Garvey H. Garvey H. West of Bliss. [Електронний ресурс] / Garvey H. – Режим до-

ступу: http://englishtips.org/1150852285-hannah-garvey-01-west-of-bliss.html
10. Godwin G. Southern Family. /Gail Godwin – New York: Avon Books, 1988. –  595 p.
11. Sheldon S. Naked Face. / Sidney Sheldon – London: Harper, 2006. – 278 p.
12. Zelinsky W. North America’s vernacular regions //Annals of the Association of 

American Geographers. - Vol. 70. — Issue 1. - Washington, 1980. - p. 1 16.
13. Jordan T.G., Rowntree L. The human mosaic: A thematic introduction to cultural 

geography. — 2nd ed. - New York: Harper & Row, 1979. - 482 p.
14.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary (eds. Wehmeier S.,     Ashby M.). – Oxford: 

Oxford University Press, 2000. – 1540 p.
15. Stockett K. The Help. [Електронний ресурс] / Stockett K. – Режим доступу: http://

englishtips.org/1150824365-the-help-by-kathryn-stockett.html



81

16. Wittier Greenleaf J. Yankee Gypsies. [Електронний ресурс] / Wittier G.J. – Режим 
доступу: http://www.fullbooks.com/Yankee-Gypsies.html

17. Garvey H. South of Sanity. [Електронний ресурс] / Garvey H. – Режим доступу:  
http://englishtips.org/1150852285-hannah-garvey-01-south-of-sanity.html

18. Orwell J. The Road to Wiegan Pier. [Електронний ресурс] / Orwell J. –  Режим до-
ступу: http://www.george- ell.org/The_Road_to_Wigan_Pier/6.html

19.  Gaskell E. North and South. – London: Wodsworth Editions Ltd., 2002. – 417p.
20. McDowall D. Britain in Close-up. An In-depth Study of Contemporary Britain/

McDowall D. – Essex: Pearson Education Ltd, 2000. – 208 p.
21. Samuels S. Northerners. – Ebury Press, 2011. – [Електронний ресурс] / Samuels S.   

— Режим доступу: http://www.waterstones.com/water stonesweb/products/sefton+samuels/
northerners/8138930/

 

УДК 811.111’373
Румянцева Е.А.

                                                                                                (Одесса, Украина) 

интЕрСЕмиотичЕСКий анаЛиЗ КонЦЕПта  
MONEY  в ангЛийСКом БирЖЕвом диСКурСЕ

Стаття присвячена аналізу вербальних і невербальних знаків, що репрезентують 
концепт MONEY в англійському біржовому дискурсі. 

Ключові слова: концепт, гроші, вербальні знаки, невербальні знаки, англійський бір-
жовий дискурс. 

Статья посвящена анализу вербальных и невербальных знаков, репрезентующих 
концепт MONEY в английском биржевом дискурсе.

Ключевые слова: концепт, деньги, вербальные знаки, невербальные знаки, англий-
ский биржевой дискурс. 

The article is dedicated to the analysis of verbal and nonverbal signs representing the 
concept  MONEY in English exchange  discourse. 

Key words: concept, money, verbal signs, unverbal signs, English exchange  discourse.

Целью статьи является комплексное описание знаковых средств, направленных на  
объективацию концепта MONEY. 

объектом исследования являются вербальные  и невербальные знаки как средство 
представления одного из основополагающих концептов биржевого дискурса, а именно 
концепта MONEY.  Вербальные, т.е. языковые знаки, используемые для репрезентации 
вышеуказанного концепта, являют собой совокупность терминологических и лексико-
фразеологических средств. Невербальные знаки, исследуемые в данной статье, клас-
сифицируются следующим образом: 1) символы и коды мировых валют, 2) элементы 
биржевых графиков.
©   Румянцева Е.А., 2012
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Интерсемиотический анализ концепта MONEY в биржевом дискурсе базируется 
на тщательном изучении функций, выполняемых деньгами, поскольку любая сущность 
или объект, выполняющий данные функции, может рассматриваться в качестве денег. 
Объективирование концепта MONEY может происходить на основе следующего мето-
нимического переосмысления: функции выполняемые деньгами → деньги. В современ-
ной лингвистике метонимия рассматривается как когнитивный механизм репрезентации 
знаний и их отражения в системных значениях языковых знаков. Суть этого механизма 
заключается в том, что какая-либо область концептуального содержания может служить 
средством репрезентации всего концепта [1: 11-14]. Значение слова базируется на этом 
же принципе, фиксируя лишь часть выражаемого этим словом концептуального содер-
жания. По определению Е.С. Кубряковой, значение – это концепт, «схваченный» знаком 
[2]. На уровне слова как вербального знака концептуальная метонимия основывается 
на гештальтном характере восприятия окружающего мира, когда целое воспринимается 
через его отдельные части и их функции в составе целого.

Функции денег как средство отражения самого концепта MONEY позволяют обра-
зовать метонимические модели, причем в названии каждой модели отражены как реци-
пиентная, так и исходная понятийная сферы функционирования метонимии. Например, 
название модели «Деньги как мера стоимости»  показывает, что исходной понятийной 
сферой, т.е. сферой-донором является функция мера стоимости, а реципиентной се-
мантической сферой, т.е. сферой-мишенью – деньги. Теоретической базой построения 
данных моделей явилась работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы 
живём» [3]. 

1. метонимическая модель «Деньги как мера стоимости» (money↔measure of 
value). В качестве меры стоимости деньги являются унифицированным измерителем 
стоимостей всех товаров. Стоимость товара, выраженная в деньгах, называется ценой 
товара. Цену любого продукта достаточно выразить через денежную единицу.  Таким 
образом, исследуя концепт MONEY, в данной категории в качестве вербальных зна-
ков рассматриваются: а)  наименования денежных единиц различных стран, например: 
Icelandic króna, Indian rupee, Cuban peso, European euro, Danish krone, Egyptian pound, 
Malaysian ringgit, Mexican peso, Nigerian naira, Somali shilling, Ukrainian hryvnia, United 
States dollar, British pound, UAE dirham и др.; б) наименования номиналов банкнот, на-
пример: Hong Kong Dollar (HK$) - гонконгский доллар на дилерском сленге представлен 
в следующим образом: $1- big cracker; $10 - grass, bowl, stripe; $100 - lump of water; $500 
- big bull; $1,000 - Golden bull; $1,000,000 - ball; $1,000,000,000  - yard.

2. метонимическая модель «Деньги как средство обращения» (money ↔medium of 
exchange). Прежде всего, деньги являются сегодня средством обращения; деньги можно 
использовать при покупке и продаже товаров и услуг. Деньги используются в качестве 
посредника в обращении товаров. На привычном для нас товарном рынке товар про-
дается за деньги. На мировом валютном рынке товаром выступают сами деньги.  На 
валютной бирже, например FOREX (сокр. foreign exchange) одна валюта торгуется отно-
сительно другой, то есть за единицу одной валюты предлагают определенное количество 
единиц другой валюты.  Следовательно, в биржевом дискурсе внутри данной метоними-
ческой модели происходит активация  фрейма “Currency” -  «Валюта». В биржевом дис-
курсе данный фрейм в свою очередь имеет как вербальное выражение (ВЗ – вербальный 
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знак, под которым в данном исследовании подразумевается номен, термин, жаргонизм, 
сленговое выражение, аббревиатура), так и невербальное выражение (НВЗ – невербаль-
ный знак, т.е. символ валюты). Валюты развитых стран имеют свои символические обо-
значения: € - Euro, EUR (евро), ¥ - Yen, JPY  (японская йена), £ - Pound Sterling, GBP 
(фунт стерлингов), $ - US Dollar, USD (доллар США).

Сокращённая запись названия валюты обозначается как термином «знак», так и 
термином «символ». Так, в стандарте Unicode раздел, посвящённый валютам, назван 
Currency Symbols (Символы валют). [4], [5]. В то же время конкретные графемы обозна-
чаются словом sign, например, $ - dollar sign, £ - pound sign. Оба термина sign и symbol 
также используются в материалах Лондонской биржи [6] и Банка Англии [7].  Слово sign 
встречается, например, в описании истории происхождения знака £, а symbol  - в описа-
нии элементов защиты британских банкнот [7]. 

Под знаками-символами валют, прежде всего, понимают самостоятельные графемы, 
отличные от букв, с которых начинается название соответствующей денежной единицы, 
а также обычные  аббревиатуры. Такой вывод позволяют сделать следующие примеры 
практического использования аббревиатур  в качестве символов валют: 1) включение как 
символов, так и аббревиатур в стандарт Unicode [8], например: ₯ - drachma (драхма), 
Pts - peseta (песета), Rp - rupee (рупия);  2) использование терминов знак (sign) и символ 
(symbol) в отношении сокращений названий валют в законодательстве или в решениях 
уполномоченных органов ряда стран; 3) равноправное использование в качестве сокра-
щённого обозначения названия валюты как символов, так и аббревиатур в ряде коммер-
ческих программных продуктов (например, в электронных таблицах Microsoft Excel).

К знакам-символам валют также относятся другие способы краткой записи назва-
ния той или иной денежной единицы: лигатуры, монограммы ( ₠ –  ECU, European 
Currency Unit (ЭКЮ), ₢ – cruzeiro (крузейро)); иероглифы (圓 –  yuan (юань), 円 – yen 
(иена)); аббревиатуры различных типов (Din. –  dinar (динар), Pts – peseta (песета); CAD 
– Canadian dollar (канадский доллар)); комбинации указанных выше вариантов (Z$ – 
Zimbabwean dollar (зимбабвийский доллар), ₤m – Maltese lira  (лира Мальты)). 

3. метонимическая модель «Деньги как средство платежа» (money ↔ means or 
instrument of payment). В качестве средства платежа могут функционировать реальные 
деньги, представленные в биржевом дискурсе следующими вербальными знаками – gold 
(золото), silver (серебро), монеты (coins), а также бумажные – fiat (paper) money и кре-
дитные деньги – fiduciary money.  Внутри данного микрополя можно выделить опреде-
ленные связи между вербальными знаками,  представляющими концепт ДЕНЬГИ как 
средство платежа, а именно: 

а) субординированная связь (например: cheque (вексель), bank note (банкнота), bill 
of exchange (чек), electronic money  (электронные деньги), - то есть термины, репрезен-
тующие все виды кредитных денег находятся в иерархическом подчинении к термину 
fiduciary money (кредитные деньги)); в свою очередь термин electronic money (электрон-
ные деньги) является ядерным компонентом по отношению к следующим, подчинен-
ным ему терминам: e-currency, e-money, electronic cash, electronic currency, digital money, 
digital cash, digital currency, cyber currency;    

б) импликативная связь (например, термин fiduciary money (кредитные деньги) им-
плицирует следующие вербальные знаки: обязательства (liabilities), суммарный объем 
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заключенных договоров (contracts), размещенных заказов (orders) или полученных услуг 
(services), которые приходятся на определенный период времени независимо от того, ког-
да были выделены необходимые фонды и когда фактически платежи будут осуществле-
ны); термин electronic money подразумевает использование различных систем: computer 
networks, the internet, digital stored value systems; 

в) координирующая связь (например, термин electronic money согласуется с терми-
нами еlectronic funds transfer (EFT), direct deposit, digital gold currency, virtual currency, 
financial cryptography; термин in-game currency = virtual currency (виртуальная валюта) 
соотносится с понятиями virtual goods, online communities, social networking websites, 
virtual worlds, online gaming, peer-to-peer crypto-currencies, bitcoin.

4. метонимическая модель «Деньги как средство распределения» (money ↔ means 
of distribution). Под распределительной функцией денег понимают только их движение 
от владельца к получателю. На международном рынке валют товаром являются курсы 
валют разных стран. Цель торговли на  рынке – купить товар (т.е. валюту) дешевле, 
а продать дороже. Разумеется, как и любой другой товар, валюты имеют свою цену. За-
дача биржевого трейдера – попытаться определить направление изменения цены валюты 
и купить валюту, цена на которую повышается, или продать валюту, цена на которую 
падает, а затем, совершив обратную сделку, получить прибыль. Таким образом, в составе 
модели можно выделить следующие фреймы “Currency”, “Currency market”, “Currency 
of money”,”Currency movement”.

На валютной бирже валюты всегда торгуются в парах. В биржевом дискурсе аббре-
виации подлежат наименования валют и так называемые валютные пары (currency pairs). 
Так как валюты котируются по отношению друг к другу, то названия валют могут быть 
разделены невербальным знаком (/) и обозначаются следующим образом: EUR/USD. Ва-
лютные пары представляют собой отношения цен валют, входящих в пару. Например, 
цена пары EUR/USD показывает, какое количество USD можно купить за 1 EUR. Первая 
валюта в паре является базовой (base currency), а вторая - валютой котировки, т.е. коти-
руемой (quote currency). 

Использование фреймо-слотового метода в процессе анализа позволяет выделить 
следующие терминологические слоты внутри фрейма “Currency” – «валюта» модели 
«Деньги как средство распределения»: 1) слот 1: Major currency pairs: EUR/USD, GBP/
USD, USD/CHF, USD/JPY. В биржевом дискурсе данные пары являются одновременно 
аббревиатурами валют, биржевыми символами и сочетанием вербальных и невербаль-
ных знаков. Наименование major данные пары получили благодаря доллару (USD) как 
основной составляющей, входящей в их состав. Следует отметить, что основные валют-
ные пары имеют своеобразные наименования, так на биржевом сленге пару называют по 
котируемой (второй) валюте в паре (Таблица 1).

2)  слот 2: Cross currency pairs - кросс валютные пары  или кросс курсы, где выделя-
ются Major Crosses (основные кросс валютные пары): EUR/CHF, EUR/ GBP,  EUR/JPY, 
GBP/JPY и Minor Crosses (второстепенные кросс валютные пары): AUD/CHF, AUD/JPY, 
CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, 
GBP/CHF, GBP/NZD, NZD/CHF. 

В биржевом дискурсе вышеперечисленные пары валют и их котировки могут быть 
представлены невербально в виде биржевых графиков, что позволяет брокеру намного 
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быстрей воспринимать данные по валютным парам, поскольку визуальная информация 
сжата и лаконична, следовательно, подобная презентация дает возможность при мини-
мальном количестве знаков передать максимум информации (График 1). Преимуществом 
невербального представления информации можно считать возможность ее постоянного 
обновления на биржевом сайте. Биржевые дилеры могут наблюдать за изменением ва-
лютных курсов в определенном временном интервале.

                                                                                                              Таблица 1

Символ 
валютной 

пары

официальное биржевое наименование валют-
ной пары

наименование 
на биржевом 
сленге

GBP/USD Pound sterling - Dollar  (Фунт-Доллар) Cable

USD/CHF Dollar - Swiss franc  (Доллар - Франк) Swissy

AUD/USD Australian dollar - Dollar 
(Австралийский Доллар - Доллар) Aussie

USD/CAD Dollar  - Canadian dollar 
(Доллар-Канадский Доллар) Loonie

NZD/USD New Zealand dollar  - Dollar (Новозеландский 
Доллар –Доллар) Kiwi

                                                                                                               График 1
HKD vs. USD

HKD vs. EUR
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HKD vs. GBP
  

5. метонимическая модель «Деньги как средство сбережения или средство нако-
пления» (money ↔ store of value). Средствами сбережения являются такие эквиваленты 
стоимости как деньги или валюта, биржевой товар (например, золото) или финансовый 
капитал. Поскольку деньги наиболее ликвидное имущество, т. е. такое, которое проще 
всего истратить, они являются очень удобной формой хранения богатства. Следователь-
но, метонимическая модель «Деньги как средство сбережения» в биржевом дискурсе 
подразумевает исследование фреймов, представленных следующими вербальными зна-
ками: Certificate of Deposit - депозитный сертификат; Bankers’ Acceptance - банковский 
акцепт; Commercial Paper - коммерческая бумага; Treasury Bills -  краткосрочные каз-
начейские векселя, налоговые векселя; Money Market Mutual Funds; Municipal Notes; Euro 
Dollar Deposit – евродолларовый вклад; Money market securities - ценные бумаги денеж-
ного рынка; Bullion coins - тезаврационные  монеты.

Рассмотрим фрейм Money market securities - ценные бумаги денежного рынка. Цен-
ная бумага может быть представителем денег или капитала, поскольку, являясь сред-
ством сбережения, ценная бумага приносит денежный доход.  В биржевом дискурсе 
фрейм Money market securities - ценные бумаги в свою очередь могут быть представлены 
рядом слотов: stock (акция); bond (облигация); deposit certificate (банковские сертифика-
ты); коносамент (bill of lading); bill of exchange (вексель); чек (cheque). 

Некоторые наименования биржевых акций представляют собой целые концеп-
туальные структуры: Wilshire 5000 Equity Index - индекс акций «Уилшир-5000», Straits 
Times Industrial Index (STII) - промышленный индекс «Стрейтс таймc». Особый инте-
рес представляют наименования акций, содержащие имена собственные, в частности 
имена известных людей. Данные биржевые термины могут рассматриваться в качестве 
метонимических моделей для представления знаний о биржевой сфере деятельности. 
Например, Paris Hilton Stock Index, Angelina Jolie Stock Index, Harry Potter Stock Index, 
- за простыми, на первый взгляд, языковыми структурами могут скрываться достаточно 
глубокие структуры знаний, без которых затруднено или вообще невозможно понимание 
вербальных знаков. Например, Paris Hilton Stock Index (Биржевой индекс Перис Хил-
тон) [9]. Сама идея создания биржевого индекса под именем Перис Хилтон (американ-
ской киноактрисы, певицы и фотомодели, ведущей светский образ жизни и занимающей 
видное положение в обществе)  основывалась на производстве и продаже продукции ее 
собственной товарной линии. В идеале, поклонники Перис Хилтон, наблюдая как она 
демонстрирует свой собственный бренд, должны выстраиваться в очередь за товарами, 
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рекламируемыми ею. Результатом является увеличение продаж  товаров, производимых 
компаниями, входящими в данный индекс, а именно: Parlux Fragrances (компания, про-
изводящая брендовые духи), News Corp, Time Warner and Amazon. Таким образом,  дан-
ные метонимии как тропические вербальные знаки могут передавать целые пропозиции, 
выражающие конкретные виды отношений и взаимодействия субъекта с окружающей 
средой.

Следующим фреймом, организованным вокруг метонимической модели «Деньги как 
средство сбережения или средство накопления», является фрейм Bullion coin - Тезавра-
ционная монета (инвестиционная, весовая монета) -  монета из драгоценного металла, 
эмитируемая центральными банками и предназначенная в основном для создания лич-
ного фонда сбережений (тезаврации) населением и инвестирования. С лингвистической 
точки зрения интерес представляют собой имена тезаврационных монет, поскольку с 
одной стороны являются тропическими знаками,  а с другой стороны наименование каж-
дой монеты определенного года выпуска, являясь именем собственным, представляет 
целые исторические события в жизни страны, имплицируя их участников этих событий 
либо символы, связанные с тем или иным событием. Словарь О.С.Ахмановой определя-
ет символ следующим образом: «Знак, связь (связанность) которого с данным референ-
том является мотивированной» [10].

В ходе исследования были выявлены и классифицированы наименования тезавра-
ционных монет. К наиболее известным золотым инвестиционным монетам относятся: 
Lunar Series - австралийская серия серебряных монет, Philharmoniker - австрийский фи-
лармоникер, Gold Britannia - «Золотая Британия», Gold Eagle - американский «Золотой 
орёл», Gold Nugget австралийский золотой самородок, Gold Panda - китайская «Панда», 
Buffalo  - американский буйвол - «Буффало», Krugerrand - крюгерранд, Vreneli - швейцар-
ская «Врэнели», Gold Rooster - французский  золотой  «Петух». 

Исследование наименований тезаврационных монет показывает, что имя собствен-
ное, присвоенное объекту способно не только в свернутой представлять событие, но и 
является символическим знаком. Символ является, в свою очередь, стимулом  для раз-
вертывания значения образа, для постижения скрытого коннотационного смысла. Имена 
собственные тезаврационных монет обладают яркой национальной культурной семан-
тикой, относятся к разряду коннотированной лексики, поскольку их значение напрямую 
соотносится с историей страны  и культурой  народа  –  носителя языка. 

В ходе исследования наименования тезаврационных монет, были выявлены следу-
ющие факты: 1) вербальный знак (имя собственное) непосредственно связан и взаимо-
действует с невербальным знаком (изображением на монете), который в свою очередь 
является символом, отражающим важные события в жизни страны; 2) вид мотивации 
наименований тезаврационных монет может быть определен как символический, по-
скольку имя, присвоенное данному виду монет базируется на символе, воплощающем 
принятую в обществе оценку определенного события или факта в жизни страны, отра-
жающем связанные с ним культурные представления и традиции; 3)  выделяются следу-
ющие разновидности наименований монет [11], образованные на основе символической 
мотивации посредством метафорического переноса: 

а) Наименование монеты - памятное событие в жизни страны как символ нации: The 
King James Bible 400th Anniversary £2 Gold coin, The Mary Rose 500th Anniversary Gold 
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coin (The Mary Rose - военный корабль эпохи Тюдоров, был поднят со дна моря в 1982, 
после реставрации выставлен в качестве музейного экспоната в доке Портсмута), 
London 2012 Olympic Games coins.

б) Наименование монеты – royalty (королевская власть,  королевская семья, честь 
короны как символ страны): The Queen’s Diamond Jubilee UK Gold Proof Coin, Royal 
Engagement Alderney £5 Silver Proof Crown, Falklands Islands 2011 Royal Wedding Coin, 
The 2011 UK Prince Philip 90th Birthday £5 Gold Proof.

в) Наименование монеты – человек (выдающаяся историческая личность или поли-
тический деятель) как символ страны: The Napoleon (French gold coin),  Saint George the 
Victorious (Russian gold coin), The Krugerrand (South African gold coin), 2007 Proof Sterling 
Silver Greatest Britons: Winston Churchill Coin. 

г) Наименование монеты – животное как символ страны: The Chinese Gold Panda,  
The United States Gold Eagle,  The United States American Buffalo, Australian Platinum 
Koala, Australian Platinum Platypus.

д) Наименование монеты – предмет неживой природы или историческая ценность:  
Canadian Maple Leaf,  Israeli Tower of David. 

Следует отметить, что в ходе исследования примеров, объективирующих языковое 
осмысление концепта в биржевом дискурсе, был обнаружен следующий факт: в англий-
ском биржевом дискурсе концепт MONEY репрезентирован не только вербальными, но 
и невербальными знаками. Невербальный знак является одним из способов экспликации 
различных граней концепта MONEY (Таблица 2).

Таблица 2

обозначение мировых валют посредством вер-
бальных знаков (вЗ)

обозначение мировых валют 
посредством вЗ и нвЗ

Код 
валю-

ты

английское 
наименова-
ние валюты

русское наи-
менование 

валюты

Синонимы 
(дилерский 

сленг)

Символ валю-
ты: вЗ, нвЗ, 
вЗ+нвЗ валюты

Цифровой 
код как нвЗ 

валюты

USD United States 
Dollar доллар США green buck, 

buck $ 840

EUR Euro евро * € 978
JPY,
YEN Japanese Yen японская 

йена
gopher, 
geppy ¥ 392

GBP 
(STG)

Great Britain 
Pound

английский 
фунт стер-
лингов

сable, sterling £ 826 

Являясь единой денежной единицей двенадцати стран Европейского Союза, евро 
(euro) получил наиболее широкое представление в дилерском сленге: в Германии евро 
называют  pfennigs, во Франции – centimes, в Испании – leru, centimo, centauro, в Италии 
– neuro, в Финляндии – ege, eki, eero, erkki, в Греции – еvra, еvropoula, в Ирландии – yo-
yo, в Австрии – teuro.
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Проведенное исследование показывает, что объективация биржевого концепта 
MONEY осуществляется на основе метафоризации и метонимизации. Вышеприведен-
ные примеры подтверждают гипотезу о мотивированности номинации. Когнитивный и 
семиотический аспекты исследования значений наименований концепта MONEY пока-
зывают, что существует прямая связь между знаком, языковым выражением и человече-
ским опытом, в том числе и профессиональным. В биржевом дискурсе в большинстве 
случаев мотивация наименования денег осложнена, поскольку профессиональная сфера 
деятельности требует осмысления более глубокой, имплицитной информации, выража-
емой посредством концептуальной  метонимии, и апеллирует не столько к свойствам 
денег, находящимся на поверхности массового сознания реципиентов, сколько к функ-
циям денег. С этой целью задействуется целый комплекс экстралингвистических знаний, 
в частности, знаний в области биржевой деятельности. Подводя итог проведенному ис-
следованию, следует отметить: в современном биржевом дискурсе передача и получение 
сложной профессиональной информации, объективирующей концепт MONEY, осущест-
вляется как на вербальном, так и на невербальном уровнях, благодаря чему происходит 
многоканальное, интерсемиотическое воздействие на получателя информации.

Таким образом, язык биржевой коммуникации представляет собой интерсемиотиче-
скую систему, то есть систему знаков как вербальных, так и невербальных; образование 
и взаимодействие знаков системы зависит от когниции и опыта пользователей, в нашем 
случае профессионалов в сфере биржевой деятельности.
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НИУ «БелГУ» № 633662011)

В статтi розглядaються проблеми, якi пов’язанi зi структурою когнiтивно-
комунiкацiйного цiлого. Цiль роботи – показати iнтеграцiю концепту за допомогою ре-
лятивних образiв, а також те, що реляцiї мiж вербалiзованим знанням та елементами 
когнiтивної свiдомостi мають рiзнi функцiї, якi ведуть до розкриття сутi.

Ключові слова: когнiтивна свiдомость, когнiтивно-комунiкацiйне цiле, реляцiї, 
функцiї релятивних образiв.

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные со структурированием 
сложного когнитивно-коммуникативного целого. Целью является попытка доказать, 
что интегрирование концептов осуществляется с помощью релятивных образов, а 
также то, что свойством отношений между вербализованным знанием и элементами 
когнитивного сознания являются различныее функции, ведущие к раскрытию смысла.

Ключевые слова: когнитивное сознание, языковые значения, сложное когнитивно-
коммуникативное целое, отношения, функции релятивных образов.

The present article considers the problems related to the structuring of the complex cogni-
tive communicative unity. The aim is an attempt to prove that the integration of the concepts 
is realized by means of relative images and that the characteristic features of the relations 
between the verbalized knowledge and the elements of cognitive consciousness are various 
functions leading to the disclosing of the essence. 

Key words: cognitive consciousness, linguistic meanings, complex cognitive communica-
tive unity, relations, relative images.

В данном исследовании мы опирались на положение о том, что многослойная ор-
ганизация концептов, о которой писал Ю.С. Степанов [1], зависит от взаимодействия 
различных релятивных образов, под которыми мы понимаем конституирующий меха-
низм в процессе личностной когнитивной деятельности совокупности отношений пред-
ставлений к предмету, которая объективируется своей архитектурой языковых знаков, 
имеющих объективную значимость, превращая эту совокупность в знание.

То, что релятивные образы представляет собой базис каждого слоя смыслового со-
держания концепта (в нашей работе концепт БЫТИЕ (нем. DASEIN) вытекает из анализа 
примеров на материале русского и немецкого языков. При этом под концептом понимает-
ся форма, в которой, как образно представляет Н.Ф. Алефиренко, осуществляется «дис-
курсивная переплавка эмоционального и интеллектуального отражения действительно-
сти» [2: 81]. Обращение к исследованию смысловой единицы коммуникации в комплексе 
языковых и неязыковых фактов в разносистемных языках обусловлено, в частности, тем, 
©   Скокова Т.Н., 2012
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что в ходе концептуализации знания могут избираться разные концептуальные признаки, 
а также смысловые элементы попадают в разные зоны действия креативных аттракто-
ров, под которыми понимаются личностные смыслы, актуальные для человека, но не 
всегда вполне осознаваемые [см.: 3: 205]. Приведем некоторые из примеров. В контексте: 
«…мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и объявился пред нами весь чудный 
пеозаж: древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами; сады густые 
и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие 
тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так 
прекрасно!»; “… während wir auf dem linken flachen Wiesenufer standen, und vor uns lag 
die ganze wundervolle Landschaft: alte Kirchen, heilige Klöster mit vielen heiligen Reliqui-
en, dichte Gärten und Bäume, wie man sie in alten Büchern abgebildet findet, spitzwipfelige 
Pappeln. Du schaust auf all das, und dein Herz brennt in dir gleichsam, so herrlich ist es!» (и 
далее: «…мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем»; 
«…wir sind natürlich einfache Leute, aber wir fühlen doch die Pracht der gottgeschaffenen 
Natur!» (С. Лесков, «Томленье духа») просматривается, что в основе концепта БЫТИЕ 
(нем.DASEIN), включающего смысловые составляющие, выраженные такой языковой 
комбинаторикой, как ‘богозданная природа’, ‘чудный пейзаж’, ‘все это так прекрасно, 
от вида чего за сердце словно кто щипать станет’, а в немецком варианте ‘die Pracht 
der gottgeschaffenen Natur’, ‘Herz brennt, so herrlich ist es’, лежат отношения единства и 
целостности бытия с многообразием и относительной самостоятельностью элементов, 
а в основе присоединения этой совокупности представлений в обобщенный образ БЫ-
ТИЯ (нем.DASEIN) находится отношение между единственностью, неповторимостью 
каждой человеческой, а также языковой личности (ср. различие при переводе слова «пре-
изящество» лексемой «die Pracht = великолепие», а также выражения «за сердце словно 
кто щипать станет» комбинацией «Herz brennt» (= «сердце горит») и единством всего 
человеческого рода. Между независимостью бытия от человека и объективной вклю-
ченностью человека в бытие существует тесная связь. Кроме того, бытие каждого Я, 
как известно, есть неразрывное единство материального и идеального (духовного), био-
логического и социального, физического и психического. Из ситуации: «Жесточайшая 
поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном Заволжье, загнала 
множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и не-
обозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские, и 
мордва, и чуваши. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни 
повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя малень-
кого местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе 
стоит духота и густой пар от мокрого платья зимы на степном Заволжье. … а между 
тем если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечко будет. - А кого теперь 
еще понесет черт? - молвила шуба. - А ты слушай, - отозвался хозяин, - ты не болтай 
пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святы-
ня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона и богородичный лик»; «Es war um 
die Weihnachtszeit, am Vorabend des Wassilijtages. Das Wetter ließ sich sehr ungnädig an. 
Einer der grausamen Landstürme, welche die Winter in den Wolgasteppen berüchtigt machen, 
hatte eine Menge Leute in den abgelegenen Gasthof getrieben, ein Bauernhaus inmitten der 
flachen, unabsehbaren Steppe. Dort hatten sich auf einem Haufen Adelige, Kaufleute, Bauern 
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zusammengefunden, Russen, Mordwinen und Tschuwaschen. Auf Rang und Würden konnte 
man in einem solchen Nachtquartier keine Rücksicht nehmen: wohin man sich wendet, alles 
ist gedrängt voll, die einen trocknen sich, die anderen wärmen sich, die dritten suchen ein 
wenn auch noch so kleines Plätzchen, auf dem sie bleiben können. In der dunklen, niederen, 
mit Menschen überfüllten Stube herrscht eine schwere Schwüle und der dichte Dampf der 
nassen Kleider… Soll vielleicht der Widersacher jemand herbringen, wo ein solches Heiligtum 
ist? Siehst du nicht dort das Erlöserbild und das Antlitz der Gottesgebärerin?-»Das ist wahr, 
«bekräftigte der Rothaarige, «einen erlösten Menschen führt nicht der Teufel, sondern ein 
Engel geleitet ihn» (там же) вытекает, что схожесть различных индивидуумов в том, что 
есть общего в нашем теле и в нашей душе. Это общее включает в себя множество ка-
честв человеческой природы, ее неотъемлемых свойств и энергий: независимо от со-
словий и национальностей всем необходимо ’местечко, где бы приютиться’; ‘ночлег’, 
‘Plätzchen, auf dem sie bleiben können’, ‘Nachtquartier’. Причем в русском языке данный 
смысловой элемент репрезентирован более емко, так как «приютиться» – это не про-
сто «остаться» или «остановиться» («bleiben» в немецком варианте), а приснаститься, 
прислониться, прижаться, примоститься, пристроиться, подмоститься, приткнуться и 
пр. Таким образом, первым релятивным образом, как собственно и изначальным 
единством, является двуединство человеческого Я как самозамкнутой системы и 
как находящей свое бытие вне себя, в целом. С.н. Булгаков писал, что отдельный 
человеческий индивид есть не только самозамкнутый микро-космос, но и часть целого, 
именно он входит в состав мистического человеческого организма. Каждая человеческая 
личность, имея для-себя-бытие, является своим органическим центром; но она же и не 
имеет самостоятельного бытия [4]. 

Центром притяжения к описанному выше месту, по мнению автора, есть ‘святы-
ня’; ‘Heiligtum’. В развертывание смысла включается другой релятивный образ, кото-
рый пронизывает всю ткань произведения - релятивный образ чувственности. нами 
чувственность рассматривается как: а) включение в сознание содержания дея-
тельности Я и б) стремление к чему-то, что является источником эмоционально-
сти, нежности, душевности, мягкости, заботливости, сердечности, интуитивности, 
любви к кому-то или людям и др., путем чего Я получает знание. Так, через призму 
чувственности человек видит бытие. Ср. как в примере: «Пимен рад суете, и у него на 
том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до 
которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его 
за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть 
как был охоч с господами чаи пить да велеречить: те его нашим старшиною величают, 
а он только улыбается да по нутру свою бороду расстилает»; “Pimen aber freute sich 
über diese Eitelkeiten und hatte in der Stadt auf dem anderen Ufer eine sehr ausgebreitete 
Bekanntschaft. Händler, Herrschaften, mit denen er in unseren Geschäften in Berührung kam, 
alle kannten ihn und hielten ihn für den Ersten bei uns. Natürlich lachten wir darüber, aber 
er liebte es sehr, mit den Herrschaften Tee zu trinken und groß daherzureden. Sie nennen ihn 
unseren Ältesten, und er lächelt nur, und in seinem Innersten schmeichelt es ihm. Mit einem 
Wort: Hohlheit!» (там же) эмоциональность человека проявляется в виде субъективной 
реакции на различные воздействия: удовлетворения, удовольствия и пр. Тщеславный 
герой воспринимает ‘суету’, ‘величание’, ‘почести’ (в немецком тексте ‘Eitelkeit’ = тщес-
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лавие, щегольство, кокетство, желание нравиться, ничтожность, лживость и ‘Hohlheit’ = 
пустота, голословность) как смысл бытия. (Ср. высказывание из произведения Джерома 
К. Джерома «О суете и тщеславии» о том, что тщеславие - истинная сила, движущая 
колесницу человечества). Если посмотреть на это другой стороны, то осознаем: бытие 
воздействует на чувственность человека, что имеет результатом, по мнению Канта, его 
особое для каждого человека познание. Так, концепт БЫТИЕ (нем.DASEIN) в результате 
анализа данного коммуникативного целого с этой точки зрения имеет такие составляю-
щие, как: ‘добродетели’, ‘добролюбие’ и ‘благочестие’, ‘спасение посредством веры’, 
‘молитва’, ‘покаяние’, ‘смирение’; ‘Liebe zum Guten und zur Wohlanständigkeit’, ‘Glaube 
als Erhaltungsmittel des Alls’ («Glaube hält das All»). Интегрирование смысловых элемен-
тов концепта БЫТИЕ (нем.DASEIN) с помощью данного релятивного образа приводит 
к определенному знанию, он становится универсальной творческой энергией, одухотво-
ряющей собой бытие в целом, в чем проявляется его синергетичность. Ср.: «… всяк как 
верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями господь человека взыщет и 
из какого сосуда напоит, лишь бы взыскал и жажду единодушия его с отечеством уто-
лил»; « Jeder beurteilt es so, wie er es glaubt, uns aber ist es gleich, auf welchen Wegen der 
Herr den Menschen zu finden weiß und aus welchem Gefäß er ihn tränkt, wenn er ihn nur sucht 
und seinen Durst nach Vereinigung mit dem Vaterlande stillt…» (там же). 

Такие составляющие концепта БЫТИЕ (нем.DASEIN), как: ‘вся господня земля’, 
‘все живущие как уды единого тела Христова’ , ‘die ganze Gottes Erde’, ‘alle Lebenden 
vom Leibe Christi’ в примерах: «Вся господня земля и благословенны вси живущие…!». 
«Нет, позволь, - говорю, - тебе объявиться, ведь мы по старой вере». «Все, - говорит, - 
уды единого тела Христова! Он всех соберет!»; »Gottes ist die ganze Erde, und gesegnet 
sind alle Lebenden…». «Nein«, erwidere ich, «erlaube, dass ich dir sage: wir gehören dem 
alten Glauben an”. «Wir sind alle vom Leibe Christi, er umfängt uns alle!» (там же), а также 
такие, как: ’жизнь кроткого, суемудрием запечатленнного в душе человечьей ангела’; 
,der geduldige versiegelte Engel in der Seele des Menschen’ в контексте: «Ангел тих, ангел 
кроток, во что ему повелит господь, он в то и одеется; что ему укажет, то он со-
творит. Вот ангел! Он в душе человечьей живет, суемудрием запечатл…» ; «Der Engel 
ist geduldig, der Engel ist mild; wie es der Herr ihm befiehlt, so kleidet er sich, was er ihm 
befiehlt, das wirkt er. Also ist der Engel! Er lebt in der Seele des Menschen, die Unwissenheit 
hat ihn versiegelt…» (там же) порождены релятивным образом пространства и време-
ни, глубинный смыслом которого есть выражение отношения между вечностью и 
бесконечностью бытия в целом, а также конечностью и временностью конкретных 
элементов, включая человека, также являющегося элементом бытия.

Итак, основными релятивными образами являются: образ двуединства человеческо-
го Я как самозамкнутой системы и как находящей свой центр вне себя, в целом, образ 
чувственности, образ пространства и времени. Изучение функций релятивных образов в 
сложном коммуникативном целом позволяет сделать вывод, что они представляют собой 
базис структурирования со держания акта сознания и воплощения в содержательной фор-
ме об раза познаваемого предмета, то есть образования когнитивных структур, без кото-
рых немыслимо единства сознания; на этом единстве основывается сама возможность 
мыслительной способности, позволяющей логически осмыслять действительность.
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мотиваЦионнЫЕ отноШЕниЯ 
гЛагоЛов отЫмЕнной ПроиЗводноСти 

в руССКой диаЛЕКтной рЕчи

В статті подано синхронний опис похідних дієслів, яким властива множинність 
мотивації, множинність словотвірних значень, але які однаково поділяються на слово-
твірні частини. Актуальність зумовлена недостатнім вивченням вказаних дериватів 
та стійким інтересом до проблеми множинності словотвірної мотивації.

Ключові слова: множинність мотивації, словотвірне значення, словотвірна струк-
тура, похідність, словотворчі засоби.

В статье представлено синхронное описание производных глаголов, характеризу-
ющихся множественностью мотивации, множественностью словообразовательных 
значений, но одинаково членящихся на словообразовательные части. Актуальность обу-
словлена недостаточной изученностью названных дериватов и устойчивым интересом 
к проблеме множественности словообразовательной мотивации.

Ключевые слова: множественность мотивации, словообразовательное значение, 
словообразовательная структура, производность, словообразующие средства.

The article deals with the synchronous description of the derivative verbs which are char-
acterized by plurality of motivation, values of the plurality of word formation, but are divided 
into identical word-formation parts. The urgency is caused by an insufficient level of these 
derivatives and steady interest to the problem of plurality of word-formation motivation.

Key words: plurality of motivation, word-formation value, word-formation structure, de-
rivativeness, formative means.
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Сегодня совершенно очевидно, что само понятие мотивированности неоднородно, 
что наряду с мономотивированностью существует полимотивированность, они связаны 
друг с другом, дополняют друг друга. Осознание этого факта показало, что теория моти-
вированности далеко не завершена, а в её недрах возникло направление словообразова-
тельной науки, постоянно привлекающее к себе внимание исследователей, для которых 
центральными являются проблемы смыслового наполнения полимотивированного сло-
ва, поставленные в современной дериватологии, но пока нерешённые. Представляется, 
выявление специфики названного явления может быть осуществлено лишь на пути из-
учения семантики производного слова.

Говорить о множественности словообразовательной мотивации – одновременной не-
посредственной мотивированности слов двумя или более словами, как известно, позво-
ляют случаи, когда ни семантические, ни формальные основания не дают возможности 
предпочесть одно из двух или более однокорневых слов в качестве мотиватора для того 
или иного производного [1: 92].

Несмотря на то, что изучение данной проблемы активизировалось ещё в 70-е годы 20 
века [2: 38 – 39; 3: 37 – 46; 4: 106; 5: 86], интерес к явлению множественности словообра-
зовательной мотивации продолжает оставаться устойчивым и в наши дни. Интенсивные 
поиски  теоретического решения если не одной и той же проблемы, то, по крайней мере, 
смежных явлений, отражает многообразие терминов, предложенных для обозначения 
названного явления: двойная членимость (В.В. Виноградов), омонимия словообразова-
тельной формы (Г.О. Винокур, Н.М. Шанский), эндоцентрическая омонимия (Д. Ворт), 
множественность мотиваций (В.В. Лопатин, И.С. Улуханов), чистая словообразова-
тельная омонимия (П.А. Соболева), множественность словообразовательной структу-
ры (В.Н. Немченко, А.Н. Тихонов, А.С. Авакова, З.И. Шаталова, В.Ф. Черепанова, Р.А. 
Ряснянская и др.), полиструктурность (Е.Л. Гинзбург), множественная производность 
(Е.А. Земская), синкретизм (А.И. Моисеев). Разночтения термино-понятийного характе-
ра определяются не только сложностью самой проблемы, но и авторским подходом к её 
решению, материалом исследования, что находится в руках лингвиста.

Как правило, множественность словообразовательной мотивации связана с тем, что 
определённая часть производных может иметь по два или более мотиватора и члениться 
на разные словообразовательные части. В общем круге проблем множественности мо-
тивации учёных интересует и вопрос о том, где – на уровне лексемы или конкретного 
лексико-грамматического варианта – проявляется множественная мотивация, решается 
который по-разному (И.А. Ширшов, Е.А. Земская, И.С. Улуханов, В.В. Лопатин, Р.М. 
Гейгер).

Оставляя за учёными право на дискуссию о том, в пределах одного лексико-семан-
тического варианта или в пределах лексемы действует явление множественности мо-
тивации, заметим, что изучение словообразовательного процесса осуществляется на 
уровне лексико-семантического варианта как реально функционирующей единицы. Тем 
не менее лексико-семантический вариант – относительно самостоятельная единица, при 
изучении которой важен учёт первичности-вторичности того или иного из них, посколь-
ку каждый является компонентом полисеманта. Значит, изыскания, связанные с иссле-
дованием множественности мотивации в рамках лексемы, вряд ли можно оставлять в 
стороне. Множественную мотивацию, видимо, можно определить и как одновременное 
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действие в рамках лексемы внутрисловной и межсловной деривации. Такое понимание 
явления окажется значимым при изучении глубинных процессов порождения лексико-
семантического варианта полисемантичных слов, смысловой структуры словообразова-
тельных типов и характера соотношения между этими единицами.

Исходя из того, что в процессе словообразовательного описания слова, при опре-
делении его места в словообразовательной системе языка должны быть учтены все три 
типа множественности: мотивации, словообразовательного значения, словообразова-
тельной структуры, термин множественность мотивации (полимотивированность) мы 
применяем для обозначения способности производного иметь несколько мотивирую-
щих. Множественность словообразовательной структуры понимаем как способность 
производного слова члениться по-разному при каждой мотивации. Следовательно, по-
нятие множественности словообразовательной мотивации и понятие множественности 
словообразовательной структуры для нас, в отличие от целого ряда лингвистов, не одно 
и то же: это две характеристики производного – первая связана с количеством мотива-
торов для него, вторая же – с количеством непосредственно составляющих (словообра-
зовательных частей) [6: 105]. Считаем, что полимотивированность не может быть ин-
терпретирована как неоднозначность, потому что у полимотивированных глаголов одно 
лексическое значение (оно совместимо с разными словообразовательными значениями, 
понимаемыми как семантическое отношение мотивированного к разным мотивирую-
щим). Лексическое значение такого деривата является результатом функционирования 
в языке разных семантических моделей. Если у него две мотивации, то в одном случае 
лексическое значение мотивирующего осваивается полностью, а в другом – с семанти-
ческим усечением [7: 328; 8: 81 – 85].

Утверждения исследователей о том, что множественная мотивация всегда предпо-
лагает множественность словообразовательной структуры производного относим к пре-
ждевременным [9: 95 – 97]. Возможно, в каких-то классах слов это действительно так, но 
в каких именно и почему, современная лингвистика не даёт ответов. Можно согласиться 
с тем, что это один из самых распространённых типов производных глаголов в русском 
национальном языке – по набору основных словообразовательных характеристик, одна-
ко согласиться с тем, что множественная словообразовательная мотивация всегда пред-
полагает и множественную словообразовательную структуру, невозможно, потому что 
далеко не все полимотивированные слова членятся на разные словообразовательные ча-
сти. Ср.: бойч-и́(ть) (перм.) – ’быть бойким’ и ’вести себя бойко’ и под.

Остановимся на описании производных глаголов, характеризующихся множествен-
ностью мотивации, множественностью словообразовательных значений, но имеющих 
одинаковую словообразовательную структуру (одинаково членящихся на словообразо-
вательные части). Они включают в себя: глаголы со СЗ ’стать таким…’ и ’покрыться тем, 
что названо мотиватором’. В качестве мотивирующих выступают непроизводные имена 
существительные, общерусские по употреблению, в большинстве своём – веществен-
ные по лексико-грамматическому разряду и производные от них имена прилагательные: 
запоте́ть (ряз.), испоте́ть, употе́ть(ся) (вят., пск., Даль – без указ. места), опоте́ть 
(пск.), перепоте́ть (арх., Даль – без указ. места) – ’стать потным’ и ’покрыться по́том’. 
Ср. в речи: Быва́лъ ся нама́исси, ся зъпате́иш(ш)а, рубаху сни́миш, ы ки́ниш ыйо́ ф печ… 
(ряз.). Как поло́ли де́фки лён, лён, да поло́фшы запоте́ли (яросл.); запарши́веть (смол.), 
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прожире́ть (СБО), загрязи́ться (моск.), оплеша́теть (широкоупотреб.), оплеша́ть (калин., 
волог., пск.), опрыща́веть (иркут., том.), ослизе́ть (Даль – без указ. места), осли́зи́ть (во-
лог.). Ора́ть (пахать) нельзя: осли́зи́ло и т. д.

Словообразовательное значение ’стать таким…’ прекрасно «уживается» с целым ря-
дом и других СЗ:

– ’стать таким…’ и ’приобрести то, что названо мотивирующим’: зачерве́ть (яросл.). 
И если найдёшь гриб, посмо́тришь на ево́ и не возьмёшь, фсё равно́ он бо́ле расти́ не 
ста́нет, зачерве́ет, згниёт, вот как гриб не перено́сит челове́ка; изгорба́титься (перм., 
яросл., Даль – без указ. места), огорбе́ть (арх.). Де́фкой-то не так была́, опосля́ огорбе́ла; 
окрыла́теть (новг., Даль – без указ. места), испроды́ри́ться (Ср. Урал.). Испроды́ри́лся 
мой кафта́нишко. Блю́децька вон фсе испроды́ри́лися; осале́ть (арх., горьк., яросл.). 
Тяжело́ мине́ ходи́ть, осале́ла я, са́ло да́вит, зады́шка берёт; отжире́ть (енис., карел., 
волог.). Пои́сь-то бо́льно уж лю́бит, вот ы оджыре́ла (карел.);

– ’стать таким…’ и ’пропитаться тем, что названо мотиватором’: засоле́ть (Ср. 
Урал.), засолоне́ть (перм.), осоле́ть (яросл.), посоле́ть (амур.), усоле́ть (СБО) и др.;

– ’стать таким…’ и ’испытать (пережить) то, что названо мотивирующим существи-
тельным’: оголода́ть (оголожа́ть) (перм.), оголоде́ть (Даль – без указ. места) и т. д.;

– ’стать таким…’ и ’наступить (начаться) тому, что названо мотивирующим суще-
ствительным’: отепле́ть (амур., казаки-некрасовцы, Даль – без указ. места), охолоде́ть 
(мурман.), занена́ститься, разнена́ститься (ряз.) и т. д. В эту группу входят безличные 
глаголы, мотиваторами для которых выступают ИС ЛСГ ’атмосферные осадки, явления, 
состояние окружающей среды, природы’ и производные от них имена прилагательные;

– ’стать таким…’ и ’превратиться в то, что названо мотивирующим существитель-
ным’: запаску́деть (ворон., липецк., пск.): Ло́шыдь на́ша софсе́м запаску́дела. Ишь, 
де́фка запаску́дела. А паску́да и есь, фся запаску́дела, истаска́лась фся, вот што (пск.); 
усолоде́ть (новосиб.): Рош прорастёт, ста́нет со́лод, вы́сушат ыё, разме́лют, ф печь 
поста́вят, она́ усолоде́ет, сла́ткая зде́лаецца;

– ’стать таким…’ и ’стать похожим на то, что названо мотивирующим существи-
тельным’: остекле́ть, остеклене́ть (арх., волог., иркут., карел., якут., яросл.), мотива-
ция которых связана с ИС стекло и производным от него ИП стекля́нный в переносных 
значениях: ’неподвижный от холода’; ’оцепеневший, застывший от страха’; ’ничего не 
видящий вокруг, не понимающий (от какого-л. потрясения)’.

В полимотивированных глаголах с множественностью словообразовательных значе-
ний «согласуются» также ’сделать таким…’ и ’наделить тем, что названо мотивирующим 
ИС’: обсоли́ть (арх.), осоли́ть (перм.) – Я опсоли́ла су́п-от, со́лоно; насдо́бить, посдо́бить 
(амур.) – Поздо́бить те́сто, ма́сла туды́, я́йца, невно́го са́хару, тады́ оно́ фку́сно. Огурцо́в 
наздо́била, насоли́ла две бо́чки. Ча́йник опроки́нула, обвари́ла себе ру́ку. Бы́стро збе́гала 
к сосе́дям, пришли́, наздо́били ру́ку ма́слом.

В небольшой части глаголов, мотивирующихся именами прилагательными и про-
изводными от них наречиями, СЗ ’сделать таким…’ «уживается» со СЗ ’сделать так…’: 
набаси́ть(ся) (арх., волог., карел., новосиб.,) – Ой, как набаси́ла(сь), краси́ва, наря́дна; 
вы́быстрить (волог., горьк., Ср. Урал.) – На́ш-от фсех вы́быстрит зафсегда́, тако́й 
насты́рной дак (карел.); замели́ть (влад., яросл.) – Опя́ть лапшу́-ту замели́ла. Куда́ ты 
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карто́филь таг замили́ла? (тул.) Ишь ты замели́л! Э́ку-ту мине́ и не прочита́ть. Пиши́ 
крупне́я (влад.).

Производные глаголы, мотивирующиеся ИС и производными от них прилагательны-
ми, «совмещают» в себе СЗ:

– ’сделать таким…’ и ’покрыть тем, что названо мотивирующим ИС’: нажирова́ть 
(новосиб.) – Нажыру́ешь листы́, как ф печь; засоли́ть (иркут.) – ’посы́пать землю солью 
для приманки оленей’; ’сделать её солёной’;

– ’сделать таким…’ и ’имитировать то…’: сгорба́тить (ряз.) – Зγарба́тил но́шки (о 
ребёнке в люльке). Здесь имеет место метафорический перенос;

– ’сделать таким…’ и ’напустить того…’: охолоди́ть (вят., горьк., костром.);
– ’сделать таким…’ и ’превратить в то…’: одереви́ть (пск., твер.), запаску́дить 

(горьк., Даль, дон., костром., кубан., курск., орл., сев., терск., южн.);
– ’сделать таким…’ и ’действием довести до…’: вспоти́ть (амур., енис.), перепоти́ть 

(перм.) – Е́жели на одно́й е́дешь, перепоти́шь ыё, дак нехорошо́ е́то;
– ’сделать таким…’ и ’приобщить к тому…’: обкульту́рить (яросл.) – Опшы́ть дом 

да покры́ть кры́шу, опкульту́рить е́во на́дэ.
Словообразовательные значения ’быть таким…’ и ’испытывать то, что названо моти-

вирующим ИС’, характерны для глаголов: голода́ть (перм.), голожа́ть (горьк., яросл.); 
голодова́ть (горьк., перм.) – Тепе́ря и у нас фсе голожа́ют да худе́юд да … (горьк.). Из 
ума́ дури́т: голоду́ёд, да во́ду но́чью фстаёт пить, вроде как очишша́ёт органи́зм (горьк.). 
Ох, как мы голодова́ли: я сама́ уж во́фсё не е́ла, а робя́та-ти траву́ е́ли, да своё фсё им 
оддава́ла я (перм.);

’быть таким…’ и ’вести себя так…’: бойчи́ть (перм.) – Ка́ня как сбе́лех како́й-то: 
чо попа́ло говори́т, чо попа́ло де́лат, бойчи́т ни к чему́; бу́йничать (дон.) – Муш мой 
сми́рнай, вы́пьить – ни бу́йничиить; глу́повать (ряз.) и др.;

’перестать быть таким…’ и ’перестать вести себя так…’: отбойчи́ть (горьк., перм.) 
– А одбойчи́ла, как мужы́к-от по спи́не ско́ль-то рас прое́хал ремешко́м… Язы́к-от и 
прикуси́ла, да приплю́снула зат свой, осе́ла (горьк.); отбу́йничать (дон.) – Адбу́йничил 
наш сасе́т – ни пье́ть, как язву зърабо́тыл, а твирёзай ни бу́йничиить, акраси́лись мы 
типе́рь…

Как видим, наличие нескольких мотиваторов (и изменение мотивации) в целом ряде 
случаев не вызывает изменений ни в способе, ни в средстве (средствах) словообразова-
ния и, следовательно, в словообразовательной структуре. Можно с уверенностью гово-
рить о том, что множественность мотивации и множественность словообразовательной 
структуры – это разные характеристики производного слова, не всегда соотносительные 
и взаимообусловленные. Убеждены, что понятие множественности мотивации шире по-
нятия множественность словообразовательной структуры.

Специфика множественности словообразовательной мотивации в том, что у про-
изводного слова любого грамматического класса вместо одного мотивирующего одно-
временно оказывается два или более вполне конкретных мотивирующих. Это характе-
ристика производного слова, не зависящая от множественности словообразовательной 
структуры или множественности словообразовательного значения; характеристика, по-
зволяющая, как нам представляется, откорректировать понятие словообразовательной 
парадигмы. Более того, множественность словообразовательной мотивации как явление 



99

непериферийное в русском языке служит необходимой базой для выработки новых се-
мантических и словообразовательных моделей.

Широкая представленность интересующего нас явления в сфере глагола объясняется 
его сложной и богатой системой словообразовательных типов и моделей, основанной на 
тесных словообразовательных связях со словами всех основных грамматических классов.

К фактам, влияющим на развития множественности мотивации в русской диалектной 
речи, кроме наличия большого количества слов-мотиваторов, семантически близких или 
тождественных, кроме свободы семантической соотносительности и сочетаемости сло-
вообразующих аффиксов с широким кругом мотивирующих, относим и функционирова-
ние языка диалектного типа лишь в устной форме, а также – собственные эстетические 
критерии диалектоносителей, их собственное понимание правильного – неправильного, 
социальные оценки происходящего. Всё это способствует и во многом определяет смыс-
ловую сочетаемость единиц, на литературной основе подчас совершенно невозможную, 
например: душня́ть (горьк.) – ’становиться ду́шным (плохо пахнущим, зловонным)’ и 
’распространять (источать) дух (смрад, зловонье)’ и т. д.

В создании полимотивированных глаголов заняты четыре способа словообразова-
ния: префиксально-суффиксальный, префиксально-суффиксально-постфиксальный, 
суффиксальный, суффиксально-постфиксальный.

При строгом системном подходе к словообразовательному анализу учёт множествен-
ности мотивации обязателен, и «совершенно естественным надо считать возможность 
производного утратить семантическую связь с одним из мотивирующих, как и развить 
новую (новые)» [10: 49].

Полагаем, количество видов множественности словообразовательной мотивации 
поддаётся исчислению (пока нами выделены четыре типа [8: 83], но сколько их вообще в 
русском языке, в том числе – диалектного типа, в системе слов каждого грамматического 
класса, покажут дальнейшие специальные исследования, т. е. выявление всех случаев 
множественной словообразовательной мотивации остаётся актуальным.

Изучение интересующего нас явления необходимо для полноты описания словоо-
бразовательной системы языка диалектного типа, в которой оно занимает значительное 
место, для изучения целого ряда вопросов теории русского словообразования, таких, 
как: взаимодействие словообразовательных типов, причины сужения одних и расшире-
ния других в процессе их конкуренции в русском национальном языке, роль семантики 
в этих процессах, связь множественности словообразовательной мотивации слова с тен-
денцией к расширению смысловых связей между однокорневыми словами несмежных 
ступеней словообразования и мн. др.

Важно и решение таких вопросов: насколько широко представлено это явление в 
русском словообразовании, в какой мере оно характеризует внутреннее словообразова-
ние частей речи, насколько затрагивает их взаимные словообразовательные связи и т. п., 
каково соотношение множественности словообразовательной мотивации и лексического 
значения производного слова.

Наши многолетние наблюдения позволяют думать о том, что множественная мотива-
ция, имеющая место как в словообразовании, так и в лексике, различается не только воз-
можностью существования опосредствованной лексической  мотивации и обязательно-
стью только непосредственной в словообразовании, но и тем, что словообразовательная 
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множественная мотивация, будучи у́же лексической по объёму охватываемого языкового 
материала, глубже по степени влияния на лексическую семантику производного слова, 
что она непременно имеет выход на «расслоение» единого лексико-семантического ва-
рианта.

К сожалению, в нынешней науке недостаточно фактов, которые позволили бы очер-
тить границы множественной мотивации в русском языке, тем более создать её теорию, 
несмотря на имеющиеся интересные и серьёзные наработки учёных (Л.А. Араева, О.П. 
Ермакова, В.В. Лопатин, Н.А. Прокуденко, А.Н. Тихонов, И.С. Улуханов, И.А. Ширшов 
и мн. др.).
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КонЦЕПт КаПітаЛ у мовній Картині Світу
(на матеріалі асоціативного експерименту)

У статті відтворено структуру концепта економічної сфери. Зроблено порівняль-
ний аналіз асоціацій, отриманих у ході проведення асоціативного експерименту, із лек-
сичним значенням. Охарактеризовано основні види реакцій: процентне співвідношення 
асоціацій різних видів неоднакове, що й виявляє особливості функціонування слова-сти-
мула економічної сфери у свідомості реципієнта.

Ключові слова: концепт, лексичне значення, асоціація, асоціативний експеримент.
В статье идет речь о структуре концепта экономической сферы. Ассоциации, 

полученные в ассоциативном эксперименте, сравниваются с лексическим значением. 
Охарактеризованы основные виды реакций: процентное соотношение разных видов не-
одинаковое, что и определяет особенности функционирования стимула экономической 
сферы в сознании реципиента.

Ключевые слова: концепт, лексическое значение, реакция, ассоциативный экспери-
мент.

This article is devoted to the structure of the economic sphere сoncept. The main groups of 
reactions which are obtained in the realization of the associative experiment are characterized 
and compared with lexical meaning. The percentage correlation of different kinds of reactions 
is different. This line determines peculiarities of the economic stimulus function in the persons 
consciousness.

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

У вітчизняній лінгвістиці термін концепт з’явився у середині 1970-х років, коли по-
стала проблема перекладу праць Р. Шенка, У. Сейфа та інших. У таких перекладах кон-
цепт ототожнювався із поняттям. Однак уже із середини 1980-х років терміни концепт 
і поняття вживаються диференційовано [1]. У кінці ХХ століття концепт стає одним із 
основних термінопонять сучасної науки.

На сучасному етапі набувають все більшої актуальності дослідження концептів пев-
них сфер застосування (економічної, соціальної, політичної та ін.), асоціативного сприй-
няття мовцями лексичної семантики та індивідуального осмислення загальних понять, 
структури асоціативних полів тих чи інших лексичних одиниць, зокрема лексики еконо-
мічної сфери. Соціально-економічні умови життя сучасного мовця потребують її адек-
ватного усвідомлення, адже економічна сфера суттєво впливає на будову мовної картини 
світу людини, зокрема фрагмента, утвореного лексикою економічної сфери використан-
ня, що суттєво впливає на світосприйняття та осмислення життя українця. 

Метою цієї статті є відтворення структури концепта КАПІТАЛ та порівняльний ана-
ліз його асоціативного значення із лексичним на основі результатів, отриманих у ході 
вільного асоціативного експерименту.
©   Кушмар Л.В., 2012
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Одним з перших у світовій лінгвістиці звернувся до дослідження концептів С. Ас-
кольдов. Він вважав, що найбільш важливою функцією концептів є функція заміни, тому 
що, будучи розумовим утворенням, концепт у процесі думки замінює безліч предметів 
того самого роду. Концепт може замінювати як реальні предмети, так і деякі сторони 
предмета або реальні дії [2].

Н. Арутюнова визначає концепт як поняття повсякденної філософії, яке є результа-
том взаємодії таких факторів: національної традиції, фольклору, релігії, ідеології, життє-
вого досвіду, відчуттів та системи цінностей [3: 3]. Концепт дає можливість розгледіти 
ідеальні ментальні сутності [4: 88], тобто одиниці за допомогою яких ми осмислюємо 
світ, ментальні утворення, що складають категоріальну основу мови [5: 16], та утворю-
ють узагальнений образ слова, роблячи модель свідомості об’єктивною [6: 21].

На думку О. Залевської, концепт – це базове перцептивно-когнітивно-афективне 
утворення динамічного характеру, що функціонує у пізнавальній та комунікативній ді-
яльності індивіда та підпорядковується закономірностям психічного життя людини і 
внаслідок цього за певною сукупністю параметрів відрізняється від понять і значень як 
продуктів наукового опису з позицій лінгвістичної теорії [7: 39].

За визначенням О. Кубрякової, концепт – це одиниця ментальних або психічних ре-
сурсів людської свідомості у тій інформаційній структурі, яка відображає знання і досвід 
культури; оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 
системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної у людській психіці [8: 90].

Не зважаючи на велику кількість тлумачень концепту, усі дослідники дотримуються 
єдиної думки, що концепт – це умовна ментальна структура. Він має умовно когнітивний 
статус і не існує без мислення. Складність концепта полягає у наявності двостороннього 
зв’язку між мовою та свідомістю, тому що категорії свідомості реалізуються в мовних 
категоріях і одночасно детермінуються ними [9: 39–45].

Ю. Степанов трактує концепт як згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді 
чого культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, за 
допомогою чого людина сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї 
[10: 40].

З. Попова та І. Стернін, проаналізувавши велику кількість концептів, зробили висно-
вок, що концепт у свідомості людини формується із безпосереднього чуттєвого досвіду, 
предметної діяльності людини, мисленнєвих операцій з концептами, які вже існують у 
свідомості, мовного спілкування, шляхом свідомого пізнання мовних одиниць [11: 40].

Концепти існують як в індивідуальній свідомості особистості, так і в колективній 
свідомості групи. Концепти є одиницями свідомості й інформаційної структури, що від-
биває людський досвід. Індивідуальні концепти різноманітніші, ніж колективні, тому що 
колективна свідомість і досвід є не що інше, як умовна похідна від свідомості й досвіду 
окремих індивідів, що входять у колектив [12: 16].

О. Бабушкин виділяє такі властивості концепту: концепт – це ментальна репрезента-
ція, що визначає взаємозв’язок речей між собою; концепт – це ідеальний образ; концепт 
обов’язково позначається словом [13: 9–11].

Концепти не тільки мисляться, вони також переживаються. Вони – предмет емоцій, 
симпатій та антипатій, інколи і зіткнень [10: 43]. До основних ознак концепту нале-
жать: образні асоціації, існування протягом довгого історичного проміжку, відсутність 
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чітко детермінованого зв’язку з реальною дійсністю, не підпорядкування законам логіки 
[14: 66].

Концепт можна розглядати як модель або конструкт, що замінює об’єкт дослідження 
та створений з метою його вивчення. До структури концепту належить оцінний, образ-
ний та понятійний елементи. Образна складова концепту пов’язана зі способом пізнання 
дійсності. Понятійний елемент формується фактичною інформацією про реальний або 
уявлюваний об’єкт. В. Карасик до понятійної складової відносить мовну фіксацію кон-
цепта, його позначення, опис, дефініцію, порівняльні характеристики певного концепта 
по відношенню до інших концептів, які ніколи не існують ізольовано. Оцінку об’єкту дає 
кожного разу людина, коли “об’єкт пропускає через себе”, а момент пропускання та оцін-
ки є моментом створення певного концепту у свідомості носія мови. Ціннісна сторона 
концепту є визначальною у виділенні концепта [15: 8].

З. Попова та І. Стернін вважають, що структура концепта представлена ядром (осно-
вний рівень) та периферією (інтерпретаційний рівень). Сукупність основного рівня і до-
даткових когнітивних ознак складають об’єм концепту і визначають його структуру. На 
думку І. Стерніна, така структура не є усталеною, оскільки будь-який концепт весь час 
функціонує, актуалізується у різних своїх складових частинах, поєднується з іншими 
концептами і відштовхується від них. Основний рівень концепту може вичерпувати зміст 
концепту, якщо він відображує конкретні чуттєві відчуття і уявлення, або концепт пред-
ставлений у свідомості дуже примітивно мислячих індивідів. У більш складних концеп-
тах додаткові когнітивні ознаки накладаються на основний образ і утворюють “м’якоть 
плоду” [11: 61].

Образний компонент у структурі концепту як одиниці свідомості є психофізіоло-
гічною основою концепта: “будь-який концепт, незалежно від типу, має основний рі-
вень – певний чуттєвий образ. Цей образ є одиницею універсального предметного коду 
(М. Жинкін, І. Горелов), що кодує даний концепт для мисленнєвих операцій…” [11: 58]. 
Образний компонент має дві складові – перцептивний та когнітивний образи, які одна-
ково віддзеркалюють образні характеристики концептуалізованого предмета чи явища. 
Перцептивний образ має в основі зорові, смакові, тактильні, звукові, нюхові відчуття. 
Когнітивний образ – матеріальний світ. До інформаційно-понятійного компоненту на-
лежать найбільш суттєві ознаки предмета чи явища – це мовна фіксація концепта, його 
позначення, опис, дефініція, порівняльні характеристики цього концепту по відношенню 
до інших концептів, які ніколи не існують ізольовано, їх найважливіша якість – багато-
вимірна вбудова у систему нашого досвіду [16: 10].

Ю. Степанов говорить про трьохрівневу структуру концепта. До першого рівня нале-
жить основна актуальна ознака. У цьому значенні концепт існує для всіх, хто використо-
вує мову для взаєморозуміння та спілкування. До другого рівня належить одна додаткова 
або ж декілька додаткових ознак – пасивні ознаки. У таких випадках концепт реально 
існує лише для деяких соціальних груп. Третім рівнем концепту є його внутрішня форма. 
Вона відкривається лише дослідникам. Концепт у такому випадку існує як основа, на 
якій виникли і тримаються інші рівні [10: 48].

В. Карасик пропонує рівні концепту за Ю. Степановим розглядати як окремі кон-
цепти різного об’єму, а не як компоненти єдиного концепту. Активний рівень (основна 
актуальна ознака) належить до загальнонаціонального концепту, пасивні рівні (додаткові 
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ознаки та внутрішня форма) для більшості людей є не частиною концепту, а одним із ви-
значальних елементів [16: 3].

Кожний концепт як складний ментальний комплекс містить у собі не тільки смис-
ловий зміст, оцінку, але й такі компоненти: загальнолюдський, або універсальний; на-
ціонально-культурний, зумовлений життям людини; соціальний, за яким визначається 
належність людини до певного соціального класу; груповий, зумовлений належністю 
особистості до певної вікової групи та групи за статтю; індивідуально-особистісний, що 
формується під впливом індивідуальних особливостей – освіти, виховання, індивідуаль-
ного досвіду, психофізіологічних особливостей [17].

Способів відтворення структури концепту існує декілька: 
- метод визначення внутрішньої форми концепту. Суть методу полягає в тому, що за 

пережитками, що збереглися у суспільстві, можна зробити висновки про те, що вони со-
бою являли, коли були потрібні [10: 51];

- історичний метод, за яким потрібно вивчати концепти на основі знань, що переда-
ються з покоління в покоління. Звернення до історичного минулого слова може допомог-
ти у з’ясуванні його змісту [18: 43];

- соціальні методи. Вивчати концепти так, як вони побутують у суспільстві. Їх можна 
уявити як деяке колективне надбання духовного життя певного народу [10: 57];

- експериментальні методи, за якими концепти вивчаються в умовах мовної практики.
Найбільш апробованою методикою репрезентації будь-якого концепта є відтворен-

ня структурованого поля, що має ядро та периферію. Аналіз робіт науковців, зокрема 
Ю. Степанова, Т. Крючкової, В. Карасика, С. Вокачова, дає змогу уявити структуру кон-
цепта у вигляді польового утворення, де ядром, як правило, виступає понятійний та цін-
нісний компоненти, а інша інформація, що складає зміст концепта [11], утворює перифе-
рію та знаходиться на різній відстані від ядра залежно від ступеня важливості.

Концепт КАПІТАЛ містить образний та ціннісний компоненти, по-різному відобра-
жені у семантичній та концептуальній структурах, є важливим елементом мовної кар-
тини світу людини, зокрема носія української мови. Комплексне дослідження дозволяє 
відтворити будову цього концепта.

Було проведено вільний асоціативний експеримент, до якого залучено близько тисячі 
опитуваних (без вікових, соціальних обмежень тощо). Асоціативний експеримент можна 
розглядати як специфічний для окремої культури “асоціативний профіль” образів свідо-
мості, що охоплює розумові та чуттєві знання, якими володіє конкретний етнос [19: 65–71].

Всі реакції утворили асоціативне поле стимулу КАПІТАЛ: $ – 8* (*тут і далі цифра 
позначає кількість повторюваних реакцій; збережено орфографію опитуваних), актив, 
аптека, багато – 1, багато грошей – 1, багатство – 2, баланс, банк – 13, банку, бюджет 
– 2, великий – 14, вкладення – 27, вклади – 89, вкласти щось, влада, власний, власність 
– 1, воєнний, гарно, гонорар, гроші – 132, грошовий – 2, грунт під ногами, добре – 1, 
добробут, достатня кількість грошей, достаток – 3, економіка, заможність, заоща-
дження – 4, заробіток – 2, засоби необхідні для старту, збереження – 3, земля, значний 
вклад, золото, К.Маркс, капітали, капіталовкладення – 1, капітан, Карл Маркс, квота, 
класно, комуністична партія, копілка, кошти, майбутнє – 19, майно – 23, майно набуте, 
Маркс – 6, мій, міліонер, мільйон, мішок грошей, могутній, мої гроші, нагромадження – 
51, накопичення – 69, накопичення грошей – 1, нема грошей, обмін, оплата, основа, перші 
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зароблені гроші, підприємництво – 1, прибуток – 23, сімейний – 1, сірий, склад, склад 
коштів, спадний, споруда, стартовий – 12, сума – 1, у заможних людей, фонд, фунда-
мент для справи, цінна річ, цінность, шоу; іншомовна лексика: акция, банковский счет, 
богатство – 2, все имущество – 8, денежные средства, деньги – 5, деньги и прочее, Карл 
Маркс и его капитал в гибсе, мой, накопление – 10, накопления – 5, накопленная зарпла-
та, накопленные деньги – 2, необходимость, оборот, общий, основа деятельности – 1, 
поле чудес, предприятие, разрешение, сбережения – 3, сооружение, состояние – 1, сред-
ства в обороте, столица, сумма – 2, уставной, устойчивость, фактор производства 
– 1, финансовая собственность, финансы, фонды, фонды предприятия, энергия, хоть 
шото есть; відсутність відповіді – 13 разів.

Для виявлення особливостей функціонування лексеми КАПІТАЛ у мовній та кон-
цептуальній картинах світу було зроблено порівняльний аналіз стимулу КАПІТАЛ із 
словниковим тлумаченням.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови значення слова КАПІ-
ТАЛ представлене так: 1) Сукупність коштів (майно, гроші, нерухомість), що приносять 
прибуток. 2) Значна сума грошей [20].

В Універсальному словнику української мови КАПІТАЛ – 1) Багатство (цінні папе-
ри, гроші, нерухомість), яке використовують для його ж збільшення. 2) Початкова сума 
коштів, призначених для здійснення підприємницької діяльності. 3) Гроші, велика сума 
грошей [21: 342].

В Економічному словнику за редакцією Г. Осовської КАПІТАЛ тлумачиться як тер-
мін, який використовується в бізнесі для визначення сукупних ресурсів [22: 122].

Структурно-семантичний аналіз дозволяє виділити у структурі лексеми КАПІТАЛ 
такі компоненти: майно, гроші, кошти, нерухомість, цінні папери, що утворюють ядро 
концепту КАПІТАЛ. Вони відображають концептуальні ознаки, які актуалізуються у 
процесі концептуалізації відповідної реалії.

До ядра концепта КАПІТАЛ увійшли реакції гроші – 132, вклади – 89, накопичення 
– 69, нагромадження – 51, вкладення – 27, прибуток – 23, майно – 23, майбутнє – 19, 
великий – 14, банк – 13, стартовий – 12, накопление – 10. Ядерні реакції дозволяють по-
бачити метальну модель, що є характерною для свідомості носіїв української мови. Реак-
ції, що зустрічаються менше десяти разів, належать до периферії відповідного концепту.

Аналіз всіх реакцій асоціативного поля свідчить про його неоднорідність. Парадиг-
матичні реакції – 80,7 %, синтагматичні – 6,3 %, тематичні – 2,9 %, фонетичні – 0,5 % 
словотвірні – 0,5 %, граматичні – 0,5 %, реакції, що є власними назвами – 1,5 %, цитатні 
– 0,15 %, емоційно-оцінні – 0,6 %, реакції-знаки – 1,9 %, комплексні (реакції, що склада-
ються із декількох слів або знаків) – 5 %.

Серед усіх асоціацій найбільша частина – однослівні (95 %). Проте зустрічалися та-
кож реакції, що складалися із декількох слів (5 %): вкласти щось, грунт під ногами, 
достатня кількість грошей, комуністична партія, у заможних людей, фундамент для 
справи, цінна річ; іншомовна лексика: банковский сет, денежные средства, деньги и 
прочее, Карл Маркс и его капитал в гибсе, накопленная зарплата, накопленные деньги, 
поле чудес, средства в обороте, финансовая собственность, хоть шото есть.

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що асоціативне значення концепта КАПІ-
ТАЛ відрізняється від лексичного значення слова КАПІТАЛ, асоціативне значення являє 
собою один із змістових компонентів мовної картини світу сучасного українця.
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Подальше дослідження передбачає розширення кола слів економічної сфери вико-
ристання у структурі відповідного фрагмента мовної картини світу, структурування асо-
ціативних полів аналізованих стимульних лексем, а також зіставлення асоціативного та 
лексичного значень слова.
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наЦіонаЛЬно-Прагматичні КонотаЦіЇ імЕнуванЬ ПоЛітичниХ 
діЯчів у СучаСній уКраЇнСЬКій ПуБЛіЦиСтиЦі

У статті проаналізовано особливості функціонування національно-прагматичних 
конотацій іменувань політичних діячів у сучасній українській публіцистиці.

Ключові слова: конотація, іменування політичних діячів, національно-прагматич-
ний, публіцистика.

В статье проанализированы особенности функционирования национально-прагма-
тических коннотаций наименований политических деятелей в современной украинской 
публицистике.

Ключевые слова: коннотация, наименования политических деятелей, национально-
прагматический, публицистика.

The author of the article analyzes the peculiarities of the national-pragmatic connotations 
functioning in accordance with the political figures’s nominations in the modern Ukrainian 
publicism.

Key words: connotation, political figures nominations, national-pragmatic publicism. 

Конотація як додатковий відтінок, що нашаровується на основне значення слова, ха-
рактеризується взаємопов’язаністю образного, оцінного, емоційного та експресивного 
компонентів у структурі мовної одиниці, що вирізняється узуальною чи оказіональною 
потенційністю. Як універсальний феномен конотацію досліджували з лінгвістичного, 
©   Мироненко О.В., 2012
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психологічного, психолінгвістичного, стилістичного, семіотичного та екстралінгвально-
го боків такі вчені як: Е. Азнаурова, Л. Блумфільд, В. Говердовський, С. Єрмоленко, В. 
Іващенко, С. Нешко, Л. Мацько, Г. Мінчак, В. Телія та інші. 

Прогресивний вплив на лінгвістичну природу конотації й «екстра» домінантів, а 
саме: соціокультурних, національно-прагматичних, ідеологічних чинників, призводить 
до розширення семантичних меж слів чи утворення нових за змістом і за формою лексем. 

Так, О. Сапожникова зазначає, що наявність у структурі конотації екстралінгвальних 
репрезентантів виявляється в її «асоціативній сутності, у здатності мовних факторів ви-
кликати уявлення про відповідну соціальну сферу, умовах функціонування мови, рольо-
вих відношеннях між комунікантами» [1: 70]. 

Досліджуючи специфіку соціокультурної конотації, М. Тульнова наголошує на су-
купності національно-культурних асоціацій, які властиві національно-свідомому індиві-
ду і «відрізняються від асоціативних називань в інших мовах» [2: 73]. 

Т. Воронцова стверджує, що «конотація залежить від культурно-історичних та етно-
графічних факторів» [3: 54], оскільки конотативний компонент значення є «національно 
специфічним, бо несе в собі культурні асоціації, пов’язані з денотатом у кожній конкрет-
ній національній культурі»[3: 41]. 

Відомо, що мова є не тільки культурним мірилом національних світоглядів, а й по-
літично-сконцентрованим полем відображення соціальних змін суспільства. Г. Мінчак 
стверджує, що «залучення до лінгвістичного аналізу соціальних вимірів – дає змогу 
глибше проникнути в саму природу мови, повніше виявити умови її функціонування та 
динаміку розвитку, представити в новому світлі онтологічну картину мови як суспільно-
го явища» [4: 15-16].

Створення національно-культурної конотації, безперечно, пов’язане з особливістю 
мислення суб’єктів та соціально-культурними чинниками, які впливають на розвиток 
мислення соціуму, який на рівні асоціацій відтворює фрагменти картини світу.

Шляхом асоціацій конотації як вторинні номінації набувають у процесі комунікації 
прагматичного ефекту, що репрезентується на національно-культурному тлі.

 Досить часто на сторінках сучасної української публіцистики репрезентуються вто-
ринні номінації екс-прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В., у яких важливу роль 
відіграє не тільки образний потенціал, що допомагає виокремити національні уявлення 
про особу, а й компонентна структурність. Контекстна ситуація дає змогу виявити сту-
пінь оцінного чинника, який відіграє важливу роль у найменуванні суб’єкта. Наприклад, 
лексеми Ледi Ю, державний муж, газова принцеса мають виразне позитивне забарв-
лення, оскільки у сполученнях слів стрижневі іменники (леді, муж, принцеса) мають 
високий ступінь етнокультурної оцінки: Питання, винесене в заголовок, третій день 
розпалює пристрасті у вітчизняному політикумі й міжнародних колах. Позавчора, ді-
знавшись про заяву своєї лідерки щодо її побиття конвоїрами, фракція БЮТ заблокувала 
президію Верховної Ради, яку не збирається звільняти доти, доки про те, що трапилося 
у Качанівській колонії Харкова, не прозвітує Генпрокурор, керівник «фашистської» пені-
тенціарної служби, а нардепів iз медичною освітою не пустять для огляду Ледi Ю. Учо-
ра Рада так i не запрацювала [http://www.umoloda.kiev.ua/number/2067/180/73673/]. У 
довідці вказується, що Леді Ю «проходить як обвинувачена у справі про організацію да-
вання хабара п’яти офіцерам Центрального управління матеріальних ресурсів Мінобо-
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рони РФ». До того ж упродовж кількох років Тимошенко перебувала в активній розробці 
російських правоохоронних органів [http://www.umoloda.kiev.ua/number/2029/176/72281/]. 
Очільник Кабміну, у ці дні патріот України і «державний муж» Юлія Тимошенко від-
реагувала на такі закиди шкодливих опозиціонерів iз донецькою пропискою прогнозо-
вано — і, сьогодні це смішно читати, назвала колег із чужого табору... популістами 
[http://www.umoloda.kiev.ua/number/1993/159/ 70985/]. Отже, загалом «газова прин-
цеса» отримала контракт на 750 млн. доларів. Натомість, як випливає із постанови 
про притягнення Ю. Тимошенко у статусі обвинувачуваної, із самого початку контр-
акт передбачав значно менші витрати з російського бюджету [http://umoloda.kiev.ua/
number/1553/200/54693/ ].

Інколи екс-прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. ототожнюють з національ-
ною героїнею Франції - Жанною д’Арк, яку католицька церква вважає святою, тому у 
контекстних ситуаціях дана власна назва є переплетенням «народної етимології» та ме-
тафоричного переосмислення й набуває позитивної конотації, наприклад: Єдина персона 
з Комітету національного порятунку, яка з досить високим ступенем відвертості дала 
свою оцінку «нереволюційній революції», є Юлія Тимошенко. «Це був тільки перший етап 
нашої перемоги», — підсумувала помаранчева жінка з іміджем Жанни д’Арк. «Головне, 
для чого я прийшла сюди, — закликати всіх: не розслабляйтеся! Боротьба триває», — 
палко говорила Юлія Тимошенко на суботній прес-конференції [http://www.umoloda.kiev.
ua/number/328/115/11889/]. 

У назві статті «Перша леді революції Юлія Тимошенко про свою конституційну ре-
форму, ринок депутатів у ВР і про Гітлера, якому не пощастило стати Кучмою» [http://
www.umoloda.kiev.ua/number/328/115/118 89/] Тимошенко Ю.В. іменується як «перша 
леді революції», де лексема леді разом з пояснювальним порядковим числівником перша 
та іменником революції набуває у контекстній ситуації градації. 

З урахуванням того, що Луценко Ю.В. обіймав посаду міністра внутрішніх справ 
України, його часто порівнюють з всемогутнім роботом-людиною – термінатором, тому 
у контексті цей іменник набуває позитивного конотативного заряду, наприклад: Дива не 
сталося: влада не скористалася можливістю засудити Луценка умовно й випустити 
його на волю вже сьогодні. А те, що такий варіант пророблявся до останнього, не ви-
кликає сумнівів. Навіть зачитуючи резулятивну частину, молода суддя Царевич запну-
лася на оголошенні терміну «колючки» для Луценка. Про те, що «термінатора» за-
суджено до чотирьох років позбавлення волі, присутні дізнаються лише через десять 
хвилин — судді, небачене діло (!) — весь цей час радитимуться щодо строку... [http://
www.umoloda.kiev.ua/number/2036/180/72524/].

Іноді Луценка Ю.В. порівнюють з казковим персонажем – Колобком, який характе-
ризується безкінечними «подорожуваннями» та тим, що він нікого і нічого не боїться, 
але у контекстній ситуації конотативний іменник «колобок» взято у лапки, тому лексемі 
властивий різкий перепад семантичної оцінки: з позитивної в негативну, наприклад: По-
літичний «колобок» Юрій Луценко, який днями заявив про крапку у стосунках із Пре-
зидентом, відкрито висловив раніше приховану симпатію до кандидатури Юлії Тим-
ошенко на посаду Президента. Для цього, міністру внутрішніх справ довелося узяти 
відпустку на кілька днів — п’ятницю і понеділок. І якщо учора привід був офіційний 
— з’їзд партії Луценка «Уперед, Україно!», то післязавтра міністр хоче відсвяткувати 
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своє 45–річчя в неофіційній обстановці. Тож дивною є образа міністра, мовляв, його не 
запросили на засідання РНБО в п’ятницю, де планували розглянути питання відставки 
Луценка з посади глави МВС. Навіщо ж було у відпустку йти? Тим більше що кілька днів 
тому Юрій Віталійович зарікався, що на Банкову більше ні ногою! [http://www.umoloda.
kiev.ua/number/1554/180/54737/].

Голову політичної партії «Фронт змін» Яценюка А.П. називають Сєнєю- Кроликом, 
через асоціації з гризуном, що має дуже великі передні зуби. У контексті політика на-
звано саркастично - Сєнєю-Кроликом, тому експресивно виражена лексема набуває не-
гативної конотації, наприклад: «Захисники чернівчан від Яценюка» — свого земляка — 
обвинувачують колишнього Голову ВР у різноманітних гріхах, у крадіжках землі й за-
водів, домальовують йому вуха на фотографіях тощо. На Театральній площі кілька днів 
тримали клітку з живим кролем, який уособлював Сєню–Кролика (прізвисько Яценюка), 
зібрали підписи «проти Яценюка» і передали їх у міськраду [http://www.umoloda.kiev.ua/
number/1982/180/70574/].

Досить зневажливо, іронічно називають екс-мера м. Києва Черновецького Л.М. - 
«космонавтом», через те що він постійно ніби знаходиться у міжпланетному просторі; 
у контекстній ситуації конотативний іменник «космонавт» взято у лапки, це показник 
того, що лексемі властива різка зміна семантичної оцінки: з позитивної в негативну: Про 
амбіції Бондарчука свідчать, зокрема, білборди, які з’явилися в столиці під час новоріч-
но–різдвяних свят. На рекламних щитах поряд з обличчям політика міститься гасло: 
«З Новим роком! З новим мером!». На плакаті також знайшлося місце для кпинів над 
головою КМДА Олександром Поповим: ставленик Партії регіонів зображений верхи на 
ялинці–конусі з майдану, котра летить у космос... Це, очевидно, натяк на те, що Попов 
із того ж тіста, що й «космонавт» Черновецький [http://www.umoloda.kiev.ua/number 
/2012/180/71648/].

Віце-прем’єр-міністра України, міністра соціальної політики України, лідера партії 
«Сильна Україна» - Тігіпка С.Л. називають «вічно перспективним» та «сильним кандида-
том» через те, синтаксично забарвлені одиниці, що містять у своєму складі позитивно 
виражені конотативні лексеми «перспективний» та «сильний» й створюють образ полі-
тичного діяча, наприклад: Штаб Сергія Тігіпка заявив про те, що під час виборчої кам-
панії відбуваються маніпуляції з соціологічними даними, а рейтинг «вічно перспектив-
ного» кандидата занижують. На горіхи перепало компанії «ТНС — Україна», яка спе-
ціалізується на проведенні соцопитувань. «Рейтинг, оприлюднений цією компанією як 
рейтинг Тігіпка, був свідомо занижений», — підкреслила вчора на прес–конференції до-
вірена особа кандидата Олександра Павленка [http://www.umoloda.kiev.ua/number/1551/

180/54636/]. Суперечка між штабом Тігіпка і соціологічною конторою триває не 
перший день. Команда «сильного кандидата» звернулася до «ТНС — Україна» із за-
мовленням провести соціологічне опитування. Коли дослідники попрацювали над гро-
мадською думкою, штаб екс–банкіра звернувся до Подільського райсуду зі скаргою. Під-
става — невдоволення технологією, яку застосували дослідники при проведенні опиту-
вання: грубо кажучи, штаб звинуватив соціологів у «халтурі» [http://www.umoloda.kiev.
ua/number/1551/180/54636/].

Екс-віце-прем’єр-міністра України, заступника голови партії «Батьківщина» - Турчи-
нова О.В. називають «сірим кардиналом» БЮТ, оскільки так іменують впливових людей, 
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які діють негласно і зазвичай не займають формальних посад з такими повноваження-
ми, наприклад: Свій прогноз був у заступника голови партії «Батьківщина» Олексан-
дра Турчинова, яким він поділився з активістами на вулиці. «Ми все ж таки сподіва-
ємося, що йому дадуть умовний термін iз випробуванням, — сказав «сірий кардинал» 
БЮТ. — Влада може випустити Луценка на волю з випробуванням, щоб покращити свій 
імідж в очах Заходу й надалі тримати за ґратами Юлю» [http://www.umoloda.kiev.ua/
number/2036/180/72524/].

Екс-спікера Верховної Ради України, екс-керівника «Соціалістичної партії України» 
- Мороза О.О. іменують по-різному: Сан Санич, «батько політреформи», «моральний 
арбітр» і всі вони мають позитивнооцінний конотативний заряд, оскільки формою Сан 
Санич, а не Олександр Олександрович звертаються до людини простої та близької, а 
у вторинних номінаціях «батько політреформи», «моральний арбітр» є теж слова, що 
асоціюються з шанобливістю, досконалістю – батько, моральний, наприклад: Окрім 
Тимошенко й Порошенка, серед кандидатур «першого ешелону» на посаду Прем’єра на-
зиваються Кінах та Мороз. У кожного є свої переваги й недоліки. Останні двоє при-
єдналися до В.Ю. найпізніше. При цьому Олександр Мороз — партійний лідер, явно веде 
власну гру, повсюдно наголошує, що його Соцпартія не є членом коаліції «Сила народу» й 
просто підтримала персонально Ющенка (додамо — як «найменше з лих», адже до того 
Сан Санич балотувався в президенти сам і оточення переконувало його в можливос-
ті перемоги). Мороз — не економіст, він вважається найменшим професіоналом серед 
«прем’єрської» четвірки. А ще, зазначимо, справою свого життя Олександр Олексан-
дрович останнім часом називав конституційну реформу, яка наразі нібито успішно про-
сунута. Тож, обійнявши посаду глави уряду, «батько політреформи» має певну нагоду з 
1 вересня чи 1 січня отримати найбільші в державі повноваження. Це що ж, вийде так, 
що сивочолий Мороз, «моральний арбітр» нашої політики, виборовши політреформу, 
здобув для себе частину тих основних важелів, які всі дружно вибивали з рук «Кучми-1», 
«Кучми-2» та всіх можливих наступних «кучм»? Так подумає дехто, і буде по-своєму 
правий. [http://www.umoloda.kiev.ua/number/342/115/12364/]. 

Отже, національно-прагматичні конотації іменувань політичних діячів у сучасній 
українській публіцистиці пов’язані із асоціаціями, що виникають на основі культурних, 
естетичних, історичних, суспільних та емпіричних чинників.
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КритЕріЇ роЗмЕЖуваннЯ КатЕгорій  
ЕКСПрЕСивноСті та ЕмоЦійноСті в ПуБЛіЦиСтичниХ 

ангЛомовниХ тЕКСтаХ

 У статті досліджуються характерні ознаки визначення та розмежування кате-
горій експресивності та емоційності в публіцистичних англомовних текстах. Визна-
чено, що для категорії експресивності релевантними ознаками є наявність адресата, 
ступінь впливу, інтенсивність та прояв у мові. Супутні ознаки – це емоційний стан 
адресанта, оцінка, образність висловлювання. Для категорії емоційності релевантним 
є психоемоційний стан адресанта. Образність висловлювання та наявність адресата 
не є суттєвими. 

Ключові слова: акт комунікації, категорія, прагматика, експресивність, емоцій-
ність, публіцистичний текст.

Статья посвящена исследованию характерных признаков, определяющих и разделя-
ющих категории экспрессивности и эмоциональности в публицистичных англоязычных 
текстах. Авторы определили, что релевантными признаками для категории экспрес-
сивности являются присутствие адресата, степень влияния, интенсивность и вопло-
щение в языке. Вторичные признаки – это эмоциональное состояние адресанта, оценка, 
образность выражения. Для категории эмоциональности существенным является пси-
хоэмоциональное состояние адресанта. Образность выражения и присутствие адреса-
та несущественны.

Ключевые слова: акт коммуникации, категория, прагматика, экспрессивность, 
эмоциональность, публицистический текст.

The article deals with the analysis of the essential characteristics, which define and sepa-
rate the categories of expressiveness and emotiveness in public political texts. The authors 
have defined the relevant features for the category of expressiveness, i.e. the presence of the 
addressee, influence degree, intensiveness and language realization. Secondary features are 
the emotional state of the addresser, evaluation, the form of expression. The psycho emotional 
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state of the addressee is essential for the category of emotiveness. The form of expression and 
the presence of the addresser are not essential.

Key words: category, communication act, pragmatics, expressiveness, emotiveness, public 
political text.

Розмежування категорій експресивності та емоційності має дуже велике значення 
для дослідження публіцистичного стилю, однією з форм вираження якого є публіцистич-
ні тексти. У публіцистичних текстах тісно переплітаються дві функції мови: інформа-
тивна та впливова. Остання тісно пов’язана з політичною спрямованістю публіцистики, 
її ідеологічним підґрунтям. Стиль письмового мовлення відрізняється від стилю усно-
го викладу деякими особливостями, що далеко не у всьому співпадають один з одним. 
Вплив на реципієнтів у публіцистиці як взагалі, так й уособлено в публічних виступах, 
здійснюється різними методами та засобами логічно обґрунтованого налаштування ауди-
торії. Впливова функція публіцистичного стилю здійснюється за допомогою експресив-
них засобів, втілення яких у мові відбувається у різноманітних формах. 

Щодо категорій експресивності та емоційності існують різні точки зору, різноманіт-
ність яких свідчить про те, що ця проблема ще не знайшла свого одностайного та кінце-
вого вирішення. Багато дослідників вказують на необхідність розрізнення категорій екс-
пресивності та емоційності, хоча є й значна кількість таких, що не визнають ці категорії 
як окремі. У працях, що з’явились останнім часом, міститься докладний опис категорії 
експресивності. Дослідники також зауважують відсутність згуртованості у термінологіч-
ному апараті цієї категорії [1, 2, 3]. 

Об’єктом дослідження виступають лінгвістичні категорії експресивності та емоцій-
ності у публіцистичному стилі, предметом дослідження – публіцистичні тексти сучасних 
англомовних політичних журналістів. Метою даного дослідження є виділення критеріїв, 
які дозволяють чітко відрізнити експресивність від емоційності у публіцистичних англо-
мовних текстах. 

Мова людини завжди інформативна, однак у процесі спілкування ми не просто на-
зиваємо предмети та явища світу, що нас оточує, але й оцінюємо їх, виражаємо влас-
ні емоції, почуття, волю, намагаємось впливати на адресата потрібним для нас чином. 
Одним з джерел, де мова проявляється емоційно та експресивно, є публічні вислови та 
публіцистичні тексти. Це пояснюється прагматичною функцією мови [4:255; 5:192]. При 
визначенні категорії експресивності дана робота ґрунтується на наступних положеннях: 
1) експресивність – це інтенсифікована виразність, яка суб’єктивно визначається оцін-
кою „сильніше – слабше”; 2) експресивність належить до стилістичного категорії мовної 
одиниці і визначає характер й інтенсивність сприйняття як стилістичної так і предметно-
логічної інформації.

Людське мовлення, якому притаманні образність, емоційність й експресивність, най-
більш яскраво представляє ці якості у сфері масової комунікації. Експресивні елементи влас-
тиві не тільки мові художньої літератури, але й стилю публіцистики. Передумовою експре-
сивності будь-якого політичного публіцистичного висловлювання є його функціонування у 
якості міцного знаряддя впливу на сприйняття адресата, тобто виконання ним прагматичної 
функції. Тому видається правомірною думка вчених, які гадають, що елементи експресив-
ності треба шукати у формах, що мають цільову настанову навмисного впливу [6: 41]. 
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Виявляється доцільним зупинитись на розумінні експресивності як виду зовні спря-
мованого висловлювання, особливо підкреслюючи та намагаючись оцінити та вимі-
ряти його інтенсивність і силу впливу на слухачів. У даному випадку категорія екс-
пресивності розглядається у прагматичному плані як збільшення сили впливу того, 
що вимовлене, як посилення комунікативного наміру того, хто говорить. Експресією 
у мовленні є все, що робить її більш яскравою, впливовішою, глибоко вражаючою. Як 
зауважує Р.О.Будагов, „у будь-якій комунікації завжди є «шматочок» нашої думки чи 
нашого почуття” [7: 251]. 

Функціонування засобів мови, що реалізуються у певному відборі та розподілі екс-
пресивних мовних елементів, створює таку специфічну атмосферу висловлювання, яка 
ефективно впливає на сприйняття реципієнта. Дослідники називають це явище лінгвіс-
тичною експресією [2; 3]. Експресивні значення нашаровуються на основний мовлен-
нєвий зміст у вигляді посилюючих відтінків. Посилюючи мовлення за допомогою інто-
нації, порядку слів, емфатичним конструкціям й іншим засобам, експресивна функція 
набуває своєї матеріальної, лінгвістичної форми. Експресивність також передбачає ав-
торську оцінку. Виділивши те або інше явище, оцінивши його, адресант прагне найбільш 
вдало передати важливу для нього думку. 

При дослідженні експресивних конструкцій необхідно брати до уваги мету вислов-
лювання, адже публіцистичний текст – це цілеспрямований акт, у зміст якого автор вно-
сить не тільки пропозиційний зміст, але і комунікативні наміри, тобто виголошує текст 
певного комунікативно-прагматичного типу. Певні засоби мови можуть спеціалізуватись 
на передачі позамовних явищ психологічного порядку і у певному контексті стають екс-
пресивними.

Експресивність на синтаксичному рівні виступає у якості здатності синтаксичної 
конструкції посилювати прагматичну і власне граматичну інформації, які закладенні 
у висловлюванні, що в цілому відповідає функції впливу у публіцистичних текстах, 
однієї із основних функцій публіцистичного стилю. Наприклад, в інтернет-статті під 
назвою “How Many Stephen Colberts Are There?”, присвяченій перебігу американських 
президентським праймеріз у штаті Південна Кароліна наприкінці січня 2012 р., ко-
респондент журналу “The New York Times” виражає своє емоційне ставлення (знева-
гу та бажання висміяти) до одного з кандидатів наступним описом. “We all knew that 
there was Stephen Colbert, the man, and Stephen Colbert, the character on television. Well, 
Charles McGrath tells us there’s a third Colbert: his televised persona interacting with our 
reality…. we may actually have to pay attention, because Stephen Colbert (and his multiple 
personalities) will be providing some quality entertainment”. В даному випадку емоцій-
ність виражена стилістичним засобом повтором [8]. Таким чином, продуктивність ви-
користання в публіцистичних текстах конструкцій експресивного синтаксису – це не 
тільки висловлення сучасних проблем і проблем, що турбують, але і вміння яскраво та 
своєрідно їх представити. 

Навпаки, у іншій інтернет-статті під назвою “ No Escape From the Messageshttp://
www.nytimes.com/2012/01/08/magazine/stephen-colbert.html?ref=magazine”, також при-
свяченій висвітленню американських президентським праймеріз у штаті Південна Каро-
ліна наприкінці січня 2012 р., кореспонденти журналу “The New York Times” наводять 
емоційні вислови опитуваних громадян, які потерпають від нав’язаної реклами кандида-
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тів, а також емоційно дають власні коментарі: 1. “Oh, it’s awful,” sighed Tina Hampton, 
59, an office administrator. “It’s a scourge,” she said. 2. “Last night, I was trying to watch 
‘American Idol.’ I was like, I just want to watch Steven Tyler,” Ms. Hampton said. “I don’t care 
that Newt has lied and that Santorum has lied and that Romney has lied, and that everybody 
is just a bunch of big, fat liars”. She added: “I’d really just like to see a coffee commercial. 
Seriously”. 3. «In South Carolina, not even the dead can find sanctuary from the bombardment 
of political messages that has hit the state with a fury” [9]. 

Оскільки експресивні засоби висловлювання – це засоби посилення комунікативного 
наміру того, хто говорить, то видається правомірним говорити про експресивність як про 
явище, що виявляється на синтаксичному рівні, і виражається прийомами «публічного 
синтаксису» [ 10; 11], що у лінгвістиці отримали назву фігур мовлення. Звичайно вио-
кремлюються такі експресивні конструкції як інверсія, повтор, редуплікація, або дублю-
вання елементів речення, куди входить також синтаксичний паралелізм, питально-відпо-
відні конструкції та ін. Функції цих експресивних конструкцій наступні: за допомогою 
синтаксису та частково морфології передати емоційний стан адресанта і, водночас, бути 
засобом навіювання такого ж емоційного стану адресату [11].

Оскільки основною функцією публіцистичного стилю є функція впливу, а метою 
експресивного висловлювання – збільшення сили впливу висловленого, то наявність 
експресивної функції у публіцистичних текстах, які виступають у якості жанрового різ-
новиду публіцистичного стилю, видається нам обов’язковим.

Під експресивністю на синтаксичному рівні нами розуміється об’єктивно існуюча 
властивість мовних засобів, яка спрямована на збільшення прагматичного потенціалу 
висловлювання, що полягає у здатності інтенсивно впливати на сприйняття адресата, 
сприяючи активізації його уяви і викликаючи в нього певну пізнавальну й емоційну реак-
цію. Різноманітність мовних засобів вираження експресивності невичерпна. Але функ-
ція впливу у публіцистиці реалізується в основному за рахунок синтаксичних експресив-
них засобів. Серед них ми особливо виділяємо порядок слів і синтаксичний паралелізм, 
на тлі якого виступають градація й антитеза, що відносяться до прийомів ораторського 
мистецтва, до засобів риторики. 

Враховуючи той факт, що націленість мовних одиниць на вплив є обов’язковою умо-
вою їх застосування у будь-якому виді комунікації, а експресивні конструкції посилюють 
цей вплив, експресивні синтаксичні засоби мовного вираження і прагматична направле-
ність публіцистичних текстів розглядаються нами як сили, що діють одночасно і пара-
лельно для досягнення загальної мети: вплинути на аудиторію і досягти запланованої 
адекватності сприйняття висловлювання.

Вивчивши лінгвістичні теоретичні праці та дослідивши мовні джерела, автори ді-
йшли наступних висновків, що можуть слугувати критеріями визначення категорії екс-
пресивності та відрізняти її від категорії емоційності.

1. Експресивність – це загальна лінгвістична категорія, а не стилістичний засіб.
2. Категорія експресивності може бути релевантною для синтаксису речення: емфа-

тичних конструкцій, порядку слів, паралельних конструкцій, які самі по собі можуть не 
вживатись для відображення емоцій.

3. Не слід вживати термін «аффективність» для позначення категорії експресивності, 
оскільки цей термін більш підходить для позначення емоційності.
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4. Обидві категорії слугують для оцінки, але для експресивності характерна оцінка у 
площині сильніше/слабше, а для емоційності - добре/погано. Це свідчить про те, що для 
категорії експресивності важливим є ступінь інтенсивності висловлювання.

5. Категорія експресивності може мати як інгерентний, так і адгерентний характер, у 
той час як категорії емоційності притаманний лише адгерентний характер.

6. Виділення категорії експресивності у самостійну категорію обумовлено метою 
висловлювання. Оскільки метою експресивності є збільшення впливу висловлювання, 
автори пропонують вважати функцію впливу основною функцією публіцистичного сти-
лю, а тому експресивну функцію вважати обов’язково притаманною для публіцистичних 
висловлювань.

7. Категорія експресивності реалізується тільки при наявності реципієнта, оскільки 
вона пов’язана з комунікативним наміром адресанта. Для категорії емоційності наяв-
ність реципієнта не є суттєвою.

Таким чином, для категорії експресивності релевантними ознаками є наявність ре-
ципієнта, ступінь впливу, інтенсивність та прояв у мові. Супутникові ознаки – це емо-
ційний стан адресанта, оцінка, образність висловлювання. Для категорії емоційності 
релевантним є психоемоційний стан адресанта. Образність висловлювання та наявність 
реципієнта не є суттєвими. Тому під категорією експресивності ми розуміємо об’єктивно 
існуючі мовні засоби, що спрямовані на збільшення прагматичного потенціалу тексту з 
метою інтенсивного впливу на його сприйняття реципієнтом та викликаючи в останньо-
го певну/потрібну інтелектуальну та емоційну реакцію.

Автори вважають, що категорії експресивності та емоційності не чітко розмежову-
ються та мають багато спільних ознак. Вони можуть втілюватись у мові як відокремле-
но, так і сумісно. Потрібно подальше вивчення всіх аспектів комунікативних факторів 
публіцистичних текстів як з боку адресанта, так і в плані сприйняття їх адресантом. Ця 
проблема викликає інтерес та вивчається не тільки мовознавцями, але й соціолінгвіста-
ми, психологами, філософами, політтехнологами та ін., і вона, безумовно, набуватиме 
подальшого вивчення. 
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СЕмантЫчна – СтЫЛіСтЫчнЫЯ адмЕтнаСЦі антонімаЎ  
у тЭКСтаХ аСоБнЫХ ФаЛЬКЛорнЫХ ЖанраЎ

Стаття присвячена дослідженню антонімічних пар, виявлених в білоруських при-
казках, прислів’ях, піснях і казках. Проводиться аналіз семантичних і стилістичних 
особливостей антонімів. Виявляються побудовані на антонімії стилістичні фігури, ви-
значається процентне співвідношення їх вживання в мові творів білоруських паремій, 
пісень і казок.

Ключові слова: антонімія, протилежність, суперечність, лексична семантика, 
стилістичні фігури.

Статья посвящена исследованию антонимических пар, выявленных в белорусских 
поговорках, пословицах, песнях и сказках. Проводится анализ семантических и стилис-
тических особенностей антонимов. Выявляются построенные на антонимии стилис-
тические фигуры, определяется процентное соотношение их употребления в языке про-
изведений белорусских паремий, песен и сказок.

Ключевые слова: антонимия, противоположность, противоречивость, лексическая 
семантика, стилистические фигуры.

The article deals with antonymic pairs revealed in Belarusian sayings, proverbs, songs 
and fairy tales. The analysis of semantic and stylistic features of antonyms is carried out. 
The stylistic figures based on antinomy come to light, the percentage ratio of their 
useage in the language of Belarusian popular proverbs, sayings, songs and fairy tales 
are defined.

Key words: antinomy, contrary, contradictory, lexical semantics, stylistic figures.

уводзіны 
Вусная народная творчасць з’яўляецца адной з асноўных крыніц вывучэння культуры 

народа, яго нацыянальнага характару, аснову якога складае сукупнасць універсальных 
і спецыфічных каштоўнасцей. Менавіта ў фальклоры захоўваецца мудрасць народа, 
сабраная за стагоддзі яго існавання. Мова фальклорных твораў з’яўляецца не толькі 
захавальніцай аб’ектыўнай карціны сусвету, яна насычана разнастайнымі моўнымі 
сродкамі, якія разам з лагічным сэнсам валодаюць экспрэсіўна-эмацыйным адценнем 
і стылістычнай адметнасцю ў моўным кантэксце. Адным з такіх моўных сродкаў 
з’яўляецца антанімічнасць. 

Вывучэнне антонімаў і іх семантычна-стылістычных асаблівасцяў у мове вуснай 
народнай творчасці з’яўляецца актуальнай лінгвістычнай задачай, паколькі антонімы 
з’яўляюцца актыўным стылістычным сродкам. Вывучэнню стылістычных функцый гэтых 
адзінак прысвечаны працы А. Асіпчук, У. Лазоўскага, В. Лемцюговай, Б. Плотнікава, 
В. Рагаўцова, С. Солахавай, А. Станкевіч, Т. Старасценкі і інш., у якіх закраналіся 
пытанні ўжывання і функцыянавання антонімаў, іх стылістычных магчымасцяў у мове 
©   Літвінава В.А., 2012
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твораў беларускіх аўтараў. Семантычна-стылістычная роля антонімаў у мове твораў 
беларускага фальклору яшчэ не была аб’ектам спецыяльнага даследавання.

Артыкул прысвячаецца аналізу семантычных і стылістычных асаблівасцяў антонімаў, 
засведчаных у тэкстах асобных фальклорных твораў: парэміях, песнях і казках. 
Мэтазгоднасць звароту да мовы фальклору прадыктавана неабходнасцю асэнсавання 
этнічнай гісторыі беларускага народа, моўнай самабытнасці лексічнага складу твораў 
фальклорнай спадчыны. Адным з асноўных крытэрыяў выбару ў якасці крыніцы 
матэрыялу даследавання з’яўляецца частотнасць функцыянавання антанімічных пар у 
фальклорных творах. Выдзяленне і аналіз стылістычных фігур праводзіліся на аснове 
значэння антанімічнага кантэксту.

вынікі даследавання і іх абмеркаванне
Аналіз фактычнага матэрыялу сведчыць, што кожная пара антонімаў (2580 адзінак) 

выконвае пэўную семантычную функцыю і валодае дастатковым патэнцыялам для 
стварэння разнастайных стылістычных фігур, такіх як: антытэза, амфітэза, дыятэза, 
акратэза, альтэрнатэза: Радзіма – матка, чужына – мачыха [1: 83]; Мякка сцеле, ды 
цвёрда спаць [2: 142]; Да пекла вароты шырокія, а да неба вузкія [2: 78];Ой, плача, 
Марыська, плача, / Ад матулькі ехаць не хоча: / Ды ў матулькі петухоў не чула, / А ў 
матулькі зарыцы не знала, / А ў матулькі вадзіца блізенька, / А ў матулькі вядзерцы 
лягенькі, / А ў матулькі парожкі нізенькі. / У свякрові петухоў пачула, / А ў свякрові 
зарыцу пазнала, / А ў свякрові вадзіца далёка, / А ў свякрові вядзеркі цяжкія, / А ў 
свякрові парожкі высокія [3: 66]; У свякроўкі жыццё горка, / А ў маткі – салодка. / Тут 
вячэранька смашна, / Тут пасцелечка мякка [4: 415]; Прапіла матка дочку / На салодкім 
мядочку. / Да ўпіўшыся, скачаць, / А праспаўшыся, плачаць. / Добра было прапіваць / 
Цяжка будзе аддаваць [5 (1: 102)]; Быў адзін бацька і меў трох сыноў: двох разумных, 
а трэцяга дурнога [6 (1: 473)]; Э, мая родненькая, я ж пражыў семсот гадоў, яшчэ буду 
жыць сто, мне смерці няма, я бяссмертны, і ты памрэш, а я жыць буду [7: 76].

1. Семантычныя асаблівасці антонімаў у мове твораў асобных фальклорных жанраў.
Прааналізаваны матэрыял дазваляе вылучыць агульныя семантычныя функцыі 

антонімаў, якія, паводле расійскага даследчыка Л. Новікава, рэалізуюцца ў канкрэтных 
“дыягнастычных” кантэкстах антаніміі [8: 45-46]. Асноўнымі з іх з’яўляюцца наступныя:

−	 проціпастаўленне супрацьлегласцяў: Анёла гадавалі, а чорта выгадавалі [9: 15]; 
Шуму нарабілі многа, а толку ад яго мала [7: 74]; Рыхтуй летам сані, а зімой калёсы 
[1: 173]; Смутны вечар, ціхі ранак, / Дзе ж паехаў мой каханы? / Ой, ён едзе, а я бачу, / 
Ён смяецца, а я плачу [10: 365]; А ў чужога татачкі / Будні дзень ў рабоце, / А святы 
дзень ў балоце [3: 137]; Служыў, служыў – скора сказка сказываецца, ды няскора дзела 
дзелаецца [6 (2: 229)]. Царыцын сын пушчэй за ўсіх і слабей, а сучкін сын прыгажэй за 
ўсіх і крапчэй [6 (2: 149];

−	 выражэнне ўзаемавыключэння, раздзялення: Добры стралец – кепскі гаспадар 
[1: 83]; Гаспадар ні сцюжы, ні спёкі не баіцца [1: 78]; Кожны дурань ці разумны – пан 
у сваёй хаце [9:51]; Прыказаў цар служкам дагнаць бегляцоў і вярнуць назад жывымі 
альбо мёртвымі [6 (1: 329)];

−	 значэнне чаргавання, паслядоўнасці: Усё жыццё бы дзве хвілінкі: / То нараджэнне, 
/ То памінкі [3: 278]; Спачатку моча вымачыць, а потым суша высушыць [1: 91]; 
Пабярэмся да за ручаннькі, / Пабяжым на заручанькі. / Там дзевачка заручаецца, / Ад 
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бацюхны адлучаецца / І к свякратку прылучаецца [5 (1: 38)]; То буйны ветры, / То 
дробныя дожджы / Не даюць мне вырасці, / Сінім кветам зацвісці [10: 159];

−	 значэнне ахопу ўсяго класа прадметаў, усёй з’явы, дзеяння, якасці, адносін і г.д.: 
Ад зямлі адарваўся і да неба не дастаў [1: 190]; Дзе сядаць, там уставаць [2: 71]; 
Луна з сонцам на адным небе не свецяць [1: 135]; З маладосці гарцаваў, а пад старасць 
жабраваў [1: 151]; Зіма з летам стракаліся, / Пра здароўе пыталася: / Здароў, зімачка 
з кастылькамі! / Добрае здароўе, лецечка з кіенкамі [10: 101]; Кот паспаў з рання да 
вечара і выспаўся, а собака і воўк яшчэ спяць [11: 107];

−	 значэнне злучэння супрацьлегласцяў: І жыў – не любіла, і памёр – не тужыла [1: 
76]; І шытае і поранае ведае [1: 104]; Ангелы воду носяць, / Прачыстую і бога просяць. 
/ За старога да за малога, / За Федзечку за маладога [5 (2: 52)]; І агонь гарыць, і вада 
кіпіць, / Маладзенькае сэрданька баліць [10: 361]; Лавіся рыбка вялікая і маленькая, 
лавіся рыбка большая і меншая [11: 14].

Відавочна, што не заўсёды антонімы выкарыстоўваюцца з мэтаю супрацьпастаўлення. 
Часам, палярныя паводле лексічнага значэння словы характарызуюць прадмет або з’яву 
з аднаго боку, з мэтай узмацніць ці ўдакладніць думку, уразіць, дасягнуць найбольшага 
выніку: Даводзіцца знайсці, даводзіцца і згубіць [1: 183]; Садзі сады і ў маладосці і ў 
старасці [1: 151]; Свае дзесяць разоў паб’юцца і памірацца [1: 93]; Ад ліха ціха і дабра 
не чутно [65, с. 27]; Гаспадар ні сцюжы, ні спёкі не баіцца [1: 100]; Кланяйся, Кацярынка, 
кланяйся, / Ні старога ні малога не мінай, / Слёзкамі зямліцу аблівай [5 (2: 67)]; Лавіся, 
рыбка, маленькая і вялікая! [6 (1: 38)]. Відавочна, што ў пазначаных прыкладах пры 
дапамозе антонімаў выражаецца значэнне далучальнасці, а не проціпастаўлення, 
што падкрэсліваецца нават сінтаксічна, пры дапамозе далучальных злучнікаў і – і ці 
размеркавальных ні – ні.

2. Асноўныя стылістычныя фігуры, заснаваныя на антаніміі акрэсленых моўных 
сродкаў: антытэза, амфітэза, дыятэза, акратэза, альтэрнатэза.

2.1. Значная колькасць антонімаў, змяшчаючыся ў адным кантэксце, утварае 
стылістычную фігуру, якая ў мовазнаўчых працах называецца антытэзай, асноўным 
прызначэннем якой з’яўляецца супрацьпастаўленне супрацьлеглых, кантрастных па 
сваім значэнні слоў.

Як сведчыць прааналізаваны фактычны матэрыял, з 1290 антанімічных пар каля 50 
% (593 пары) пабудаваны на антытэзе – супастаўленні кантрасных або супрацьлеглых 
з’яў і паняццяў, якое ўтварае адзінае структурна-лагічнае цэлае [12: 20]. З іх 372 пары (28 
%) ўтвараюць простую неразгорнутую антытэзу: Анёлам ляцеў, а чортам сеў [9: 15]; 
Дзень вялікі, а луста мала: няродная матка ў торбу клала [1: 130]; Густа сеюць, ды 
рэдка ўсходзяць [7: 18]; Мая дачушка – рабатушка, / Што ў бога дзень – то прасцень. / А 
нявестачка – гультайка, / У тры дні-два дні – і ручайка [4: 357]; Нашла наша гаворачка 
/ Уніз за вадою. / Ты вялікі, я малая, / Не сойдземся з табою [10: 159]; У некаторым 
царстве, некаторым гасударстве было ў цара тры сыны: два разумных, а трэці дурны 
[6 (1: 479)]; Хатка, хатка, перакружыся ка мне перадам, а да чароту задам [6 (1: 232)].

Астатнія 19 % (221 пара) ўяўляюць сабой разгорнутую антытэзу, якая складаецца 
з дзвух і больш кампанентаў: Жэняцца – скачуць, разводзяцца – плачуць [1: 132]; Дзе 
шчырая праца, там густа, а дзе лянота, там пуста [1: 102]; Добраму чалавеку добра 
і ў запечку, а ліхаце кепска і на куце; [2: 74]; Баязліўцаў куля і ў акопе страчае, смелых 
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і на акопе мінае [1: 102]; Не люблю я лозу, / Ні белу бярёзу: / Як сяду высока, / То чутно 
далёка; / Як сяду нізенька, / То чутно блізенька [4: 408]; Не плач, дзеўчына, – шчэ 
нажывешся, / Як шчасце будзе – насмяешся, / Як гора будзе – наплачышся [4: 66]; Калі 
ночка цёмная – месяца папрашу, / Месяца папрашу – ночку асвячу, / Калі дарожка доўга 
– браціка папарашу, / Браціка папрашу, коніка падашлю. / Калі горы высокія – дзядзечку 
папрашу, / Дзядзечку папрашу, я горы паніжу [5 (3: 278]. Такую складаную антытэзу ў 
некаторых лінгвістычных працах называюць аллайозіс(аллойоза) [13].

У спалучэнні з сінтаксічным паралелізмам аллойозіс утварае яшчэ адзін від 
антытэзы, якая мае назву мукабала [13]. У мове твораў парэміялагічных адзінак, 
песень і казак было выяўлена толькі 19 антанімічных пар, заснаваных на мукабале, што 
складае прыблізна 1,5 % ад усёй колькасці прааналізаванага матэрыялу. У асноўным гэта 
прыказкі і прымаўкі: Не бойся ворага разумнага, а бойся сябра дурнога [1: 72];]; Блізка, 
ды слізка, далёка, ды лёгка [1: 192]; Спаць лажыся – богу маліся, уставай – бога не 
забывай [1: 243]; Згода збірае, нязгода растрасае [1: 146] і інш.

Таксама ў мове твораў прыказак, прымавак, песень і казак пашыраны такі від антытэзы, 
як антанагога – стылістычная фігура, пры якой пэўнае сцвярджэнне ўраўнаўважваецца 
супрацьлеглым аргументам, у выніку чаго негатыўныя з’явы ці прыкметы, ацэньваюцца 
станоўча: Нядоўга думаў, ды добра сказаў [1: 78]; Нядоўга цэліў, ды добра пацэліў [1: 79]; 
Хоць рукі чорныя, але душа белая [1: 181]; Косці старыя, але душа маладая [1: 150]; 
Чорны мак, ды смачны, белая рэдзька, ды горкая [9: 88]; Старасць бывае слабая на 
ногі, ды моцная на розум [1: 151]; Валасы доўгія, а розум кароткі [1: 177]; Маленькая 
моль шкоду вялікую робіць [2: 135]; Малая граната, ды многа толку) [14: 360], Ад 
маленькага сабакі вялікі брэх бывае [15: 59]; Мала малайцу спалася, / Многа ў ва сне 
відзелася [5 (1:184)] і інш.  Антынагогу ўтвараюць 196 антанімічных пар, што складае 
амаль 15 % ад усёй колькасці фактычнага матэрыялу.

2.2. На другім месцы па частаце ўжывання (22 % – 275 антанімічных пар) пасля 
антытэзы знаходзіцца амфітэза (злучэнне) – прыём апісання цэлага шляхам наймення 
(указання) на палярныя кропкі, у выніку чаго пэўная з’ява ахопліваецца поўнасцю: І 
недаступіў – б’юць, і пераступіў – б’юць [1: 64]; І бога ашукае, і ў чорта адхопіць [1: 
199]; І адсюль горача, і адтуль боляча [15: 62]; І шытае і поранае ведае [1, с. 104]; Ад 
ліха ціха і дабра не чутно [9: 27]; Змоладу балі спраўлялі, а пад старасць галышамі 
сталі [1: 150]; Выгаралі лясы, бары. / Пасеялі тры бярозы пры дарозе, / На тых бярозах 
па лісцейца, / А на тых лісцейках па зязюльцы. / Кукавалі яны дзень і ноч [5 (1: 50)]; Я 
раней вось які быў: рыцары па мне па войнах ездзілі, з агню, з вады іх выносіў, а цяпер, 
як застарэў і прыці той нямашака, дык мяне прадалі і ваду возяць [11, с. 168]; Лавіся, 
рыбка, маленькая і вялікая! [6(1: 38)]; Ну, пераначавалі яны гэту ноч і пераднявалі 
[11: 67] і інш. Амфітэза дазваляе замену спалучэння аднаслоўным сінонімам: і адсюль і 
адтуль (= адусюль), маленькая і вялікая (= ўся). Гэта адрознівае амфітэзу ад антытэзы, 
якая такой замены не дазваляе.

2.3. Параўнальна менш, каля 6 % (76 пар антонімаў) ствараюць дыятэзу 
(нейтралізацыю) – фігуру, заснаваную на выкарыстанні антонімаў у канструкцыях з 
падвоеным адмаўленнем: ні-ні. Сутнасць дыятэзы заключаецца ў тым, што антонімы 
не супрацьпастаўляюцца, а адмаўляюцца, нейтралізуюцца: Такі зяць, што ні даць, ні 
ўзяць [1: 75]; Чаго не згубіў, таго не знойдзеш [1: 245]; Папаўся ў нерат – ні ўзад, ні 



126

ўперад [1: 229]; Будзь, мёдзік, ні горкі, ні салодкі: салодкі будзеш – пражруць, горкі 
будзеш – праплююць [9: 41]; Ні ўзад, ні ўперад [1: 225]; Ні жывы, ні ўмерлы [1: 32]; Ні 
налева, ні направа [1: 227]; Прайшло ні многа, ні мала, а два тыдні – сталі яны збірацца 
дадому [11: 317] і інш. Дыятэза дазваляе замену спалучэння словамі “сярэдні”, “ніякі”, 
“нармальны”, “нічога асаблівага”.

2.4. Прыблізна такая ж колькасць, а менавіта 73 антанімічныя пары (5,5 %) ўтвараюць 
акратэзу, якая ўяўляе сабой сцвярджэнне, узмоцненае адмаўленнем супрацьлеглага, 
пры якім адзін з антонімаў з часціцай не аб’ядноўваецца з іншым словам-антонімам 
супраціўным злучнікам а, які можа быць матэрыяльна не выражаным. У адрозненне ад 
антытэзы, акратэза не столькі параўноўвае супрацьлеглыя паняцці, колькі сцвярджае 
наяўнасць адной з іх: Не бойся таго, хто крычыць, а бойся таго, хто маўчыць [1: 22]; 
Не бойся сабакі, бойся ліхога чалавека [2: 154]; Не таго слава, што пачынае, а таго, 
што канчае [1: 89]; Не той багаты, хто пражывае, а той хто нажывае [1: 68]; Не 
пытайся ў таго, хто ў хаце сядзіць, спытайся ў таго, хто любіць хадзіць [13: 59]; 
Не кажы, што бацька ўзяў, а кажы, што бацька даў [1: 137]. Акратэза дазваляе 
акцэнтаваць увагу на адной супрацьлеглай прыкмеце, з’яве і мае выразны павучальны 
сэнс, таму распаўсюджана пераважна сярод парэміялагічных адзінак.

2.5. Акрамя таго, у мове твораў асобных фальклорных жанраў сустракаецца яшчэ 
адна стылістычная фігура – альтэрнатэза, якая абумоўлівае альтэрнатыўны выбар 
аднаго з супрацьлеглых прадметаў, з’яў, прыкмет, дзеянняў. Звычайна альтэрнатэза 
ўтворана моўнымі антонімамі, якія выражаюць часавыя каардынаты і звязваюцца 
размеркавальнымі злучнікамі ці – ці: Ці плакаць, ці смяяцца – усё адно моршчыцца 
[13: 487]; Ой, ішло, прайшло тры палкі садат / Тры палкі салдат, маладых рабят / А 
яны ішлі станавіліся, / За адну дзяўчыну ўсё сварыліся / От катораму я ж дастануся, / 
Ці чарняваму, ці бялявыму, / Ці свайму дружку кучараваму [10: 252]; Пасылай ганцоў 
даганяць! Вярнуць мне гэтых злодзеяў – ці мёртвымі, ці жывымі! [7: 274]; Прайшло ці 
многа, ці мала – сталі яны прасіцца ў цара, каб пусціў іх агледзіць сваё царства [6 (1: 
51)]; Прыказаў цар служкам дагнаць бегляцоў і вярнуць назад жывымі альбо мёртвымі 
[6 (1:329)] і інш. Альтэрнатэзу ўтвараюць 58 антанімічных пар, што складае 4 % ад 
прааналізаванага матэрыялу. 

Такім чынам, у прааналізавных намі тэкстах асобных фальклорных жанраў антытэза 
(разам з аллойзісам, мукабалай і антагогай) мае значную перавагу ў параўнанні з іншымі 
стылістычнымі фігурамі, пабудаванымі на антаніміі: антытэза – 63% (808 антанімічных 
пар), амфітэза – 22% (275 антанімічных пар), дыятэза – 6 % ( 76 антанімічных пар), 
акратэза – 5,5 % (73 антанімічныя пары) і толькі 4 % (57 антанімічных пар) – альтэрнатэза 
(дыяграма). 

У антанімічныя адносіны ў гэтых фігурах уступаюць паняцці, выражаныя рознымі 
часцінамі мовы: назоўнікамі, прыметнікамі, дзеясловамі, прыслоўямі і інш.: Паночак! 
Змілуйся, не еш мяне! Гэта няпраўда, што кажаш: усе за дабро злом аддаюць [11: 
168]; З маленькага зернятка вырастае вялікае дрэва [1: 183]; Не плач, дзявіца, не плач, 
красная, / Шчэ наплачышся. / Калі жыў буду, дык дамоў вярнуся, / А памру – пісьмо 
прышлюць [5 (1: 114)]; Навошта мне ваша хата? Як холадна будзе, я ўрыюся в зямлю, 
дык мне й цёпла будзе! [11: 145]; “Учора” не здагоніш, ад “заўтра” не ўцячэш [17: 97]; 
Хлеба – каб трошку, а да хлеба – каб множку [16: 221].
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дыяграма – Працэнтныя суадносіны ўжывання стылістычных фігур, 
пабудаваных на антаніміі

Звычайна пры аналізе стылістычных функцый антонімаў побач з антытэзай 
называюць і аксюмаран (ад грэч. оxymoron – дасціпна-недарэчнае) – такая стылістычная 
фігура, пры якой у адным спалучэнні аказваюцца два супрацьлеглыя, несумяшчальныя 
паводле значэння словы, што лагічна выключаюць адзін аднаго, але, ужытыя разам, 
выразана адлюстроўваюць складаныя, супярэчлівыя паняцці рэалій навакольнага 
свету. Аксюмаран узнікае толькі пры спалучэнні антонімаў у сціслай канструкцыі, 
што гучыць парадаксальна дзякуючы аб’яднанню ў адно цэлае супрацьлеглых 
паводле значэння паняццяў [12: 13]. У тэкстах фальклорных твораў адзначаюцца 
адзінкавыя выпадкі аксюмарана: Лепей благі мір, чым добрая сварка [1: 215]; А 
суботачка нядзелячцы гадзіла, / Сабралася нашай Ніначкі радзіна. / А наша Ніначка 
кругом століка пайшла, / Нідзе яна татаку з мамкай не знайшла. / А куды пайсці, 
а дзе знайсці радзінку? / Пахадзіла па хатачцы па сваёй /І толькі знайшла няродную 
радзінку [5 (3: 44)].

Акрамя таго, праведзенае даследаванне антонімаў, засведчаных у мове фальклорных 
твораў, дазваляе зрабіць выснову, што антанімія, як лексічная катэгорыя беларускай 
мовы, больш пашырана ў прыказках і прымаўках, што абумоўлена спецыфікай гэтага 
фальклорнага жанру, яго малой формай і такімі характарыстыкамі, як сцісласць, 
лаканічнасць, трапнасць і выразнасць. Выкарыстанне семантычных антонімаў, 
якія ствараюць антытэзу ў паказе пэўнай з’явы рэчаіснасці, аб’екта ці прадмета, 
дазваляе рэалізаваць практычныя мэты прыказак і прымавак. У народных песнях 
сустракаецца пераважна прыметнікавая антанімія, што абумоўлена лірычнасцю песень, 
разнастайнасцю і багаццем іх тэматыкі. Народ імкнуўся не проста паказаць сваё жыццё, 
акаляючы  свет, а даць сваю ацэнку, якасную характарыстыку. Менавіта гэтую функцыю 
выконваюць прыметнікі. У казках антанімічныя пары сустракаюцца значна радзей. Гэта 
можна растлумачыць тым, што казка, як апавядальны жанр, пераважна акцэнтуе ўвагу на 
багацці вобразаў і дынаміцы сюжэта.

вывады
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183]; Не плач, дзявіца, не плач, красная, / Шчэ наплачышся. / Калі жыў буду, 

дык дамоў вярнуся, / А памру – пісьмо прышлюць [5 (1: 114)]; Навошта мне 

ваша хата? Як холадна будзе, я ўрыюся в зямлю, дык мне й цёпла будзе! [11: 
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уласцівасці і інш.) і актыўнае выкарыстанне для стварэння разнастайных стылістычных 
фігур, якія ствараюць мастацка-выяўленчы эфект і дапамагаюць перадаць яркія, 
вобразныя, экспрэсіўныя карціны сусвету: антытэзы і яе разнавіднасцей (аллайозіса, 
мукабалы і антанагогі), амфітэзы, дыярэзы, акратэзы і альтэрнатэзы. У колькасных 
адносінах антытэза значна пераважае ў параўнанні з іншымі стылістычнымі фігурамі 
(63% ад усёй колькасці фактычнага матэрыялу).

Кожны з асобных фальклорных жанраў (парэміі, песні, казкі) мае свае спецыфічныя, 
не падобныя адна на другую асаблівасці, семантычна-стылістычная роля антонімаў у 
кожным з іх таксама з’яўляецца адметнай. Антанімія дапамагае выразіць тыповыя 
апазіцыі ў фальклорнай мадэлі свету, найбольш поўна і яскрава адлюстраваць складаную 
і супярэчлівую карціну жыцця.
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ПоЛЬСЬКий ПЕдагогічний інСтитут  
ЯК оСЕрЕдоК міЖКуЛЬтурноЇ вЗаЄмодіЇ

 У статті розглядається місце та роль Польського педагогічного інституту, що 
діяв в Києві в 30-х роках ХХ ст. Висвітлено причини постання навчального закладу та 
мету, яку переслідувало керівництво держави, створюючи інститут. Окреслено основні 
завдання, які виконував інститут в своїй діяльності. Проведена загальна оцінка ефектив-
ності діяльності вузу. Обґрунтовано важливість Польського педагогічного інституту. 

Ключові слова: Польський педагогічний інститут.
В статье рассмотрены роль и значение Польского педагогического института, 

который действовал в Киеве в 30-е годы ХХ века. Освещены причины возникновения 
учебного заведения и цель, которую преследовали руководители страны, создавая ин-
ститут. Обозначены главные задания, которые выполнял институт в своей деятель-
ности. Проведена общая оценка эффективности деятельности вуза. Обоснована важ-
ность Польского педагогического института.

Ключевые слова: Польский педагогический институт.
The article reviews the role and place of Polish pedagogical institute that functioned in 

Kyiv in the 30th of the XX century. The reasons for rising of this educational establishment and 
the object pursued by state authorities establishing the institute have been elucidated. The main 
tasks that the institute performed in its activities have been outlined. The general appraise of 
the Institute effectiveness was given. 

Key words: Polish pedagogical institute.

В Україні процес між культурної взаємодії між польською національною спільнотою 
та українським населенням був органічною складовою історичного розвитку обох на-
родів протягом всього часу існування і розвитку обох держав. Особливого втілення він 
набув в період 30-х років ХХ ст, коли в рамках політики коренізації по всій республіці 
почали функціонувати національні установи. Діяли вони на різних рівнях, охоплюючи 
всі сфери діяльності.

Радянська держава розпочала свою діяльність політикою культурного будівництва, 
духовного відродження національностей, дерусифікації шляхом впровадження політи-
ки коренізації державного і суспільного життя. Особливого значення надавалось куль-
турному будівництву, спрямованому на виховання людини нового типу. Національну 
мову і національну освіту більшовики вважали найкращою зброєю контрреволюції, а 
тому намагались застосувати її на свою користь. Вважалось, що найкращим шляхом для 
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„радянізації” польського населення було створення навчальних закладів із польською 
мовою викладання. Метою влади також було ліквідувати неписьменність, впровадити 
загальнообов’язкову початкову освіту. Культурне, театральне, освітнє життя польської 
спільноти зосереджувалось в Києві. Тут діяли польський клуб, польська державна цен-
тральна бібліотека, польський інститут пролетарської культури, Польський педагогічний 
інститут, польський технікум педагогічний, польський театр, польська секція при кому-
ністичному інституті сільського господарства, два польські дитячі будинки та одні яслі 
[1:89].Поза Києвом існували педагогічні технікуми в Умані і Плоскірові. В Житомирі 
діяла польська секція при технікумі, в Мархлевську – робітничий факультет. В тому ж 
Мархлевську та Старокостянтинові – десятилітки. В інших більших польських населе-
них пунктах діяли польські клуби (Козятин, Бердичів, Вінниця, Немирів).

Така політика сприяння розвитку національним меншинам переслідувала кілька ці-
лей. По-перше, вона ставила за мету на поч. 20-х рр. ХХ ст. укріплення більшовиків 
при владі по всьому Союзу, так як з початку захоплення влади більшовиками вони мали 
слабкі позиції, і супротив національних спільнот міг перешкодити укріпленню їх влади. 
По-друге, вона мала на меті сформувати серед населення позитивний образ радянської 
влади, прихильної до національних спільнот. А по-третє, в кінцевому підсумку перед-
бачалося виявити найбільш активних представників національних ідей для подальшо-
го їх знищення. Окрім того пропаганда комуністичних ідей за кордоном – формування 
національних районів і сільських рад розглядалося радянською владою як приклад для 
побудови таких же комуністичних систем організації життя і праці за кордоном. Кожна 
національна меншина позиціонувалась як прототип тої держави, яку вона представляла. 
Планувалось створити радянську модель з представленої меншини, а пізніше перене-
сти цю модель, вже у саму державу. По суті це був один з варіантів поширення більшо-
вицької революції по всьому світу. Тому всі представлені в радянських республіках на-
ціональні меншини були покликані до бурхливого розвитку і піднесення, всі ініціативи 
заохочувались.

Чи не найважливіше місце у забезпеченні між культурної взаємодії поляків та укра-
їнці, у розбудові нового ладу — відводилось освіті, в якій Польський педагогічний ін-
ститут займав особливе місце. Адже, виконуючи роль виховання нової генерації молодих 
людей, він впроваджував в життя політику коренізації. Інститут був єдиним вищим уч-
бовим закладом в республіці, що готував педагогів для польських шкіл. Йому відводи-
лась особливе місце в системі освіти польської національної меншини в Україні. Звідси 
майбутні педагоги мали нести потрібні ідеї в школи всіх рівнів. Паралельно проходи-
ла повсюдна ліквідація неписьменності. Всі національності отримали змогу провадити 
культурну, освітню діяльність рідними мовами.

Дослідженням історії польської людності на українських землях, в тому числі і ді-
яльності польських освітніх установ в республіці присвячена праця вроцлавського до-
слідника, професора Я. Купчака [2]. Монографія мінського науковця Миколая Іванова [3] 
подає системний виклад становища польської меншості СРСР упродовж двадцяти років. 
Висвітлює політику більшовицької адміністрації щодо цієї національності, починаючи з 
першої половини 1920-х рр., коли владна «коренізація» серед підсовєтських поляків при-
несла їм, принаймні формально, виразні здобутки – національні райони, вищі й середні 
навчальні заклади рідною мовою, пресу і т. ін., й до доби жорстокого винищення усієї 
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«польськості» наприкінці 1930-х рр. Сучасна українська історіографія також не стоїть 
осторонь цих процесів і відзначена роботами О.Я. Калакури [4], О.М. Антипової [5], 
А.А. Кондрацькогo [6], Г. Стронського [7], Т.І. Єременко [8], О. Рубльова [9], Б.В. Чирко 
[10], Г. Костюка [11]та ін. Ми не будемо детально спинятись на історії польської наці-
ональної меншини в Українській республіці, тільки відзначимо, що сучасна українська 
історіографія по-новому оцінює роль і значення політики “коренізації” в житті націо-
нальних меншин, зокрема поляків. У радянській історіографії створення національних 
адміністративних одиниць на загал розглядалося як форма захисту державою «диктатури 
пролетаріату» інтересів етнічних меншин й реалізації їхнього права на самовизначення. 
Натомість у новітніх дослідженнях це розцінюється як пропагандистсько-ідеологічний 
тактичний маневр, що мав стратегічною метою розчленування України, послаблення її 
цілісності й стійкості щодо московських окупантів.

Процес організаційного оформлення та втілення в життя більшовицькою адміні-
страцією освітньої програми згідно політики коренізації розпочався в Україні в першій 
половині 20-х років ХХ століття в умовах становлення більшовицької влади. Кількість 
національно-культурних організацій особливо швидко зросла в 20-х роках. Центром в 
впровадження політики виступав Київ — саме тут діяло найбільше польських установ. 
Перші такі утворення виникали на базі вже існуючих закладів — Польський педагогіч-
ний інститут постав на базі існуючого польського педагогічного технікуму в приміщенні 
на Рильській, 10. Там же діяли польська школа [12], бібліотека, польський робітничий 
клуб [13] і перший час навіть жили студенти інституту. Слід відзначити, що всі наці-
ональні спільноти отримали право до розвитку своєї культури. В тому числі і поляки, 
як одна з найбільших спільнот, отримали значне сприяння для розвитку своєї культури, 
освіти, науки. 

Польська спільнота займала третє місце за чисельністю серед національних меншин 
в УРСР. Згідно даним перепису 1926 року, поляки жили в усіх округах республіки [14].
Кількість шкіл не задовольняла попиту на національну освіту в польському середовищі. 
Тому постання ППІ в 1930 році мало на меті задовольнити попит на польських педагогів. 
В інституті навчались вихідці з різних регіонів України і з-за кордону. Та все ж найбільше 
представників було з Волинської, Кам’янецької, Коростенської, Бердичівської, Проскурів-
ської, Шепетівської, Вінницької, Київської, Могилівської, Одеської та Тульчинської округи 
[15]. Ці регіони належали до округів з найчисельнішими польськими спільнотами.

На інститут були покладені серйозні політичні завдання. Його діяльність пересліду-
вала поставлену мету – виховання нової генерації польських педагогів. Ідейних, інтерна-
ціонального характеру, атеїстичного світогляду. Спрямованих на будівництво соціалізму. 
Польська молодь мала бажання отримувати польську освіту, навчатись в школі, а потім 
і в інституті. Можливо такі тенденції були б ще більш потужними, якби не ідеологічний 
тиск. Тільки в реаліях тодішнього суспільства освіта виступала знаряддям пропаганди і 
культурного будівництва нового суспільства.

Польський педагогічний інститут працював разом з Інститутом польської культури 
при ВУАН. Не маючи свого приміщення, Інститут культури функціонував в рамках ППІ. 
Працівники Інституту польської культури одночасно були і викладачами в ППІ. На базі 
педінституту готувались також і аспіранти Інституту культури [16]. На роботу до інсти-
туту запрошувались кращі фахівці різних дисциплін, з добрим володінням польською 
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мовою. На етапі дефіциту польських кадрів в системі освіти це питання стояло дуже го-
стро. Таким чином юридично і фактично ППІ став осередком не тільки вищої польської 
освіти, але і польської наукової діяльності в Україні.

Створення нових вищих навчальних закладів шляхом механічного перетворення 
технікумів на інститути та шляхом об’єднання споріднених факультетів, відділень і 
спеціальностей різних навчальних закладів в єдиний вуз у цілому була невдалою. Це 
підтверджують статистичні дані, що показують значне скорочення кількості вузів після 
1933 року. Вся ця бюрократична неузгодженість вкрай негативно впливала на рівень під-
готовки фахівців, на авторитет вищої освіти взагалі. Структурні перетворення, які відбу-
вались в інституті протягом всього періоду його діяльності, відбувались досить хаотично 
і безсистемно. Можливо якби інститут мав більше часу на розгортання своєї навчальної 
діяльності а також менший бюрократичний тиск зовні, організація його діяльності як 
структури мала б інші стабільніші форми. Однак на інститут були покладені серйозні 
політичні завдання. Його діяльність переслідувала поставлену мету – виховання нової 
генерації польських педагогів. Ідейних, інтернаціонального характеру, атеїстичного сві-
тогляду, спрямованих на будівництво соціалізму.

Між культурний діалог був основою відносин між українською і польською спіль-
нотами. І саме Польський педагогічний інститут виступив такою базою, де поляки та 
українці отримували освіту з двома мовами навчання. Численна польська спільнота, 
що мешкала в той час в Україні, охоче приймала участь в культурно-освітньому проекті 
радянської влади під назвою “коренізація”. Зацікавлення спільноти в цих починаннях 
можна напевно пояснити високим культурним і освітнім рівнем поляків, які завжди праг-
нули до здобуття освіти. Слід зазначити, що протягом попередніх історичних епох по-
ляки виступали як освічений і культурний прошарок суспільства на українських землях. 
Саме вони були ініціаторами і засновниками перших на наших землях вищих навчальних 
закладів, в тому числі і університету св. Володимира. Створення радянськими діячами 
сприятливих умов для задоволення національно-культурних потреб польської меншини 
мало свої цілі, і вони були ворожі по відношенню до спільноти.

Ідеологічна машина поставила завдання створити національний інститут. Прецеден-
ту створення та успішного функціонування подібного роду закладів в радянському со-
юзі до того часу не було. Постання інституту було покликане ідеєю залучення польської 
спільноти до соціалістичного будівництва, цей постулат відкрито озвучувався у програм-
них документах та урядових матеріалах.

Головною метою створюваних установ було “Справжнє та цілковите запровадження 
в життя урядом УСРР принципів ленінської національної політики привело до розгор-
тання широкої мережі польських культурно-освітніх установ для обслуговування потреб 
польських працюючих мас. Особливо кількісно і якісно ця мережа зросла у 1929-30 р., 
коли у Києві було засновано Польський педагогічний інститут отже дальший розвиток 
польських культурно-освітніх установ вимагає утворення вищої науково-дослідної уста-
нови, яка б скупчувала польські наукові сили та сприяла розвиткові польської пролетар-
ської культури...” [17]. Таким чином, ППІ став осередком освіти і науки, на нього покла-
дались великі сподівання. Проте діяльність інституту в кінцевому результаті стала непо-
трібною комуністичному режиму. Репресії викладачів та ліквідація навчального закладу, 
закриття польських та всіх інших національних закладів завершили політику коренізації.
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в иЗучЕнии КатЕгории ПроСтранСтва

Дана стаття являє собою огляд сучасних напрямків гуманітарної науки, предметом 
вивчення яких є категорія простору, а саме: імагологія, геофілософія, геопоетика, гума-
нітарна географія та ін.

Ключові слова: лінгвокультурологія, категорія простору.
Данная статья представляет собой обзор современных направлений гуманитарной 

науки, предметом изучения которых является категория пространства, а именно: има-
гология, геофилософия, геопоэтика, гуманитарная география и др.

Ключевые слова: лингвокультурология, категория пространства. 
The article presents the overview of modern trends in humanities. Their object is the 

category of space, or in more specific terms: imagology, geophilosophy, geopoetics, humanity 
geography. 

Key words: linguoculturology, category of space.

В настоящее время чрезвычайно актуальным в современной науке является изучение 
соотношения культура-пространство. Неопровержимым доказательством этому служит 
появление и развитие новых междисциплинарных научных дисциплин, таких как гума-
нитарная география, геопоэтика, сакральная география, гуманистическая география, ми-
фогеография, геофилософия, геономика, имагология и др. 

Цель нашей работы – дать характеристику современных гуманитарных направлений, 
посвященных изучению категории пространства и имеющих в той или иной степени 
лингвистический характер (как известно, любая культура посредством языка идентифи-
цирует себя, среди прочих, и в географических образах). Поскольку существительное 
«пространство» является многозначным, следует оговорить, что пространство мы здесь 
понимаем как «большой участок земной поверхности». 

Интерес к изучению пространства, на наш взгляд, можно объяснить тем, что совре-
менный человек, потеряв социальное пространство, ищет опору в пространстве геогра-
фическом. Очень точно по этому поводу пишет Петр Балдин: «Образ страны утрачен. 
Есть территория, статистический феномен, последовательность часовых поясов, но ни-
как не пространство в полном смысле слова (пространство в слове: космос, не хаос). 
Отсюда - существенная необходимость в гуманитарной экспедиции, одной из задач кото-
рой был бы поиск или восстановление на новом уровне базовой российской метафоры» 
[10]. Географические образы во многом определяют видение мира, индивидуальную и 
коллективную картины мира, ориентируют человека в пространстве: «В стихийном и не-
прерывном процессе символической репрезентации места формируется более или менее 
стабильная сетка семантических констант. Они становятся доминирующими категория-
ми описания места и начинают по существу программировать этот процесс в качестве 
©   Лыткина О.И., 2012
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своего рода матрицы новых репрезентаций. Таким образом формируется локальный 
текст культуры, определяющий наше восприятие и видение места, отношение к нему» 
[1:11-12]. 

Описание географических образов являются конечной целью изучения гуманитар-
ной географии, имагологии.

Гуманитарная география – направление общей географии, занятое изучение спо-
собов и систем представлений, интерпретации и репрезентации географического про-
странства в человеческой деятельности, включая мыслительную» [6: 282]. 

Выделяют несколько направлений в гуманитарной географии: мифогеография, има-
жинальная (образная) география, сакральная география, когнитивная география. 

Мифогеография рассматривает множественные представления о месте как про-
странственные мифы. Центральное место в мифогеграфии занимает модель палимпсе-
ста, т.е. каждое место – конгломерат «сосуществующих множественных его реальностей 
(пространственных представлений, образов, мифов и т.п.), имеющих вариативную ие-
рархию» [9: 347]. В широком смысле под мифогеографией понимается интенция к про-
дуктивному симбиозу географии и мифологии. 

Имажинальная, или образная, география изучает особенности организации геогра-
фических образов. К факторам, определяющим построение и функционирование базо-
вой модели географического образа Д.Н. Замятин относит следующие: 1) субъект гео-
графического образа – кто (отдельный индивидуум, профессиональная или социальная 
группа), с какими целями и с какими ресурсами разрабатывает, явно или неявно, данный 
образ; 2) контекст, или среда развития географического образа – культурно-историче-
ские, социальные, политические и экономические условия развития образа (фундамен-
тальный социокультурный контекст); 3) геопространственные ресурсы развития геогра-
фического образа – система информации, знаний и образов (научных, общеизвестных 
для данной эпохи и культуры) о географическом пространстве, служащем основой соз-
дания или разработки образа [4: 22]. 

Сакральная география занимается исследование формирования пространственных 
образов в религиях. Наконец, когнитивная география изучает проблемы формирования 
и функционирования географического знания, организацией систем пространственных 
представлений как в сознании отдельного человека, так и целого народа.

Основная цель имагологии (от лат. imago – изображение, описание, картина, образ) 
- выявить истинные и ложные представления о других  странах, жизни других народов, 
а также характер и типологию стереотипов и предубеждений, существующих в обще-
ственном сознании, их происхождение и закономерности развития, их общественную 
роль [12]. Как правило, материалом для имагологических исследований служат литера-
турные тексты, что обусловлено ее особым эмоциональным воздействием на адресата 
и способностью закреплять те или иные формы общественного сознания и психологии.

Моделирование географических образов - цель образной национальной стратегии, 
которая состоит из следующих слоев: 

1) природных символов и символов типичных для страны ландшафтов;
2) культурного/цивилизационного;
3) социально-экономического;
4) политического.
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Образная национальная стратегия «средство «передвижения» и развития страны. А 
лучше сказать, это даже не средство, но жизненно важная вещь для государства, испыты-
вающего сомнения в собственной цивилизационной и политической идентичности. Хотя 
и состоявшиеся, успешные государства никогда не откажутся от «веера» образов, транс-
лирующих их уверенность и респектабельность вовне, в миры других государств и иных 
политических образований». «Имидж, или бренд государства напрямую определяет ко-
личество иностранных инвестиций и внутренних банковских вкладов, визитов глав клю-
чевых государств и транснациональных корпораций, позволяет продвигать в глобальное 
политическое и культурное пространства автохтонные национальные символы, системы 
ценностей, стандарты производства и потребления, наконец, особые экзистенциальные 
стратегии, призванные служить примерами для других стран и регионов» [5: 281]

Предметную область, занимающуюся изучением пространственных/географических 
образов как экономических трансакций, называют геономикой. 

Близки к гуманитарной географии гуманистическая география и геофилософия. 
Гуманистическая география занимается изучением понимания человека окружающего 
его пространства, его эмоций, чувств, мыслей и переживаний по поводу окружающего 
пространства. Ключевыми понятиями гуманистической географии являются топофилия 
(термин обозначающий чувства приязни, возникающее по отношению к географическо-
му объекту) и жизненный мир (культурно детерминированное пространство повседнев-
ной жизни человека).

Согласно учению геофилософии, земля, находясь на одном месте, все время вклю-
чена в процесс детерриториализации, являясь одновременно и детерриториализующей, 
и детерриториализуемой. Она отождествляется с движением тех, кто массами покидает 
свою территорию, например, лангуст, чередой движущихся по морскому дну, или па-
ломников и странствующих рыцарей. «Земля - это не стихия среди прочих стихий, она 
замыкает все стихии в единых объятиях, зато пользуется той или другой из них, чтобы 
детерриториализовать территорию. Движения детерриториализации неотделимы от тер-
риторий, открывающихся вовне, а процессы ретерриториализации неотделимы от земли, 
которая восстанавливает территории. Таковы две составляющих — территория и земля, 
а между ними две зоны неразличимости — детерриториализация (от территории к зем-
ле) и детерриториализация (от земли к территории). Невозможно сказать, что из двух 
первично» [2: 111-112]. 

Моделирование географических образов невозможно без обращения к  языку и 
литературе, прежде всего художественной. Связь пространства и литературы проявля-
ется в следующем. Во-первых, самому языку присуща первичная, элементарная про-
странственность и способность выражать пространственные отношения, используя 
пространственную терминологию. Во-вторых, пространственность языка как импли-
цитной системы находит свое выражение через письмо, обладающее пространственной 
характеристикой: «Со времен Малларме мы научились распознавать (заново познавать) 
визуальные возможности графики и композиции печатного текста и материальное су-
ществование Книги как некий целостный объект, и эта смена перспективы обострила 
наше внимание к пространственному характеру письма, к вневременному и обратимому 
размещению знаков, слов, фраз, дискурса в целом, сосуществующих в симультанности 
так называемого текста» [3: 280]. В-третьих, способность слова иметь буквальное и фи-
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гуральное значения разрушает линейный характер языка, делая видимым и реальным 
его семантическое пространство. Такое пространство обозначается термином фигура – 
«это одновременно и та форма, в которую облекается пространство, и та, в которой во-
площается язык, это подлинный символ пространственности литературного языка в его 
отношении к смыслу» [3: 281].

На стыке литературы и географии сформировалась геопоэтика — «особый метод 
письма, подобный путевому дневнику интеллектуала, или особый вид литературоведче-
ских изысканий, сфокусированных на том, как Пространство раскрывается в слове…»; 
«своеобразная реакция на уничижительное расчленение мира и души, продолжающееся 
в литературе уже несколько десятилетий» [10].

Географическое пространство, пейзаж, город могут быть не просто источником ли-
тературного произведения, но и создавать их. «Поэтика пейзажа - еще не геопоэтика, 
но пейзаж, осознаваемый как геопоэтический образ, уже есть геопоэтическое орудие. 
Геопоэтика — это широкое междисциплинарное ментальное поле на границе культур-
ной или образной географии и литературы, понимаемой локально, регионально, иначе 
говоря - пространственно. Местность, схваченная как образ - поэтический, прозаиче-
ский, эссеистический, - непосредственно и наиболее качественно (среди всех возмож-
ных способов), наиболее экономно гео-графизируется. И тогда геопоэтика предстает как 
наиболее совершенный, идеальный образ самой географии. Земной шар «упаковывает-
ся» геопоэтическими образами, как путевой чемодан, и становится компактным, как ма-
ленький томик излюбленных стихотворений» [10]. При таком подходе слово становится 
инструментом, который чертит на чистом листе вокруг себя подобие карты, а текст про-
изведения предстает как ландшафт, пейзаж. Топонимы здесь выступают в двух аспектах: 
с одной стороны, определяют текст как местность, край, область, размечают его геогра-
фические границы, а с другой, являются ядром текста, основная функция которого нара-
щивать, притягивать всевозможные смыслы и делать его объемным, ясным и удобным в 
чтении. Таким образом вводится понятие топонимического поля текста. Текст предстает 
как «географически единое, ландшафтное название пространства-и-времени» [10].

Любопытно отметить, что принцип организации пространства проявляется и в клас-
сификации самой литературы: выделяют литературную провинцию и литературную сто-
лицу (причем это никак не связано с местом проживания литературных авторов) [7].

Выше мы говорили о том, что пространственные образы являются базовыми в кар-
тине мира как отдельного человека, так и целого коллектива. Этим объясняется тот факт, 
что пространственные концепты стали предметом исследования лингвоконцептологии. 
«Концепт – сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса 
картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей дан-
ного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и 
транслируемая средствами языка в их общении» [11: 159], а его структура представляет 
собой текст (в широком смысле этого слова), представляющий собой «совокупность пра-
вил лингвистической и экстралингвистической организации содержания коммуникации 
представителей лингвокультурной общности» [11: 141-142]). На наш взгляд, концепт – 
одно из универсальных понятий современной гуманитарной науки вообще, само поня-
тие концепта и методика его изучения применимы для исследования таких явлений, как 
текст, литературоведческий миф, стереотип, литературный архетип и т.д. 
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На данный момент накоплен достаточно большой опыт в изучении пространствен-
ных концептов: были описаны такие лингвоконцепты, как «Алтай», «Америка», «Ар-
хангельск», «Барнаул», «Бийск», «Вятка»,  «Германия», «Кавказ», «Крым», «Москва», 
«Одесса», «Оренбург», «Пермь», «Петербург», «Петрозаводск», «Польша», «Россия», 
«Сибирь», «Старая Русса», «Тверь», «Урал», «Челябинск» и т.д. [8]

Лингвокультурологический подход в изучении категории пространства, позволит, 
во-первых, осмыслить процессы взаимодействия в пространстве различных языков, 
культур, народов, цивилизаций и т.д., а во-вторых, моделировать образы и модели раз-
ных территорий (об экономической, культурной и т.д. значимости таких моделей было 
сказано выше).
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КонЦЕПЦіЯ ’I‘RĀB ЯК ЗаСіБ вираЖЕннЯ модаЛЬноСті  
в араБСЬКому діЄСЛові

У статті досліджується концепція ’i‘rāb як граматичний засіб втілення модаль-
ності крізь призму категорії способу дієслівної дії в арабській мові. Встановлено па-
радигму грамем категорії способу дії на матеріалі арабської мови, а також визначено 
засоби їхньої експлікації.

Ключові слова: ’i‘rāb, спосіб дії, модальність, реальна та ірреальна модальність.
В статье исследуется концепция ’i‘rāb как грамматическое средство воплощения 

модальности сквозь призму категории наклонения глагольного действия в арабском 
языке. Установлена парадигма граммем категории наклонения на материале арабского 
языка, а также определены средства их экспликации.

Ключевые слова: ’i‘rāb, наклонение, модальность, реальная и ирреальная модаль-
ность.

The article traces the concept of ’i‘rāb as a means to express modality in the light of verbal 
mood in the Arabic language. The paradigm of grammemes of mood based on the Arabic 
languages, as well as the means of their explication are found out.

Key words: ’i‘rāb, mood, modality, real and unreal modality.

Модальність – універсальна функціонально-семантична категорія, що, попри різно-
плановість трактувань, постає як експліковане мовними засобами ставлення мовця до 
змісту повідомлюваного в межах комунікативної одиниці [1: 193]. Граматичний центр 
модальності становить категорія способу дії [2: 573].

Спосіб дії – граматична категорія дієслова, яка вказує на відношення дії до дійсності, 
тобто виражає ставлення мовця (його модальність) до можливості, бажаності, необхід-
ності та інших умов здійснення дії чи реалізації стану [3: 248–250; 2: 573].

Підстава для виділення категорії способу, що становить її семантичну суть, – про-
тиставлення (закладене в предикативності висловлення) реальної дії (як темпорально 
визначеної об’єктивної констатації факту щодо дійсності [4: 303, 321; 1: 190–191]), яку 
передає дійсний спосіб, ірреальним чи нереальним модальним діям, процесам, станам 
(як експлікаторам різноманітних темпорально невизначених відношень того, про що по-
відомляє суб’єкт мовлення, до об’єктивної дійсності в аспекті можливості/неможливос-
ті, бажаності/небажаності, необхідності/вірогідності змісту повідомлюваного [5: 303; 4: 
©   Мацкевич А.Р., 2012
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321; 1: 190–191]), виразники яких – недійсні способи, що кількісно варіюються у різних 
мовах, залежно від означуваних відношень.

Водночас в арабській мові лінгвістична традиція не сформулювала окремого поняття 
для позначення явища дієслівних способів, вивівши натомість міжчастиномовну концеп-
цію ’i‘rāb(un) [6: 233].

Концепція керування або ’i‘rāb – одна з ключових теорій класичного арабського мо-
вознавства, що в європейській лінгвоарабістиці не має відповідного терміна для прямого 
адекватного перекладу, проте часто перекладається як “флективність” [6: 231, 233–234].

Самі ж арабські граматисти визначають ’i‘rāb як зміну закінчень слів (які назива-
ються mu‘rabun) відповідно до їхнього синтаксичного положення, протиставляючи дану 
категорію поняттю binā’un – незмінності закінчень слів (які називаються mabniyyun) не-
залежно від їхнього синтаксичного положення [6: 236; 7: 11–14; 8: 36].

Вихідний імпліцитний постулат для ’i‘rāb – те, що головні й другорядні члени ре-
чення (або ma‘mūlun, мн. ma‘mūlātun) підлягають керуванню (‘amalun) різноманітних 
слів-“факторів” (‘āmilun, мн. ‘awāmilu), котрі впливають на їхню флексію [6: 231–232; 
9: 33]. ‘Āmilun керує шляхом постановки фінальної флексії ma‘mūlun в один з чотирьох 
різновидів (як підкатегорій-гіпонімів для гіпероніма ’i‘rāb): 1) raf‘un, який характери-
зується фінальним коротким голосним đammatun (tanwīnu đammatin): -u (un); 2) naşbun, 
який характеризується фінальним коротким голосним fatħatun (tanwīnu fatħatin): -a 
(an); 3) ğarrun (в термінології басрійських граматистів), або ĥafđun (в термінології ку-
фійських граматистів), який характеризується фінальним коротким голосним kasratun 
(tanwīnu kasratin): -i (in); 4) ğazmun, який характеризується нульовою фінальною флек-
сією (sukūnun) або інтонаційною паузою (’al-waqfu [10: 1]) [6: 232; 10: 1; 11: 8; 12: 5].

Водночас у традиційній арабській граматиці не здійснюється категоріальне роз-
різнення між частинами мови, що перебувають в стані керування/керованості, а тому 
словозміна імені й дієслова розглядається у межах однієї категорії – ’i‘rāb, при цьому 
об’єднання імен і дієслів ґрунтується не на семантиці, а на формальній спільності закін-
чень, характерних для іменних та дієслівних форм [13: 37; 6: 232–233]. Показники слово-
зміни виконують важливу функцію в арабській мові, зокрема в іменах і дієсловах сло-
возмінна підкатегорія ’ar-raf‘u вказує на те, що форма слова самодостатня, тобто може 
самостійно виражати визначений смисловий зміст, наприклад, дієслівна форма yaktubu 
означає “пише”, натомість непрямі форми yaktuba і yaktub – несамодостатні, оскільки без 
свого оточення (серед якого – частки) не здатні виражати конкретний смисл [13: 53–54].

Не відображаючи увесь спектр смислових відношень, в західноєвропейській ара-
бістиці словозмінні підкатегорії за значенням умовно прирівнюються до відмінків для 
імен (’ar-raf‘u – називний, ’an-naşbu – знахідний, ’al-ğarru – родовий) і до способів для 
дієслів (’ar-raf‘u –дійсний, ’an-naşbu –умовний, ’al-ğazmu –наказовий) [13: 39; 6: 232].

Арабське дієслово існує у трьох основних формах: 1) перфект (’al-fi‘lu-l-māđī – ді-
єслово завершеної дії) – форма, що нагадує суфіксальне дієвідмінювання і є “незмінною/
нефлективною” (mabniyyun), 2) імперфект (’al-fi‘lu-l-muđāri‘u – дієслово незавершеної 
дії) – “змінна/флективна” (mu‘rabun) форма префіксально-суфіксального дієвідмінюван-
ня, 3) імператив (fi‘lu-l-’amri – дієслово наказового способу) – “незмінна/нефлективна” 
(mabniyyun) форма нульової афіксації [13: 50; 11: 8; 14: 146–147, 152–158, 166, 174], при 
цьому імператив, хоч і розглядається арабськими граматистами поруч форм часу, проте 
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постає лише ствердженням наказу [6: 224; 14: 165–166]. З такої точки зору, в арабській 
літературній мові, узагальнивши погляди, зокрема, таких західноєвропейських грама-
тистів, як В. Райт [15: 51–52], Б. Гранде [14: 159–160], П. Чєрнов [16: 297–298], О. Кова-
льов й Г. Шарбатов [17: 217–218], можна умовно виформувати парадигму категорії спо-
собу дії, яка об’єднує для перфекта й імперфекта грамему дійсного й умовного способів, 
для імперфекта й імперативу грамему енергетичного способу, для імперфекта грамему 
усіченого способу, для перфекта грамему бажального способу, а також, зокрема, грамему 
наказового способу, що має власну форму вираження (імператив).

Дійсний спосіб – позначає реальний зв’язок предиката з суб’єктом, незалежно від 
погляду мовця на цей зв’язок, тобто безвідносно до того, чи вважає він цей зв’язок бажа-
ним, сумнівним, умовним і т. д. [14: 160]; дійсний спосіб вживається в перфекті (māđin) 
й імперфекті (muđāri‘un marfū‘un), що передають значення теперішнього, минулого й 
майбутнього часу, однак перфект містить відтінок результативності, на відміну від ім-
перфектної незакінченості дії, натомість час дієслова виявляється тільки в контексті (на-
приклад, перфект дієслова fa‘ala може перекладатися як “він зробив” або “він робить” (зі 
значенням доконаності), або “він зробить”) [15: 52; 14: 165–166, 578, 581]; таким чином, 
характерна особливість дійсного способу арабського дієслова – це його обов’язковий 
зв’язок з часами у формах перфекта й імперфекта [17: 217].

Умовний спосіб – використовується в арабській мові для позначення дії, яку мовець 
вважає ймовірною, можливою, бажаною, сумнівною, причинно-наслідковою і т. д. [17: 
406; 14: 162]. Умовний спосіб (muđāri‘un manşūbun) виражається сполученням часток (у 
функції модальних) з дієсловами, утвореними за допомогою заміни флексії імперфек-
та дійсного способу -u на -a й опущення закінчень-нунів (ħaźfu-n-nūni [12: 118]) піс-
ля довгих голосних (наприклад: yaknasu “він підмітає” – kay yaknasa “щоб він підмів”) 
[17: 406; 14: 160; 6: 232]. До часток умовного способу імперфекта належать: ’an, kay, li- 
“щоб” (а також їхні різноманітні комбінації – li-kay, li-’an “для того, щоб”, ’allā, li-’allā, 
kay-lā, li-kay-lā “для того, щоб не”), ħattā “для того, щоб” / “до тих пір, поки”, fa-, wa 
“для того, щоб” / “з тим, щоб” / “і в такому випадку”, ’aw “для того, щоб” / “або ж”, ’iźan 
“у такому випадку” [14: 162; 17: 406; 18: 24]. Водночас арабське дієслово так само часто 
набуває форми імперфекта умовного способу після дієслів, що виражають можливість, 
прагнення, сумнів, повинність та інші модальні значення (наприклад: ţalaba “вимага-
ти”, ħabba “любити”, sa‘ā ’ilā “прагнути до”, ’istaţā‘a “могти”, ’arāda/wadda “бажати, 
хотіти”, yumkinu “можна”, yağibu/yanbaĝī “необхідно” та ін.), а також після модальних 
слів і словосполучень-предикативів (наприклад: ’al-muhimmu ’an “важливо, щоб”, mina-
l-ĥaţā’i ’an “помилково”, mina-l-mustaħīli ’an “неможливо” та ін.) [17: 406; 16: 311–312]. 
Слід зазначити, що дія, виражена формою умовного способу імперфекта, попри ірреаль-
ність виражених значень, завжди стосується майбутнього часу [14: 163; 17: 407]. Варто 
також зауважити, що частка lan “(ніколи) не/ніяк не/в жодному разі не”, яка керує фор-
мою умовного способу імперфекта, виражаючи реальну (дійсну), пов’язану з майбутнім 
часом, дію, на відміну від форми майбутнього часу імперфекта дійсного способу, вказує 
на більшу категоричність заперечення дії (наприклад: lan yaf‘ala hāźā “він у жодному 
випадку не зробить цього”) [17: 407; 14: 162]. Щодо дієслів перфекта, то, з одного боку, 
для вираження значення реально-умовної дії (пов’язаної з дійсним способом) викорис-
товуються сполучення перфектних форм з умовними частками, серед яких: matā/’in/’iźā 
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“якщо”, та з умовно-неозначеними іменами, зокрема: mā “що б не”, man “хто б не”, 
’ayyun/’ayyatun “який/яка б не” (наприклад: matā/’in/’iźā rāğa‘a hāźā-n-naşşa fa-qara’a-
hu ğayyidan “якщо він повторить цей текст, то прочитає його добре”) [17: 477–478; 16: 
357–359, 365–366], з іншого боку – для вираження ірреально-умовної (нездійсненої) дії 
(пов’язаної з умовним способом) вживається форма перфекта з подвійною часткою law… 
la “якщо б…, то…” (наприклад: law kāna-l-faqru rağulan la-qataltu-hu “якщо бідність 
була б людиною, я вбив би її”) [17: 478; 16: 359–362, 365–366].

Усічений спосіб (muđāri‘un mağzūmun) – утворюється від форми імперфекта дійсно-
го способу відкиданням (усіченням/апокопою/сукунізацією [15: 60]) флексії -u й закін-
чень-нунів після довгих голосних (наприклад: yaknasu “він підмітає”– lam yaknas “він 
не підмів”) [17: 476; 14: 163–164, 581]. При цьому усічений спосіб містить широкий 
спектр значень та синтаксичних функцій і вживається у таких випадках: 1) після запере-
чної частки lam “не”, причому дієслово у формі імперфекта, зазвичай, отримує значення 
минулого часу, що рівнозначне запереченню перфекта дійсного способу (наприклад: lam 
yaĥruğ “він не вийшов”); 2) після частки lammā “ще не”, котра становить заперечення 
минулої дії аж до теперішнього часу (наприклад: lammā ya‘lam “він ще не дізнався”); 3) 
після частки li- для вираження наказу або побажання (в 1-ій та 3-ій особах, натомість в 
2-ій, як правило, вживається наказовий спосіб; наприклад: li-yaźhab “нехай він піде!”, 
li-naźhab “ходімо!”); 4) у сполученні з часткою lā “не” для вираження заборони в усіх 
трьох особах (наприклад: lā ta’kul “не їж!”, lā yaqrub “нехай він не наближається”); 5) 
після умовних часток (серед яких: matā/’in/’iźā) та умовно-неозначених імен (серед яких: 
mā/man/’ayyun) для вираження реально-умовної дії, пов’язаної з дійсним способом (на-
приклад: ’in yaźhab zaydun / źahabtu ma‘a-hu “якщо Зайд піде, я піду з ним”); 6) усічений 
спосіб вживається в другій частині речення, якщо перша частина містить наказ, забо-
рону, побажання або ввічливе запрошення, без спеціального слова, яке б вказувало на 
умову, але з відтінком умовності відповідно до змісту (наприклад: ’unşur-nī / ’anşur-ka 
“допоможи мені, допоможу тобі” з відтінком – “якщо ти мені допоможеш, я тобі допо-
можу”) [14: 163–164, 510; 17: 475]. Таким чином, усічена форма виражає значення на-
казу, заборони, побажання або прохання, вираженого у формі ввічливого наказу, а тому 
В. Райт пропонує називати її юсивом або спонукальним способом (хоча на наказ також 
вказує імператив, а на побажання, необхідність, обов’язок і т. д. – умовний спосіб) [18: 
22; 14: 164]. Окрім того, усіченою формою, з одного боку, позначається реально-умовне 
значення способу дії, подібно до перфекта після відповідних часток та імен [14: 164; 17: 
475], а з іншого – так само виражається заперечення минулого часу без тих відтінків зна-
чення (як у частки lan), що виходили б за межі семантики дійсного способу [14: 164]. Як 
наслідок, усічену форму хоча іноді й називають “умовним способом”, однак вираження 
умови займає невелике місце в значеннях цього способу, з-посеред яких, зокрема, виріз-
няється семантичний спектр спонукального, заборонного (прогібітив/ветатив [3: 248]), 
умовляльного (когоратив [3: 249]) й бажального способів (котрі водночас можна розгля-
дати і як відтінки значення умовного способу [3: 248–250] або, навіть, наказового спосо-
бу з різним ступенем апелятивності [2: 573]), а також наказового та дійсного способів; 
звідси, на думку Б. Гранде, логічно використовувати індиферентну назву, застосовану 
арабськими граматистами згідно з формою закінчення: muđāri‘un mağzūmun – “усічена 
форма/спосіб” імперфекта [14: 164].
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Наказовий спосіб або імператив – вживається лише в 2-ій особі для ствердження 
наказу (який арабські граматисти пов’язують з майбутнім часом [12: 89; 8: 15]) й утворю-
ється з 2-ої особи усіченого способу імперфекта опусканням префікса особи, при цьому, 
щоб уникнути двоприголосного початку, імператив отримує протетичний голосний (з 
гамзою), а саме: ’u-, якщо типовий голосний в імперфекті u та ’i- в решті випадків (на-
приклад: ’uknus “підмітай!”) [14: 165; 6: 232; 17: 217–218]. Імператив трьохлітерного 
дієслова іноді заміняється незмінним словом за моделлю (морфологічним типом струк-
тури слова [14: 102–103]) fa‘āli, яке позначає наказове розпорядження (наприклад: nazāli 
“зійти!”) [14: 166; 15: 62].

Енергетичний спосіб або підсилена форма/спосіб – утворюється в імперативі або 
імперфекті усіченого способу додаванням закінчень-нунів -anna (nūnu-t-ta’kīdi-ś-śaqīlatu 
“важкий нун підсилення”) або -an (nūnu-t-ta’kīdi-l-ĥafīfatu “легкий нун підсилення”) та 
вживається: 1) для підкреслення неминучості дії в майбутньому, причому до дієслова до-
дається ще й частка підтвердження la- (наприклад: la-’ağidanna-hu “я його обов’язково 
знайду”), 2) для підсилення наказу, побажання, заборони і т. д. після часток, що керують 
умовним або усіченим способом (наприклад: lan taqtulanna-hu “ти його в жодному ви-
падку не вб’єш”) [14: 167–168; 16: 351]. Однак, слід зауважити, що підсилена форма 
не вважається власне “способом” (хоч подекуди так і називається [15: 61; 18: 24, 44]), 
оскільки її значення тільки нашаровуються на всі інші способи, підкреслюючи їхню дію 
або стан, що неодмінно настануть або повинні настати [14: 168].

Варто також зазначити, що В. Райт ([18: 4–5]) окремо виділяє значення оптатива або 
бажального способу дії ([3: 293]) для дієслова у формі перфекта, яке вказує на бажання, 
моління та прокльони (наприклад: lā laqiytum mā baqiytum đurran “щоб ви, допоки живи-
те, не знали горя!”); водночас, бажальне значення перфекта стосується майбутнього часу 
[14: 154–155] і може вважатися семантичним відтінком або умовного способу [3: 248], 
або наказового способу з нейтралізованим ступенем апелятивності [2: 573].

Таким чином, залежно від поглядів західноєвропейських граматистів на сутність 
концепції ’i‘rāb, парадигма категорії способу дії в арабській мові може, зокрема, склада-
тися з грамем дійсного, умовного, наказового, усіченого способів, а також бажального 
способу (у формі перфекта) чи, навіть, енергетичного способу; причому ірреальних зна-
чень набувають форми умовного (окрім випадків позначення реально-умовної дії), усіче-
ного (зі значенням наказового, спонукального, заборонного, умовляльного й бажального 
способів, окрім випадків позначення реально-умовної дії та заперечення після часток 
lam “не” й lammā “ще не”), наказового (імперативу), бажального (у формі перфекта) й 
енергетичного способів. Водночас в арабській мові модальність крізь призму способу дії 
проявляється морфолого-синтаксично/граматично за допомогою керування різноманіт-
них модальних слів-“факторів” (переважно, часток) флексією дієслів.
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УДК 811.161.2’282
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(Донецьк, Україна)

наЗви гоСПодарСЬКиХ ПриміЩЕнЬ дЛЯ СвійСЬКиХ тварин
у СХідноСтЕПовиХ говірКаХ донЕччини

У статті розглядаються діалектні назви господарських приміщень, призначених 
для утримання свійських тварин. На матеріалі східностепових говірок Донеччини здій-
снено структурно-семантичний аналіз лексем окресленої лексико-семантичної підгрупи.

Ключові слова: діалект, лексико-семантична підгрупа, моделювання, семантична 
структура, сільськогосподарська лексика, східностепові говірки.

В статье рассматриваются диалектные названия хозяйственных помещений, 
предназначенных для содержания домашнего скота. На материале восточностепных 
говоров Донетчины произведен структурно-семантический анализ лексем обозначенной 
лексико-семантической подгруппы.

Ключевые слова: диалект, лексико-семантическая подгруппа, моделирование, се-
мантическая структура, сельскохозяйственная лексика, восточностепные говоры.

The article touches upon the dialectical names of household apartments, intended for 
maintenance of domestic animals. According to the material, devoted to the east-steppe accents 
of Donbass region the lexemes’ structural-semantic analysis of the outlined lexical-semantic 
group was carried out.

Key words: dialect, lexical-semantic group, modeling, semantic structure, agricultural 
vocabulary, east-steppe dialects.

Діалектна лексика сільського господарства відбиває невід’ємну частину життя се-
лян. Вона, як і вся лексика народних говорів,  “відображає активні мовленнєві процеси, 
дозволяє виявити архаїчні та інноваційні явища” [2: 177], чим і викликає до себе інтерес 
дослідників. На сьогодні чимало наукових доліджень присвячені аналізу лексики на по-
значення господарських приміщень. Це роботи Й. О. Дзендзелівського [3], К. Д. Глухов-
цевої [2], Г. О. Козачук [5], Р. Л. Сердеги [8], Л. М. Тищенко [9] та ін. Разом із тим, оче-
видно, що назви господарських приміщень на матеріалі української діалектної лексики 
висвітлено недостатньо, багато регіонів залишаються недослідженими.

актуальність статті полягає у відсутності робіт, присвячених аналізу назв примі-
щень для утримання свійських тварин на матеріалі східностепових говірок. 

мета роботи – виявити назви, що вживаються в донецьких говірках на позначення 
господарських приміщень, з’ясувати їх семантичне наповнення, визначити особливості 
побудови наддіалектної моделі цієї групи лексики.

Назви господарських приміщень для свійських тварин на основі їхньої семантич-
ної спільності ми кваліфікуємо як лексико-семантичну підгрупу (ЛСП), яка є складовою 
частиною лексико-семантичної групи (ЛСГ) назв господарських приміщень, і постає 
чітким структурним утворенням, що перебуває в різнорівневих зв’язках з іншими номе-
нами зазначеної ЛСГ. 
©   Кушмет М.С., 2012
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Усі назви приміщень для утримання домашніх тварин функціонують у сучасних 
східностепових говірках на позначення господарських будівель двору, що зумовлено 
соціально-економічними чинниками. Лише незначна частина інформантів розмежовує 
для себе господарські приміщення, що знаходяться на подвір’ї та ті будівлі, які існували 
в колективних господарствах. Таке розмежування зумовлює виникнення опозиції сем 
‘приміщення для декількох тварин’ : ‘~для багатьох тварин’, яке є регулярною лише в 
частині східностепових говірок. 

ЛСП назв господарських приміщень, призначених для утримання домашніх тварин, 
у говірках Донеччини охоплює 7 сем: ‘хлів, приміщення для домашніх тварин (загальна на-
зва)’, ‘приміщення для кіз’, ‘приміщення для коней’, ‘приміщення для корів’, ‘приміщення 
для овець’, ‘приміщення для свиней’, ‘загорода для худоби на подвір’ї (загальна назва)’.

Лексичний репертуар семи ‘хлів, приміщення для домашніх тварин (загальна назва)’ 
нараховує в говірках досліджуваного діалектного обширу 4 різнокореневі лексеми, а та-
кож дві назви, що утворені від іменника сарáй за допомогою афіксів. Репрезентація ана-
лізованої семи має такий вигляд: сарáй – н.пп. 1-7,9-21,23-30,33,35-39,41-44,46-48,50-52; 
сарáйчиек – н.п. 32; сарáйч’ік – н.п. 49; кон’ýшн’а – н.пп. 8,22,34, сажóк – н.п. 35, хл’ів 
– н.пп. 8,40,45; у н.п. 31 зафіксовано фонетичний варіант хл’ев.

Якщо лексеми сарáй і хл’íв із характерними словотвірними та фонетичними варі-
антами належать до традиційних українських назв загальних господарських будівель 
[10: 24], то вживання з таким значенням лексем кон’ýшн’а та сажóк свідчить про зміни, 
яких зазнали семантичні структури діалектних слів. 

Діалектологічні розвідки підтверджують, що виразним явищем діалектного слова 
є його здатність до семантичного розгалуження. Наростання семантики слова на жи-
вомовному ґрунті, як зауважує В. С. Ващенко, може відбуватися за рахунок декількох 
умов [1: 71-72]. Подекуди розгалуження простежується між значеннями, які “близь-
ко пов’язані спільною функцією означуваних предметів або через зовнішню схожість 
предметів чи дій” [Там само: 72]. Відповідно, розширення семантики діалектних слів 
кон’ýшн’а та сажóк пояснюється “функціональним навантаженням” реалій.

Розглянемо докладніше семантичне наповнення лексем цієї мікропарадигми.
Лексема кон’ýшн’а, подана у “Словнику української мови” як синонім до сло-

ва стáйн’а зі значенням ‘спеціальне приміщення, будівля, де тримають коней’ [СУМ 
(9: 637)], за матеріалами “Атласу української мови” спорадично вживається на території 
Полісся, Середньої Наддніпрянщини [АУМ (1: к. 284)], Нижньої Наддніпрянщини, Сло-
божанщини, Донеччини [АУМ (3: к. 68)] з семою ‘будівля для всіх свійських тварин’. 
К. Д. Глуховцева підкреслює, що “уживання цієї лексеми (кон’ýшн’а – М.К.) зі значен-
ням ‘хл’ів, приміщення для домашніх тварин (загальна назва)’ свідчить про динамізм її 
семантики” [2: 178]. Цікаво, що в російських говорах лексема кон’ýшн’а зафіксована на 
позначення приміщення для будь-якої худоби, хоча там ніколи не тримали коней [6: 84]. 

Лексема сажóк, яка є демінутивним утворенням від лексеми саж ‘рублений хлів, у 
якому відгодовують свиней’ [СУМ (9: 14)], у східностепових говірках, репрезентуючи 
сему ‘хлів, приміщення для домашніх тварин (загальна назва)’, як бачимо, теж зазнала 
семантичного розгалуження, не виявленого в інших говорах. 

При реалізації семи ‘приміщення для кіз’ домінують багатозначні лексеми сарáй 
– н.пп. 1,2,4-7,9,10,15,20,23-25,27,29,30,33,35,37,43,47,51 (у н.п. 49 засвідчено деміну-
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тивне утворення сарáйч’ік); хл’ів – н.пп. 5,40 (фонетичний варіант хл’ев зафіксовано в 
н.п. 31). Привертає увагу, що в н.п. 5 лексема хл’ів має лише одну сему ‘приміщення 
для кіз’, пор.: к’із дéржут’ у хл’ів’í / хл’ів такúй стрóйат’ спеиц’іáл’но дл’а к’із / а 
вс’іх íнших там у свиенáрниеку / свиенéй / у в’івчáрн’і / овéц’/ корóв у корóвниеках // (5). 
Лексема кон’ýшн’а, виявлена у говірках н.пп. 8,22,34 зі значенням ‘хлів, приміщення 
для домашніх тварин (загальна назва)’, у н.п. 50 уживається із семою ‘приміщення для 
кіз’, а н.п. 34 відома у двох значеннях ‘приміщення для кіз’, ‘приміщення для корів’. 
Напр.: кон’ýшн’а йé / там і кóзи і корóви // а дл’а вс’іх остал’нúх спеиц’іáл’н’і будýйут’ 
пострóйки // (34). 

З подібною семантикою в досліджуваних говірках функціонують  лексеми в’івчáрн’а 
– н.п. 8, овчáрн’а – н.п. 45, омшáрниек – н.пп. 34,48, козл’áтниек – н.пп. 42,23, зрідка 
вживається в цьому ж значенні лексема лапáс – н.п. 17.

Показово, що в російських тверських говорах зафіксована назва амшáн:ик у значенні 
‘утепленное здание внутри двора для малого скота’ [ТСГТО].

Лексема козл’áтниек у цій мікропарадигмі є єдиною, що утворилася за допомогою 
афіксів від кореня козл-. Імовірно, вона виникла в мовленні діалектоносіїв східностепо-
вого регіону за аналогією до назв інших господарських приміщень, як-от свиенáрниек, 
кор’íвниек тощо. 

Лексема лапáс перегукується з літературною назвою лабáз, що у “Словнику україн-
ської мови” визначається як ‘приміщення для продажу або зберігання зерна та борошна’ 
[СУМ (4: 427)], і позначається як застаріла лексема. Дослідники вбачають запозичення 
цієї назви з російської мови в значенні ‘навес, сарай’ [Фасмер (2: 442)]. В інших діа-
лектних джерелах також знаходимо лексеми лабáз, лапáс, лабáз з різним семантичним 
наповненням. Так, на Поліссі лабáз уживається на позначення будівлі для сільськогоспо-
дарського реманенту [АУМ (1: к. 288)]. Цікаво, що за даними “Атласу української мови” 
на Слобожанщині та Донеччині лабáз побутує з таким самим значенням [АУМ (3: к. 70)], 
а на території Східної Слобожанщини назва лапáс засвідчена як ‘загорода для великої 
рогатої худоби вдома або в полі’ [2: 180].

Сему ‘приміщення для коней’ маніфестують у східностепових говірках полісемічні 
лексеми сарáй, хл’íв, а переважає у досліджуваних говірках назва кон’ýшн’а. Можливо, 
це пояснюється тим, що останнім часом знизилася господарська цінність коней, тому 
розвинена синонімія у назвах, що властива іншим парадигмам, при репрезентації семи 
‘приміщення для коней’ відсутня.

Сема ‘приміщення для корів’ реалізується лексемами сарáй – н.пп. 1,3, 5,7,9,10-
22,24-30,33,37-39,41,44,46-48,50,52; хл’íв – н.пп. 8,31,40,45 (у говірці 31 лексема хл’ев за-
свідчена в одному значенні ‘приміщення для корів’), баз – н.пп. 8,35,43 (демінутив базóк 
спостережено у н.п. 2). У н.п. 34 на позначення приміщення для корів відома лексема 
кон’ýшн’а, яка в цій говірці є багатозначною й уживається також із семою ‘приміщення 
для кіз’. Паралельно зафіксовано номен кор’íвниек – н.пп. 5,17,23,30,32,42,49,51 із фоне-
тичним варіантами корóвниек – н.пп. 8,45,48, карóвниек – н.пп. 4,6,35. Спорадичним ви-
явом характеризується в говірці н.п. 48 двокомпонентна назва корóв’ачий сарáй та номен 
скóтниек – н.п. 29. 

Лексеми баз, базóк має у літературних джерелах близьку семантику і визначається 
як ‘загон, скотный двор’ [Фасмер (1: 105)]. Назва скóтниек теж є мотиваційно прозорою, 
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адже це дериват від іменника скот ‘четвероногі свійські сільськогосподарські тварини’ 
[СУМ (9: 307)].

У н.п. 15 лексично реалізована опозиція сем ‘приміщення для декількох корів’ : ‘~для 
багатьох корів’: сарáй : карóвн’ік. Пор.: у сарáйі стойáла карóва / а т’і на карóвн’іках 
стойáли / дл’íн’:і так’í / багáто булó карóв // стойáли там савхóз’к’і // (15).

У літературній мові сема ‘приміщення для овець’ позначається лексемами в’івчáрн’а 
або кошáра [СУМ (1: 551)]. Через значну кількість словотвірних варіантів репертуар 
назв у досліджуваних говірках значно ширший. Це підтримано словотвірними проце-
сами у діалектному середовищі та міждіалектними, міжмовними контактами. Так, сема 
‘приміщення для овець’ репрезентована, крім загальних назв (сарáй, хл’íв, кон’ýшн’а), 
словотвірно-морфологічними варіантами основного репрезентанта та лексемами різних 
коренів. Найпоширенішим є номен в’івчáрн’а – н.пп. 8,17,24,50, що збігається з літера-
турною назвою цієї реалії, а також лексеми, утворені за допомогою поширених у говірках 
суфіксів -ник-, -н-, -к-. Наприклад, овчáрниек – н.пп. 20,33,30; овчáрн’а – н.пп. 5,29,42,45; 
овчáрка – н.п. 1. Зрідка вживаються лексеми кошáра – н.пп. 27,35, омшáрниек – н.п. 34. 
Як бачимо, спільнослов’янська назва кошáра [7: 104], домінантна в багатьох українських 
говірках південно-західного наріччя [3: 123], південно-східного наріччя [2: 184], у схід-
ностепових говірках зазнає нівеляції. На нашу думку, це пояснюється меншою пошире-
ністю вівчарства на Донеччині [4: 482].

У двох населених пунктах простежена опозиція сем ‘приміщення для декількох 
овець’ : ‘~багатьох овець’: сарáй : овéчн’ік (15), сарáй : аншáн (7). Пор.: дл’а овéц’ то 
сарáй / а калúс’ у калхóз’і деиржáли / багáто булó / так казáли аншáн // (7). 

У цьому ряді цікавою видається назва аншáн, яка, ймовірно, походить від лексеми 
амшáн:ик, що, як уже зазначалося вище, побутує у російських говорах із семою ‘уте-
пленное здание внутри двора для малого скота’ [ТСГТО]. 

Мікропарадигма лексичних репрезентантів семи ‘приміщення для свиней’ має в 
східностепових говірках найбільшу кількість лексем, серед яких  чимало фонетичних та 
морфологічних варіантів. Якщо порівняти лексичні репрезентанти сем ‘хлів, приміщен-
ня для домашніх тварин (загальна назва)’ і ‘приміщення для свиней’, то на наддіалек-
тному рівні актуальними постають 20 типів лексичних протиставлень (табл. 1). Причину 
великої варіативності у назвах приміщень для свиней вбачаємо в тому, що на Донеччині 
у галузі сільського господарства діяльність, пов’язана з вирощування свиней, є доміную-
чою, порівняно з утриманням інших видів свійських тварин. 

Отже, сема ‘приміщення для свиней’ у досліджуваних говірках репрезентована 
різними суфіксальними утвореннями від основи свин-: свиен’ýшниек – н.пп. 27,40,48; 
свиенóшниек – н.п. 30; свиенушóк – н.пп. 4,6; свиенýх – н.пп. 4,6, 14,51; свиенáрка – 
н.п. 51; двокомпонентною назвою свúн’ачий сарáй – н.п. 48, лексемами баз, базóк – 
н.пп. 5,9,35,37,43; саж – н.п. 27;  сажóк – н.пп. 2,20; сáжиек – н.пп. 17,36;  сáжниек – н.п. 
17;  л’ох – н.пп. 22,51. 

У низці назв, що вживаються зі значенням ‘приміщення для свиней’ привертає увагу 
лексема л’ох, яка у літературній мові зафіксована зі значенням ‘погріб, підвал’ [ЕСУМ 
(3: 348)] і східностеповим говорам Донеччини – крім н.пп. 22,51 – відома з цією ж се-
мантикою. Назва л’ох не засвідчена з семою ‘приміщення для свиней’ у відомих нам 
діалектних джерелах. Натомість цікавими видаються похідні утворення від л’ох-, які в 
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діалектному мовленні стосуються реалій, так чи інакше пов’язаних зі свинями, напр.: 
л’óха ‘доросла свиня’, ‘свиноматка’ [ГГ: 117], л’óхатис’ ‘паруватися (про свиню)’ 
[СЗГ (1: 255)].  Решта назв походить від тих лексем, які історично маніфестують сему 
‘приміщення для свиней’. Так, за лексемою саж “ще з ХVIII ст. в українській мові за-
кріпилося значення ‘спеціальне приміщення для свиней’” [2: 184].  

Таблиця 1
Но-
мер
мо-
делі

Сема ‘хлів, примі-
щення для домаш-
ніх тварин (загаль-

на назва)’

Сема ‘приміщення для свиней’ Говірки

‘приміщення для де-
кількох свиней’

‘приміщення 
для багатьох 
свиней’

1. кон’ýшн’а свиенáрниек - 34
2. кон’ушн’а л’ох - 22
3. сарáй л’ох // 

свиенýх // свиенáрка 
- 51

4. сарáй сáжиек // сажнúк - 17
5. сарáй сарáй свиенáрниек 12,15,25,47,50 
6. сарáй баз - 19
7. сарáй сáжиек - 36
8. сарáй свиен’ýшниек // сáж - 27
9. сарáй свиен’ýшниек // 

свúн’ачий сарáй 
- 48

10. сарáй свиенáрниек - 1,3,7,9,10-14, 
16,18,21,23-
26,28,29,33,35, 
38,39,41-44, 
46,48,52

11. сарáй свиенáрниек // баз // 
базóк

- 35,37,43

12. сарáй свиенáрниек // сажóк - 2,20
13. сарáй свиенóшниек - 30
14. сарáй свиенýх // свиенушóк свиенáрниек 4,6,14,51

15. сарáйчиек свиенáрниек - 32
16. сарайч’ік свиенáрниек - 49
17. хл’ев свиенáрниек - 31
18. хл’ів свиен’ýшниек - 40
19. хл’ів свиенáрниек - 45
20. хл’ів // сарáй кон’ýшн’а - 8
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Для чотирьох говірок (н.пп. 4,6,14,51) релевантною виявилася опозиція сем ‘при-
міщення для декількох свиней’ : ‘~багатьох свиней’ (див. 5, 14 номер моделі в табл. 1), 
репрезентована лексемами-опозитами свиенýх : свиенáрниек,  свиенушóк : свиенáрниек, 
пор.: свиенýх, свиенушóк / це ж там де парас’á // а свиенáрниек / це йак багáто свиенéй 
дéржут’ / і мáтки здобувáйут’ / це ужé ц’íла хфéрма / а йак однé парас’á дéржиеш / то 
у свиенýх // (6). Така опозиція властива говіркам, розташованим на півночі Донеччини. 

Опозиція сем ‘приміщення для декількох свиней’ : ‘~багатьох свиней’, виражена лек-
семами сарáй : свиенáрниек, є релевантною для східностепових говірок, розташованих 
у західно-південній частині Донецької області (н.пп. 12,15,25,47,50). Напр.: сарáй для 
свúнки / свиенáрниеки у нас булú у совхóз’і / ох / і багáто там свиенéй булó / а шчас неи 
дéржут’ ужé там н’ічóго / неимá совхóз’ів / а дóма рóбл’ат’ дл’а свиен’í сарáй // (15).

Сема ‘загорода для худоби на подвір’ї (загальна назва)’ репрезентована в донецьких 
говірках лексемами: загорóдка – н.пп. 1,3-6,9-14,16,18-24,27-32,35-41,43-48,52; огорóжа 
– н.пп. 42,49,51; загорóда – н.пп. 26,50; вúгорода – н.п. 2; зáгород – н.п. 17 (у н.п. 42 
лексема зáгород позначає лише загороду на подвір’ї для коней);  зáгорода – н.п. 25; загóн 
– н.п. 34; загóнч’ік – н.п. 15; баз – н.пп. 7,8 (у н.п. 33 використовується демінутив базóк).  

Таким чином, у говірках Донеччини більшість назв сільськогосподарських примі-
щень збігаються з літературними відповідниками, однак мають відмінності (підтрима-
ні, здебільшого, міждіалектними та міжмовними контактами). Серед таких особливос-
тей варто виокремити: а) значну варіативність (хл’ів – хл’ев; загорóда – зáгород; сáж 
– сажóк); б) зміни в семантичній структурі слів (лабáз ‘приміщення для продажу або 
зберігання зерна та борошна’ [СУМ (4: 427)] – лапáс ‘приміщення для кіз’ – н.п. 17; 
свиенáрка ‘та, хто доглядає свиней’ [СУМ (9: 70)] – ‘приміщення для свиней’ – н.п. 51).    

Формування мікропарадигм лексико-семантичної підгрупи назв господарських при-
міщень для свійських тварин переважно залежить від екстралінгвістичних чинників, що 
пов’язані з особливостями господарювання на Донеччині. Так, найбагатшим лексичним 
репертуаром характеризується група репрезентантів семи ‘приміщення для свиней’. 

Міждіалектні контакти, особливості співіснування діалектного й літературного ком-
понентів у східностепових говірках спричиняють варіативність лексеми як у межах од-
нієї говірки (свиенýх // свиенáрка – н.п. 51), так і на наддіалектному рівні (саж – н.п. 
27,  сажóк – н.пп. 2,20, сáжиек – н.пп. 36,17, сáжниек – н.п. 17), а також розширюють 
дублетно-синонімічні зв’язки (сарáй // свиенáрниек // сажóк – н.пп. 2,20). Усе це визначає 
головну особливість побудови наддіалектної моделі назв господарських приміщень для 
свійських тварин у східностепових говірках Донеччини. 

У діалектному мовленні східностепових говорів спостерігається розгалуження се-
мантики, через що слова виступають багатозначними лексемами і входять до різних мі-
кропарадигм лексико-семантичної підгрупи назв приміщення для утримання свійських 
тварин.   

Перспективним вбачаємо подальші дослідження тематичної групи лексики сільсько-
го господарства східностепових говірок Донеччини, що дозволить виявити особливості, 
які відбуваються в семантичній структурі діалектного слова на сучасному зрізі.
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Русановська Т.В. 

(Кіровоград, Україна)

варіативніСтЬ СЕмантичноЇ СтруКтури СЛова в мовЛЕнні
(на матеріалі вторинних номінацій частин тіла  

в українському та німецькому сленгу)

У статті здійснено спробу виявити особливості варіювання семантичної структу-
ри вторинних номінацій частин тіла людини в українському й німецькому сленгaх. Ви-
значено чинники, що зумовлюють семантичну трансформацію слів у сленгу та її типи.

Ключові слова: семантична структура, вторинна номінація, сленг, соматизм.
В статье осуществлена попытка выявить особенности варьирования семантичес-

кой структуры вторичных номинаций частей тела человека в украинском и немецком 
сленгах. Установлены факторы, определяющие семантическую трансформацию слов в 
сленге и ее типы.

Ключевые слова: семантическая структура, вторичная номинация, сленг, сома-
тизм.

In the article an attempt to identify characters of the semantic structure variation of the 
human body parts in the Ukrainian and German slang is made. The factors to determine 
semantic transposition of words in the slang and its types are defined. 

Key words: semantic structure, secondary nomination, slang, somatisms.

Процес переосмислення семантики слова зумовлений психологічними властивостя-
ми людини, особливостями її мислення, сприйняття навколишнього світу та самої себе. 
Мова відображає мислення людини і тим самим завдяки її дослідженню можна зазирну-
ти в глибини людської ментальності. Однак очевидним є і той факт, що мова як цілісна 
система, що функціонує за власними законами, впливає на формування мислення. Тож 
процес семантичного переосмислення слова зумовлений як гносеологічними (позамов-
ними), так і мовними чинниками. 

Мова як і саме людське мислення є нескінченно змінюваним, динамічним явищем. 
Аналіз мовних одиниць в діахронічному розрізі виявляє зміну складу і обсягу свого зна-
чення, іноді зовсім непередбачуваним шляхом. Лексичне значення віддзеркалює знання 
про предмети чи явища навколишньої дійсності. Оскільки процес людського пізнання 
ніколи не припиняється, то й система знань постійно змінюється, а разом з нею – і зна-
чення слів. «Мислення є відображенням дійсності, а дійсність безкінечна. Отже, і люд-
ське мислення ніколи не зупиняється [...] Тому й мовний знак, якщо він дійсно є актом 
мислення, теж заряджений цією постійною здатністю до безкінечного розвитку, ніколи 
не стоїть на місці й має нескінченні семантичні можливості» [1: 118]. Мовні значення 
можна назвати об’єктивними, адже вони відображають об’єктивну дійсність. Але, з ін-
шого боку, вони неодмінно включають і суб’єктивний досвід кожного індивіда, носія 
мови, тому саме в комунікації відбуваються семантичні зміщення в структурі лексичного 
значення. Тож дослідження семантичного варіювання мовного знака, його принципів та 
©   Русановська Т.В., 2012
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механізмів, завжди залишаються актуальними, тим більше коли мова йде про один з най-
більш динамічних мовних пластів – сленгову лексику. 

У лінгвістиці існують різні підходи до визначення структури слова (Ю. Д. Апресян, 
Л. М. Васильєв, Б. О. Плотников, В. М. Русанівський, Ж. П. Соколовська, Ю. С. Сте-
панов та ін.). Однак у лексичному значенні неодмінно виділяють окремі елементи – 
семеми, лексико-семантичні варіанти, у яких, у свою чергу, з метою наукового аналі-
зу можна виділити компоненти – семи (диференціальні показники, ознаки, семантичні 
множники, семантичні елементи), – що відбивають у мові об’єктивно властиві чи при-
писувані денотату якості. Семи часто розглядають як найменші смислові елементи мови,  
які, об’єднуючись у смислові одиниці – семантеми, складають цілісну смислову картину 
мови. Семи визначаються як граничні й неподільні в змістовому плані, інтуїтивно зрозу-
мілі мовцям одиниці, що складають сукупність смислів відповідної мови [2: 53].

Кількість компонентів, що виокремлюють у лексичному значенні слова, не стала, а 
змінюється залежно від обсягу й характеру лексичного значення. Кожен із цих складни-
ків володіє відповідним набором сем. Однак значення слова не можна розглядати ста-
тично, словниковий його варіант – це лише схема реального лексичного значення, яке 
існує в мовленні.

У семантичну структуру слова, крім постійного набору сем, включені також імп-
ліцитні, приховані, які стають значущими лише в ситуативному вживанні. У випадку, 
коли актуальними стають постійні семи, вживання слова звичне, нормативне, тоді як 
виділення потенційних сем призводить до появи у нього додаткової експресивності чи 
переносного значення. Таким чином, переосмислення семантики й формування в слова 
вторинного, похідного значення зумовлене актуалізацією тих чи тих його семантичних 
показників. 

У конкретному мовленнєвому акті мовні одиниці беруть участь у формуванні смис-
лу висловлювання, пристосовуючи свою семантику до наміру мовця, тому актуалізація 
окремих компонентів лексичного значення слова часто носить індивідуальний характер. 
Індивідуалізація лексичного значення здійснюється на основі імпліцитних асоціативних 
сем. Такі асоціації в сленговому мовленні, крім постійних, закріплених за словом у ре-
зультаті його вживання в межах певного макроконтексту, можуть бути ще й випадкови-
ми, особистісними. 

Лексичне значення може трансформуватись лише частково, не торкаючись ядра, але 
призводить до нашарування на нього образного компонента, який може суперечити по-
няттєвому змісту ядра. У сленгу образний компонент часто супроводжується прирощен-
нями емоційного характеру. Вираження емоцій за допомогою мовних засобів є однією з 
основних функцій сленгу. Лаконічні й експресивні сленгізми якнайкраще відображають 
емоційні стани та переживання мовців. Такий тип трансформації зумовлює появу ва-
ріанта значення слова. Якщо індивідуально-авторська метафора є вдалою і зрозумілою 
для більшості носіїв субмови, то вона стає надбанням загального словника сленгу. На-
приклад, за ЛО der Vorbau (частина будівлі, що виступає [балкон]) – «1. vorspringender, 
angebauter Teil eines Gebäudes». [Du VI, с. 2810] (1. виступаюча добудована частина бу-
дівлі) закріпилось вживання її як сленгової вторинної номінації на позначення жіночих 
грудей, що зафіксоване у словнику – «2. (salopp, scherz.) starker Busen, Balkon“ [Du VI, 
с. 2810] (2. [фам.-розм., жарт.] великі груди, балкон). Наприклад:
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Die junge Dame hielt eine interessante Rede, doch die Schüler waren mehr  
an ihrem Vorbau interessiert als an ihrem Vortrag [7].

Актуалізація може призводити до повної трансформації лексичного значення, у ре-
зультаті чого відбувається зміна родової і диференційних ознак у cемантичній структурі зна-
чення. Така актуалізація можлива за умов несумісного мікроконтексту [4: 52]. Наприклад:

Зараз як трісну, румпель одразу відіб’ю [ССУС].
Румпель – «Одноплечий або двоплечий важіль на судні для повертання стерна» 

[ТСУМ] є терміном на позначення приладу в галузі мореплавства. Поява номінації в не-
сумісному для первинного значення контексті на позначення частини тіла людини свід-
чить про повну трансформацію її лексичного значення. Таке семантичне перетворення 
можливе внаслідок асоціативного уподібнення його носу людини – «1. Орган нюху у 
вигляді виступу над ротом із дихальними шляхами на обличчі людини, морді тварини» 
[ТСУМ].

Зміна родових і диференційних ознак внаслідок використання слова в новому, нети-
повому для нього дискурсі призводить до виникнення сленгових вторинних номінацій. 
Так, die Nase (ніс) в німецькому сленгу має воринна номінація der (Riech)kolben (колба) 
– «2. (Chemie) hitzenbeständiges, flachenförmiges bauchiges Glasgefäß mit längerem Hals, 
das zum Destilieren oder Erhitzen von Flüssigkeiten verwendet wird“ [Duden IV, с. 1512] 
(2. (хімія) термостійка випукла скляна колба з видовженою шийкою, що застосовується 
для дистилювання чи нагрівання рідин). Вузькоспеціалізований термін з галузі хімії ви-
користовується як сленгова вторинна номінація частини тіла людини:

Silke: «Steck deinen Riechkolben in deine Angelegenheiten» [7].
Hans: «Der Fritz hat aber auch einen Riechkolben!» [7].
Таким чином, виділення не однієї, а кількох сем у мовленнєвих ситуаціях призводить 

до подвійної актуалізації, яка формує смислову двоплановість і слугує для творення ко-
мічного в сленгу.

– А що у Вас спільного із сибірськими шаманами?
– Та я, якщо не по-моєму, теж одразу б’ю в бубон [Телепередача «95 квартал  – Ін-

тер. – 12.12.2009].
Унаслідок одночасного акцентування значень слова бубон – «ударний музичний 

інструмент; дерев’яний або пластиковий обруч з мембраною зі шкіри або пластику 
(із вмонтованими в нього брязкальцями або без них)» [ТСУМ] та сленговий соматизм 
бубон на позначення голови людини. У цьому контексті виникає семантична двоплано-
вість, яка сприяє досягненню ефекту смішного.

Так само механізм творення комічного в прикладі з німецької мови: Fridolin: „Ey 
schau dir mal Fraukes Gesicht an!“

Chris: «Hehe, die hat ja ‘ne richtige Butterbirne nicht nur in ‚ner Schale“ [7]. 
ґрунтується на актуалізації поряд з літературним значенням лексеми die Butterbirne 

(авокадо) як фрукту також її вторинного значення як сленгового соматизму на позначен-
ня обличчя людини. Отже, у процесі функціонування в сленгу семантика наведених слів 
набуває смислових прирощень, увиразнення яких зумовлює її трансформацію. 

Таке алогічне контекстуальне сполучення слів з несумісною, з погляду мовної нор-
ми, семантикою формує глибший смисл висловлювання, надає йому комічного відтінку 
й експлікує спосіб мислення мовця. Самовираження через мовну творчість є ще однією 
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функцією сленгу, що ґрунтується на несприйнятті усталених штампів і трендів. Вико-
ристовуючи сленг, мовець тим самим прагне до автентичності мови, яка б «пасувала» 
до особистості, її позиції та відповідала її системі цінностей. У неформальних ситуа-
ціях мовець намагається заповнити прогалини в загальномовному лексиконі через нові 
сленгові утворення. Отже, в актуальному дискурсі маємо справу не лише з об’єктивним 
словниковим значенням слова, а також зі смисловим нарощенням, якого воно набуває в 
конкретній комунікативній ситуації. Тобто, кожен сленговий вираз містить комунікатив-
ний смисл, який залежить від відповідної інтенції мовця. Наприклад:

Прошу Вас звільнити мене від обов’язків голови сільради, бо я не голова, а балабуха 
[8: 51].

Застосування сленгових слів та виразів має ігрову основу. Використання гри в мов-
ленні реалізує прагнення людини «розмалювати» буденність, залучаючи для цього аб-
сурд і гумор. Комічний ефект в наведеному прикладі досягається контекстуальним варі-
юванням значення слова голова. У першому випадку воно вжито в значенні «4. Керівник 
установи, організації та їх відділів», а в другому – неочікувано у значенні «9. Продукт 
харчування у вигляді кулі, конуса» [СУМ ІІ, с. 109], на що вказує порівняння з балабухою 
– «2. Невелика булочка» [СУМ І, с. 93]. Порівняймо також у такому прикладі:

– So fett und auch noch bauchfrei, nenene!
– Ja, man sieht die Teddyohren! [7].
Комічність реалізується через характеристику живота як der Teddyohren 

«вуха Тедді», де Teddy – «in Form und Aussehen einem Bären nachgebildetes 
Stofftier für Kinder» [Du VI, сс. 2573] (дитяча м’яка іграшка за формою  
та зовнішнім виглядом подібна ло ведмедя).

Наведені приклади ілюструють потенціал індивідуальних семантичних конотацій, 
що в дискурсі доповнюють об’єктивне словникове предметно-понятійне значення. Без-
межні й непередбачувані асоціативні зв’язки спричиняють творення оказіональних вто-
ринних номінацій. Новий лексико-семантичний варіант чи відтінок значення, що ви-
никає внаслідок такого переосмислення може навіть суперечити первинному значенню 
лексичної одиниці. 

Із плином часу у свідомості мовців первинне значення слова може замінюватись но-
вим або співіснувати з ним. Так, архетипне уявлення про голову людини як верх в ана-
томічному коді українців і німців зумовило виникнення й закріплення в узусі сленгової 
вторинної номінації голови дах / das Dach:

Даша лопоче, що в мене дашок поїхав, але я знову наполягаю [10: 234].
У когось із нас поїхав дашок – думаю про себе [10: 240].
Голова – «1. Частина тіла людини або тварини, в черепі якої містить-

ся головний мозок» [ТСУМ]. Дах – «1. Верхня частина будівлі, що слугує  
її покриттям; покрівля» [ТСУМ]. Der Kopf – „1. oft rundlicher [durch den Hals mit dem 
Rumpf verbundener] Körperteil des Menschen und vieler Tiere, zu dem Gehirn, Augen, 
Nase, Mund und Ohren gehören“ (округлої форми частина тіла людини та багатьох 
тварин, що з’єднується з тулубом за допомогою шиї та до якої належать мозок, 
очі, ніс, рот, вуха) [Du IV, с. 1552]. Das Dach – «Oberer Abschluß eines Hauses, eines 
Gebäudes, der entweder durch eine horisontale Fläche gebildet wird oder duch eine mit Ziegeln 
oder anderem Material gedeckte [Holz]konstruktion, bei der die Flächen im bestimmten 
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Winkel zueinander stehen (wodurch sich verschiedene Dachformen ergeben) „ [Du II, 
с. 475] (вершина будівлі, яка являє собою (дерев’яну) конструкцію, покриту черепи-
цею чи іншим матеріалом, у вигляді однієї горизонтальної площини або двох площин,  
що розміщуються під певним кутом і тим самим утворюють різні форми даху). Звична 
сфера вживання слова дах / das Dach як архітектурного терміна розширилась за рахунок 
появи у нього сленгової вторинної номінації голови людини. 

Таким чином, у дискурсі слід говорити не про значення слова, а про його смисл, 
який формується суб’єктом мовлення. Уживання слова в нетиповому для нього контексті 
спричиняє встановлення нових асоціативних зв’язків і формування на їхній основі но-
вих вторинних номінацій. Отже, чинником, який зумовлює семантичну трансформацію 
у сленговому слововживанні, є актуалізація його потенційних сем. Вирішальну роль у 
визначенні напряму актуалізації у сленгу відіграє індивідуальність мовця, його особис-
тісний досвід та інтенції, а також конкретний контекст слововживання. Перспектива зі-
ставного дослідження семантичних трансформацій слів в українському та німецькому 
сленгу визначається його можливістю виявити та порівняти принципи та механізми се-
мантичного перетворення слів у різних мовах, тим самим наблизитись до розуміння його 
універсальних та відмінних рис у не близькоспоріднених мовах.
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ЗвЕртаннЯ ЯК марКЕри адрЕСантного аСПЕКта  
мовЛЕннЄвиХ аКтів ПитанЬ вторинноЇ ФунКЦіЇ

Стаття присвячена звертанням з позиції їх  репрезентації в інтимному спілкуван-
ні. Здійснюється аналіз звертань у рамках мовленнєвих актів, що виражені питаннями 
вторинної функції. 

Ключові слова: звертання, адресант, адресат, мовленнєвий акт, мовленнєвий 
жанр, питання вторинної функції.

Статья посвящена обращениям с точки зрения их репрезентации в интимном об-
щении. Проводится анализ обращений в рамках речевых актов, реализируемых вопроса-
ми вторинной функции. 

Ключевые слова: обращение, адресант, адресат, речевой акт, речевой жанр, 
вопросы вторичной функции.

The article deals with some characteristic features of the semantic  representation of the  
address in the intimate interaction. The address  is analysed in speech acts expressed by sec-
ondary interrogatives, in particular.

Key words: address, аddresser, аddressee, speech act, speech genre, secondary interroga-
tives.

 З 1980х років опис мовних одиниць  проводиться в акціональному аспекті. Велика 
увага  надається дослідженню й виявленню стійких типів функціонування усного мов-
лення або мовленнєвих актів/дій та мовленнєвих жанрів.

У дослідженнях висловлення вивчається не лише його форма, мета функціонування, 
а також вплив, якого зазнає Адресат цього висловлення. Такі дослідження проводяться в 
межах  прагмалінгвістики, об’єктом дослідження якої є відношення між мовними одини-
цями й умовами їх вживання у комунікативному просторі, в якому взаємодіють Адресант 
і Адресат. 

Для прагматично зорієнтованих досліджень особливо важливим є фактор комунікан-
тів. “Для прагмалінгвістики, яка розуміє мовленнєвий акт як дію, вплив, з допомогою 
якого реальний мовець може впливати на свідомість реального слухача, фактор комуні-
кантів є важливим з багатьох причин. Його варто враховувати при аналізі всіх етапів роз-
гортання мовленнєвої дії: на стадії формування комунікативної інтенції мовця важливою 
є не лише його особистість, але й особистість того, хто слухає  (а, можливо, і третіх осіб 
– непрямих учасників комунікації); на етапі локутивного оформлення мовленнєвого акту 
фактор інтерперсональних стосунків зумовлює вибір мовних засобів, стилю спілкуван-
ня; з точки зору ілокутивної функції цей фактор визначає підтип мовленнєвого акту ( на-
приклад, спонукання може бути реалізовано ін’юнктивом / реквестивом в залежності від 
співвідношень соціальних статусів і ролей комунікантів). Від фактору адресанта і адре-
сата залежать також стратегії і тактики мовленнєвої  комунікації, вибір певних комуніка-
©   Кіт Л.С., 2012
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тивних принципів, зокрема необхідного «регістру» ввічливості, щирості та інше» [1: 52]. 
У аналізі мовленнєвих жанрів  Адресант і  Адресат теж включені у  схему аналізу 

[2]. Образ Адресанта у жанрах інтимного спілкування сприймається як мовець, що за-
цікавлений у встановленні або розвитку інтимності. Зокрема Адресант зацікавлений у: 
перенесенні частини переживань, радості, горя, відповідальності на партнера по спіл-
куванню; виведенні стосунків на новий міжособистісний рівень; з’ясуванні стосунків. 
Адресат мовленнєвих жанрів інтимного спілкування – це людина, що сприймається 
Адресантом як друге я, його повірник, або  об’єкт симпатії автора висловлення. 

Емотивно-оцінковий зміст у відношені Адресанта до Адресата формує адресатний 
аспект мовленнєвих актів. Формою прояву адресатного та інтерперсонального аспектів 
мовленнєвого акту є звертання та особова дейктика. Проблемі звертань присвячена 
низка досліджень у лінгвістиці [3] , [4], [5], [6], [ 7]. Невирішені проблеми, що пов’язані з 
класифікацією цього мовного явища, чітко видно по його неоднозначній термінологічній 
номінації: звертальна форма, звертальний відмінок, вокатив, звертання, апелятив, кому-
нікативне звертання, комунікат. Вслід за такими дослідниками як [8], [1], [9], вважаємо 
звертання складовою комунікативного акту і частиною складного мовленнєвого акту.

 Як вважають окремі вчені [10], [11], [12: 272] набір соціальних факторів задіяно при 
виборі звертання: ситуація; соціальний статус або ранг іншого; рід; вік; сімейні стосун-
ки; професійна ієрархія; статус у транзакції (напр.., ситуація у сфері послуг, чи взаємини 
«лікар- пацієнт», чи священник- парафіянин); раса; або рівень інтимності .

Щодо останнього, то Р. Водгау [12] стверджує що, «звертання за титулом є найменш 
інтимною формою звертання, оскільки титули позначають ранг і рід заняття, як Colonel, 
Doctor, or Waiter. Такі звертання є знеособленими. Тому, можна стверджувати, що Doctor 
Smith є маркером більш наближених стосунків ніж просто Doctor. ... Знання і викорис-
тання імені людини вже є показником значного рівня інтимності, або ж прагнення до 
досягнення такого рівня. Використання ж прізвиськ і пестливо-ласкавих звертань є по-
казником навіть більшої інтимності. Коли хтось звертається до нас лише за іменем, то 
ми можемо вважати, що ця людина претендує на інтимність, якої, на нашу думку, у нас з 
нею не існує. Або ж запідозрити цю людину у маніпуляції. Зауважено, що при зверненні 
матері до сина як John Smith зникає інтимність викликана зверненням за іменем, пест-
ливо-зменшеному використанні імені (Johny) або при використанні ніжного іменування 
(Honey) і таке звертання слугує сигналом докору[12:268-269 ].

Виокремлено наступні типи звертань у рамках мовленнєвих актів, що виражені пи-
таннями вторинної функції в інтимному спілкуванні: звертання-імена, регламентовані 
звертання, пестливо-ласкаві звертання, дружелюбно-товариські звертання, звертання-
прізвиська, романтичні звертання, риторичні звертання, пестливо-зменшені імена і пріз-
виська, а також звертання, що містять згрубілі/лайливі слова та звертання-апелятив.

Найпоширенішою формою адресації в інтимному спілкуванні є звертання-імена 
(31%): Вridget, Bill, Lem та пестливо-зменшенні імена і прізвиська [13] (22%): Daddy, 
papa, Billy, Mel, goosey, Ollie. 

Пестливо-ласкаві звертання містять прикметники - дескриптори об’єкту любові/
дружби, а також глибоко особистісні, задушевні вирази типу dear boy, my dear, my little 
precious, dear heart, my dearest, my love, old love направлені на рідних, друзів, дітей. Час-
тота таких форм у інтимному спілкуванні 14% вибірки.
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Близькі за семантикою до пестливо-ласкавих звертань є романтичні звертан-
ня (9%), які спрямовані на об’єкт закоханості або симпатії: darling, baby, mein Schatz, 
kohanie, sweetheart, dearie, honey.

Звертання-дерогативи, містять згрубілі/ лайливі слова у функції 
пестливих Dad, Mum, babe, you snotty Radcliff bitch та звертання прізвиська, такі як 

Preppie, sport, Mr Texas Man становлять 7% та 3% частотності відповідно. І лайливі слова 
і прізвиська використовується не з метою прямої образи референта, а при налаштованос-
ті на несерйозну тональність спілкування:

1) I looked at her, hoping she would break into the smile I knew she was 
suppressing.
- C’mon, Jenny!- I pleaded.
- I’m leaving. Good-bye.- She said, and jumped immediately into the water. 
I dove right in after her and the next thing I knew we were both hanging on to the side of 

the boat and giggling. 
 - Hey, - I said in one of my wittier observations, - you went overboard for me.
 - Don’t be too cocky, - she replied. – Third is still only third.
 - Hey, listen, you bitch, - I said.
 - What, you bastard? – she replied.
 - I owe you a helluva lot, - I said sincerely.
 - Not true, you bastard, not true, - she answered.
 - Not true? – I inquired, somewhat surprised.
 - You owe me everything.- She said. [ 14:126]
 Лайливі слова мають відтінок полюбовності, жартівливості, дружелюбності в ін-

тимному спілкуванні, оскільки воно відбувається в неформальних комунікативних ситу-
аціях, без необхідності обов’язкового підтримання статусних норм комунікації. Проте, 
це не означає, що його сценарії встановлюються незалежно від культурних установок. 
Загальні норми культури діють і тут. Це особливо характерно на початку ХІХ ст., коли 
звернення дружини до чоловіка або сина до батька за іменем вважалося вульгарним, ви-
явом поганого виховання [1:123].

Наприклад:
(2)
 - ‘Mr. Knightley.’—You always called me, ‘Mr. Knightley;’ and, from habit, 
it has not so very formal a sound.—And yet it is formal. I want you to call me something 

else, but I do not know what.
- I remember once calling you ‘George,’ in one of my amiable fits, about ten 
years ago. I did it because I thought it would offend you; but, as you made no objection, I 

never did it again. 
- And cannot you call me ‘George’ now?
- Impossible!—I never can call you any thing but ‘Mr. Knightley.’ I will not 
promise even to equal the elegant terseness of Mrs. Elton, by calling you Mr. K.—But I 

will promise,- she added presently, laughing and blushing, - I will promise to call you once by 
your Christian name. I do not say when, but perhaps you may guess where;—in the building in 
which N. takes M. for better, for worse [15:350]. 

У другій половині ХІХ ст. інтимно-сімейне спілкування не таке 
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церемоніально-ввічливе як формальне, проте має свої обмеження на використання 
згрубіло- лайливих, дерогативних слів. Наприклад:

 (3)
 - I don’t mind your calling me a clog, if only we were fastened together.
 - But I do mind you calling me a donkey,- he replied.
- I never did. At least I didn’t mean to. But it is such a comfort to know that I 
may be as rude as I like.
- Is that what you’ve learnt from the grand company you’ve been keeping 
today? I expected to find you so polite and ceremonious, that I read a few chapters of Sir 

Charles Grandison, in order to bring myself up to concert pitch [16: 40] .
Згодом, у ХХ ст.., як показують звертання-дерогативи, інтимність у 
міжособистісних стосунках стала домінувати над принципом ввічливості.
Наступними за частотністю є регламентовані звертання (5%) та 
дружелюбно - товариські звертання (5%). Регламентовані звертання містять ди-

ференційно-родову форму Mr., Mіss, Mrs та прізвище, або ж це адресація з вказівкою 
на професію, ступінь спорідненості, ранг: Miss Leslie, bartender, Mrs.C.. Такі звертання 
знаходимо в інтимному спілкуванні в ситуації, яка має формально-соціальні наслідки 
(пропозиція одружитися). Дружелюбно - товариські звертання old boy, buddy, my young 
friend, my dear fellow, little girl, brother Antony характерні для інтимно-дружніх та інтим-
но-сімейних бесід і вказують на те, що Адресат належить до групи близьких і дорогих 
серцю людей.

Таблиця 1. 
частотність типів звертань у ма питань  

вторинної функції мовленнєвих жанрів інтимного спілкування (в %)
№ п/п назва %

1. Звертання-імена 31

2. Пестливо-зменшені імена і прізвиська 22

3. Пестливо-ласкаві звертання 14

4. Романтичні звертання 9

5. Звертання дерогативи 7

6. Регламентовані звертання 5

7. Дружелюбно-товариські звертання 5

8. Звертання-прізвиська 3

9. Риторичні звертання 2

10. Звертання-апелятиви 2

11. ВСЬОГО 100
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Розмежовуємо також рідко вживані риторичні звертання (2%) і звертання- апеля-
тиви (2%). Риторичне звертання [17] є загальною або власною назвою не конкретного 
Адресата, а абстрактного поняття, до якого звертається Адресант (Dear Lord, dear God). 
Звертання – апелятив за формою відповідає одному мовленнєвому акту (Edwina?). 

Кількісні дані про звертання у МА питань вторинної функції у мовленнєвих жанрах 
інтимного спілкування представлено у таблиці 1.

Отже, аналіз адресантно-адресатного аспекту мовленнєвих актів
 питань вторинної функції дозволив виявити типи звертань, що сигналізують емоцій-

но- оцінкове ставлення адресанта до адресата. Їх функцією у складі мовленнєвих актів 
питань вторинної функції є акцентування інтимних взаємин: елімінування дистанції між 
комунікантами, вплив на емоційно - чуттєву сферу (звертання, що містять прикметники 
- дескриптори об’єкту кохання/дружби), маркування приналежності до групи близьких 
і дорогих серцю людей, демонстрація взаємин між близькими людьми. Якщо звертання 
Miss Leslie є адекватним у будь-якій комунікативній ситуації, й при будь-яких статус-
но-рольових відносинах між співрозмовниками, то пестливо-ласкаві, дружелюбно-то-
вариські і романтичні звертання, а також звертання-прізвиська, риторичні звертання, 
пестливо-зменшені імена і прізвиська, характерні для інтимного спілкування, яке ще 
менше, ніж приятельське, регламентовано формальними правилами поведінки. Кому-
нікативні ситуації інтимного спілкування є настільки «екстремально» позитивними, 
що звертання-дерогативи, які містять згрубілі/лайливі слова, втрачають свою негатив-
ну конотацію.
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інтЕрв’Ю ЯК СПЕЦиФічний Жанр ПуБЛіЦиСтиКи 
в СучаСній німЕЦЬКій мові

Стаття присвячена розгляду характерних ознак мовленнєвого жанру «інтерв’ю» в 
сучасній німецькомовній пресі. Здійснюється аналіз найважливіших чинників реалізації 
прагматичної функції інтерв’ю, які здійснюють вплив, що призводить до зміни соціаль-
ної діяльності адресата.

Ключові слова: мовленнєвий жанр «інтерв’ю», інформативна функція, прагматич-
на функція, стандарт, емотивність, експресивність.

Статья посвящена рассмотрению характерных признаков речевого жанра «ин-
тервью» в современной немецкоязычной прессе. Проводится анализ наиболее важных 
факторов реализации прагматической функции интервью, осуществляющих влияние, 
приводящее к смене социальной деятельности адресата.

Ключевые слова: речевой  жанр «интервью», информативная функция, прагмати-
ческая функция, стандарт, эмотивность, экспрессивность.

The article deals with some characteristic features of the speech genre “interview” in the 
modern German-language press. The most important factors of realization of the interview’s 
pragmatic function, carrying out the influence, which leads to changes in the social activity of 
the addressee, are analyzed.

Key words: the speech genre “interview”, informative function, pragmatic function, 
standard, emotionality, expressivity.

 
Зміщення фокусу наукових пошуків з «іманентної» структури мови на розуміння її 

як діяльності, що супроводжується ментальними процесами та слугує засобом реалізації 
інтенцій індивіда, зумовлює актуальність залучення текстів масової інформації до орбі-
ти лінгвістичних досліджень, до розгляду їх структурних і стилістичних відмінностей. 
Особливий інтерес до публіцистичних текстів пояснюється тим, що їх спрямованість на 
масового адресата максимально відбиває соціальний комунікативний потенціал та праг-
матику текстів такого типу. 

Сучасне мовознавство характеризується тенденцією до лінгвістичного вивчення тек-
стів преси різних жанрів як одного з головних джерел одержання інформації суспіль-
ством: газетного спортивного дискурсу (А.В. Кікало [1]), науково-технічного реферату 
(В.Ю. Миронова [2]) тощо. Однак саме інтерв’ю вважається одним із найяскравіших 
мовленнєвих жанрів узагалі та публіцистичних зокрема, що сприяють поширенню соці-
альної інформації на масову й дистантно розташовану аудиторію і мають чітко виражену 
комунікативну організацію та прагматичний потенціал [3: 21]. 

Згідно з семантикою англійського слова “interview” – «бесіда» будь-яке інтерв’ю має 
представляти собою бесіду між суб’єктами спілкування, з якої чітко повинні виходити 
такі положення: хто розмовляє, з ким, з якої причини та з якою метою. За кількістю учас-
©   Саламатіна О.О., 2012
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ників бесіди розмова може відбуватися між двома, трьома або більше особами. Почина-
ючи  бесіду, люди зазвичай ставлять перед собою певні комунікативні цілі та завдання, 
тобто, інакше кажучи, кожна розмова повинна мати свій предмет, який, у свою чергу, ви-
значає тему, в процесі розкриття якої виникають питання. На відміну від особистісного 
спілкування будь-яка журналістська бесіда має знайти своє відображення у конкретному 
журналістському тексті. Отже, як стверджує провідний лінгвіст М.Н. Кім,  інтерв’ю  від-
бувається не  просто   для обміну інформацією, а з метою створення нового інформа-
ційного продукту – актуального, суспільно важливого, призначеного для публікації 
[4: 146]. Антропоцентричний підхід до вивчення публіцистичного інтерв’ю зумовлює 
урахування загальних функціональних та стилістичних властивостей текстів цього жан-
ру. Перші з них пов’язані з призначенням інтерв’ю преси як текстів масової комунікації, 
другі – з їх характерними рисами організації.

В еволюції досліджень текстів інтерв’ю можна виокремити такі етапи:
1. Як свідчать науковці [5; 6], до 80-х рр. ХХ століття фактично не існувало само-

стійних розробок, що докладно пояснювали б особливості цього жанру преси. Видатний 
казахський учений М.К. Барманкулов [5] звертається до історії розвитку інтерв’ю як до 
одного з найвідоміших, проте суперечливих публіцистичних жанрів. Так, у 60-х рр. між 
газетним і радіоінтерв’ю не вбачалося ніякої різниці. Навіть газетярі розуміли інтерв’ю 
по-різному. Нерідко у газетах друкувалися «інтерв’ю», що представляли собою відпо-
відь на одне запитання. Теоретики телебачення ставили знак «дорівнює» між інтерв’ю 
та бесідою.

2. Бурхливого розвитку дослідження текстів інтерв’ю як жанру преси набули у дру-
гій половині 80-х та у 90-ті рр. ХХ століття. Цей етап пов’язаний із цілим комплексом 
змін у лінгвістичних цінностях, завданнях та позитивних програмних настановах. Він 
триває і дотепер.

У науковій практиці зустрічаються різноманітні трактування поняття «інтерв’ю», 
однак більшість із них описує його як жанр журналістики, а не лінгвістики. Так, пу-
бліцистичне інтерв’ю визначали як сплановане опитування інтерв’юером респондента 
з метою отримання необхідної інформації (О.О. Тертичний [7]); як спосіб організації 
текстів преси (А.З. Москаленко [8]); як форма сповіді, що є відкритою для всього світу 
(В.Ф. Іванов [9]) тощо.

Спираючись на опис інтерв’ю як окремого жанру публіцистики сучасними вченими-
лінгвістами (Г.П. Апалат [10], А.Д. Бєловою [11]), можна охарактеризувати його з лінг-
вістичної точки зору як різновид тексту з визначеною спрямованістю, формою і компо-
зиційно-сюжетною побудовою, якому властивий стандартизований добір та організація 
мовних і немовних засобів у формуванні смислового, композиційного та мовленнєвого 
аспектів. Публіцистичне інтерв’ю – різновид актуального, опублікованого у засобах ма-
сової комунікації тексту, як правило, діалогічної форми, що є результатом мовленнєвої 
взаємодії журналіста-інтерв’юера та респондента (колективних авторів), спрямованої на 
передачу, одержання  чи обмін інформацією, кінцевою метою якої є здійснення певного 
впливу на суспільного адресата (читача).

Слід зазначити, що комунікативні особливості інтерв’ю преси останнім часом усе 
частіше привертають увагу мовознавців різних країн. Так, у сучасному німецькомовно-
му публіцистичному інтерв’ю актуальним об’єктом аналізу стали його особливості як 
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засобу масової комунікації (Ю. Пюшель [12]), жанрові та функціонально-комунікативні 
ознаки інтерв’ю преси (Е. Вінклер [13], Х. Зайдлер [14], Х. Пюрер [15], Г. Турнер [16], 
В. Фляйшер [17]), особливості тексту інтерв’ю як типу дискурсу (В.Д. Дєвкін [18]), його 
прагматична характеристика (Б. Зандіг [19]) тощо.

Популярність німецькомовного інтерв’ю як способу текстової організації допомогла 
визначити його загальну класифікаційну рису – вторинність, належність до відкладеної 
комунікації, оскільки комуніканти інформації (інтерв’юер і респондент) є віддаленими у 
часі та просторі відносно масового адресата текстів цього жанру (читача). Ця популярність 
також сприяла появі численних класифікацій інтерв’ю. Наприклад, видатний німецький 
учений-лінгвіст Х. Пюрер виокремлює інтерв’ю за способом опитування: опитування 
поштою через листи (Schriftlich-postalische Interviews), опитування в режимі «он-лайн» 
(Online-Interviews), особисті інтерв’ю (Persönliche Interviews), телефонні (Telefonische 
Interviews). За формою опитування він розрізняє повністю стандартизоване інтерв’ю 
(Vollständig standardisiertes Interview), інтерв’ю під проводом (Leitfadeninterview), не-
структуроване інтерв’ю (Unstrukturiertes Interview, Tiefeninterview) [15: 132].

Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців показали, що інтерв’ю сучасної 
німецькомовної преси як один із найяскравіших та найрозповсюдженіших жанрів  функ-
ціонального стилю преси виконує низку функцій, притаманних публіцистиці взагалі: 
інформативну, просвітницьку, популяризаторську, виховну, організаторську, аналітико-
критичну, гедоністичну (розважальну) тощо. Однак основними його функціями, що вби-
рають у себе всі вище перелічені функції та найбільш безпосередньо виражаються у сти-
лістиці мовлення, вчені називають інформативну та прагматичну, або функцію впливу на 
масового адресата (читача) [17: 120]. 

Специфіка інформативної функції, що виконує німецькомовне публіцистичне 
інтерв’ю, і яку можна визначити як денотативну, полягає у тому, що, по-перше, інфор-
мація у цій сфері суспільної діяльності адресується не вузькому колу спеціалістів, як, 
наприклад, у сфері науки, а широким масам, усім носіям мови; по-друге, тут необхідна 
швидкість передачі інформації, що не є необхідним, наприклад, в офіційно-діловому сти-
лі [14: 116].

Інформативна функція інтерв’ю сучасної німецькомовної преси втілюється у тих 
особливостях публіцистичного стилю, що пов’язані з виявом інтелектуальності мовлен-
ня. Такими стильовими рисами вважаються: 

1) підкреслена документально-фактологічна точність викладення; 
2) стриманість, деяка офіційність або «нейтральність», що підкреслюють (на фоні 

експресивності жанру) значимість фактів, інформації; 
3) певна узагальненість і понятійність викладення як підсумок аналітичності та фак-

тографічності (нерідко разом із образною конкретністю вираження); 
4) аргументованість викладеного [18: 82] тощо.
Особливий характер має і функція впливу, яку визначають як прагматичну: якщо у 

науковому стилі автор лише апелює до розуму адресата, аргументує будь-які положення 
за допомогою логічних доводів або точних розрахунків, то публіцист запевняє шляхом 
емоційного впливу на читача і тому в явній формі виражає своє ставлення до повідомлю-
ваного. Дуже важливим є також те, що це ставлення не завжди є суто індивідуальним, 
– воно, зазвичай, є вираженням думки певної соціальної групи, що адресоване масам [20: 
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160]. Наприклад, назва інтерв’ю “Nationalpark Eifel – Chance der Region”/ «Національ-
ний парк Айфель – шанс регіону» (Live, 10/2006) повністю передає основну думку автора 
щодо доцільності відкриття у регіоні національного парку і приваблення туди туристів. 

Отже, вимога здійснення впливу на масового читача створює таку специфічну осо-
бливість сучасного німецькомовного публіцистичного інтерв’ю, як його експресивний 
характер, а вимога швидкості передачі інформації, причому суспільно важливої, – таку 
його рису, як нейтральність або стандарт.

Звісно, що стандарт зумовлює типовість організації інтерв’ю преси на різних рівнях 
(лексико-граматичному, стилістичному, структурному), а експресивність публіцистич-
них інтерв’ю називають важливим чинником реалізації їх прагматичної функції, оскіль-
ки експресивні риси є допоміжними у здійсненні комунікативних намірів та прагматич-
ної настанови авторів інтерв’ю. Реалізація прагматичної мети авторів текстів інтерв’ю 
спрощується за рахунок максимально вираженої прагматичної функції знаків усіх рівнів, 
властивої публіцистичним текстам масової комунікації загалом [21: 210].

Під експресивністю тексту інтерв’ю розуміють усі застосовані мовні засоби, що 
дозволяють виразно уявити зміст інтерв’ю та ставлення до нього автора, аби посилити 
вплив на адресата [22: 179]. Дійсно, оскільки інтерв’ю адресовано широкій аудиторії, 
автор стоїть перед необхідністю зацікавити читача не лише темою виступу, але і його 
мовною формою. З цим пов’язують різний ступінь експресивного забарвлення мовлення, 
що включає  у себе доволі тонкі оцінні відтінки, які супроводжують мовлення, роблять 
його виразним. Експресія незмінно супроводжується ускладненнями та розширеннями 
змістової структури слова і речення [23: 12].

Узагальнюючий відносно функціональності та емоційності зміст терміну «експре-
сія» Т.Г. Винокур вважає зручним, оскільки у висловлюванні ці дві ознаки найчастіше 
виявляються поєднаними одна з одною. На думку лінгвіста, злиття різних за виникнен-
ням експресивних елементів, що формують стилістичне значення, – це не уподібнення їх 
один одному, не втрата ними власних диференційних ознак, а вирівнювання їх функцій 
на комунікативній лінії узусу, коли і ті, й інші поєднуються для створення виразного 
ефекту висловлювання – його експресії [24: 57].

Отже, розуміючи експресію як виразність висловлювання, що створює злиття емо-
тивних та функціонально-обмежених властивостей стилістичних значень, у той самий 
час не можна обійти увагою факт, що різні шляхи її виникнення дозволяють говорити 
про різний характер відношення експресії до причин, завдяки яким вона виникла.

Безумовно, те, що газетна комунікація є однобічним каналом передачі інформації (а 
отже, виконує інформативну функцію), ніколи не викликало заперечень. Разом із цим 
питання про функцію впливу в мовознавстві довго не мало однозначного пояснення. Зна-
чний внесок у вирішення цієї проблеми зроблено В.Г. Костомаровим [25]. Він запропо-
нував свій підхід, згідно з яким мова преси є діалектичною єдністю стандарту та експре-
сії, оскільки «в умовах газетної комунікації одна раціоналізація і тяжіння до стандарту 
не можуть забезпечити процес комунікації і неминуче урівноважуються в органічній 
єдності прагнення до експресії» [25: 88].

Безперечним є той факт, що емоції – необхідна частина будь-якого пізнавального 
процесу, а отже, тексти інтерв’ю сучасної німецькомовної преси також повинні бути од-
наково звернені й до розуму, й до почуттів. У цьому зв’язку концепція В.Г. Костомарова, 



169

що ґрунтується на визнанні найголовнішої ролі обох згаданих функцій публіцистичного 
тексту, видається доречною. Прагматична функція, будучи рівноправною стосовно функ-
ції інформування, займає значне місце у мас-медійній комунікації. Одним із основних 
інструментів її реалізації є експресивність. Інакше кажучи, між експресією та впливом 
встановлюються відношення включення. 

На думку О.С. Кубрякової, на сучасному етапі «відбувається становлення нової 
функції самої мови – функції управління поведінкою величезного масиву і колективу лю-
дей, маніпулювання їхньою свідомістю» [26: 62]. Найбільш яскраво вона реалізується у 
засобах масової комунікації. Її існування обґрунтовується особливими цілями останньої 
і тим, що запланована раніше реакція адресата не включає мовленнєвої реакції у відпо-
відь, а тому не відповідає структурі звичайного мовленнєвого акту. Отже, виокремлюєть-
ся ще одна самодостатня функція засобів масової комунікації – управління, маніпуляції. 
Під маніпуляцією розуміють упровадження у свідомість адресата настанов у режимі по-
ниженого контролю з його боку, яке досягається особливими типами подання інформа-
ції, що подається як істинна [27: 5].

Очевидно, що здійснення цієї функції значною мірою передбачає вплив на когнітив-
ну систему індивіда, врахування способів обробки інформації людиною. Під впливом 
на когнітивну систему реципієнта слід розуміти зміну, трансформацію (чи підтримку) 
особистісної картини світу, побудову власної концептуальної картини – своєрідної інтер-
претації навколишньої дійсності у базових людських уявленнях. Іншими словами, одна 
картина світу (точніше, її фрагмент) «переводиться» в іншу [28: 36]. 

Активізація експресивності у текстах інтерв’ю сучасної німецькомовної преси зу-
мовлена, перш за все, завданням здійснення впливу, що знаходить своє втілення у екс-
пресивній подачі публіцистичного матеріалу. Дійсність є одним із найважливіших чин-
ників, що впливає на використання експресивних засобів, оскільки інтерв’ю зобов’язане 
зацікавити читача, вплинути на його почуття. Це пояснюється і прагненням адресанта 
підкреслити новизну викладеного матеріалу, бажанням зацікавити потенційного адресата. 

Суттєвим підґрунтям експресивності інтерв’ю сучасної німецькомовної преси вва-
жається комунікативно-прагматична зумовленість, оскільки відправник інформації по-
винен керуватися двома положеннями: 

а) розкрити інформацію «економно» і бути адекватно зрозумілим; 
б) впливати на одержувача інформації в емоційно-естетичному плані, цілеспрямо-

вано здійснювати «спілкування» з читачем, що знаходить своє вираження у відповідній 
організації публіцистичного тексту [15: 96].

Наступним важливим моментом, який зумовлює вживання експресивних засобів у 
німецькомовних текстах інтерв’ю, К.В. Олександренко  називає необхідність номінації 
нових понять, явищ, екстраординарних подій, фактів. Пошук найбільш адекватного ви-
раження диктує здатність уживання певних мовних засобів. Номінація надзвичайних 
подій із залученням образних, експресивних засобів забезпечує виразність, наочність 
та дієвість інформації у публіцистичному тексті. Особливо це стосується заголовків 
інтерв’ю, оскільки вони інформують про події, явища, процеси і тим самим здійснюють 
певний емоційний вплив на реципієнта. Дієвість заголовків забезпечується експресив-
ністю основної частини, тобто можна стверджувати, що ми маємо справу з одним із ви-
дів паралінгвістичної експресивності – фактологічною експресивністю [28: 97].
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Під час дослідження чинників створення експресивності інтерв’ю сучасної німець-
комовної преси не можна, нарешті, не враховувати тієї обставини, що процес публіцис-
тичної творчості є діяльністю окремих особистостей. Отже, вживання експресивних за-
собів у  текстах цього жанру також залежить від інтелектуального та емоційного стану 
комуніканта.

Підсумовуючи зазначене, необхідно підкреслити, що у кожному окремому випадку 
використання експресивних засобів зазвичай відбувається взаємодія декількох із перера-
хованих чинників, точне розмежування яких є неможливим. Загалом питання про статус 
експресивності в інтерв’ю сучасної німецькомовної преси більшістю мовознавців вирі-
шується однозначно – це об’єктивно існуюче явище, що розглядається як основний засіб 
становлення публіцистичної комунікації. 

Слід наголосити, що у механізмах реалізації основної функції текстів інтерв’ю, 
окрім експресивності, задіяні такі найважливіші мовні категорії, як емотивність, оцін-
ність та модальність, що корелюють одна з одною та здійснюють вплив, який повинен 
призвести до зміни психологічного стану адресата, його знань та думок, і, нарешті, до 
соціальної діяльності.
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ЯвиЩЕ СиноніміЇ в ангЛійСЬКій  
тЕрміноЛогіЇ водного гоСПодарСтва 

Досліджено явище синонімії в англійській термінології водного господарства; по-
дано класифікацію синонімів.

Ключові слова: синонімія термінів, терміни-дублети, термінологія.
Исследовано явление синонимии в английской терминологии водного хозяйства; при-

ведена классификация синонимов.
Ключевые слова: синонимия терминов, термины-дублеты, терминология.
The article deals with the problem of synonymy in English terminology of water 

management; the classification of synonyms is presented.
Key words: synonymity  of  terms,  term-duplicates, terminology.

У даний час широко досліджуються галузеві термінологічні системи. Упорядкування 
та стандартизація термінів відносяться до провідних завдань вчених-термінологів. Роз-
глядаються різноманітні проблеми спеціальної лексики, а серед них і явище синонімії, 
яке є одним із недоліків науково-технічної лексики. Термінам-синонімам присвячені пра-
ці таких дослідників, як І. Борисик, І.М. Кочан, А.В. Лагутіна, О.А. Мартиняк, М.П. Му-
равицька. Проте окремі термінологічні системи всеще недостатньо вивчені. Синонімія 
термінів водного господарства ще не була предметом наукового дослідження. Оскільки 
ця проблема є актуальною і потребує вивчення, метою нашої статті є аналіз явища сино-
німії в англійській термінології водного господарства.

Так, об’єктом дослідження є англійські терміни-синоніми водного господарства, а 
матеріалом послугувала вибірка із технічних словників [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Розглядаються 
як однокомпонентні, так полікомпонентні одиниці.  

Терміном-синонімом є варіативне найменування одного и того ж поняття у конкрет-
ній терміносистемі [8, 174]. До основних причин появи водогосподарських термінів-си-
нонімів відносяться:

- поява нових понять та їх номінація;
- паралельне функціонування нових та застарілих термінів;
- відновлення застарілих термінів;
- співіснування запозичених та автохтонних термінів;
- паралельне вживання повних термінів та їх скорочень, абревіатур;
- паралельне використання термінів та їх дефініцій (дефінітивна синонімія)
- номінація одного і того ж поняття різними вченими, школами.
Синонімічні терміни можна класифікувати за:
1) наявністю або відсутністю семантичних відмінностей;
2) структурою термінів-синонімів; 
3)  морфологічною природою синонімічних термінів; 
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4)  кількістю термінів, що належать до синонімічного ряду; 
5)  етимологією термінів-синонімів. 
Так, семантичні синоніми поділяються на:
- абсолютні (повні) синоніми або терміни-дубленти (відсутні семантичні відміннос-

ті, усі значення є синонімічними): water area – aquatory («акваторія»), aqueduct – bridge 
canal («акведук»), underground water – subsurface water («підземні води»).  Як правило 
такі синоніми виникають у результаті паралельного функціонування запозичених та ав-
тохтонних одиниць. Здебільшого це моносемічні терміни.

- відносні (неповні або часткові) синоніми (синонімічні лише в одному або кількох 
значеннях): by-pass duct («обвідний канал») – by-pass pipeline (має вужче значення: «об-
відний трубопровід»), buoy («буй, бакен, рятувальний круг») – river beacon («бакен»), 
duct («трубопровід, канал, протока») – pipeline («трубопровід»).

З погляду структури  синонімічних одиниць виявлено паралельне вживання:
- однослівних термінів: boring – drilling («буріння»); overfall – spillway – weir («водозлив»);
- однослівного терміна й словосполучення:  boom – floating boom («бон»), watershed 

– drainage area («водозбір»);
- термінів-словосполучень: flooding limit – flooding boundary («межа затоплення»), 

subsurface drainage – subsoil drainage («дренаж закритий»);
- терміна-словосполучення та його скороченої форми: aqueduct bridge – aqueduct 

(«акведук»), pipeline – pipe («трубопровід»);
- терміна-словосполучення та його абревіатури:  Flood Zone – FZ («зона затоплен-

ня»), High Water – HW («паводок»).
Найпоширенішими в досліджуваній термінології є синонімічні одиниці, що склада-

ються тільки з термінів-слів або термінів-словосполучень.
За морфологічною природою водогосподарські терміни-синоніми поділяються на:
- іменникові синоніми: abutment – heel («п’ята»), berth – pier («причал»);
- прикметникові синоніми: equalizing – balancing – compensating («зрівняльний»);
- дієслівні синоніми: sew – drain («осушувати»).
Найбільш поширеними є іменникові синоніми.
Синонімічні ряди термінології водного господарства можуть складатися з:
- двох компонентів: pool – reach («б’єф»), log chute – driftwood chute («колодоспуск»);
- трьох компонентів: biofilter – biological filter – trickling filter («біофільтр»), dam – 

weir – dike («гребля»);
-  чотирьох компонентів: pier – bridge pier – intermediate bridge pier – bankseat («бик 

(моста)»);
- п’яти компонентів: pond – water reservoir – water basin – body of water – impoundment 

(«водойма»);
- шести компонентів: water supply pipeline – water main – aqueduct – line – water 

passageway – watercourse («водовід»).
З погляду етимології виявлено паралельне вживання:
- термінів  іншомовного  походження:  lock gate – sluice gate («ворота шлюзу»), 

sewage – irrigation («зрошення»), support – abutment («опора»);
- запозиченого та автохтонного терміну: water separation – water yield («водовіддача»), 

water course – water stream («водотік»), subsoil water – ground water («грунтові води»);
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- автохтонних термінів:  pipeline – main («трубопровід»), pipe riser – standpipe («сто-
як»),  stormwater – rainwater («дощова вода»).

Багатьом термінологічним системам властива також варіативність. В  англійській 
термінології водного господарства зустрічаються орфографічні та синтаксичні варіан-
ти. Проблема орфографічної варіативності не є дуже актуальною, адже таких одиниць є 
дуже мало: alluvion – alluvium («алювій»). Проте терміни з різними типами граматичного 
зв’язку зустрічаються досить часто. До синтаксичних варіантів відносяться: base level – 
baselevel («базис ерозії»); waterway – water-way – water way («водотік»).

Отже, незважаючи на те, що наявність синонімів та варіантів свідчить про недо-
сконалість термінологічної лексики, в терміносистемі водного господарства виявлено їх 
функціонування на рівні слів та словосполучень. Результати аналізу синонімічних термі-
нів можна використати під час стандартизації лексики англійської водного господарства. 
У подальшому планується дослідити явища антономії у водогосподарській термінології. 

ЛітЕратура

1. Англо-русско-английский Большой политехнический словарь Polyglossum. 
Ок. 1200000 терминов [Электронный ресурс] / [под ред. проф. В.В.Бутника]. – 
26 020 535 байт. – ЭТС, издательство и Polyglossum \ Полиглоссум. – Систем. треб.: 
Windows Xp/Vista/Win7(32/64) или MAC OS X (10.4;10.5,10.6). – Название с контейнера.

2. Англо-Русский Словарь по Гидротехнике (ок. 18 тыс. терминов) / сост. 
В.А.Владимиров и др.;  под ред. Г. Игнатюка. – М.: Русский язык, 1983. – 294 с.   

3. Англо-русский, русско-английский словарь по водоснабжению, водоотведению и 
охране вод  / Л.М.Кулаковаю – М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. – 184 с.

4. Гришин М. Технический словарь по плотинам  / М.Гришин и др.  – М.: Физматгиз, 
1962 . – 380 с.

5. Терминологический словарь по строительству на 12 языках / Е.В. Палагин,  Е.Д. 
Волков,  С.В. Гринёв и др. – М.: Русский язык, 1986. – 2953 с.

6. Dictionary of Water and Waste Management / Paul G Smith, John S. Scott. – 2nd  ed. – 
Oxford: Butterworth-Heinemann, 2005. – 486 p.

7. NDWP Water Words Dictionary Index [Electronic Resource] / Gary A. Horton. – Nevada 
Division of Water Resources, 1999-08. – Mode of Access: http://water.nv.gov/WaterPlanning/
dict-1/ww-dictionary.pdf.

8. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания / В.П. 
Даниленко. – М. : Наука, 1977. – 246 с.



175

УДК 811.161.1’38
Куварова Е.К.

(Днепропетровск, Украина)

ПиСЬмЕннЫй и уСтнЫй тЕКСт в СиСтЕмЕ ЯЗЫКовой 
КоммуниКаЦии

У статті розглядаються і зіставляються формальні параметри, за якими мож-
на протиставити і детермінувати усне та письмове спілкування в російській лінгво-
культурній спільноті. Це спосіб позначення місця і часу комунікації, характер адресації, 
підпису, етикетних формул, маркерів специфіки повідомлення, а також комбінаторні 
можливості названих параметрів.  

Ключові слова: лист, адресант, адресат, епістолярний вокатив, заключна формула 
ввічливості. 

В статье рассматриваются и сопоставляются формальные параметры, по кото-
рым можно противопоставить и детерминировать устное и письменное общение в 
русской лингвокультурной общности. Это способ обозначения места и времени комму-
никации, характер адресации, подписи, этикетных формул, маркеров специфики сооб-
щения, а также комбинаторные возможности названных параметров. 

Ключевые слова: письмо, адресант, адресат, эпистолярный вокатив, заключитель-
ная формула вежливости.

In the article some formal parameters on which it is possible to oppose and determine 
verbal and writing intercourse in the Russian linguocultural community are examined and 
compared. It is a method of the denotation of a place and time of the communication, the 
character of addressing, signatures, formulas of etiquette, markers of the specific character of 
a report, and also combinatory possibilities of the adopted parameters.

Key words: letter, sender, addressee, epistolary vocative, final formula of courtesy.

Процесс человеческого общения осуществляется, как известно, либо в устной, либо 
в письменной форме, и в обоих случаях этот процесс объективно представляет собой 
многоплановую и чрезвычайно сложную в лингвокультурологическом, а также в про-
цедурном плане речевую деятельность людей с целым рядом сопутствующих этой дея-
тельности экстралингвистических факторов ритуального главным образом характера. И 
наиболее значимы здесь, по мнению учёных, два основных аспекта практически любой 
коммуникации: 1) собственно информационный, направленный на выполнение опреде-
лённого коммуникативного задания, и 2) регулятивный, обеспечивающий контроль, до-
зирование информации или, например, её установку на определённого рода воздействие 
[1: 219]. В первый из этих аспектов включается весь потенциал соответствующего языка 
с требованием довольно жёсткого соблюдения установленных норм на каждом из ярусов 
его структуры. Регулятивный аспект регламентирован в меньшей степени, но и он тоже 
предполагает определённые, общепринятые, в крайнем случае просто приемлемые, но 
при этом чрезвычайно разнообразные, а иногда даже спонтанные приёмы и средства 
своей реализации, и в частности приёмы и средства установления, поддержания и за-
©   Куварова Е.К., 2012
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вершения речевого контакта, представленные самыми различными, как это, в частности, 
показано в словаре русского речевого этикета [2], речевыми образованиями. И тем не 
менее, если вынести за скобки содержание сообщения, которое в принципе не может 
быть табуировано, а тем более предписано ни адресатом, ни конечно же исследователем 
эпистолярики, некоторая закономерность в реализации регулятивного аспекта коммуни-
кации, его системность всё же просматривается, и просматривается она, как это мы по-
пытаемся показать ниже, достаточно чётко. Отсюда и основание для постановки вопроса 
о наличии и особенностях некоторого комплекса сопутствующих коммуникации фор-
мальных, т. е. непосредственно не связанных с планом содержания, параметров (своего 
рода условностей) как устного, так и эпистолярного общения с общими и специфически-
ми характеристиками соответствующих коммуникативных феноменов.

Общий комплекс формальных и зачастую сугубо ритуальных параметров, предше-
ствующих прагматике общения, сопровождающих и завершающих собственно комму-
никацию, а также речевая конкретика этих параметров какими-то жёсткими рамками, 
разумеется, не ограничены, и многие из ритуальных лингвистических фигур носят 
универсальный для обеих форм коммуникации характер с теми или иными разве что 
статистическими их нюансами. К таким фигурам относятся приветствие; обращение к 
адресату; вопросы о здоровье, делах или новостях; различные пожелания; извинения за 
причинённое беспокойство; формула прощания и т.п. Что-то из перечисленного может 
быть опущено, что-то используется и при устном и при письменном общении, но по-
разному оформляется (в письме это, например, постскриптум, обозначенный PS, при 
устном общении что-нибудь вроде Да, забыл сказать), что-то чаще фигурирует при не-
посредственном, визуальном контакте людей (скажем, приветствие типа Доброе утро и 
формула прощания Спокойной ночи), что-то используется преимущественно в письмах 
(например, вокативы Милостивый государь или Глубокоуважаемый господин главный 
редактор и заключительная фраза типа жду ответа), но немало и абсолютно специфи-
ческих как для одного, так и для другого жанра коммуникации конструктов собственно 
лингвистического и экстралингвистического характера, однозначно противопоставляю-
щих устное и эпистолярное общение не только формально, но и в культурно-этическом 
плане. 

Объективизированные формальные параметры как дифференциальные признаки 
устного и письменного общения представляют для лингвистов особый научный инте-
рес, причём не только потому, что позволяют определённым образом детерминировать 
две основные формы человеческого общения, но и потому – а это, на наш взгляд, го-
раздо важнее, – что дают возможность предметно разобраться в самой эпистолярике, 
определиться, в частности, с тем, что следует квалифицировать в качестве собственно 
письма, письма как послания, как документа и как самого распространённого и самого 
репрезентативного продукта речевого творчества человека. С такой установкой мы и со-
поставим сопутствующие общению коммуникативные лингвистические фигуры устной 
и письменной речи, акцентировав, однако, внимание на эпистолярном материале.

Будем исходить из того, что содержательная составляющая письма как документа и 
как речевого произведения представляет собой некий субститут соответствующей со-
ставляющей естественного, т. е. устного, визуального общения и в принципе, кроме как 
в субстанциональном, материальном отношении, ничем от неё, как правило, не отли-
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чается. Что же касается сопутствующих этой составляющей формальных параметров 
устной или письменной коммуникации, будь то приветствие, обращение, прощание, под-
пись, дата и т. п., то определённый комплекс именно этих конструктов общения (при 
их, разумеется, введении в соответствующее речевое построение) может маркировать и 
даже прогнозировать не только его способ, но и его эпистолярный жанр. И это вполне 
естественно, поскольку в письменном послании так или иначе, с той или иной степенью 
полноты и адекватности  обозначаются характерные для непосредственной коммуни-
кации обстоятельства, связанные с условиями, местом и временем общения, а также с 
визуальным восприятием собеседниками друг друга. При устном же общении меньше 
вербальных маркеров жанра и соответственно иная экстралингвистика, иной набор и 
характер его формальных параметров, иная их редукция, вплоть до прямой противопо-
ложности. И вот на этот счёт очень простая, но, как нам представляется, достаточно 
убедительная иллюстрация. Инвариантом письма, какой бы характер оно ни носило, яв-
ляется его содержательная составляющая, в чём бы она ни заключалась. Без неё письма 
нет. Все сопутствующие этой составляющей параметры послания могут быть опущены, 
как это имеет, например, место в письмах А. С. Пушкина П. А. Вяземскому [3: 123], 
А. И. Герцена А. А. Герцену [4: 457], С. А. Есенина Г. Н. Панфилову [5: 106–107] и мн. др. 
При устном общении противоположная ситуация, и визуальный контакт общающихся 
людей далеко не всегда включает в себя содержательную составляющую, не всегда пред-
полагает обмен информацией. Инвариантом здесь является только ритуальный фрагмент 
коммуникации. Собственно общение может ограничиться только приветствием типа До-
брый день, Здравствуйте, Привет и подобного же рода ответом без последующего вер-
бального контакта поздоровавшихся друг с другом людей.

Прямая противоположность ритуальных аспектов устного и письменного общения 
наблюдается и в его композиции. Так, встреча и прощание вступивших в визуальный 
речевой контакт людей довольно часто сопровождается определёнными физическими 
действиями, такими, скажем, как рукопожатие, объятия, поцелуй, и действия эти пред-
шествуют собственно общению независимо от того, будут ли они ещё и после завер-
шения разговора. При этом в вербальном сопровождении, а тем более в вербальном 
субституте соответствующих действий необходимости нет, хотя в той или иной форме 
дублирование не исключено. Композиция письма иная. Адресант указанных действий 
осуществить не может, и он заменяет их соответствующими словами, причём только в 
заключительной части письма при прощании и, как правило, сопровождает их различны-
ми эпитетами, компенсируя тем самым невозможность непосредственного выражения 
своих чувств. А. П. Чехов, например, это делает так: Крепко жму Вам руку [6: 272]; 
Крепко сжимаю тебя в своих объятиях [6: 100]; Целую тебя крепко, до обморока, до 
ошаления [6: 383]; Обнимаю сто один раз, целую без конца мою жену [6: 431]. Или ещё 
эмоциональнее и с обозначением ещё каких-то желаемых адресантом действий, которые 
невозможно осуществить в письме: Благословляю тебя, бабуня, перевёртываю несколь-
ко раз в воздухе, целую в спину, похлопываю, подбрасываю, ловлю и, крепко сжав в объ-
ятиях, целую [6: 468].

Мы не имеем возможности в рамках одной статьи представить полную номенклату-
ру формальных параметров, сопутствующих информационному аспекту коммуникации, 
а укажем ещё только на наиболее, по нашему мнению, значимые из них, и в частности на 



178

такие, которые абсолютно специфичны либо для устной, либо для письменной формы 
общения и которые имеют собственно языковое выражение при их включении в письмо. 
Таких параметров шесть: 1) выходные данные письма, т. е. время и место его отправки, 
2) приветствие, 3) эпистолярный вокатив, представляющий собой прямое или косвенное 
обращение к адресату, 4) заключительная формула вежливости, 5) подпись адресанта, 
6) маркер специфики сообщения. Избирательность указанных параметров проявляется 
как в их абсолюте, так и тех или иных частностях, характеризующих какую-то конкрет-
ную коммуникативную ситуацию.

Первый из указанных параметров абсолютно специфичен для эпистолярики, что 
непосредственно обусловлено основным предназначением письменной речи не только 
преодолевать пространство и время, но и фиксировать то и другое, способствуя тем самым 
адекватному восприятию содержания письма. Устное же общение, если оно не носит спе-
циального характера, не требует конкретизации ни времени, ни места акта коммуникации.

Приветствие в обычном понимании этого слова и явления в систему дифференци-
альных признаков письма не входит, и наличествовать оно может или не может при лю-
бой форме контакта. Однако при устном общении и особенно при неожиданной встрече 
знакомых людей приветствие модифицируется в его абсолютно специфичный и, как пра-
вило, экспрессивный субститут: Какие люди! Какими судьбами! Сколько лет, сколько 
зим! Кого я вижу! и под.

С эпистолярным вокативом дело сложнее, и существенны при этом в качестве диф-
ференциальных признаков прежде всего формы установления контакта и указания адре-
сата. Прямое обращение может быть и в письме, и при визуальном контакте людей, но 
косвенная адресация типа г-ну Волкову; жителям Заречного района; декану историче-
ского факультета и т. п. присутствует только в письме.

В свою очередь, обращение в виде вопроса: Сергей Петрович? или Вы водитель 
этой машины? – возможно лишь при непосредственном контакте собеседников. При 
этом только при непосредственном контакте за таким вопросом может последовать во-
прос встречный: А Вы кто? или Что Вы хотите? Специфичны только для устного об-
щения и обращения типа Мужчина! или Женщина! без их, правда, детерминации. 

Такого же рода частности, дифференцирующие жанр коммуникации, имеют место и 
в заключительной формуле вежливости при завершении общения. В письме эта формула 
может представлять собой довольно сложную конструкцию такого, например, типа При 
желании всем здоровья, счастья, свидетельствую моё глубочайшее почтение маменьке 
Вашей, Софии Михайловне и Сергею Михайловичу с супругою, а Вас, дорогой Павел Ми-
хайлович, душевно обнимаю и прошу не забывать любящего Вас Аполлинария Горавского 
[7: 82], хотя чаще она стандартна и может выглядеть, скажем, так: С чувством глубокого 
уважения имею честь пребыть  Вашим покорнейшим слугою [6: 454]. Иногда эта фор-
мула выглядит очень коротко: С почтением [5: 113]; С приветом [6: 203]. Подобные 
речевые фигуры и даже обычное в наше время С уважением почему-то не используют-
ся при устном общении, а замещаются универсальными для обеих форм коммуникации 
конструкциями типа; Всего Вам хорошего; Счастливо; Желаю удачи или только тради-
ционным прощанием. 

Абсолютно специфичен для письма пятый параметр. Подпись при устном общении 
просто невозможна уже по самому определению соответствующего явления. Невозмо-
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жен и какой бы то ни было её субститут. Никто из собеседников не называет своей фами-
лии или своего имени, прозвища, псевдонима после завершения общения. И если даже 
разговор заканчивается какой-нибудь фразой, указывающей на личность того или иного 
собеседника, такой, например, как С Вами разговаривала Анна Матвеева, собственное 
имя в ней подписью не является, да и сама эта фраза входит в содержательную составля-
ющую общения. Специфичны, разумеется, только для письма и сопровождающие под-
пись адресанта местоимения Ваш, Твой, а также практически все атрибуции, указыва-
ющие на характер отношения автора письма к своему адресату: преданный, любящий, 
готовый к услугам и др.

Наконец, шестой параметр, связанный с какими-то особыми условиями коммуника-
ции и маркирующий их. Если речь, в частности, идёт о письме, то оно может в зависимо-
сти от его характера и назначения сопровождаться такими, например, директивами, как 
лично, важно, срочно, секретно, совершенно секретно, без копии, копия (и указание кому 
или куда), для (и указание для кого), перепечатывать запрещено, вскрыть (и указание 
когда), шифром, только курьером и мн. др. Некоторые из этих и других директив, каса-
ющихся, скажем, степени конфиденциальности разговора, конечно, могут при должном 
их словесном оформлении сопутствовать устному общению и даже входить в содержа-
тельную составляющую коммуникации. Однако есть и такие маркеры специфичности, 
подобные трём последним из приведенного списка, наличие которых при визуальном 
контакте общающихся людей просто абсурдно, и в естественных условиях коммуника-
ции никому не придёт в голову сказать что-нибудь вроде ты услышишь всё, что я тебе 
только что сказал, только после того, как я уйду. Такого рода маркеры могут сопрово-
ждать исключительно письменную речь. 

Помимо указанных специфических параметров устной и письменной форм обще-
ния, есть, разумеется, и другие, менее акцентированные их характеристики, которые мо-
гут иметь собственно лингвистическое выражение (различные сокращения в письмен-
ной речи и интонационный рисунок в устной), но могут носить и экстралингвистический 
характер. Письмо, например, может быть прервано в любой момент и возобновлено с 
того же самого места через неопределённый, в том числе и очень большой промежуток 
времени, при устном же общении паузы, как правило, регламентированы. Можно также 
говорить о степени информативности письма и устного сообщения, в рамках принятой 
их нормативности, об их супрасегментных характеристиках, о необходимости специаль-
ного обозначения того, что квалифицируется как постскриптум, и ещё о многом дру-
гом, так или иначе противопоставляющем устную форму общения письменной, однако 
ключевыми и наиболее репрезентативными при всём при этом остаются, по нашему 
глубокому убеждению, прежде всего указанные выше параметры. Само наличие, а 
соответственно, и различные комбинации этих шести формальных параметров при 
том или ином способе общения не только маркируют соответствующий способ как 
устный или письменный, но и квалифицируют во всяком случае второй из них в ка-
честве некоего собственно эпистолярного феномена. А это открывает определённые 
перспективы для построения общей типологии письма, письма как документа и как 
речевого произведения.
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СоПоСтавитЕЛЬнЫй анаЛиЗ ЭтноКуЛЬтурной  
СПЕЦиФиКи нЕКоторЫХ ангЛийСКиХ и руССКиХ 

ФраЗЕоЛогичЕСКиХ ЕдиниЦ

Стаття присвячена розгляду етнокультурної специфіки деяких  англійських 
прислів’їв і приказок. Аналіз здійснюється в зіставленні з аналогічними російськими 
афоризмами. Національно-культурна маркованість аналізованих одиниць коментується 
за допомогою лінгвокраїнознавчого коментарю.

Ключові слова: національно-культурна маркованість, прислів’я й приказки, етно-
культурний компонент, мова й культура.

Статья посвящена рассмотрению этнокультурной специфики некоторых англий-
ских пословиц и поговорок. Анализ проводится в сопоставлении с аналогичными рус-
скими афоризмами. Национально-культурная маркированность анализируемых единиц 
комментируется посредством лингвострановедческого комментария.

Ключевые слова: национально-культурная маркированность, пословицы и поговор-
ки, этнокультурный компонент, язык и культура

The article deals with the study of ethnic and cultural features of some English proverbs 
and sayings. The analysis is provided in comparison with the correlating Russian aphorisms. 



181

The analyzed nationally and culturally marked units are supplemented with a cross-cultural 
commentary.

Key words: national and cultural markedness, proverbs and sayings, ethnic and cultural 
component, language and culture

Анализируя и сопоставляя пословицы и поговорки разных народов, скрытое в них 
знание и духовное богатство, мы осознаем, что их содержимое предопределено сугубо 
национальным сознанием каждого отдельного взятого этноса, а выделение различных 
черт в пословицах и поговорках двух языков облегчает понимание культурно-языковой 
самобытности.

В качестве предварительного анализа необходимо вычленить те понятийные сферы, 
которые обслуживают участки внеязыковой действительности и в которых националь-
ная самобытность языка получает наибольшее проявление. Следуя общепринятому под-
ходу, мы отобрали некоторые английские пословицы и поговорки на основе антропоцен-
трического принципа, согласно которому стержнем классификации выступает человек 
как носитель конкретного языка и культуры.

Таким образом, выделенные нами пословицы и поговорки условно распределяются 
по следующим группам:

1. Человек и окружающая  природная среда.
2. Человек и  пища.
3. Человек и  времяпрепровождение.
4. Человек и животный мир.
5. Человек и денежная система.
6. Человек и система жизненных ценностей.
Обратимся к анализу выделенных групп.
Первая группа английских пословиц и поговорок связана с местом нахождения Ве-

ликобритании – островного государства. Естественно, зависимость от капризов водной 
стихии не могла не отразиться в афористических единицах английского языка. Например,

Any port in storm – В беде любой выход хорош.
As welcome as storm – Нужен как собаке пятая нога.
While it is fine weather, mend your sail – Готовь сани летом, а телегу зимой.
Time and tide wait for no man – Время не ждет.
As the days grew longer, the storms are stronger – Чем дальше в лес, тем больше дров.
A small leak will sink a great ship – От малой искры да большой пожар.
Английские пословицы и поговорки «рассказывают» об особенностях моря, о его 

коварстве и щедрости, учат понимать, что жизнь – это такое же море с его штормами 
и затишьем. Отсутствие «морской» тематики хорошо просматривается в приведенных 
русских аналогах, которые, в свою очередь, демонстрируют особенности традиционного 
русского быта. Таким образом, национально маркированными компонентами англий-
ских пословиц и поговорок будут  port, storm, sail, tide, ship, а соответствующими русски-
ми – сани, телега, дрова.

Рассмотрим вторую группу пословиц и поговорок. В разных культурах как сама 
пища, так и организация ее приема могут различаться в содержательном и формальном 
©   Зинина О.А., 2012
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планах. Английская кухня во многом отличается от русской, что находит отражение в 
общем лингвокультурном фоне носителей английского языка. Его  составляющими явля-
ются слова с этнокультурным компонентом, такие как eggs and bacon, omelette,  pudding, 
parsnips, jam. Например,

You cannot make an omelette without breaking eggs – Не разбив яиц яичницу не при-
готовишь. Английскому «omelette» соответствует русское «яичница», что говорит о не-
типичности омлета для русской кухни.

Fine words butter no parsnips – Соловья баснями не кормят. В отличие от английской 
кухни, пастернак (parsnips) не типичен для русской кухни, а слова «соловей», «басня» 
- это слова с ярко выраженным национально-культурным компонентом, которые присут-
ствуют во многих произведениях народного творчества.

Отмечена национально-культурным расхождением  английская и русская поговорки  
Jam tomorrow and jam yesterday but never jam today – Кормить соловья баснями.

Too much pudding will choke a dog – Хорошо нагребешь, домой не донесешь.
Как известно, пудинг – одно из наиболее популярных блюд британской кухни, но со-

вершенно чужеродное для традиционной русской кухни. Не случайно соответствующее 
слово вошло в русский язык путем транслитерации.  

Известно, что слово «спорт» (sport) – английского происхождения и вполне есте-
ственно оно встречается во многих пословицах и поговорках, например,

When the sport is the merriest it is time to give it up – Всему надо знать меру.
Поговорка Life is not all beer and skittles отражает традиционное времяпрепровожде-

ние англичанина (играть в кегли) совершенно не свойственное русскому. Русский экви-
валент в этом случае – Жизнь прожить – не поле перейти.

He that pays the piper call the tune – Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. В 
английской поговорке присутствует слово  «pipe»(волынка) – национальный духовой ин-
струмент, очень популярный во время праздников в Англии и Шотландии.

Британцы известны своим отношением к животным, Забота об их благополучии вся-
чески поддерживается, а жестокое отношение к животным расценивается как преступле-
ние. Конечно, слова, обозначающие животных, не могли не быть отражены в английских 
пословицах и поговорках, например,

Curiosity killed a cat – Любопытной Варваре нос оторвали.
Every dog has his day -  Будет и на нашей улице праздник.
Love me, love my dog – Любишь кататься, люби и саночки возить.
Every family has a black sheep – В семье не без урода.
Примечательно, что в соответствующих русских эквивалентах не прослеживается 

обращение в «животной» тематике. В некоторых афоризмах находят отражение особен-
ности русского быта  - традиционное зимнее время препровождение, массовое гуляние, 
охватывающее всю улицу. «Варвара» также является культурно-маркированным словом, 
так как это традиционное русское имя.

Национально-культурная маркированность афоризмов данной группы представля-
ется естественным явлением, обусловленным особенностями денежной системы  госу-
дарств, например,

Take care of the pence and the pounds will take care of themselves – Копейка рубль бережет.
A penny saved is a penny gained – Сбережешь – что найдешь.



183

In for a penny, in for a pound – Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
В перечисленных поговорках прослеживается британская черта бережливости, сло-

ва «penny»,  «pound», как и русские эквиваленты «копейка» и «рубль» отмечены этно-
культурной спецификой. Слово «гуж» является ключевым для понимания пословицы, 
оно передает предмет русского быта и несет явную этнокультурную маркированностью.

Эта группа пословиц и поговорок обращает наше внимание на национально-отме-
ченное восприятие человеком жизненных ценностей. Естественно, что люди, принад-
лежащие к разным культурам, могут обладать отличными системами ценностей. По-
скольку ценности во многом обусловливают функционирование конкретного социума, 
они не могут не найти отражение в пословицах и поговорках, являющихся результатом 
наблюдений и обобщений, сделанных представителями данного социума. Английская 
и русская культурные общности складывались в различных исторических условиях, 
они характеризуются и специфическим общественно-экономическим укладом. Все это 
предопределяет несовпадение в языковой картине мира. Обратимся к следующим ан-
глийским пословицам:

Cleanliness is next to godliness - В здоровом теле здоровый дух.
Аккуратность, опрятность является одной из общепринятых ценностей английско-

го общества. Обращение в русском эквиваленте к концепту «дух» (душа) типично для 
славянской культурной общности и несет в себе национально-культурную специфику.

Possession is nine points of the law – Бедному с богатым судиться – лучше в ложке 
утопиться.

Владение собственностью являлось и является одной из основных  ценностей бри-
танского общества, будучи показателем добропорядочности и респектабельности. Рус-
ский эквивалент подчеркивает неравенство перед законом разных социальных слоев 
общества.

Familiarity breeds contempt – Реже видишь – больше любишь.
Данная пословица подчеркивает определенную замкнутость и сдержанность британ-

цев, не склонных демонстрировать свое эмоциональное состояние. Русский эквивалент, 
наоборот, затрагивает чувственную сторону отношений, которая всегда имела большое 
значение для русского человека.

Honesty is the best policy – Хлеб-соль ешь, а правду режь.
Честность – это общепринятая ценность любого цивилизованного общества. В рус-

ском эквиваленте лексические единицы «хлеб» и «соль» обладают этнокультурной мар-
кированностью, так как указывают на старый русский обычай встречи и чествования 
гостей, ставший неотъемлемой частью культурного наследия.

Таким образом, сопоставительный анализ пословиц и поговорок разных народов 
несомненно способствует пониманию этнокультурной специфики и позволяет избежать 
коммуникативных сложностей и ошибок. Очевидно, что национальная маркированность 
специфичных образных единиц языка обусловлена особенностью культурного развития 
народа. Несмотря на наличие некоторой общей идеи, лежащей в основе ассоциативной 
образности пословиц и поговорок, каждое языковое сознание выражает эту идею по-
своему. Этнокультурный компонент, присутствующий во многих афоризмах, является 
тем звеном, которое служит посредником между языком и культурой.
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ангЛоСаКСонСЬКий ЕЛЕмЕнт в СучаСниХ ойКонімаХ
ПівдЕнниХ граФСтв ангЛіЇ

У статті розглянуто етимологічні особливості сучасних ойконімів південних 
графств Англії, важливу роль в складі яких відіграють суто англійські елементи. В 
ойконімах кожного графства визначено кількість назв з цим елементом, як у складі назв 
англосаксонського походження, так і в етимологічних гібридах, що свідчить про розви-
ток ойконімічного прошарку англійської мови.

Ключові слова: ойконім, англосаксонський елемент, етимологія, етимологічний гі-
брид, суто англійська назва.

В статье рассматриваются этимологические особенности современных ойконимов 
южных графств Англии, важную роль в составе которых играют исконно английские 
элементы. В ойконимах каждого графства определено количество названий с данным 
элементом, как в составе ойконимов сугубо англосаксонского происхождения, так и в 
этимологических гибридах, что свидетельствует о развитии ойконимического слоя ан-
глийского языка.

Ключевые слова: ойконим, английский элемент, этимология, этимологический ги-
брид, сугубо английское название.

The article touches upon the etymological peculiarities of modern place-names of southern 
counties of England, in which English (native) element plays a dominant role. This element is 
registered in originally Anglo-Saxon place-names and etymological hybrids.

Key words: place-names, English (native) element, etymology, etymological hybrid, 
originally Anglo-Saxon place-name.

Лінгвістична наука ХХІ ст. зосереджує свою увагу на багатьох аспектах, пов’язаних 
з вивченням ономастичного прошарку лексики, в якому топоніми займають чільне міс-
це. Такі дослідження є важливим джерелом визначення та описання лінгво- та істори-
ко-культурних особливостей певного народу. Питаннями суто топонімічного характеру 
займаються такі товариства, як EnglishPlace-NameSociety, ScottishPlace-NamesSociety, 
Ulster Place-NameSociety, Place-Name Society of India, а загальними питаннями ономасіо-
логії – American Name Society,Canadian Society for the Study of Names та інші.

Стаття відображає результати дослідження, проведеного на матеріалі 8000 лексич-
них одиниць, 2000 з яких не мають достатньо визначеного етимологічного тлумачення.

Джерелами підбору фактичного матеріалуслугували словники TheCambridgeDictionaryo
fEnglishPlace-Names (V. Watts), OxfordDictionaryofBritishPlace-Names (A. D. Mills), TheConci
seOxfordDictionaryofEnglishPlace-Names (E. Ekwall), ThePlace-NamesofWiltshire (E. Ekblom).

Звернення нашої уваги до ойконімів південних графств спричинене тим фактом, що 
на думку відомого британського дослідника-топоніміста КеннетаКемерона, саме вони є 
осередком англосаксонського розселення на території Британських островів, зва-
©   Макеєва К.С., 2012
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жаючи на значну кількість назв з давньоанглійським елементом в їх структурі [1, p. 72].
Заселення Британського острову англами, саксами та ютами – північними племена-

ми з Європи, почалося у 5 ст. н.е., після уходу римських військ[2, xvi; 1, 50; 3, 218; 4, 17]. 
Вони просувалися зі сходу на захід острову ізайняли територію сучасної Англії до 9 ст. 
н. е. Мови їх спілкування були близькими одна до одної, так як вони належали до герман-
ської групи, що разом з говіркою бриттів (корінного населення острову), лягли в осно-
ву давньоанглійської мови (OldEnglish). На думку більшості науковців англосаксонська 
була основною мовою, за допомогою якої утворені сучасні ойконіми [2, xvi]. Причиною 
цього є політичне домінування англів, саксів та ютів над корінним населенням Британ-
ського острову, яке розмовляло кельтською. Це домінування призвело до закріплення 
давньоанглійської мови у вжитку та її активному використанню як новоприбулими пле-
менами, так і бриттами. Під час англосаксонського періоду (5-11 ст. н. е.) було створе-
но тисячі назв населених пунктів (як і інших видів топонімів) за допомогою лексичних 
одиниць давньоанглійської мови, проте не без запозичення кельтської та, в подальшому, 
елементів з латинської, скандинавських, грецької та французької мов.

Проаналізувавши ойконіми південних графств Англії, яких налічується 17, були ви-
значені ойконіми з суто англосаксонським елементом. Результати представлені в наведе-
ній нижче таблиці:

Таблиця 1. 
розподіл англосаксонського елементу в назвах  
населених пунктів південних графств англії

№ 
п/п

Назва графства Загальна кіль-
кість дослідже-
них ойконімів у 

графстві

Суто ан-
глосаксон-
ські назви

Етимологічні гібри-
ди з англосаксон-
ським елементом

Відсоток, 
%

1 Беркшир 176 128 23 85
2 Брістол 11 9 2 100
3 Букингемшир 286 183 46 80
4 Вілтшир 433 329 91 97
5 Гемпшир 490 412 64 97
6 Глостершир 443 363 60 95
7 Девон 705 550 129 96
8 Дорсет 398 297 78 94
9 Кент 496 443 40 97

10 Корнуолл 502 92 61 30
11 Оксфордшир 386 336 45 98
12 Острів Вайт 91 82 4 95
13 Острови Сіллі 9 2 2 45
14 ВестСассекс 268 247 19 99
15 ІстСассекс 203 186 13 98
16 Сомерсет 573 396 155 96
17 Суррей 216 202 11 98

всього: 5686 4257 843 89
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Отже, як бачимо, у графстві Беркшир 128 ойконімів створені лише з англосак-
сонського елементу. Англосаксонські лексичні одиниці входять такожу 23 етимоло-
гічні гібриди. Для прикладу: Aston (‘eastsettlement’: OEeast+tun), ComptonBeauchamp 
(‘valleyfarm/settlement’ heldbytheBeauchampfamilyinthe 13thcentury: OEcumb + OEtun + 
Frenchfamilyname).

На невеликій території графства Брістол розташовані всього 11 населених пунктів, 
у назву кожного з яких входить англосаксонський елемент, а саме в 9 суто англійських 
ойконіми та у 2 етимологічні гібриди: Bristol (‘assemblyplacebythebridge’: OEbrycg + 
stow), Bishopsworth (‘thebishop’senclosure’: MEbiscop<Lbiscop + OEworth).

У графстві Букингемшир знаходиться 183 населені пункти, назви яких скла-
даються лише з елементів англійської мови. Крім того, вона входить ще у 46 ойконі-
мів – етимологічних гібридів. Приведемо кілька прикладів: Ashendon (‘ash-treehill’ 
OEadj. æscen + OEdun), Coleshill (probably, ‘Coll’shill’: OEpers.n. Col(l) fromONKol(l)r, 
genitivesingularCol(l)es + OEhyll).

Графство Вілтшир має 329 поселень, назви яких створені з англосаксонського еле-
менту. До того ж він входить в 91 етимологічний гібрид. Наприклад: Allington (‘princes’ 
farm/settlement’: OE ætheling + OEtun), Wilsford-cum-Lake (‘*Wifel’sford’: OEpers.n. Wifel 
+ OEford + Latincum + OElake).

В межах графства Гемпшир знаходяться 412 суто англосаксонських за походжен-
ням ойконімів та 64 етимологічні гібриди  з цим елементом: Alton (‘river-source farm/
settlement’: OE aewell + OE tun), StratfieldSaye (‘Roman road open field’, it is on the Roman 
road from Silchester to London, and was held in 1227 by Robert de Say: OE stræt (< L strata) 
+ OE feld + French family-name).

Графство Глостершир має на своїй території 363 населені пункти, назви яких ство-
рені лише з англосаксонського елементу та 60 таких, що є етимологічними гібридами: 
Alvington (‘Ælfwine’s estate’: OE pers.n. Ælfwine + tun), AmpneyCrucis (‘ampney holy cross’ 
from the dedication to the church: p. n. Ampney ‘Amma’s stream’ OE pers.n. *Amma + ea + 
Latin cruces ‘a cross’).

В графствіДевон налічується 550 ойконімів англосаксонського походження та 129 
етимологічних гібридів з цим елементом у складі: Rattery(‘red tree’: OE read + OE treow), 
Uplyme (‘higher up the River Lim’: OE upp + Z river-name originally of a Celtic origin from 
the root *lim-, Latin limus ‘mud, shine’ < IE *lei ‘flow, water’).

В графстві Дорсет знаходяться 297 населених пунктів англосаксонського походжен-
ня, та, на додачу, 78 етимологічних гібридів, на склад яких давньоанглійська також мала 
вплив. Наприклад: Adber (‘Eata’s grove’ OE pers.n. Eata + bearu), Bradford Abbas (‘broad 
ford’,affix `abbot’ is from the possession of the manor by Sherborne Abbey: OE brad+ OE ford 
+ Latin abbas).

Назви населених пунктів графства Кентанглосаксонський елемент повністю сфор-
мував у 443 випадках, та він є присутній у 40 етимологічних гібридах: Acol (‘oak wood’: 
OE ac + OE holt), Wickhambreaux (‘homestead/village associated with a Romano-British 
settlement’ the manorial affix is from the de Brayhuse family, here in the 13th century, and 
serves to distinguish this ‘Wickham’ from East Wickham and West Wickham (both independent 
names): Latin wic + OE ham + French family-name de Brayhuse).
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В Корнуоллі ситуація значно відрізняється. Тут маємо лише 92 ойконіми англосак-
сонського походження та 61 етимологічний гібрид: Ashton(a 19thcentvillageandname,‘ash-
tree settlement, farm where ash-wood is obtained or worked’: OE æsc + tun), WestPentire 
(Modern Englishadjectivewest + Cornish *pen-tyr ‘headland’).

У графстві Оксфордшир відмічено 336 суто англосаксонських та 45 ойконімів, відпо-
відно та у вигляді етимологічних гібридів з даним елементом: Combe (‘valley’: OEcumb), 
MinsterLovell (‘monastery’ connectedwiththefamilyofWilliamLuvelorLupellus ‘thewolf-cub’ 
(OFrlovel): OEmynster + Frenchfamily-name).

Острів Вайтмає 82 поселення з назвами суто англійського походження та 4 етимо-
логічні гібриди з «рідним» елементом: Binstead (‘beanplace’: OEbean + OEstede), Niton 
(‘newfarm/settlement’: OldKentish *nige>OEniwe + OEtun).

На островах Сіллівиявлено 2 населених пункти, назви яких створені лише з ан-
глосаксонських елементів та 2 етимологічних гібриди з ними:HughTown (fromthehillan
dpromontorycalledtheHew: MEheugh (OEhōh) ‘aheel, aspurofland’ + Etown), OldGrimsby 
(modEadj. new + p.n. *Grimsey ‘Grim’sisland’ ONpers.n. Grimr, genitivesing.Grims, + 
eylaterassimilatedtothep.n. Grimsby).

В графстві ВестСассекс присутні 247 населених пунктів виключно англосаксон-
ського походження та 19 етимологічних гібридів з англійським елементом: BognorRegis 
(‘theking’sBognor’: OEpers.n. Bucge + OEora ‘flat-toppedhill’ + Latinregis), Ifield (‘yew-
treeopenland’: OEiw +OEfeld).

В назвах поселень графства ІстСассекс англосаксонський елемент виявлено в 186 
ойконімах в чистому вигляді та в складі 13 етимологічних гібридів. Наприклад: Alciston 
(‘Aelfsige’s/Ealhsige’s farm/settlement’: OE pers.n. + OE tun), Tarring Neville (‘Tarring held 
by the Neville family’: place-name Tarring (‘the Teorringas, the people called after Teorra’ OE 
folk-n. *Teorringas<pers.n. *Teorra + ingas) + family name Nevile first associated with this 
place in 1253).

Що стосується графства Сомерсет, то тут маємо 396 назв поселень, створених лише 
з англосаксонських елементів, та 155 етимологічних гібридів, на які вплинула давньоан-
глійська мова: Aller(‘the alder-tree’ OE alor), Ashbrittle (‘Bretel’s ash’ OE æsc + OFr Bret ‘a 
Breton’).

В графстві Суррей маємо 202 населених пункти, назви яких створені суто з лексич-
них одиницьдавньоанглійської мови, та 11 етимологічних гібридів з цим елементом: 
Caterham (probably ‘homestead or enclosure at the hill called Cadeir’ from Celtic *cadeir 
(literary ‘chair’ but used of lofty places) + OE ham OR ‘homestead or enclosure of a man 
called *Catta’, with an OE pers. n. as a first element), Chipstead (‘market place’: OE ceap + 
OE stede).

Безперечно, давньоанглійська мова є основною у складі ойконімів, що досліджува-
лись. Так, 75 % назв із загальної кількості 5686 створені з лексем виключно давньоан-
глійської мови (4257 л. о.). До того ж у складі етимологічних гібридів вона присутня в 
843 одиницях, або ж у 15 % від загальної кількості ойконімів, що досліджуються, поряд 
з одиницями, запозиченими з інших мов.

Слід відмітити, що ситуація з розподілом англосаксонського елементу значно відріз-
няється в графстві Корнуолл, де присутній особливий діалект кельтської мови. Відомо, 
що кельтські діалекти поділяються на 2 групи: гаельську (Goidelic/Gaelic) та галло-бре-
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тонську (Brittonic/British). Гаельська група включає ірландську, шотландську та менкську 
мови (якою розмовляють на острові Мен, між Англією та Ірландією). Галло-бретонська, 
в свою чергу, поділяється на галльську мову, мертву, якою користувалися галли, про-
живаючи на території сучасної Франції, та британські мови, а саме: уельську(Welsh), 
корнську (Cornish або ж його скорочення «Со») та бретонську – мову населення Бретані 
на півночі Франції[2, XV; 5, 46]. Отже, в Корнуоллі давньоанглійська мова прослідко-
вується лише у 18 % назв, а наявність відповідних лексичних одиниць в етимологічних 
гібридах становить лише 12 %, що в сумі складає лише 30 %. Можна ще раз підтвердити 
той факт, що населенню Корнуоллу вдалося зберегти свій особливий діалект, незважаю-
чи на натиск мов загарбників та безпосередній вплив англійської мови.

Наявність давнього діалекту на досить обмеженій території вказує на неймовірно 
стійкі діалектні традиції та свідчить про надзвичайно сильні етномовленнєві традиції. 
Можна припустити, що вони є настільки потужними, що заважають злиттю мов та їх роз-
повсюдженню. В минулому цей факт значно зменшив роль англосаксонських елементів 
у створенні ойконімікон даної місцевості.

Як видно з таблиці 1, відсотковий показник наявності англосаксонських елементів в 
ойконімах більшості південних графств Англії наближається до 100%. І лише з причини 
низького показника за цим параметром в графствах Беркшир (85 %), Букингемшир (80 
%), островах Сіллі (45 %) та у значній мірі в графстві Корнуолл (30 %), у підсумку за-
гальний відсоток наближається до 90 %.Кінцевий показник наявності англосаксонського 
елементу в ойконімах південних графств Англії не є достатньо показовим, оскільки в 
більшості графств (13 з 17) він перевищує позначку в 95–96 %. І він знизився помітно 
переважно з причини впливу лінгвістичної ситуації в графстві Корнуолл та надзвичайної 
стійкості місцевих діалектних традиції. Це ще раз вказує на провідну роль суто англій-
ського елементу в ойконіміконі графств, що досліджуються.

Проте поряд з неабиякою важливістю англосаксонської мови у створенні ойконімів 
південних графств Англії, все ж слід відмітити наявність запозичень з кельтської (9, 4 % 
від загальної кількості назв), скандинавської (0, 6 %), латинської (5, 4 %), французької (8, 
8 %) та грецької (0, 8 %) мов, що присутні в назвах населених пунктів південних графств 
Англії. Як бачимо, відсоткове співвідношення суто англійського елементу та запозичень 
в назвах населених пунктів досліджуваних територій є більше ніж суттєвим, що свідчить 
про характерну особливість саме ойконімічного прошарку англійської мови на відміну 
від загальної лексики, яка є доволі відкритою для іншомовного втручання.

Незважаючи на відомий факт, який полягає у тому, що в англійській мові кількість 
запозичень значно більша ніж кількість суто англійських одиниць[6y, 22; 7, 104; 3, 207], 
в ойконімах південних графств Англії, як ми бачимо з таблиці 1, англосаксонський еле-
мент є, безперечно, домінуючим. Він розкриває особливості англійського етносу та несе 
в собі частину світосприйняття даного народу, що відображена в кожному ойконімі. Та-
кий великий відсоток англосаксонського елементу в назвах свідчить про те, що в ойко-
німічна підсистема англійської мови, на відміну від лексики загального вжитку, є все 
ж закритою областю.Лише потужні соціальні та історичні потрясіння, що випадали на 
долю народу, сприяли проникненню іншомовних елементів до назв населених пунктів.
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КомПонЕнтЫ СЕмантичЕСКой СтруКтурЫ  
уКраинСКиХ гЛагоЛов ЗАВДАВАТИ, СПРАВЛЯТИ С ПроЕКЦиЕй  

на руССКиЕ и БЕЛоруССКиЕ СоотвЕтСтвиЯ 

У функціонально-зіставному аспекті аналізуються компоненти семантичної струк-
тури українських дієслів завдавати і справляти з проекцією на російські та українські 
комунікативні відповідності.

Ключові слова: функціонально-зіставний аспект, семантична структура, комуніка-
тивні відповідності.

В функционально-сопоставительном аспекте анализируются компоненты семан-
тической структуры украинских глаголов завдавати, справляти с проекцией на  рус-
ские и белорусские коммуникативные соответствия.

Ключевые слова: функционально-сопоставительний аспект, семантическая струк-
тура, коммуникативные соответствия.

The components of semantic structure of  the Ukrainian verbs завдавати and справляти 
are analysed in the functional contrastive-comparative aspect through the projection on its 
Russian and Belorussian communicative equivalents.

Key words: functional contrastive-comparative aspect, semantic structure, communicative 
equivalents.
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Как отмечает М. П. Кочерган, «эффективность сопоставительного метода зависит 
от корректного его использования, т. е. от того, что сопоставляется и каким образом» [1, 
79]. С учётом направленности исследования М. П. Кочерган  вслед за Р. Штернеманном 
выделяет односторонний и двусторонний (многосторонний) сопоставительный анализ.

Процесс одностороннего анализа межъязыкового сопоставления осуществляется 
от «исходного языка» к «языку целевому». Такой приём позволяет определить «значе-
ния лексических и грамматических явлений исходного языка, которые отображаются на 
уровне значений целевого языка и охватывают те способы целевого языка, которые есть 
у него для реализации значений исходного языка», при этом «результаты односторонне-
го анализа не являются обратными. Если “перевернуть” одностороннюю процедуру, то 
получится другая картина» [1, 79].

В нашем случае исходным материалом послужили семантические структуры укра-
инских глаголов завдавати и справляти.   

Украинский глагол справляти, как свидетельствуют словарная статья [2: 9,  591–593]  
и материалы нашей картотеки, отличается специфической семантической структурой и 
функциональной направленностью: он основательно специализировался как деривант 
вербоидов – неоднословных наименований акционально-статального признака (справля-
ти враження,  справляти новосілля, справляти радість), выступает в качестве главного 
компонента словосочетаний (справляти віз,  справляти одежу), является компонентом 
фразеологизмов (брехні справляти, справляти мандри).

Как деривант, своеобразный формант в сфере вербоидов, он намного чаще употре-
бляется с предикатными существительными в составе вербоидов, чем русский и бело-
русский дериванты: справляти враження – производить впечатление, рабіць уражанне; 
справляти новосілля – справлять новоселье, спраўляць наваселле; справляти радість – 
доставлять радость, даваць радасць.

Обратим внимание на пункты  первый, второй и третий словарной статьи, где 
справляти выступает преимущественно в роли  дериванта в сфере вербоидов: справ-
ляти святá, справляти новосілля, справляти іменини, справляти обжинки, справляти 
бенкети, справляти грища, справляти поминки, справляти радість, справляти журбу, 
справляти втіху, справляти біль і муку, справляти дію, справляти вплив, справляти вра-
ження, справляти роботу, справляти сторожу, справляти службу.

В первом пункте со значением «здійснювати певні заходи з приводу свята, події і т. 
ін.; відзначати» [2: 9, 591] украинский деривант имеет точки соприкосновения с русским 
деривантом справлять: справлять новоселье, справлять свадьбу, справлять именины, 
справлять (отмечать, праздновать, устраивать) дожинки, справлять поминки. Одна-
ко у русского дериванта нет контактов с именными компонентами праздники, праздне-
ства (святá), банкет (бенкет), игрища (грища), которые образуют вербоиды с другими 
деривантами: отмечать праздники, устраивать (проводить) празднества, устраи-
вать (организовывать) банкет, устраивать игрища. Приведём текстовые фрагмен-
ты: «Чи міг Вася байдуже писати про бійця, який пробивався з ним Трансільванськими 
лісами… справляв Жовтневі святá під мокрими скиртами в угорських хуторах?» [2: 
9, 591] – «Мог ли Вася равнодушно писать про бойца, который пробивался с ним через 
Трансильванские леса... отмечал Октябрьские праздники под мокрыми скирдами в вен-
герских хуторах?»;  «Князь справляв бучні бенкети. Приїжджала сила гостей»[2: 9, 
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591] – «Князь устраивал бурные банкеты. Приезжало множество гостей»; «Ті, що не 
містились у хаті, розклали на подвір’ї вогонь і справляли коло нього веселі грища» [2: 9, 
592] – «Не вмещавшиеся в избе развели во дворе огонь и устраивали возле него весёлые 
игрища».

Объяснение бóльших дистрибутивних возможностей украинского дериванта справ-
ляти и меньших – русского справлять кроется, на наш взгляд, в том, что украинский 
деривант ослабил «налёт» разговорности и  усилил свою специализацию в литературном 
языке как функциональный формант вербоидов, а русский деривант отличается некото-
рой долей разговорности и, естественно, меньшей специализацией.

В белорусском языке деривант спраўляць употребляется в основном в тех пределах, 
которые свойственны русскому языку, поскольку он также не развил деривационной 
специализации как в украинском: спраўляць вечарынку, спраўляць вяселле, спраўляць 
дажынкі, спраўляць наваселле, спраўляць радзіны, спраўляць хрэсьбіны [3: 5, 273]. В 
приведенных выше украинско-русских текстовых фрагментах естественны белорусские 
дериванты адзначаць, ладзіць: «Ці мог Вася раўнадушна пісаць пра байца, які прабіваўся 
з ім Трансільванскімі лясамі… адзначаў Кастрычніцкія святы пад мокрымі тарпамі ў 
венгерскіх хутарах?»; «Князь ладзіў бурныя банкеты. Прыязджала мноства гасцей»; 
«Тыя, што не ўмяшчаліся ў хаце, расклалі на двары агонь і  ладзілі ля яго вясёлыя ігрышчы».

Во втором пункте вербоидные значения «викликати якесь почуття, враження і т. ін.», 
«спричиняти що-небудь, бути причиною чогось», «робити, здійснювати щось відносно 
кого-, чого-небудь», реализуемые с участием  дериванта справляти, передаются в рус-
ском и белорусском языках вербоидами с другими деривантами или глаголом, если 
необходимый вербоид отсутствует: «Я люблю свою кімнату… Але найбільшу радість 
справляє мені вікно. Цілий день в нього дивиться море» [2: 9, 592] – «Я люблю свою ком-
нату… Но самую большую радость доставляет мне окно. Целый день в него смотрит 
море», «Я люблю свой пакой… Але найбольшую радасць дае мне акно. Цэлы дзень у яго 
глядзіць мора»; «Мені справляє Олена журбу: я боюся за її будучину» [2: 9, 592] – «На 
меня наводит Елена грусть: я боюсь за её будущее», «На мяне наводзіць Алёна смутак: 
я баюся за яе будучыню»; «Помилився Тарас, думаючи, що ніхто вже не прийде попро-
щатися з ним: уже хлопчики радника справили йому велику втіху своєю присутністю» 
[2: 9, 592] – «Ошибся Тарас, полагая, что никто уж  не придёт попрощаться с ним: 
уже мальчики советника весьма утешили его своим присутствием», «Памыліўся Тарас, 
думаючы, што ніхто ўжо не прыйдзе развітацца з ім: ужо хлопчыкі саветніка вельмі 
суцешылі яго сваёй прысутнасцю»; «Шампунь цієї фірми зміцнює волосся, справляє 
ефективну терапевтичну дію» [Радиопередача 23.03.07 г.] – «Шампунь этой фирмы 
укрепляет волосы, оказывает эффективное терапевтическое действие», «Шампунь 
гэтай фірмы ўзмацняе валасы, аказвае эфектыўнае тэрапеўтычнае ўздзеянне».

К числу вербоидов мы относим сочетания справляти вплив, справляти враження, 
которые в «Словнику української мови» включаются в состав фразеологизмов [2: 9, 
592]: «Саврасов справив великий вплив на розвиток усього вітчизняного реалістичного 
мистецтва…»[Київська правда, 06.06.80, с. 1] – «Саврасов оказал большое влияние на 
развитие всего отечественного реалистического искусства…», «Саўрасаў аказаў вялікі 
ўплыў на развіццё ўсяго айчыннага рэалістычнага мастацтва…»;  «Роман І. Гайдая 
справляє неоднозначне враження» [Літературна Україна, 15.04.80, с. 2] – «Роман И. Гай-
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дая производит неоднозначное впечатление», «Раман І. Гайдая робіць неадназначнае 
ўражанне».

В третьем пункте представлены вербоиды со значением «виконувати, здійснювати 
що-небудь»: «Дві роботи ти вже справив, на весь світ себе уславив» [2: 9, 592] – «Две 
работы ты уже сделал (выполнил), на весь мир себя прославил», «Дзве работы ты 
ўжо зрабіў (выканаў), на ўвесь свет сябе ўславіў»; «Увага подвоюється, зіниці ширша-
ють, побільшуюче скло справляє свою  службу» [2: 9, 592] – «Внимание удваивается, 
зрачки расширяются, увеличительное стекло несёт свою службу», «Увага падвойваец-
ца, зрэнкі расшыраюцца, павелічальнае шкло нясе сваю службу».

Как видим, украинский деривант справляти, в отличие от русского справлять и бе-
лорусского спраўляць, вступает в деривационно-семантические контакты с весьма ши-
роким кругом предикатных существительных, имеет тенденцию к дальнейшей специ-
ализации в качестве функционального форманта вербоидов.

В качестве главного компонента словосочетаний – полнозначного глагола – он имеет 
больше точек соприкосновения с соответствующими русскими и белорусскими глаго-
лами: «Мені старий Панько і капицю справляв, бо геть-чисто побилася» [2: 9, 592], 
« – Ну, – сказал я Ермолаю, – поди достань пакли и справь нам лодку да поскорей» [4: 4, 
231], «Пакіньце мяне з машынай. Я спраўлю непаладкі і даганю вас» [3: 5, 274];  «Мав 
(Кузьма) що випити, мав чим закусити, мав гроші і навіть уже перші чоботи справив» 
[2: 9, 593],  «Ему справили ладный бушлатик, подогнали бескозырку и дали трофейный 
кинжал» [4: 4, 231],   «Меўся Банькоўчык справіць сабе на зіму новыя боты» [3: 5, 274].

Широко представлен украинский глагол справляти во фразеологической сфере [2: 
9, 592]: брехні справляти, витрішки справляти, заручини справляти, липу справляти, 
справляти мовчанку и др.  Приведём некоторые текстовые фрагменты: «–Годі тобі 
брехні справлять. Вставай та в печі розтоплюй» [2: 1, 233], «–Хватит тебе чесать 
языком. Вставай да печку растапливай», «–Годзе табе малоць языком. Уставай ды 
печ распальвай»; «Мати розмовляє з Одаркою, а вона (Христя) сидить – мовчанку 
справляє» [2: 4, 771], «Мать разговаривает с Одаркой, а она (Христя) сидит – играет 
в молчанку», «Маці размаўляе з Адаркай, а яна (Хрысця) сядзіць – гуляе ў маўчанку».

Наиболее употребительным в функции компонента фразеологических единиц являет-
ся украинский глагол справляти, значительно слабее его в этом отношении белорусский 
спраўляць, а русский глагол справлять представлен  единичными фактами: спраўляць го-
нар, спраўляць крыўду, спраўляць рогат; справлять дела, справлять работу. Рельефнее 
их фразеологический характер проступает в тексте: «Як малéнькая, нераўнуючы: усе соль 
цягнуць, а яна гонар спраўляе» [Полымя, 1980, № 10, с. 80], «Каб Ніне вельмі хацелася 
заходзіць у гэту хату, то не сказаць, але ж і крыўду спраўляць да гэтай пары не выка-
зала» [Полымя, 1980, № 10, с. 43], «Каля стала справілі рогат. Мусіць, нешта смешнае 
сказаў Антось Драніцкі» [3: 5, 274]; «Колхозники спешили домой умыться, переодеться, 
справить свои домашние дела» [4: 4, 231], «Не было ремесла, которого бы не знал казак: 
накурить вина, снарядить телегу, справить кузнецкую, слесарную работу» [4: 4, 231].

Если белорусские сочетания имеют большинство признаков фразеологизмов, то 
русские находятся на границе между фразеологизмами и вербоидами: они необразны, 
подвергаются определённым трансформациям, если подобрать к ним соответствующие 
неразговорные синонимы. Так, сочетания справить дела, справить работу синонимич-
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ны сочетаниям сделать (завершить) дела, сделать (завершить) работу, которые могут 
иметь трансформации сделав (завершив) дела, сделав (завершив) работу, сделаю (завер-
шу) дела, сделаю (завершу) работу. Возможны трансформации типа дела, которые он 
сделал (завершил); работа, которую он сделал (завершил). Такие трансформации прак-
тически невозможны в сочетаниях с компонентом справлять, поскольку сказывается 
разговорно-фразеологизирующий характер этих сочетаний.

В семантической структуре украинского глагола завдавати [2: 3, 40],  как и у глагола 
справляти, представлены номинативно-деривационные, связанные (фразеологические) 
и номинативные (прямые) значения.     

Не случайно прямые, номинативные значения в словарной статье на третьем месте: 
они зафиксированы после связанных (фразеологических) значений во втором пункте и 
частично в пунктах пятом и шестом. Основное прямое значение «піднімати, брати тя-
гар, ношу на плечі, спину» – во втором пункте и является широким, общеукраинским 
по употреблению, хотя и с разговорным оттенком, а в пятом и шестом пунктах со зна-
чениями «додаючи якийсь продукт готувати тісто, ряжанку», «давати» – более узкими: 
«Поцілуйко стягує з воза мішок з мукою, завдає собі на плечі й, пригинаючись, несе свій 
подарунок»; «Жінки тим часом обдивлялися запаси, дивувались хлібові святому, що він у 
Олени Іванівни завжди і пухкий і високий; розпитувалися – у кого брала борошно, як учи-
няла, чим завдавала»;  «Яких вже мені ліків не завдавали! Лукаш мене напував листом 
од чорних порічок».

В русском и белорусском языках представлены следующие соответствия: «Поцелуй-
ко стягивает с воза мешок с мукой, поднимает себе на плечи и, наклоняясь, несёт свой 
подарок», «Женщины тем временем осматривали запасы, удивлялись хлебу святому, по-
тому что он у Елены Ивановны всегда и пышный и высокий; расспрашивали – у кого 
брала муку, как ставила тесто, чем заправляла», «Каких только мне лекарств не дава-
ли! Лукаш меня поил листьями чёрной смородины»; «Пацалуйка сцягвае з воза мяшок з 
мукой, падымае сабе на плечы і, прыгінаючыся, нясе свой падарунак», «Жанчыны ў гэты 
час аглядалі запасы, здзіўляючыся хлебу святому, таму што ён у Алёны Іванаўны і пухкі і 
высокі; распытвалі – у каго брала муку, як учыняла, чым запраўляла», «Якіх толькі мне 
лекаў не давалі! Лукаш мяне паіў лісцям чорнай парэчкі».

 Всего в статье шесть обозначенных цифрами значений и особо выделенные фразе-
ологические значения.

Номинативно-деривационные значения, получившие научно-практическое освеще-
ние в различных по характеру и объёму научных трудах [5; 6; 7],  рассматриваются в 
аспекте преобразования полнозначных значений слов через определённые ступени десе-
мантизации в неполнозначные, выполняющие деривационные (словообразовательные) 
функции. В семантической структуре глагола завдавати преобладают значения, функци-
онирующие в качестве деривантов (функциональных формантов) неоднословных наи-
менований предикатного признака – вербоидов. Эта фактически стрóевая функция ос-
новательно «востребована» украинской речью и представлена в словарной статье во всех 
пунктах, кроме второго: «Я ще не пробула й півмісяця в баронеси, а скільки прикрості 
завдала вона мені!»; «Яресько згоряв від  сорому. Він бачив, що своїм запізненням завдав 
образи командирові»; «Рана від тавра завдавала їм (невільникам) невимовних страж-
дань»; «Він завдавав собі питання від старшини й відповідав на ті питання».
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 В русском и белорусском языках используются дериванты задавать, наносить, при-
носить, причинять, приносить, задаваць, наносіць, прыносіць, рабіць и нек. др.: «Я ещё 
не пробыла и полмесяца у баронессы, а сколько неприятностей причинила она мне!», 
«Яресько сгорал от стыда. Он видел, что своим опозданием нанёс оскорбление коман-
диру», «Рана от клейма приносила (причиняла) им (невольникам) невыносимые стра-
дания», «Он задавал себе вопросы от старшины и отвечал на те вопросы»; «Я яшчэ не 
прабыла і палову месяца ў баранесы, а колькі непрыемнасцяў зрабіла яна мне», «Ярэська 
згараў ад сораму. Ён бачыў, што сваім спазненнем нанёс абразу  камандзіру», «Рана ад 
кляйма приносіла (прычыняла) ім (нявольнікам) нязносныя пакуты», «Ён задаваў сабе 
пытанні ад старшыні і адказваў на тыя пытанні».

Иногда вербоиды встречаются в статье и среди фразеологизмов: завдавати втрати 
(втрат), завдавати поразки, завдавати удару и нек. др. Например: «Танк Шишла, на-
певно, був останнім у групі військ, які, завдаючи німцям великих втрат, відходили на 
схід»[2: 3, 40] – «Танк Шишла, наверное, был последним в группе в группе войск, кото-
рые, нанося немцам большие потери, отходили на восток», «Танк Шышла, напэўна, 
быў апошнім у групе войскаў, якія, наносячы немцам вялікія страты, адходзілі на ўсход» 
; «Він (Богдан Хмельницький) розбив ущент польське військо під Жовтими Водами й 
Корсунем, а потім, після кількох битв, завдав нищівної поразки під Пилявцями і обло-
жив Львів і Замостя» [2: 7, с. 247] – «Он (Богдан Хмельницкий) разгромил польское 
войско под Жёлтыми Водами и Корсунем, а потом, после нескольких битв, нанёс сокру-
шительное поражение  под Пилявцами и взял в осаду Львов и Замостье», «Ён (Багдан 
Хмяльніцкі) разграміў польскае войска пад Жоўтымі Водамі і Корсунем, а потым, пасля 
некалькіх бітваў, нанёс скрышальнае паражэнне пад Піляўцамі і аблажыў Львоў і За-
мосце»; «Загарбання турками узбережжя Чорного моря в кінці XV ст. завдало торгівлі 
між Заходом і Сходом (через Україну) сильного удару» [2: 10, с. 385] – «Захват турками 
побережья Чёрного моря в конце XV в. нанёс торговле между Западом и Востоком (че-
рез Украину) сильный удар», «Захоп туркамі ўзбярэжжа Чорнага мора ў канцы XV ст. 
нанёс гандлю паміж Захадам І Ўсходам (праз Украіну) моцны ўдар».

Широко распространение получил деривант завдавати в современной украинской 
речи: «Ці зміни завдають великої шкоди державі і суспільству» [Вісник АН УРСР. 1981, 
№ 8, с. !8] – «Эти изменения причиняют (наносят) большой вред государству и обще-
ству», «Гэтыя змены прычыняюць (наносяць) вялікую шкоду  дзяржаве і грамадству»; 
«Це завдасть збитків американській економіці» [Радио, 29.10.01] – «Это принесёт 
ущерб американской экономике», «Гэта прынясе страты амерыканскай эканоміцы».

Весьма употребительны в украинском языке и фразеологизмы с компонентом за-
вдавати: завдавати брехню (звинувачувати кого-небудь у неправді), завдавати гарту 
(зробити нагінку кому-небудь, покарати когось), завдавати дурня (виставляти, робити 
кого-небудь дурним), завдавати чосу (завдавати нищівного удару, давати належну відсіч 
ворогові) и др. Например: «– Брешеш! – стрибнувши до Супруненка, не своїм голосом 
крикнула вона… – Хе-е! Ще й брехню завдає! – сказав Грицько» [2: I, 233] – «– Врёшь! 
– прыгнув к Супруненко, не своим голосом крикнула она… – Хе-е! Ещё и враки распуска-
ет! – сказал Грицко», «– Хлусіш! – скокнуўшы да Супруненкі, не сваім голасам крыкнула 
яна… – Хе-е! Яшчэ і хлусню распускае! – сказаў Грыцко»;  «– Ми з Томкою завдали таки 
доброго гарту Генці Климовському» [2: 2, 35] – «Мы с Томкой задали  всё-таки хоро-
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шую взбучку Генке Климовскому», «Мы з Томкай далі  ўсё ж такі добрую лазню Генцы 
Клімоўскаму»; «Оникій тобі заробити дає, а цей [Вустимко]… дурня йому завдає. У 
власній хаті хазяїна ображають» [2: 2, 438] – «Аникий тебе даёт возможность зарабо-
тать, а этот [Вустимко]… дурит ему голову. В собственном доме хоязина обижают», 
«Анікій табе зарабіць дае, а гэты [Вусцімка]… дурыць яму галаву. Ва ўласнай хаце 
гаспадара крыўдзяць»; «Учора якийсь панок біля Митьчиної лавки розказував, як наші 
завдали японам [японцям] такого чосу, що довго чухатимуться» [2: 11,  366] –«Вчера 
какой-то панок возле Митькиной лавки рассказывал, как наши так разделали японов 
(японцев) под орех, что запомнят надолго», «Учора нейкі панок каля Міцьчынай крамы 
расказваў, як нашы далі японам (японцам) такога  чосу, што доўга будуць чухацца».

То, что в статье сочетания с глаголом завдавати в функции дериванта выходят за 
пределы первого пункта  и оказываются среди других значений, особенно фразеологиче-
ских, как и в отмечавшемся глаголе справляти, свидетельствует о недостаточно чётком 
определении статуса этих дискретных единиц, в нашей терминологии – вербоидов. 

В сочетаниях типа завдавати брехню слова семантически сливаются, подвергаются 
идиоматизации, а в сочетаниях типа завдавати питання «опорные наименования (в роли 
которых всегда выступают семантически ключевые слова) как бы снижают свой ранг, 
выполняя знаковую функцию, сходную с той, которую выполняют основы слов, а слова 
в их связанном значении либо понижают свой ранг до знаковой функции, характерной 
для служебных слов… либо выполняют нагрузку, присущую аффиксальным средствам 
языка, придавая опорным наименованиям то или иное категориально-признаковое ос-
мысление» [8, 10].

«Важным критерием отграничения фразеологических единиц от нефразеологиз-
мов… – как отмечает В. М. Мокиенко, – является экспрессивность» [9, 145], которая 
усиливает «восприятие за счёт эмоциональной реакции, вызванной образностью, в том 
числе и звуковой» [8, 112]. Отмеченная черта – образность – представляется не просто 
важной, а онтологической, вытекающей из назначения фразеологизмов – выражать про-
являемое через чувства отношение к фактам окружающей действительности, давать им 
оценку, ибо фразеологизмы составляют часть той функционально-семантической кате-
гории, которая обусловлена категорией эмоционально-психической сферы человеческой 
деятельности. В связи с этим «интересно отметить, что с усилением оценочного значе-
ния соответственно ослабляется номинативное значение, и наоборот… возникновение 
фразеологизма связано с выражением всякого рода модальных оценок и отношений го-
ворящего к высказываемому. Модальная окраска является одним из существенных эле-
ментов значения фразеологизма» [10, с. 25].

В отличие от фразеологизмов назначение номинативно-деривационных сочетаний 
(в нашей терминологии – вербоидов), порождённых понятийной категорией процессу-
альности, называть акционально-неакциональный признак (термин Г. А. Золотовой), что 
определяет  особенности семантики, структуры, употребления и образования этих дис-
кретных единиц. Естественно, возникновение, существование и распространение вер-
боидов принципиально отличается от фразеологических единиц, несмотря на наличие 
общих черт – воспроизводимости и устойчивости. Устойчивость вербоидов, порождаю-
щая их воспроизводимость в речи, обусловлена свойствами модели, кото рая «арендова-
на» деривационным, по существу словообразовательным, механизмом у синтаксиса. Она 
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функционально напоминает деривацион ную устойчивость производного слова. Вербои-
ды характеризуются чёткой бинарной деривационной структурой.

В научной литературе отмечается, что «для подавляющего боль шинства фразеоло-
гизмов характерно также и такое свойство, как непроницаемость структуры. Основная 
масса фразеологизмов выступает в виде таких целостных языковых единиц, вставки в 
которые обычно невозможны» [11,  с. 23]. Кроме того, фразеологизмы отличаются посто-
янством расположения составляющих частей: «Любая модификация в составе фразеологиз-
мов, любое – пусть самое небольшое – изменение порядка следования компонентов осозна-
ётся говорящими как новообразо вание, лежащее за пределами системы языка» [11, с. 22].

Вербоиды проницаемы по структуре, подвержены различным трансформациям: Він 
завдавав собі питання від старшини й відповідав на ті питання; Він, завдаючи собі пи-
тання від старшини, й відповідав на ті питання; Питання від старшини, які він собі 
завдавав, на ті питання й відповідав; Завдані йому старшиною питання одержували у 
нього відповідi.

Итак, дальнейшее исследование семантической структуры украинских глаголов за-
вдавати и справляти и их русских и белорусских соответствий   по разным параметрам 
позволит уточнить статус вербоидов и фразеологизмов в языке и речи, даст возможность 
лучше осознать и  разграничить функционально-коммуникативную направленность  се-
мантических компонентов данных глаголов в условиях различных по объёму текстовых 
фрагментов.

ЛитЕратура

1. Кочерган, М.П. Основи зіставного мовознавства / М. П. Кочерган. – Київ: Видавн. 
центр «Академія», 2006.– 424 с. 

2. Словник української мови: в 11 т. / редкол. И. К. Белодед (председатель) [и др.]. – 
Київ: Наукова думка, 1970 – 1978. – Тт. 1 – 11.

3. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы:  у 5 т. / рэдкал.: К. К. Атраховіч (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск: Бел. СЭ, 1977 – 1984. – Тт. 1 – 5. 

4. Словарь русского языка: в 4 т. / редкол. : А. П. Евгеньева (гл. ред.) [и др.] – М.: 
Русский язык, 1981 –1984. – Тт. 1 – 4.  

5. Никитевич, В. М. Основы номинативной деривации / В. М. Никитевич. – Мн.: Вы-
шэйшая школа, 1985. – 157 с.

6. Никитевич, А.В. Русский глагол в составе номинативных рядов / А. В. Никитевич. 
– Гродно: Изд. центр  ГрГУ, 2004.– 348 с.

7. Сидорец, В.С. Неоднословное наименование действия у восточных славян – из-
быточность или необходимость / В. С. Сидорец. – Мозырь: Изд-во МозГПИ, 1993. – 93 с.

8. Телия, В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в языке / В. Н. 
Телия.  – М.: Наука, 1981. – 269 с.

9. Мокиенко, В. М. Славянская фразеология / В. М. Мокиенко. – М.: Высшая школа, 
1980. – 207 с.

10. Жуков,  В. П. Семантика фразеологических оборотов / В. П. Жуков. – М.: Про-
свещение, 1978. – 160 с.

11. Шанский, Н. М. Фразеология современного русского языка / Н. М. Шанский. – 
М.: Высшая школа, 1985. – 160 c.  



197

УДК 81’37(045)
Мартысюк Н.П.

(Минск, Беларусь)

ПроБЛЕмЫ тЕрминированиЯ  
КоммуниКативнЫХ КачЕСтв рЕчи

У статті здійснено аналіз комунікативних якостей мовлення з метою термінування 
ефекту на адресата. Природу ефективної комунікації розглянуто в аспектах сприйнят-
тя і розуміння мовлення.

Ключові слова: сприйняття, розуміння, ефективна комунікація, семантика повідо-
млення/тексту.

Статья представляет собой анализ коммуникативных качеств речи с целью терми-
нирования эффекта на адресата. Природа эффективной коммуникации рассматрива-
ется в аспектах восприятия и понимания речи.

Ключевые слова: восприятие, понимание, эффективная коммуникация, семантика 
сообщения/текста.

The article represents the analysis of communicative qualities of speech. The analysis aims 
at naming the effect upon the addressee. The nature of effective communication is considered 
in the aspects of perception and understanding of speech.

Key words: perception, understanding, effective communication, text/message semantics.

В своей статье «Семантико-прагматические показатели эффективной коммуника-
ции», опубликованной в сборнике «Мова і культура» за 2011 год, мы поспешили сделать 
ряд выводов относительно терминирования коммуникативных качеств речи, ориентиро-
ванных на эффект на адресата [1: 5–10]. Поэтому непосредственная задача данной статьи 
заключается в том, чтобы пересмотреть наши предыдущие умозаключения.

Начнем с того, что история системного изучения проблем эффективности речи в 
лингвистике связана с построением теорий восприятия и понимания в психологии и пси-
холингвистике. Соответственно, в нашем случае – при изучении семантики полученного 
сообщения – основными пропедевтическими категориями выступают восприятие и по-
нимание как внутренние механизмы речевой организации человека.

Не будем подробно рассматривать эти категории, так как в данном случае они не 
представляют для нас особого интереса. Заметим лишь, что в психолингвистике в силу 
своей скоротечности и переплетенности между собой они полностью отождествляются, 
поскольку образуют как бы единый процесс «перцептивно-мыслительно-мнемической 
деятельности» [2: 309, 297–298], происходящий в режиме ‘реального времени’: адресат, 
действует синхронно с адресантом, «а не ждет конца отрезка речи, чтобы истолковать 
его через соразмерный промежуток времени, подобно критику, пишущему рецензию на 
книгу» [3: 185]. Этот процесс И.А. Зимняя предлагает называть смысловым восприятием 
[2: 297–298]. Факт отсутствия между восприятием и пониманием принципиальных раз-
личий на уровне переработки информации делает концепцию И.А. Зимней весьма по-
пулярной в психолингвистике и, соответственно, удобной для проведения исследований. 
©   Мартысюк Н.П., 2012
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Однако вопрос о роли восприятия и понимания при обосновании эффективности рече-
вого воздействия ставит эти категории в ряд прагмасемантических и требует их четкой 
дифференциации. Такое положение объяснимо, так как необходимость построения ин-
терпретационных моделей семантики полученного сообщения в рамках эффективности 
речевого воздействия вызывается отчасти трудностями непосредственного применения 
психолингвистических теорий, ограниченных исследованиями только внутренних, рече-
мыслительных механизмов сознания, формирующих, однако, инвариантное основание 
для такого построения в виде психологических категорий, связанных с передачей смыс-
ловых отношений, возникающих в социальной практике общения. Так, в области авто-
матического распознавания речи, физиологии речи, нейролингвистике и фонологии вос-
приятие и понимание рассматриваются как последовательные, переходящие друг в друга 
процессы переработки информации, где восприятие представляет собой начальный этап 
семантизации перерабатываемого сообщения, протекающий на сенсорном уровне, а по-
нимание – конечный этап семантизации, протекающий на уровнях мышления и памяти. 
Что касается прагмалингвистических и семантических изысканий, то они предпочитают 
не выходить за рамки привычных психолингвистических постулатов, отождествляющих 
восприятие и понимание, хотя и отмечают опосредованность последних экстра- и пара-
лингвистическими факторами, содействующими эффективному исходу коммуникации. 
Признавая безусловную полезность этих работ, мы, со своей стороны, при ориентации 
на эффект на адресата обязаны расценивать восприятие и понимание как последователь-
ные интерактивные процедуры, обусловливающие определенную степень результатив-
ности речевого взаимодействия.

Обзор литературы также показывает, что изучение проблем результативности речи 
ставит на повестку дня вопрос о терминировании исхода коммуникативного взаимодей-
ствия. В литературе по риторике и прагмалингвистике настойчиво подчеркивается факт 
синонимичности терминов ‘эффективная коммуникация’, ‘успешная коммуникация’, 
‘оптимальная коммуникация’, ‘адекватное восприятие’, ‘правильное понимание’, ‘взаи-
мопонимание’ как понятий, символизирующих положительный исход речевого общения, 
в смысле – не приводящий к дисгармонии в общении [4], или ‘гладкий’, ‘успешный’, по 
Дж. Л. Остину [5: 32]. Конечно, на первый взгляд, эти термины синонимичны, поскольку 
символизируют положительную действенность коммуникации, а точнее, эксплицируют 
ненапрасные усилия говорящего, направленные на достижение поставленной цели. А 
экспликацию целедостижения мы извлекаем именно из речевого или постречевого по-
ведения слушающего. Например, изложив свою мысль, говорящий спрашивает: «Ты 
понял меня?» Слушающий отвечает: «Да, понял». На этом интеракция закончилась. 
Здесь сложно сказать, будет ли материализовано ответное понимание, т.е. слушающий 
сделает то, что от него требовалось, или нет. А если слушающий, ответив «Да, понял», 
далее демонстрирует ответное понимание вербально «Ясно. Ты хочешь, чтобы я от-
крыл дверь, написал письмо и т.д.» и поствербально – идет и открывает дверь, пишет 
письмо и т.д., то здесь имеет смысл утверждать, что речевое или постречевое поведе-
ние слушающего позволяет приписывать итогу коммуникации то или иное качество. 
При этом не следует упускать из вида и сам фактор говорящего, который как внешний 
мотив, формируя интенциональное состояние слушающего, обусловливает его речевое 
или постречевое поведение. Например, реакция слушающего во многом определяется 
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воспринимаемой параязыковой информацией о говорящем. В нашем примере слушаю-
щий, ответив «Да, понял», может про себя думать: «Говорящий, я прекрасно понимаю 
твои слова, однако не обещаю или отказываюсь выполнить то, что ты хочешь, потому 
что ты для меня не авторитет, ты плохо одет, ты женщина, мне нравится твоя прическа 
и т.д.» и, соответственно, может проявить либо ожидаемое ответное понимание, либо 
совсем обратное. 

Таким образом, из нашего изложения очевидно, что для начала исследователям 
следует отличать описание качества речи, оцениваемого после исхода коммуникации, 
от описания качества работы внутренних механизмов организации речи – восприятия 
и понимания, оцениваемого до и во время коммуникации. Поэтому возникает вопрос: 
действенность какой фазы коммуникации в отношении получения сообщения изучает-
ся? Довербальной (уровня восприятия), вербальной (уровня ‘восприятие + понимание = 
коммуникативная интенция’) или поствербальной (уровня демонстрации понимания)? 
Постараемся сразу же ответить на свой вопрос: поскольку обзор литературы показы-
вает, что задача терминирования качества коммуникации не ставится исследователями, 
постольку, наверное, у них нет необходимости оспаривать устоявшиеся в риторике и 
прагмалингвистике понятия. Хотя могли бы. И мы имеем достаточные основания для 
упрека. Как показывает проведенный нами опрос1 70 информантов (100%) – кандида-
тов филологических наук, доцентов, разрабатывающих речеведческую проблематику, 
89% затруднились ответить, к какой стадии речевого общения следует отнести термины 
‘эффективная коммуникация’, ‘успешная коммуникация’, ‘оптимальная коммуникация’, 
‘адекватное восприятие’, ‘правильное понимание’, ‘взаимопонимание’, 11% успешно 
справились с заданием. Получается, что, интуитивно используя данный терминологи-
ческий аппарат, лингвисты не придают значения той фазе акта коммуникации, которую 
они изучают, и таким образом, как нам кажется, ставятся под сомнение полученные ими 
результаты. 

Таким образом, мы настаиваем на том, что на всех трех стадиях акта коммуникации – 
довербальном, вербальном и поствербальном – степень результативности общения (либо 
положительная, либо отрицательная) явно шире положительного исхода коммуникации, 
который обозначается упомянутыми выше понятиями. Поэтому мы разводим понятия 
эффективной коммуникации и прочих, указанных выше. Для убедительности восполь-
зуемся словарными дефинициями из толкового словаря С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, 
при этом напомним, что эффективный, успешный и оптимальный – это атрибуты ком-
муникации, т.е. коммуникативные качества речи, а не механизмы речевой организации, к 
которым относятся восприятие и понимание:

эффективный – дающий эффект (во 2 знач.): действие как результат чего-н, след-
ствие чего-н.

успешный – сопровождающийся успехом, удачный
оптимальный – наиболее благоприятный

1  Опрос на основе методики вычисления семантического дифференциала проводился с мая по 
октябрь 2011г. на научных конференциях. В нем добровольно приняли участие коллеги из Беларуси, 
Латвии, Литвы, России, Украины. Цель опроса – определение основных смыслосодержащих струк-
тур, служащих концептуальной системой, посредством которой происходит восприятие и оценка 
действенности коммуникации.
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адекватное восприятие = адекватный – вполне соответствующий, совпадающий
правильное понимание = правильный – 3. верный, соответствующий действитель-

ности, такой как должно
взаимопонимание – взаимное понимание и согласие [6].
Как видим, для обозначения исхода общения в поствербальной фазе понятиям 

успешная коммуникация и оптимальная коммуникация присуща сема положительности, 
эффективной коммуникации – семы положительности и отрицательности. Для обозначе-
ния исхода общения в довербальной и вербальной фазах понятиям адекватное воспри-
ятие, правильное понимание, взаимопонимание, с одной стороны, также присуща сема 
положительности (положительного результата/эффекта). К тому же, если вспомнить, что 
восприятие и понимание – это этапы декодирования и истолкования интенции говоряще-
го (а интенции могут быть не только положительными, но и отрицательными), то в со-
держание этих понятий можно включить и сему отрицательности как элемент семиоти-
ческой сопротивляемости слушающего (например, на уровне понимания в конфликтной 
интеракции говорящий может добиться поставленной цели). Если еще вспомнить, что 
адекватное восприятие, правильное понимание, взаимопонимание – это оценки качества 
восприятия и понимания сообщения, т.е. оценки результата/эффекта протекания ком-
муникации в довербальной и вербальной стадиях, то становится очевидным, что лишь 
эффективность и есть, как пишет Л.Ю. Иванов, «интегральное свойство речи, свиде-
тельствующее о том, насколько речь достигла поставленной при ее создании задачи» 
[7: 789]. Далее, правда, автор этой дефиниции считает, что эффективность в отличие от 
других коммуникативных качеств речи оценивается после исхода коммуникации. С чем 
мы не согласны и, на наш взгляд, успешно доказали выше: эффективность может упо-
требляться для обозначения исхода общения на любой из его стадий, хотя и успешность, 
и оптимальность также могут оценивать исход коммуникации на любой из ее стадий, 
но только положительный. 

Итак, при оценке коммуникативных качеств речи, мы можем сделать следующий вы-
вод: категория эффективности, представляя собой родовую категорию по отношению к 
успешности, оптимальности и пр., является наиболее приемлемой для описания комму-
никативных качеств речи.
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КриПтонім ЯК ЗаСіБ КодуваннЯ мовноЇ 
оСоБиСтоСті ЗЛочинЦЯ

(на матеріалі німецькомовних шантажних листів)

Стаття присвячена проблемі функціонування криптонімів в німецькомовних шан-
тажних листах. Визначена роль та розкриті чинники, що обумовлюють принципи і 
мотиви криптономної номінації, створена типологія криптонімів з огляду на екстра-
лінгвальні чинники становлення самоназв.

Ключові слова: криптонім, шантажний лист, кримінальна комунікація, приховане 
ім’я.

Статья посвящена проблеме функционирования криптонимов в немецкоязычных 
шантажных письмах. Определена роль и раскрыты факторы, которые обусловливают 
принципы и мотивы криптономной номинации, создана типология криптонимов с уче-
том экстралингвальных факторов становления самоназваний.

Ключевые слова: криптоним, шантажное письмо, криминальная коммуникация, 
скрытое имя.

The article is devoted to the problem of cryptonym functioning in German blackmail 
letters. The role and factors that cause principles and reasons of cryptonym nomination were 
determined; cryptonym typology with the regard for extra lingual reasons of self-designation 
formation was created. 

Key words: cryptonym, blackmail letter, criminal communication, hidden name.

Сучасний етап розвитку мовознавчої науки визначається багатьма напрямами лінг-
вістичних розвідок, одне з важливих місць в якому посідають дослідження мовних зло-
чинів, що зумовлено невпинним процесом зростання інтересу суспільства до них як со-
ціальних явищ. 

Феноменологія шантажу полягає в наявності елементів, які постійно зустрічаються в 
процесі комунікації між злочинцем та жертвою, а їх поява витікає з вимушеної необхід-
ності. Класичний процес шантажу реалізується в письмовій формі, як правило, у формі 
листа, що обумовлює дослідження епістолярних формул, при чому важливою частиною 
©   Сарміна Г.Л., 2012
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є аналіз фінальних елементів тексту. Шантаж передбачає збереження анонімності та від-
сутність автентичних даних щодо укладача тексту, оскільки сам текст є складовою карано-
го діяння. Це обумовлює наявність в шантажних листах несправжніх або прихованих імен. 

Проблема дослідження прихованих імен знайшла своє відображення у роботах ви-
значних вітчизняних та зарубіжних вчених. Це дослідження І.Ф. Масанова, Ю.І. Ма-
санова, Ю.В. Собкова, А. Моріса, Е. Сміта, О.І. Дея тощо. Вагомими є загальні праці з 
ономастики та антропонімії О.В. Суперанської, О.О. Реформатського, Ю.А. Жлуктенка, 
П.П. Чучки, В.В. Німчука та інших. Проте типологічні параметри криптонімів в шантаж-
них листах не досліджувались, що і обумовлює актуальність дослідження.

об’єктом дослідження є приховані імена, тобто криптоніми, які є характерними еле-
ментами шантажних листів. Предметом - типологічні і функціональні характеристики 
криптонімів. матеріалом для дослідження слугує корпус текстів, що складається з 1134 
німецькомовних шантажних листів. 

Загальна проблема полягає у відсутності досліджень фінальних елементів тексту 
«шантажний лист», які є складовою конструктивної рамки кримінального листа, що обу-
мовлює вирішення таких завдань:

- окреслити роль і функцію криптонімів у німецькомовних шантажних листах;
- визначити принципи і мотиви криптономної номінації;
- проаналізувати та типологізувати криптоніми;
- окреслити перспективи подальших досліджень.
Основна функція номінації полягає в тому, що ім’я, прізвище та ім’я по батько-

ві і фактично, і юридично виступають як засіб ідентифікації людини у суспільстві. 
Основною причиною, що спонукає людину тимчасово чи назавжди брати нове ім’я (не 
те, з яким її знають у суспільстві) є прагнення особи уникнути відповідальності за свої 
дії (вчинки) та висловлені думки (погляди), конкретно сховатися («замаскуватися») за 
псевдонім від переслідувачів, ворогів, правосуддя [1, с. 33].

О.І.Дей в своїй класифікації розглядає криптонім як один з видів псевдонімів [2]. 
Нині майже всі автори, які займалися проблемою вивчення прихованих імен в герман-
ських та слов’янських мовах, використовують поняття криптоніма як різновиду псев-
доніму. У всіх словниках, які існують сьогодні, криптонім уподібнюється до псевдоні-
му автора [3,4]. Проте ці поняття мають різне значення. О.С.Мельничук зазначає, що 
слово псевдонім походить від: псевдо... (від грец. ψευδός – обман, вигадка, помилка)  
у складних словах відповідає поняттям «несправжній», «неправильний». Мовознавець 
надає таку дефініцію цьому слову: «Псевдонім (від грец. ψευδώνυμος – несправжньо іме-
нований) прибране ім’я, прізвище або авторський знак, що ними користуються в пресі 
письменники, журналісти, актори замість власного прізвища» [5, с.703]. В свою чер-
гу, слово криптонім походить від:  крипто... (від грец. κρυπτός – таємний, прихований) 
– у складних словах означає «таємно» або належність до якогось прихованого стану. 
«Криптонім (від крипто... і грец. όνυμα – ім’я) – літера чи літери, які замість підписів 
ставлять іноді автори під своїми творами» [5, с.488]. Ю.В.Собков надає цьому поняттю 
таку дефініцію: «Криптонім це - будь-яке скорочення автором одного, кількох чи всіх 
складників власного імені у вигляді літер, неповних слів самостійно або в поєднанні з 
різного роду графічними знаками (зірочками, крапками, рисками, дужками), цифрами та 
приписами у вигляді літер, сполук слів, окремих слів або їх частин» [1: 325]. Проте крип-
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тоніми не завжди походять від справжнього імені чи прізвища або збігаються з ними. 
Саме тому ми вважаємо криптонім особливою формою псевдоніму, яка заслуговує на 
окремий розгляд. Ми розглядаємо криптонім, як підпис під твором замість імені автора, 
який не передбачає можливості ототожнення його з тією або іншою конкретною особою, 
отже, криптонім – це таємне ім’я, створене з метою приховати справжнього автора твору. 
Криптонімом зазвичай користуються при обнародуванні ризикованих в тому або іншому 
відношенні творів, якими і є шантажні тексти.

К.Зойтер виділяє три рівні функціонування імен та вказує на існування наступної 
ономастичної ієрархії: перший рівень – антропоніми, другий рівень – псевдоніми, третій 
рівень – криптоніми [6:107]. Усі три рівні мають спільну рису - вони позначають назву 
певної персоналії. Проте антропоніми мають скоріше функціональну природу та їх на-
вряд чи можна замінити. Псевдоніми – це імена, які людина вживає в тій чи іншій ді-
яльності замість справжніх. На відміну від них криптоніми застосовуються виключно в 
одній галузі життя, наприклад, при скоєнні злочину. Розбіжність із псевдонімом полягає 
в тому, що криптонім є не тільки вигаданим іменем, а й у широкому розумінні цього 
слова таємним ім’ям. Якщо за антропонімом або псевдонімом людину видається можли-
вим ідентифікувати, то у випадку щодо криптоніму це є виключеним [6]. Антропоніми 
обираються в залежності від власних вподобань і мотивів, серед критеріїв вибору можна 
назвати звучання імені, особисті відносини з власником цього імені, співзвучність імені 
та прізвища. При виборі псевдонімів з’являються додаткові мотиви – людина бажає при-
ховатися через політичні або особисті мотиви, приховати важке для розуміння чи вимови 
ім’я, змінити дуже поширене ім’я. За допомогою криптоніму особа хоче створити собі 
певний імідж.

Укладаючи шантажні тексти злочинці мають на меті приховати власну ідентичність, 
тому відсутність підпису або наявність криптоніму є характерними ознаками збереження 
анонімності. Перед дослідниками таких текстів постають два основних питання: 

- якими критеріями злочинці керуються при виборі таємних імен?
- якими критеріями ономастики їх можна охарактеризувати? 
Х.Кьорнер пропонує узагальнити криптоніми відповідно до мотивації імені, тоб-

то приналежності імені до певної сфери життя та намірів злочинця, тобто впливу, який 
він планує здійснити за допомогою прихованого імені [7: 332]. На основі критеріїв 
Х.Кьорнера нами була розширена запропонована ним типологія криптонімів. 

З огляду на мотивацію імені, ми поділяємо криптоніми на такі підгрупи: 
1. вигадані імена осіб, серед яких можуть бути ім’я, прізвище або прізвисько. На-

приклад: Willy M. Oney,  Bogdan, Simone mit Rene, Johny Acht, Romano Sette. 2.імена та 
прізвища відомих осіб, наприклад, імена реально існуючих політиків чи акторів, які 
використовуються для обмовлення, дискредитації такої особи. 

2. назви груп або організацій, які вказують або на ступінь організованості злочину 
або на приналежність шантажиста до них: Terror-Gruppe, Club, Gesellschaft zur Warnung 
insolvenzspezifischer Pflichten, Internationale Protect Organization, Pet-Trust-Team, Exonia 
(geheimbund), Terrororganisation Freies Deutschland, Bund für gerechte Geltverteilung тощо. 
Іноді серед криптонімів, що належать до цієї підгрупи, з’являються такі, що містять ви-
рази право- та лівоекстремістських організації, і тим самим вказують на політичне під-
ґрунтя шантажного процесу: Viva le revolution, Inshallah.
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3. Окрему групу утворюють імена відомих постатей, історичних або літературних 
персонажів. Згадуються імена героїв літературних творів, казкових істот або біблейських 
постатей. Літературні твори для шантажистів є скарбницею, з якої вони вичерпують ідеї. 
Приміром: Hitler, Hannipal, Robin Hood. 

4. Скорочення, серед яких або ініціали імені - E.W., b. g., або криптичні скорочення, 
як наприклад: A D U A, U.CO, які не можна розшифрувати.

5. іноземні слова, серед яких переважають англійські. Це можна проілюструвати на 
таких прикладах: Minimalist, Goofy, Flip&Flap, Pet-Trust-Team, Anonym.

6. назви професій, сфери діяльності: ihr persönlicher Fotograph, der SchienenHeiler, 
zwei Ex-Scharfschützer. До цієї групи відносимо позначення шантажистів в якості співро-
бітника певної організації, наприклад: Mitarbeiter der Firma X.

7. Поняття, які позначають природу, в першу чергу це назви рослин: die Maikäfer, 
der Pilz або назви тварин: Goldadler, Elch von der Ren-Tier-Gruppe, der böse Wolf. В на-
явності є багато семантичних конотацій, джерелом натхнення можуть бути як хижі звірі, 
так і безпечні тварини.

8. інші назви, які не увійшли до вищезгаданих категорій, можуть походити з будь-
якої сфери життя або взагалі не мати жодної мотивації: CODE 1313, Idla, XY, GRRIX.

Відповідно до намірів злочинця, якими вони керуються при виборі криптоніму, мож-
на виділити наступні підгрупи:

1. Процес шантажу передбачає дві складові - загроза та вимагання, саме тому вибір 
криптоніму може бути зумовлений наміром посилення загрози. Наприклад: der Hexer, 
Euer Feind, ErPresser, Terror-Gruppe. Особлива форма зустрічається в тих випадках, коли 
злочинець має на меті за допомогою свого підпису посилити загрозу таким чином, щоб 
позначити засіб загрози: der Schienenheiler, der Feuerteufel.

2. власна індивідуалізація з метою виключити можливість бути переплутаним з 
іншим злочинцем. Такі криптоніми різняться певною креативністю: der Mastenknicker, 
Bananarol.

3. Задля досягнення анонімізації вживаються як правило засоби експліцитної ано-
німізації, наприклад: der Freund, Anonym, Hr. Lustig, Mister X, XY, Euer, die deutschen 
Freunde. В деяких випадках анонімізація представлена імпліцитно, і шантажисти від-
мовляються від підпису і навіть уникають вживання займенників. 

4. Деякі шантажисти бажають підкреслити власне звеличення та тим самим акцен-
тують свою перевагу та ступінь володіння ситуацією: Emperor, Führer des zukünftigen 
vierten Reiches, Boss, die fantastischen 4, Mister Muster, die Aussteiger.

5. Окремі злочинці при виборі імені керуються каритативними асоціаціями, на-
приклад: Bund für gerechte Geltverteilung, Internationale Protect Organization, Gesellschaft 
zur Warnung insolventspezifischer Pflichten. 

6. Представлення шантажу як ділової справи ілюструють такі приклади: die GmbH, 
Gesellschaft zum Schutz von Dienstleistungsbetrieben.

7. інші назви, які не увійшли до вищезгаданих категорій: SHG-RF, b.g., Idla.
Злочинці дійсно витрачають певний час на створення влучного криптоніму та на-

дають цьому пунктові неабиякого значення. Криптоніми задіяні в обмеженій комуніка-
тивній області, можуть обиратися самостійно та належать до найбільш продуктивної 
області ономастики. 
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На підставі проведеного аналізу нами були визначені роль і функції прихованих імен 
й окреслені специфічні риси номінації в німецькомовних шантажних листах. На основі 
принципів криптономної мотивації була запропонована власна типологія. Вивчення лінг-
вістичних особливостей шантажних текстів відкриває перспективи для розвитку судової 
лінгвістики та вирішення її прикладних завдань.
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КорЕФЕрЕнтніСтЬ ЯК оСновна умова Зв’ЯЗноСті  
ангЛомовниХ тЕКСтів науКового СтиЛЮ 

В статті розглянуто характерні особливості зв’язності англомовних текстів на-
укового стилю. На прикладі науково-технічних статей з енергетики здійснюється ана-
ліз когезії, в основі якої лежить принцип кореферентності. 

Ключові слова: зв’язність тексту (когезія), науковий стиль, кореферентність, ана-
фора, скорочення, артикль, повторна номінація. 

В статье рассматриваются особенности связности англоязычных текстов на-
учного стиля. На материале научно-технических статей по энергетике проводится 
анализ когезии, которая основывается на принципе кореферентности.

Ключевые слова: связность текста (когезия), научный стиль, кореферентность, 
анафора, сокращения, артикль, повторная номинация.

The article deals with linguistic means of cohesion which is typical for English scientific 
prose. The text cohesion and the underlying principle of co-reference are analysed in terms of 
lexical and grammatical characteristics of power engineering papers.

Key words: text cohesion, scientific prose, co-reference, anaphoric reference, abbreviations, 
article, repetition of key words. 

За останні десятиліття об’єктом лінгвістичних досліджень були як загальні харак-
теристики наукового стилю, так і індивідуальні особливості його численних жанрів 
(М. М. Кожина, В. Л. Наєр, Н. М. Разінкіна, О. С. Троянська, Т. В. Яхонтова та ін.). Голо-
вні стилістичні ознаки мови науки – логічність, точність та об’єктивність викладу думок 
– обумовлені специфікою наукового пізнання і передбачають застосування мовних за-
собів, які б сприяли чіткому та однозначному повідомленню інформації із певної галузі 
знань [1]. Тому питання про природу зв’язності наукових текстів все ще залишається 
актуальним. 

Вважається, що в основі зв’язності тексту, забезпеченні його структурної організації 
та логіки сприйняття лежить явище кореферентності, або однакової денотативної спів-
віднесеності різних текстових одиниць. 

Як відомо, термін «референція» використовується в лінгвістиці на позначення спів-
віднесеності слів (зазвичай іменників, номінативних груп та їх еквівалентів), які актуа-
лізуються у мовленні, до референтів, тобто певних об’єктів реальної дійсності. Відпо-
відно, «кореферентність» (лат. префікс co- – спільно, разом) означає зв’язок речень в 
текстовому просторі за допомогою референційно тотожних номінацій [2]. 

Референт (предмет, подія, т.п.), що стає домінантним у створенні тексту та забез-
печує його інформаційне розгортання, може репрезентуватися різними шляхами. Кожна 
мова має свої засоби кореферентності. В англійській мові текстотвірну функцію вербаль-
ного представлення об’єкта дійсності виконують такі види когезії як вживання особових 
©   Маслова Т.Б., 2012
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займенників, вказівних займенників та інших детермінантів, використання синонімів, 
гіпонімів, гіперонімів, а також повторної номінації [3: с. 183].

мета даної статті – дослідити шляхи досягнення семантико-структурної зв’язності, 
в основі якої лежить принцип кореферентності, аналізуючи поверхневу структуру англо-
мовних текстів наукового стилю на прикладі фахових статей з енергетики.

В основі зв’язності тексту лежить референція і референтом зв’язного тексту є певна 
ситуація дійсності, яка сприймається як його «тема». Відповідно, когезійні відношення, 
тобто внутрішньотекстові зв’язки між двома та більше елементами тексту, набувають ре-
ференційного характеру, оскільки когезія має місце лише тоді, коли інтерпретація одного 
елемента тексту залежить від інтерпретації іншого. Збереження ідентичності референтів 
протягом всього тематичного розвитку тексту є важливим для його семантико-комуніка-
тивної організації. В основі такого розвитку лежить кореферентність, тобто співвіднесе-
ність мовних найменувань з одним і тим самими референтом в тексті [4: с. 60] 

Найпоширенішим прикладом кореферентних відношень є прономіналізація, яка є 
різновидом граматичної когезії і полягає у вживанні особового займенника, значення 
якого може бути встановлено лише в мінімальному контекстному ланцюгу в межах ана-
форо-катафоричного зв’язку. Анафора – семантико-синтаксичне явище встановлення ре-
ференційної тотожності займенників, прислівників, часток та інших мовних одиниць з їх 
вербальними відповідниками (антецедентами), які містяться в попередньому контексті, 
в той час як катафора передбачає співвідношення з антецедентом, який перебуває в на-
ступному контексті. Для наукових текстів англійської мови характерним є анафоричне 
вживання особових займенників. Не повідомляючи нічого нового, вони сприяють адек-
ватній інтерпретації складної науково-технічної інформації із спеціальної галузі знань і 
полегшують розуміння термінів, які зазвичай виступають в якості антецедента. Напри-
клад, у наступному уривку займенник they заміщує іменник consumers, а займенник it 
– номінативну групу the (environmental) cost of emitting carbon.

Carbon-free electricity is intrinsically a value-added product, but we are not properly 
reflecting the environment cost of emitting carbon. But if consumers pay more for carbon-
free electricity they will be internalizing the cost of emitting carbon by avoiding it. (Power 
Engineering international, June/August 2010: p. 20)

В англійській мові особовий займенник третьої особи it може вживатися замість 
будь-якого іменника на позначення неістоти (предмета, події, ситуації, т. п.). В текстах 
наукового стилю мова йде якраз переважно про механізми, речовини, процеси тощо. У 
зв’язку з цим виникає необхідність уникнути двозначності. Для цього при багаторазо-
вому використанні займенник it, що відноситься до однакового референта, виконує в 
реченні ту ж саму функцію, що і антецедент. Наприклад, в тексті, що описує переваги од-
ного з методів управління енергоспоживанням (power measurement using an oscilloscope), 
займенник it виконує функцію підмета в реченнях не лише в межах одного абзацу, але й 
в наступних також і, таким чином, пов’язує між собою великі фрагменти тексту. 

Even though power measurement using an oscilloscope is fundamentally less accurate 
than using a digit power meter, it offers much higher bandwidth. It is particularly suitable for 
measuring high-frequency switching losses in switched-mode power supplies.

It also provides a power measurement capability using a general-purpose product which 
has other uses [...]. (Power Engineering international, June/August 2010: p. 50)
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Проте в ширшому контексті для правильної ідентифікації різних референтів вико-
ристовується такий вид лексичної когезії як повторна номінація, тобто повтор вищезга-
даних іменників, які функціонують як ключові слова і мають велике значення для забез-
печення зв’язності тексту [5: c. 32].

В англомовних фахових текстах ключові слова являють собою термінологічні одини-
ці, вживання яких обумовлено практичною спрямованістю текстів наукового стилю та їх 
адресованістю спеціалістам у певній галузі знань.

У наведеному нижче прикладі англійській термін contractor cost management 
(systems) є ключовим терміном, який забезпечує зв’язність декількох абзаців і створює 
єдине тематичне ціле. 

Proven contractor cost management systems coupled with disciplined best practices help 
solve these problems. […]

Today’s advanced contractor cost management systems control timesheet and contractor 
invoicing details, ensure contract compliance, and provide visibility into project cost and 
completion forecasts. […]

However, it is not only the power plant management that benefits from contractor cost 
management solutions. […]

Furthermore, the automation provided with contractor cost management systems enables 
supervisors to be in the field working, instead of being bagged down in payment disputes. 
Technology, combined with best practices, provides an effective approach for companies to 
achieve world-class status in contractor cost management. (Power Engineering international, 
June/ August 2010: p. 42) 

Оскільки терміни можуть складати багатокомпонентну номінативну групу, в англо-
мовних фахових текстах з енергетики вводяться відповідні скорочення, що дозволяє до-
сягнути економності викладу навіть при частому використанні повторної номінації. У 
наступному уривку вводяться такі скорочення як AMPS (Asset Management and Project 
Services), CAPEX (capital expenditure), REVEX (revenue expenditure), MFT(multi-functional 
team). Дані абревіатури та акроніми не є усталеними і не входять до науково-технічних 
словників англійської мови. Вони є результатом індивідуального авторського стилю і 
функціонують виключно в межах певної наукової статті, тому їх розшифрування можли-
ве лише за умови наявності попереднього вживання повної назви [6: с. 77]. 

Scottish Power’s Generation Asset Management and Project Services (AMPS) division is 
part of the Generation unit, which is responsible for 6.4 GW of power, or 9 per cent of total UK 
electricity generating capacity. There are 20 employees in the AMPS division, which is split 
into two teams that handle the investment planning process across company’s generation assets in 
the UK, together with a significant proportion of the organization’s capital expenditure (CAPEX) 
projects on the generating stations throughout the UK. The other focuses on what projects are 
essential and necessary to the business and its continuity, revenue expenditure (REVEX).

Between the two teams all projects are prioritized each year with the CAPEX team focusing 
on project investment and those that will create the best return. The REVEX team manages 
projects that are implemented from a statutory point of view to meet industry regulations. […]

The AMPS division manages four multi-functional teams (MFTs) headed by project 
managers made up of various disciplines such as procurement, finance, engineering, project 
control and investment. Each MFT is designated to implement and deliver projects at various 
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stations across the country. The MFTs have their own portfolio and share knowledge, experience 
and expertise to update relevant people in the organization. All reports filter up to the director 
of Generation, who is responsible for managing both the CAPEX and REVEX teams. (Power 
Engineering international, June/August 2009: p. 32)

Як бачимо з наведеного прикладу, при повторній номінації важливу роль у створенні 
кореферентності відіграє означений артикль англійської мови the, який вказує на те, що 
референт є відомим, або з попереднього контексту, або з поза-текстових знань реципі-
єнта (порів. Scottish Power’s Generation Asset Management and Project Services (AMPS) 
division - the AMPS division, two team – the two teams, MFTs – the MFTs). Вживання озна-
ченого артиклю перед іменником, що раніше в тексті вживався з неозначеним або нульо-
вим артиклем, виконує тема-рематичну функцію в англійській мові і може перекладатися 
українськими словами на кшталт «цей», «такий», «даний» [7: с. 179]. 

При імпліцитному повторі терміна окрім змін у вигляді скорочень та означуваного 
артикля можуть з’являтися слова із більш широким значенням – гіпероніми – разом із 
вказівними займенниками this/ these [8]. У наступному уривку анафор this technology (ця 
технологія) є гіперонімом, а антецедент asset optimization with many interlocking technical 
and business processes involved (процес оптимізації промислового виробництва, який 
включає технічні та фінансові аспекти) – гіпонімом.

Although the results of asset optimization are ultimately measured in financial terms, there 
are many interlocking technical and business processes involved in achieving these results. 
It is also a continual through-life activity both at the individual asset level and across an 
operator’s asset portfolio. Software that supports these processes is referred to as product/ 
project lifecycle managements (PLM).

This technology has its origins in the volume/ repetitive manufacturing industries, but the 
capital asset industries have different needs, arising from the one-off project nature of these 
assets. (Power Engineering international, May 2009: p.48)

Лексична когезія, яка на семантичному рівні сприяє встановленню співвіднесеності 
із попередньо згаданим референтом, у вигляді гіперонімів найчастіше має місце поруч 
із повторною номінацією. Так у статті про демонстраційні моделі приливних установок 
слова device (пристрій), submerged structure (підводна установка) вживаються разом із 
термінами на позначення відповідних турбін. 

In 2003, Norwegian tidal energy technology firm Hammerfest Storm installed a 300 kW 
test turbine, the world’s first tidal current turbine […]. The submerged structure weighs 120 
tones and has gravity footings of 200 tones. The three-bladed turbine is made of fiberglass-
reinforced plastic […].

Tidal Generation Limited (TGL), […], has developed a 500 kW tidal stream test turbine, 
which was installed and connected to the UK national grid in September 2010. […] The TGL 
500 kW turbine consists of a three-bladed, upstream pitch controlled rotor with a relatively standard 
drivetrain and power electronics. […] The device operates in depths of between 35 metres […]. The 
one-off demonstrator turbine was built at the Rolls-Royce Marine facility in Dunfermline, on the 
eastern side of Scotland. (Power Engineering international, January 2011: p. 18-20)

Оскільки у переважній більшості фахових статей мова йде про нові розробки, про-
екти та винаходи, тому у скороченому варіанті повторної номінацій може з’являється 
англійський прикметник new.
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With Megger’s GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event) Message Interface, 
it is now possible to use existing conventional test sets for testing protective relays and 
other items of substation equipment that communicate via the IEC 61850 networking 
protocol.

The new interface makes possible big savings, as there is no longer a need to purchase 
costly new test equipment for networked substations. (Рower Еngineering international, July/ 
August 2010: р. 50)

Цікаво, що згадані різновиди повторної номінації можуть чергуватися, так що навіть 
при численному повторенні ключових термінів стиль наукових статей з енергетики не 
має сухого, занадто офіційного тону.

The Doosan Babcock test facility features Post Combustion Carbon Capture (PCCC) 
technology and will be a key component in what is now the world’s largest carbon capture 
research facility. Doosan Babcock is a part of Doosan Power Systems.

The PCCC facility simulates the entire process of modern coal fired power generation. It 
will burn real coals and biomass, and includes a range of gas clean-up systems, before carbon 
dioxide capture takes place. […]

The new facility makes the Renfrew site a global centre for carbon capture research, 
complementing the OxyCoal Clean Combustion Test Facility opened by Doosan Babcock 
in Renfrew, Scotland, in July 2009, which remains the world’s largest OxyCoal test facility. 
[Power Engineering international, July/ August 2010: p. 52] 

Насправді, кореферентність досягається завдяки різним видам лексичної та грама-
тичної когезії (займенники, артиклі, повна та скорочена повторна номінація), які разом 
забезпечують семантико-структурну та комунікативну організацію англомовного фахо-
вого тексту.

If it had not been for conventional power plants, 996 out of 1000 residential households, 
industrial companies and commercial establishments would have had to be shut down. Similar 
fluctuations also have to be taken into account for solar electricity. […]

Whoever carelessly puts the blame for this development on the conventional power plants, 
holding them responsible for network congestion at the expense of renewable energies, is 
not telling the whole story. These power plants, especially nuclear power plants, are very 
responsive when their power output has to be increased or reduced as quickly as possible. 
They are able to ensure security in situations where renewable energy sources fail off, such 
as the wind suddenly calming down or the sun becoming obscured by clouds. […]. (Power 
Engineering international, May 2009: p.42)

Отже, добре відомі характеристики наукового стилю англійської мови – наявність 
спеціальної термінології, в тому числі скорочень, та чітка й логічна структура викладу 
[9] – є результатом втілення принципу кореферентності. 

Як засвідчує проведений лінгвістичний аналіз, семантико-структурна зв’язність ан-
гломовних фахових статей з енергетики досягається завдяки вживанню анафоричних 
особових займенників, зокрема особового займенника однини на позначення неістот it, 
та повторної номінації термінів, причому як у вигляді повного повтору, так і з певними 
лексичними змінами в номінативній групі, серед яких – поява означеного артикля the, 
утворення оказіональних абревіатур та акронімів, заміна терміна гіперонімом із вказів-
ним займенником this/ these та прикметником new. 
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Виявлені особливості є важливим для розуміння сучасного наукового дискурсу ан-
глійської мови та є підґрунтям для подальшого лінгвістичного дослідження в цьому на-
прямку, вивчаючи мовний матеріал в галузі енергетики. 
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Погрібна Т.А.

(Рівне, Україна)

ЛінгвоКуЛЬтурна СПЕЦиФіКа народниХ ПриКмЕт  
ЯК СКЛадовоЇ КаЛЕндарно-ПарЕмійноЇ модЕЛі Світу  

(на матеріалі чеської  та української мов)

Стаття присвячена дослідженню мовної та національно-культурної специфіки 
чеських та українських народних прикмет. Аналізується ономастичний код народних 
прикмет, розглядається календарне значення хрононіма як вербального репрезентанта 
часу, подається культурне тлумачення позначуваного ним часового відрізка.   

Ключові слова: календарно-паремійна модель світу, народний календар,  народна 
прикмета, прогностика, хрононім. 

Статья посвящена исследованию языковой и национально-культурной специфики 
чешских и украинских народных примет. Анализируется ономастический код народных 
примет, рассматривается календарное значение хрононима как вербального репрезен-
танта времени, подается культурная интерпретация отрезка времени, который он 
обозначает.

Ключевые слова: календарно-паремийная модель мира, народный календарь, народ-
ная примета, прогностика, хрононим.

The article is analyzing the linguistic and cultural component of Czech and Ukrainian folk 
omens; the onomastical code of folk omens is analyzed.  

Keу words: calendar world model, folk calendar, folk sign, prognostics, chrononim.

У сучасних міжпарадигмальних дослідженнях мови і традиційної народної куль-
тури, зокрема і календарного циклу обрядів, особливого значення набуває семантич-
на реконструкція вербальних і невербальних знаків, які є носіями етнокультурної ін-
формації (О.Березович, І.Голубовська, С.Єрмоленко, С.Толстая, Т.Черниш, S.Pastyřík, 
Z.Profantová). До таких одиниць належать і народні прикмети, які традиційно ста-
новлять об’єкт вивчення етнографії (П. Чубинський, М.Максимович, В. Скуратів-
ський, О.Воропай, V.Krolmus, K.J.Erben, A. Šebestová, Č.Zíbrt), фольклору (І.Франко, 
М.Номис, F.L.Čelakovský, F.Bartoš), фразеології (Л.Даниленко, В.Мокієнко, M.Čechová, 
E.Mrhačová), когнітології (М.Алефіренко, О.Тонкова, В.Харченко, I.Vaňková).

Однак, незважаючи на підвищений інтерес до вивчення культурної маркованості па-
ремійного складу різних мов, мова народних прикмет у сучасному слов’янському мо-
вознавстві залишається вивченою недостатньо. Йдеться про нечисленні напрацювання 
східно- (С.Єрмоленко, В.Жайворонок, М.Кулькова, І.Пасічнюк, Т.Садова, О.Тонкова, 
Н.Фаттахова, В.Харченко, О.Христофорова) та західнослов’янських (M. Bayerová, M. 
Čechová, R. Grenarová, L.Havelková, M. Pančíková, S.Pastyřík, Z. Profantová, J.Sadowska, 
S. Świrko, G.Wirth), дослідників, однак переважно усі вони носять аспектний характер. 
Практично відсутніми є зіставні чесько-українські дослідження, які б стосувалися дано-
го різновиду паремій. 
©   Погрібна Т.А., 2012
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У чеському мовознавстві прикмети розглядаються як з історико-фольклорно-
го (J.Spilka,  Z.Urban), так і з мовного погляду (M.Čechová, R.Grenarová, E.Mrhačová, 
S.Pastyřík). У полі зору чеських мовознавців перебувають структурно-семантичні та 
прагматичні особливості народних прикмет (M.Čechová), їхній онімний компонент 
(M.Bayerová, E.Mrhačová, S.Pastyřík). Здійснюються зіставні дослідження чеських на-
родних прикмет зі словацькими (Z.Profantová), російськими (S.Pastyřík, R.Grenarová), 
серболужицькими (S.Pastyřík). Описуються тематичні поля чеських народних прикмет 
(Z.Vašků). Традиційно інтерес до чеських прикмет виявляють спеціалісти з історії куль-
тури (S.Kovářová, K.Pejml, V.Vondruška), метеорології (J.Munzar, Z.Vašků, V.Vondráček).

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена його спрямуванням на вивчення 
мовної та етнокультурної специфіки чеських та українських народних прикмет, зокре-
ма дослідженню ономастичного і темпорального планів даних паремій, виявленню спо-
собів називання окремих відрізків часу в його аксіологічній маркованості, уточненню 
функції хрононімів як складових народних прикмет у християнському католицькому та 
православному народних календарях.

Під  народними прикметами (чес. pranostiky) у чеських мовознавчих студіях 
розуміють паремії, які «виражають прогноз, що співвідноситься  з погодою, зі змінами в 
природі та їх впливом на господарську діяльність людини, а також господарські правила 
й рекомендації, які дають поради щодо термінів цієї діяльності» [16: 132]. Подібно на-
родні прикмети розглядаються й у сучасних східнослов’янських дослідженнях, а саме як 
«стійкі конструкції, які виражають прогноз щодо метеорологічних явищ або сільського 
господарства на основі емпіричного досвіду етносу в результаті довготривалої взаємодії 
з навколишнім середовищем» [3:7]. З даного означення народної прикмети випливає те-
матичний поділ  досліджуваних паремій на дві основні групи: господарські прикмети, в 
яких відображається найрізноманітніші правила та рекомендації щодо сільськогосподар-
ської діяльності (пор.: чес. Svatý Marek – saď oharek; укр. Огірки садять на Івана Довго-
го, щоб росли довгі), та метеорологічні прикмети, пов’язані з перебігом погодних умов 
протягом календарного року (пор.: чес. Na svatého Jana otevírá se létu brána;  укр. Після 
Івана не треба жупана). Як показують приклади, обидві тематичні групи прикмет є до-
сить близькими у порівнюваних традиціях: господарські прикмети можуть відрізнятися 
лише тзв.  агротехнічними термінами  (пор.: чес. Nejpozději do Zvěstování Panny 
Marie se má zasít jarní žito; укр. Борис та Гліб сіють хліб), а метеорологічні – переважно 
тзв.  довго строковими прогнозами, що пояснюється характером клімату на різних 
територіях (пор.: чес. Svatý Martin přijíždí na bílém koni;  укр. Михайло приїхав на біло-
му коні). Що ж до метеорологічних прикмет тзв. короткочасного прогнозу погоди, то 
вони надзвичайно близькі (пор.: чес. Vylézají-li z rybníků a řek hodně žáby – k déšti; укр. 
Озерна жаба вилізла на берег - просить дощу; чес. Cvrčkové a kobylky pilně cvrlikají na 
pěkné pošasí; укр. До пізньої ночі сюрчать коники - ранок буде тихий і сонячний). У 
найновіших чеських дослідженнях народних прикмет [18:14] з числа основних тематич-
них груп виділяються дві підгрупи, а саме: фенологічні прикмети,  пов’язані з перебігом 
сезонних явищ у живій природі (пор.: чес. Dozrávají-li borůvky, za tři týdny dojde i do žita; 
Křepelka volá na sedláka: už je čas na ten klas!; пор. укр.: Лист на дубі розвернеться - до-
бре ловляться щуки; Журавель танцює на потепління) та хронометричні прикмети, в 
яких відображаються відомі людині астрономічні закономірності, зокрема періоди сон-
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цестояння та рівнодення (чес. O Svatojanské noci si dny podávají ruce; Svatá Lucie ukazuje 
svou moc, neb nám dává nejdelší noc), збільшення (чес. Na Boží Narození o bleší převalení, 
na Nový rok o slepičí krok; пор. укр.: На Новий рік прибавилось дня на курячий скік) та 
зменшення світлового дня (чес.: K Anně svatý, hodina ze dne se tratí; пор. укр.: Варвара 
ночі ввірвала) тощо.

Незважаючи на цілком виправданий інтерес вчених до вивчення народних прикмет 
у традиційному плані, зокрема дослідження їхньої структури, семантики, функцій 
(М.О.Кулькова, О. Павлова, І.М. Пасічнюк, Н.Н.Фаттахова, В.К. Харченко, О.Б. Хрис-
тофорова, M. Čechová), компонентного складу (R. Grenarová, L.Havelková, S.Pastyřík) 
тощо, останні у предметному відношенні виявляють спорідненість також з народним 
календарем як системою регламентації річного часу, що «організовує не лише обря-
довий цикл і господарську та побутову практику, але значною мірою й вірування і 
побутування фольклору» [13:9]. За С.С.Єрмоленком, «народний календар – це одна з 
форм існування того, що називають моделлю світу, тобто знакової системи, котра іс-
нує в колективній пам’яті етносу як у своїстий спосіб організована і в межах річного 
інтервалу хронологічно впорядкована сума знань про природне та соціальне довкілля 
відповідної людської спільноти» [2: 80]. В основі слов’янського народного календаря 
лежить християнський (православний і католицький) календар, який визначає склад, 
порядок та ієрархію одиниць річного часу, однак змістовий бік народного календаря, 
тобто інтерпретація свят, періодів і сезонів, ритуальне їх наповнення тощо в цілому не 
виводяться з християнського вчення, а є органічним компонентом народної традиції  
[13:10]. 

Категорія часу є надзвичайно важливою для розуміння народних прикмет як скла-
дової народного календаря. Час як одна з основних категорій традиційної картини сві-
ту  сполучає у собі міфологічне та історичне його сприйняття [11 (1:448)]. Міфологічне 
сприйняття ґрунтується на циклічності природного часу – змінах пір року, фаз місяця, 
дня і ночі; історичне сприйняття – на лінійності людського життя, що має початок і кі-
нець. У багатьох слов’янських традиціях майже до наших днів збереглися архаїчні спо-
соби вимірювання часу: вдень час вимірювали за положенням сонця над горизонтом, 
вночі – за положенням зірок на небі; орієнтирами слугувала також поведінка тварин і 
птахів, спів півня тощо [11(1:449)]. Аналогічні способи застосовувалися й для визначен-
ня річного часу: збільшення дня після зимового сонцестояння вимірювали за зміщенням 
сонячного променя в хаті (пор.: чес. «o slepičí krok», «o zaječí skok», «o jeden vlas kohoutí», 
укр. «на курячий/ заячий скік» тощо). 

Природний час визначався за появою листя, сходами озимини, цвітінням квітів, по-
явою грибів тощо, напр.: чес. Jsou-li listy na stromech ještě v zajetí, je čas již na setí; Když 
kvete jalovec –  do pudy jarec; укр. Коли достигають чорниці – починай косити жито. 

За положенням місяця та інших небесних тіл дізнавалися про найкращі терміни різ-
них видів господарських робіт (чес. Všechno obilí jest v růstu měsíce zasetí; Hrách, čočka, 
vikev, fazole, abys v hojnosti měl, musíš tenkráte do země dát, když měsíc spadává; Na novém 
měsíci nasazují se slepice, aby měly hodně kuřat; svině se dává boukati, aby měla mnoho selat; 
Ptactvo chytati jest dobře na znamení Skopce, Lva, Panny, a loviti jest dobře na Raku; укр. 
Сій моркву та буряк, як місяць спадає); про перебіг погодних умов (чес. Jsou-li rohy 
mladého měsíce jasně vidět – bude mráz; укр. Як місяць народився і водою облився,  то 
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дощі надовго, коли ж молодик без опадів, то до тривалої сухої погоди; Якщо у молодика 
круті роги, то на негоду, а положисті - на гожу днину).

Одиниці часу та їх позначення у різних локальних традиціях могли відрізнятися від 
загальноприйнятих. У чеській народній традиції річний час нерідко поділявся не на чо-
тири, а на два сезони  –  зиму і літо (їх межі в різних регіонах могли бути різними), або 
навпаки, ділитися на менші відрізки, т.зв. «малі пори року» (чес. pozimek, podletí, poletí, 
podzimek, předzima); більшість з цих найменувань мають прозору мотиваційну структуру 
і функціонують як у складі старочеських, так і сучасних, народних прикмет, напр.: Slunce 
k Váze přiblíží, podzimek jde, léto mizí; Když laštovice letí, jest znamení podletí; Svatý Vavřinec 
ukazuje, kdy poletí nastupuje.

Значний інтерес викликає сакральний час, на якому позначився процес взаємовпли-
вів язичницьких і церковно-християнських уявлень про нього. Як зазначає С.М.Толстая, 
подібно до простору, час наділяється семантикою, сакралізується і включається до сис-
теми цінностей. Час може бути чистим, добрим, веселим, і нечистим, небезпечним, злим. 
Позитивний час – це час життя, час цього земного світу; негативний – час смерті, час від-
ходу в потусторонній світ, час злих сил [14: 62-66]. Небезпечний, недобрий час вимагав 
спеціальних захисних дій і особливої ритуальної підготовки [11 (1: 450)] (чес.: Když je 
zatmění slunce, zavírají se studně, venku se nic nesmí nechati a dobytek se nesmí vyháněti). 
Найбільшу небезпеку для людини являв проміжок між північчю (зимовим сонцестоян-
ням) і світанком (весною), котрому у традиційному календарі відповідав період Святок 
(час між Різдвом і Водохрещем) та Масниці (карнавалу). Це був час розгулу нечистої 
сили (тзв. погані, небезпечні дні), «перерва» у життєвому часі, розрив циклу, проміжок 
між смертю та новим народженням, напр. чес.: Od Božího narození do Tří králů večer, 
jak slunce zapadne, nic se nepracuje; i dobytek musí být do toho času pokrmený, sice by 
se ulehl nezdarný; V advent se má málo mluvit: jak Kristus Pán byl v životě svaté Panny 
uzavřen, tak mají býti ústa zavřena. Аналогічно оцінюється час літнього сонцестояння 
(період Івана Купала).  «Хороший» час приносив людям здоров’я, щастя, багатство, 
успіх; «поганий» – хвороби, нещастя, невдачі. Одна й та ж дія чи подія могли дати 
різний результат залежно від часу, коли були вони відбувалися. З цим пов’язана велика 
кількість магічних дій, ритуалів, передбачень, заборон, а також прикмет, які припада-
ли на перший день, на початок (року, весни, окремого місяця, дня), напр.: чес. První 
pondělí každého měsíce nemá se nic půjčovati, zvláště ne vejce; tím se odnáší štěstí; на 
окремі сакральні дати календаря, пор.: чес. Na sv. Apolenku nesmí se pracovati, sice bolí 
zuby; Na svatého Valentina nepředou, nešijou, nepletou, sice dostane padoucí nemoc i ten, 
kdo to dělá, i ten, kdo by to nosil; укр. Хто в Маї звінчається, вік буде маяться; На Гліба 
й Бориса за хліб не берися.

У системі народного календаря важливе місце мав обрядовий час, який сприймався 
як розрив звичайного, земного часу і прорив у час сакральний, вічний. На думку вчених, 
у слов’янській народній культурі протиставлення ритуального (обрядового, сакраль-
ного) і звичайного (профанного) часу є ослабленим через високу регламентованість і 
ритуалізованість повсякденної поведінки (пор. укр. усьому свій час) [11 (1:451)]. Напри-
клад, переважна більшість господарських і побутових дій (оранка, сівба, вигін на пасо-
вище, лікування і под.) були строго регламентовані в часі, пор.: чес. Jedenáctého týdně po 



216

Narození Páně má se s celou rukou k pluhu přikročit a země voraná má býti a nemá se ten čas 
promeškati; укр. До Миколи не сій гречки, не стрижи овечки.

Час як форма існування і, відповідно, як вимір світу, представленого в його календар-
но-паремійній моделі, виявляється в цій моделі у вигляді певних інтервалів, що існують 
у межах річного циклу [2:89]. Ключовим поняттям аналізу внутрішньої форми народної 
прикмети є поняття хрононіма як вербального репрезентанта часу, який розглядаються 
нами як у первинній (roční období, měsíc, den), так і у вторинній семантичній функції 
(svatá Anna, Tří krále, masopust, Medard). Під хрононімом розуміємо розряд оніма, який 
позначає відрізок часу, важливий для людської спільноти [9:162], в тому числі власні 
назви відрізків часу в межах річного інтервалу та номінації християнських свят [13:9]. 
У досліджуваних чеських та українських народних прикметах роль хрононімів у пер-
винній семантичній функції виконують номінації на позначення пір року (чес. jaro, léto, 
podzim, zima; укр. весна, літо, осінь, зима, напр.: чес. Časné jaro – mnoho vody, jarní deště 
– mnoho škody; Teplé a suché léto plní sudy; укр. Весна наша отець і мати хто не посіє, 
не буде збірати; місяців (чес. leden, únor, březen і т.д.; укр. січень, лютий, березень і т.д., 
напр.: чес. Únor vodu spustí, v led mu ji březen zhustí; Dubna měsíce země průchod mívá, 
bylinami a kvítím se odívá; укр. Як мокрий апрель, а сухий май, то буде в клунях рай) та 
днів тижня (чес. pondělí, úterý, středa і т.д.; укр. понеділок, вівторок, середа і т.д., напр.: 
чес. Prší-li v pondělí, celý týden bude blátivý; укр. Хто в пъятницю смієцця, той в неділю 
буде плакати) .

Слов’янський народний календар, який за структурою і формою (менше за змістом) є 
адаптацією канонічного церковного календаря, успадкував від останнього свій головний 
принцип номінації календарних одиниць – за іменами святих, пам’ять яких приходиться 
на відповідні дати. Значно менша кількість у народному календарі хрононімів , моти-
вованих подіями християнської історії (напр.: чес. Boží hod Vánoční, Boží hod Velikonoční, 
Zjevení Páně (Tří Králů), Očišťování Panny Marii (Hromnice) Mláďátek; укр. Різдво, Со-
рок святих, Благовіщення, Великдень, Петрівка), що, однак, не означає меншу кількість 
прикмет, з ними пов’язаних (напр., надзвичайним розмаїттям виразів позначені великі 
християнські свята, такі як Різдво, Великдень тощо). Однак для того, щоб конкретний 
день отримав свою назву, з усіх імен і подій, з ним співвіднесених, мало бути вибраним 
одне, найголовніше ім’я чи подія, котрими б і мотивувався даний хрононім. Це означало, 
на думку С.М.Толстої, що зміна функції антропоніма, тобто перетворення його із власне 
антропоніма, який позначає конкретну святу особу у складі канонічної календарної фор-
мули,  в квазі-антропонім  мало б відбутися в самому церковному вжитку [13:378]. Щодо 
складу антропонімів, які виступають у ролі хрононімів у західно- та східнослов’янській 
календарній системі, то вони є досить різноманітними. Одні з антропонімів є дуже про-
дуктивними щодо «участі» у складі прикмет; інші – малопродуктивними, що пов’язане з 
семантичним навантаженням самої дати. Багатством прикмет позначені передусім дати, 
важливі для самої структури народного календаря, як от дати календарного рубежу, що 
було пов’язано з виконанням важливих видів сільськогосподарських робіт, окремі дати 
церковного календаря, в тому числі ті, на які припадають великі християнські свята, дати 
народного календаря, що окреслюють несприятливі періоди і дні у році (чес. sv. Prokopa, 
sv. Fabiána a Šebestiána; sv.Lucie, sv.Barbory; укр. св. Кузьма й Дем’ян, св.Варвара)  тощо. 
Дані компоненти-агіоніми (від гр. ‘άγιоς «святий»  й  ‘óνομα «ім’я, наймення» [9:27]), що 
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водночас тут є і назвою  певної дати сакрального року (Svatý Vavřinec dělá zním konec; 
Svatá Dorota donese skřivánka v košíčku; укр. Мокрина осінь приносить) та геортоніми 
(від гр. ‘εορτή «свято»  й  ‘óνομα «ім’я, наймення» [9:48]) у складі народних прикмет 
виконують роль хрононімів у вторинній семантичній функції, напр.: чес. Kolik dešťů před 
Velikonocemi, tolik dešťů v srpnu; укр. Друга Пречиста дощем поливає; Єжелі на Стрі-
тення метіль  дорогу перемітає, то корм підмітає.

У ролі хронологічного маркера у складі народних прикмет можуть виступати також 
окремі календарні події, дата яких визначається  з опорою на дати церковного календаря, 
напр.: Masopust/ Масляниця у значенні ‘останні дні карнавалу’ (чес. Masopust na slunci, 
pomlázka u kamen; укр. Масляниця – баламутка: обіщала масла й сиру, та не хутко). 
До них примикають назви  етнометеорологічних періодів (як народні, так і пов’язані з 
календарем), напр.: чес. medard, ledoví muži, babí léto; укр. бабине літо тощо. Усі ці на-
йменування можуть функціонувати як самостійно у ролі хрононіма, так і виконувати цю 
роль у ширшому контексті, напр.: чес. Medardova kápě čtyřicet dní kape; Deště ledových 
mužů i uplakané Žofie nosí zkázu; Babí léto – léto na odchodu; укр. Бабське літо до Петра 
тілько; Бабине літо непогідне - осінь суха. Як показує досліджуваний матеріал, вжи-
вання хрононіма саме у вторинній семантичній функції є притаманним значній частині 
як чеських, так і українських, народних прикмет (напр.: чес. Na svatého Víta celou noc 
svítá; Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení; укр. До Іллі хмари ходять за вітром, 
а з Іллі проти вітру).  Для народного календаря є властивим явище надання датам, які 
визначається  з опорою на дати церковного календаря, народних назв, які й виступають у 
ролі хронологічного маркера у складі прикмет, напр.: чес. Rozsévá-li fašanek sníh, rozsévá 
houby; Na ostatky lužky, budou jabka a hrušky; Na Škaredou středu už nerada předu; укр. 
Похвала похвалицця, а Вербна поставицця, а Біленька побілить; Іван Пісний настав, 
літо красне забрав.

 Роль хрононімів у вторинній семантичній функції у складі прикмет виконують 
також  компоненти-фітоніми (чес. Čím kvete trní později, tím méně bude obilí; укр. 
Розпустився дуб – пора сіяти горох) та зооніми (чес. Když laštovice letí, jest znamení 
podletí; укр. Закумкали жаби – можна садити кукурудзу). Серед старочеських  народ-
них прикмет зустрічаються мікротексти, у яких у ролі темпоральних маркерів виступа-
ють назви знаків  зодіаку: чес. Slunce k Váze přiblíží, podzimek jde, léto mizí;  Slunce 
na Štíra vstupuje, dlouhosti dnův ukracuje.

Таким чином, у чеських та українських народних прикметах яскраво відображається 
національна специфіка кожного з етносів, що, зокрема, виявляється у їх компонентному 
складі.  Народні прикмети як складова народного (чеського, українського) календаря, 
особливо багаті на компоненти-хрононіми, які у складі даних мікротекстів виступають 
як у первинній семантичній функції, позначаючи точні часові відрізки у межах загально-
річного інтервалу, так і у вторинній семантичній функції, позначаючи назви християн-
ських свят, в тому числі й їх народні назви. Роль хрононімів у вторинній семантичній 
функції у складі як чеських, так і українських, прикмет можуть виконувати також інші 
компоненти, зокрема лексеми-зооніми та фітоніми, а в старочеських прогностиках і лек-
семи-астроніми.

Порівняння народних прикмет у чеській  та українській мовах показує як їхню поді-
бність, так і відмінність. Подібними є тематичні  групи прикмет (в обох традиціях виді-
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ляються господарські та метеорологічні прикмети, які відрізняються лише тзв. агротех-
нічними термінами та довгостроковими прогнозами погоди). Відмінним є компонентний 
склад прикмет у порівнюваних мовах – йдеться про хрононіми (агіоніми та геортоніми), 
що пов’язано з різним набором імен святих католицького та православного календарів, 
які спричинилися до утворення народних прикмет.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у поглибленні вивчення співвідно-
шення змісту та форми народних прикмет у різних слов’янських мовах, зокрема в плані 
текстуально-структурних, когнітивних, прагма- й етнолінгвістичних характеристик. 
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оСновні ФунКЦіЇ мЕтаФори  
в ЕКономічному мЕдіадиСКурСі 

У статті наведені основні функції метафори в економічному медіадискурсі, до яких 
віднесено когнітивну, номінативну, оцінну, прескриптивну і гедоністичну. У роботі еко-
номіка розглядається як складноструктурована концептосистема.

Ключові слова: метафора, метафорична модель, концептосистема, медіадискурс, 
функції метафори.

В статье представлены основные функции метафоры в экономическом медиадис-
курсе, к которым отнесены когнитивная, номинативная, оценочная, прескриптивная и 
гедонистическая. В работе экономика понимается как сложноструктурированная кон-
цептосистема.

Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, концептосистема, медиадис-
курс, функции метафоры.

The article studies main functions of metaphor in economic media discourse, which include 
cognitive, nominative, evaluative, prescriptive and hedonistic. The paper considers economy 
as a complex conceptual system.

Key words: metaphor, metaphoric model, conceptual system, media discourse, functions 
of metaphor.

Метафора як прояв креативності мислення присутня практично в усіх типах дис-
курсів незалежно від їхньої типологізації (політичному, медичному, інституційному, пе-
дагогічному, постмодерністському, феміністському та ін.). Однак в кожному з дискурсів 
сукупність функцій метафори є особливою в залежності від різноманітних ознак акту-
ального дискурсу. Актуальним для нашого дослідження є медіадискурс, на матеріалі тек-
стів якого розглядається метафора. Медіадискурс тлумачимо як тематично сфокусовану, 
соціокультурно-зумовлену когнітивно-мовленнєву діяльність людей (Т. А. ван Дейк [19], 
Т. Г. Добросклонська [2], Р. Фаулер [14], Дж. Хартлі [16], І.С. Шевченко [10]). Темати-
ка розглянутих текстів медіадискурсу сфокусована на поняттєвому просторі економіки, 
який інтерпретується в цій роботі як концептосистема ECONOMY. При виборі терміну 
“концептосистема” ми спираємося на її тлумачення як певного поняттєво обумовленого 
фрагменту концептосфери, а також на загальний принцип системності знань, їхньої не-
ізольованості, ієрархічності у складі концептосфери як упорядкованої сукупності кон-
цептів лінгвокультури [4: 17; 7: 209]
©   Романюха М.В., 2012
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Функціональне призначення метафори виступало предметом попередніх дослі-
джень. Досить ґрунтовно досліджені функції метафори в російському [9], американсько-
му [8], німецькому [3], англомовному політичному дискурсах [1]. Але функції метафо-
ри в англомовному економічному медіадискурсі на сьогоднішній день ще потребують 
систематизації. Тож, мета статті полягає в з’ясуванні основних функцій, завдяки яким 
відбувається метафорична репрезентація складових концептосистеми ECONOMY у ме-
діадискурсі.

Метафора є базовим інструментом концептуалізації знань, їх зберігання та про-
дукування, тому однією з основних функцій метафори є когнітивна [13: 303, 17: 32–
36; 18: 37]. Завдяки екстраполяції знань відбувається комунікативне висвітлення певних 
властивостей сфери-цілі завдяки більш зрозумілим уявленням зі сфери-джерела, що про-
являється в метафоричних висловлюваннях. Іншими словами, функціональність метафо-
ричної моделі полягає в роз’ясненні якомога більшого кола економічних питань.

Продемонструємо реалізацію когнітивної функції на деяких прикладах. Одним з іс-
торично укорінених напрямків метафоричного осмислення бізнесу, на думку Дж. Клан-
сі, є механоморфізм – тобто бачення підприємницької діяльності через призму знань, 
уявлень про механізм, його структуру, рух та інші аспекти [11: 77–88]. На нашу думку, 
знання про механізм розповсюджуються на увесь концептуальний простір економіки, а 
не тільки на підприємництво. Такі узуальні механоморфні метафори, як engine, motor, 
driver, locomotive, powerhouse забезпечують роз’яснення концепту GROWTH, адже в пер-
винному значенні наведені іменники вказують на джерело енергії або руху. 

Досить велика частина метафор у складі цієї моделі належить до сфери механізмів, 
які рухаються. Виділені вище метафори також вказують на механізм, транспортний за-
сіб, а саме engine, motor, locomotive. В межах однієї з виокремлених нами метафоричної 
моделі ECONOMY IS A MECHANISM, до якої відносяться наведені метафори, логічною 
представляється ідея руху та швидкості руху транспортного засобу. Приміром, невисокі 
темпи зростання економіки Великобританії розкриті оказіональною метафорою на по-
значення другої передачі, що відповідає невисокій швидкості руху автомобілю: Hopes 
earlier in the year that the major economies had emerged relatively unscathed from last year’s 
downturn have proved premature and Britain is likely to be stuck in second gear for a while 
longer (The Guardian, November 28, 2006).

Таким чином, когнітивна функція метафори полягає в екстраполяції ознак більш 
зрозумілого явища на ті процеси, які потребують роз’яснення, сприяючи метафоричній 
концептуалізації економіки.

Логічним різновидом попередньої функції можна вважати номінативну функцію, 
виділену А.П. Чудіновим. Вона необхідна для фіксації знань, особливо в тих випадках, 
коли у реалії немає загальноприйнятого або короткого найменування, яке б задоволь-
нило автора [9: 47]. У сфері спеціальних знань евристичний потенціал метафори важко 
переоцінити. Підкреслюючи найбільш значущі ознаки певного складного процесу, мета-
фора іноді закріплюється як єдиний спосіб найменування цього процесу. Таким чином, 
метафора використовується як один із шляхів термінологічної фіксації знання. Напри-
клад, широко вживане в економічних медіатекстах поняття soft landing визначається в 
одному зі спеціалізованих словників так: „The situation in which an economy slows down 
but doesn’t go into a recession” [12]. Вживання більш компактного, лексикографічно за-
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фіксованого словосполучення soft landing репрезентує економічне уповільнення як про-
цес м’якої посадки літака, такий образ передає безпечність економічного уповільнення.

Окрім цього, метафора здатна виконувати оцінну функцію, тобто навіювати пози-
тивні чи негативні оцінки, закладені в певному образі. Об’єктивне представлення ін-
формації, яким справедливо пишаються лідери англомовних ЗМІ, не виключає засобів 
суб’єктивної оцінки, які здебільшого вписуються в очікування читачів [5: 53]. Прикла-
дом позитивної оцінності може слугувати наступна узуальна метафора to be blessed with 
something: Blessed with large deposits of coal and ore used in steelmaking, and situated close 
to key markets such as Europe, the Middle East and Africa, Ukraine is an attractive location for 
the construction of new steel mills, experts said (The Observer, March 13, 2008).

Виділена вище метафора підкреслює значущість вугілля та руд для розвитку мета-
лургійної промисловості України. Відомо, що корисні копалини забезпечують потреби 
суспільства, але вони є рідкісними та існують в обмеженій кількості [6: 10]. Вживання 
дієслівного словосполучення to be blessed with something відсилає до ідеї про благосло-
вення Боже, надзвичайно високо оцінюваного феномену у християнському світі, чим 
підкреслюється важливість ресурсів у ринковій економіці. Безумовно, оцінна функція 
метафори актуалізує ідеологічно-важливі смисли повідомлення. 

Метафора також здатна передавати негативну оцінність. Розглянемо приклад, де сти-
хійність та масштабність розповсюдження світової економічної кризи у Великобританії 
передана розгорнутою метафорою стихійного лиха:

Firefighters are failing and we’re all getting scorched
It is true, too, that the breathtaking scale and pace of this crisis makes it inevitable that 

governments and central banks are forced to recalibrate their response as events swiftly evolve. 
The flames of the financial conflagration are every bit as unpredictable as a forest blaze, 
leaping hastily erected firebreaks and bursting spontaneously back into dangerous life even 
when seemingly doused. 

Still, the fact remains that, for all their redoubled efforts, Britain’s financial firefighters 
are still failing in their task. The economic firestorm rages on, threatening to consume all 
before it  (The Times, January 19, 2009).

Негативна оцінність кризи представлена у вищенаведеному фрагменті цілою низкою 
метафор. Розгорнуте порівняння кризи з великою пожежею (financial conflagration) акту-
алізує образ надзвичайно неприємної, небезпечної ситуації в житті людини. При екстра-
поляції цього розгорнутого образу на поняття економічної кризи відбувається розкриття 
цілої низки її негативно оцінюваних ознак – несподіваності (every bit as unpredictable as 
a forest blaze), небезпечності (we’re all getting scorched), швидкого поширення (leaping 
hastily erected firebreaks), та звісно, необхідності серйозних зусиль для тушіння (bursting 
spontaneously back into dangerous life even when seemingly doused). В той же час, заслу-
говують уваги метафоричні номінації державних службовців, які змагаються з кризою, 
їх названо вогнеборцями (firefighters). Той факт, що вони не справляються із завданням 
тушіння пожежі, надає характеру розповсюдження кризи ще більшої масштабності. 

Характеризуючи використання метафори в медіадискурсі, зазначимо також її вагому 
роль у репрезентації авторської точки зору. Виступаючи економічними аналітиками від 
ЗМІ, автори коротких новинних повідомлень та інформаційно-аналітичних статей здатні 
запропонувати вирішення певної проблеми завдяки образно-асоціативному мисленню. 
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Прескриптивна функція метафори представляє собою заклик до дій, вирішення про-
блеми. 

Розглянемо наступний фрагмент газети “The Times”, в якому журналіст висловлює 
критичне ставлення до офіційної позиції уряду Великобританії щодо відсутності осо-
бливої загрози кризи фінансовій стабільності країни. Свою критику автор втілює в роз-
горнутій метафорі, яка відсилає до виділеної Дж. Лакоффом метафоричної моделі GOOD 
IS UP, BAD IS DOWN [18: 17]:

For God’s sake, don’t look down. This, generally speaking, is pretty good advice to anyone 
who finds himself perilously navigating a treacherous path on the very edge of a dangerous abyss. 

Yet, today, as Britain stands teetering on the brink of economic calamity, with the bedrock 
of financial stability crumbling under all of our feet, it is time for the cry to go out to those in 
charge at the Treasury and the Bank of England: “For God’s sake – look down!” … Yet, at the 
same time, it has also remained worryingly apparent that those charged with saving  us from 
plummeting to disaster have still to grasp the full scale of the looming danger (The Times, 
January 19, 2009).

Стаття починається з нагадування прописної істини: при мандрівці в горах не вар-
то дивитися униз через небезпеку запаморочення від усвідомлення небезпеки падіння 
(for God’s sake, don’t look down). У наступному реченні автор екстраполює цю відому 
максиму на процес розгортання кризи і передає свою головну думку із надзвичайною 
інтенсивністю. 

Конвергенція метафор, які пов’язані з небезпекою падіння, характеризується зрос-
танням емоційного напруження та інтенсивністю передачі змісту. Загроза втрати стабіль-
ності передається автором не тільки маркерами небезпеки (bedrock of financial stability 
crumbling under all of our feet), але й усвідомленою ним необхідністю кричати про не-
безпеку (it is time for the cry to go out). Головна думка автора висловлена у наказовому 
способі – For God’s sake – look down. Журналіст пропонує державним діячам подивитися 
в очі небезпеці та усвідомити її масштаб, закликаючи до детального вивчення ситуації 
в економіці. Зазначимо, що в даному прикладі функція прескрипції реалізується на тлі 
оцінної функції, адже, вочевидь, криза репрезентується як серйозна загроза економіці.

Невід’ємною частиною арсеналу функцій метафори є гедоністична. Вона націлена 
на особливе інтелектуальне задоволення від розшифрування оказіональної або комбіно-
ваної метафори, які виступають елементами низької передбачуваності у тексті, а тому 
привертають увагу читача, на деякий час затримуються в його пам’яті, сприяючи кон-
цептуалізації певного складного феномену. Для виконання гедоністичної функції мета-
фори часто розміщують в сильних позиціях тексту, приміром, у заголовках та підзаголо-
вках. Нерідко інтерпретація таких метафор ускладнена грою слів. Наведемо в якості при-
кладу наступний фрагмент, де йдеться про загрозу тенденціям зростання на фінансовому 
ринку Японії:

Japan bull may be bloodied but it isn’t finished yet
It is not time to give up on Japan just yet. During the past few months the Japanese market 

has stumbled after a powerful cocktail of worrying news (The Financial Times, May 31, 2006).
Заголовок статті представляє собою гру слів, яка базується на одночасній актуаліза-

ції прямого та переносного значення слова bull у складі атрибутивної конструкції Japan 
bull. У прямому значенні слово вказує на бика та відсилає до культурного сценарію кори-
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ди, коли спеціально підготовлені люди вбивають бика заради шоу. Сценарій кориди про-
являється двома дієсловами в пасивній формі: to be bloodied та to be finished, які вказують 
на те, що бик поранений, але ще живий. 

У переносному значенні слово bull, вочевидь, виступає еліпсисом термінологічної 
метафори bull market, яка в спеціалізованих словниках визначається як „market in which 
prices are rising or expected to rise” [12]. У тексті статті роз’яснюється, що атрибутивне 
словосполучення Japan bull позначає ринок Японії – Japanese market. Головна думка 
повідомлення про нечіткі прогнози щодо припинення періоду зростання реалізована за-
вдяки паралельній актуалізації термінологічно зафіксованого метафоричного та букваль-
ного значення слова bull. Вочевидь, інтелектуальна насолода читача базується на усві-
домленні цієї семантичної двоплановості. Інтерпретація заголовку, ускладненого грою 
слів, дозволяє тлумачити заголовок так: „зростання на ринку Японії було уповільнене, 
але не зупинене”. Зауважимо, що гедоністична функція у розглянутому випадку гри слів 
виступає супутньою по відношенню до когнітивної функції, адже метафора bull, перш за 
усе, висвітлює ознаки зростання на ринку.

Таким чином, метафорична репрезентація складових концептосистеми ECONOMY 
відбувається шляхом реалізації декількох основних функцій метафори, які іноді наша-
ровуються одна на одну. У медіадискурсі на перший план виходить когнітивна функція, 
яка полягає в роз’ясненні складних феноменів через призму більш зрозумілих образів. 
Окрім цього, метафора в медіадискурсі виконує номінативну, оцінну, прескриптивну та 
гедоністичну функції. За допомогою метафори, яка прояснює складні феномени еконо-
міки, відбувається зближення концептуальної картини світу адресантів та адресатів ме-
діадискурсу.
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ЗагоЛовоК рЕПортаЖу ЯК ЗаСіБ СтворЕннЯ ЕКСПрЕСіЇ
(на матеріалі німецької журнальної публіцистики)

Стаття присвячена розгляду заголовків репортажів як засобу створення експресії на 
матеріалі німецької журнальної публіцистики. Наводиться опис найбільш уживаних ти-
пів заголовків, що є експресивними.

Ключові слова: репортаж, заголовок, експресія.
Статья посвящена рассмотрению заглавий репортажей как средства создания 

экспрессии на материале немецкой журнальной публицистики. Приводится описание 
самых употребительных типов заглавий, которые являются экспрессивными.

Ключевые слова: репортаж, заглавие, экспрессия.
The article deals with the reportage titles as an expressive means based on the German 

magazine journalism. The description of the most common types of titles which are expressive 
is given.

Key words: reportage, title, expressivity. 

Останнім часом дослідження різноманітних жанрів публіцистичного стилю, їх 
структурних особливостей та мовностилістичних засобів, що сприяють збільшенню 
впливу на читачів, набуло поширення у зв’язку з появою новітніх підходів. Одним із 
важливих компонентів композиційно-мовленнєвої цілісності жанру є заголовок, основна 
функція якого – привернення уваги читача. Він формує ставлення читача до викладеного 
в тексті, чітко вказуючи на авторську позицію у трактуванні викладених подій. До того 
ж заголовок містить велике інформаційне навантаження, завдяки якому читач отримує 
загальне враження про матеріал.

Заголовок виступає певним узагальненням думок, які потім конкретизуються та 
уточнюються в тексті, тобто це своєрідна теза будь-якого тексту. Поширена теза повні-
ше відтворює зміст, та, навпаки, у лаконічному заголовку більша концентрація теми [1: 
8]. Співвіднесеність заголовку зі змістом тексту по-різному проявляється залежно від 
жанру. У невеликих повідомленнях вона безпосередня та чітка, тоді як у статтях, репор-
тажах, нарисах ця співвіднесеність лише приблизна.

Важливими стильотворчими факторами викладу виступають характер заголовку, 
його композиція, мелодика та ритм. Заголовок жанрів художньої публіцистики органічно 
вписуються у стиль тексту, зумовлюючи емоційну та змістову спрямованість усього по-
дальшого викладу [1: 9]. Заголовок у публіцистиці виконує такі функції: номінативну, 
інформативну, експресивно-апелятивну, рекламну, розділову. Однак в окремо взятому 
заголовку зазвичай переважає одна функція [2: 197; 3: 205].

За функціональним навантаженням виділяють два основні типи заголовків: інформа-
тивний (констатувальний) та оцінний [4: 136].

©   Мозгова Я.О., 2012
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Інформаційно насиченими є заголовки, що містять цитати осіб, про яких йде мова 
у репортажі, наприклад: „Sprich nicht mit der Frau im roten Sari“ (Brigitte 2007-17); 
„Gebt sie endlich wieder her!“ (Focus 2007-48); „Ja, ich hab die weggemacht“ (Focus 2008-
18); „Suche ehrliche Frau für Neuanfang“ (Focus 2008-2); „Bei uns wird’s zappendüster“ 
(Der Spiegel 2009-29); „Wir feiern nicht, wir eskalieren“ (Der Spiegel 2009-21); „Wir müssen 
uns ändern“ (Der Spiegel 2009-37).

У структурі заголовків чітко виявляється тенденція до економії мовних засобів, до 
того ж вибір синтаксичної структури підпорядковується провідній функції заголовку.

Наприклад, в особових двоскладних реченнях із прямим порядком слів називається 
тема репортажу – Jugend säuft (Focus 2007-17). У заголовках типу особового двосклад-
ного речення з інверсією також виділяється основна інформація – фраза набуває теплоти 
та безпосередності змісту.

Найпоширенішими газетними заголовками виступають різноманітні номінативні 
речення, які є специфічними для заголовків та не мають аналогії в синтаксисі інших 
мовленнєвих стилів. Як показав аналіз, властиві вони і репортажам, однак непоширені 
номінативні речення у ролі заголовочних структур текстів-репортажі зустрічаються не 
часто, як правило, це складні слова: Million-Dollar-Lady (Brigitte 2008-12), Der Orient-
Exzess (Focus 2008-35), Das Millionwunder (Focus 2008-15), Diese Buddenbrooks (Focus 
2008-34), Sozial-Rap (Focus 2008-31), Die Himmelsmaler (Focus 2008-1), Die Gefangene 
(Brigitte 2008-4).

Однак досить поширеними є заголовки у формі номінативних речень, поширених 
узгодженими та неузгодженими означеннями, однорідними членами речення та ін., 
наприклад: Der größte Kunst-Krimi des Comandante Musella (Brigitte 2007-16), Die zwei 
Welten der Ulrike Petermann (Brigitte 2007-26).

Серед інформаційних заголовків переважають точні, ділові повідомлення, які побу-
довані за моделлю неповних конструкцій типу “що – чого” чи “що – де”:

“що – чого”: Der Moloch der Gier (Focus 2008-9), Zirkus der Töne (Focus 2008-25), 
Geburt eines Giganten (Focus 2007-38), Das Feuer der Wut (Der Spiegel 2009-14), Gaukler 
des Geschmacks (Focus 2008-11), Das Dorf der Frauen (Brigitte 2009-4);

“що – де”: Leben mit den Toten (Focus 2008-10), Krieg in Buddahas Garten (Focus 2007-
41), Ein Land auf der Flucht (Focus 2007-47), Schmeling in Maske (Focus 2009-34), Bei den 
Wächtern des Herzens (Brigitte 2008-9);

“що (хто) – звідки”: Das Wunder von Gern (Focus 2007-15), Die Frauen vom Ober- und 
vom Unterdeck (Brigitte 2007-9), Die guten Menschen von Filderstadt (Focus 2007-21), Der 
Tote von nebenan von nebenan (Focus 2007-30), Die Königin von Kressburgo (Focus 2008-
24), Die Lehre von der Leere (Focus 2008-28), Lilly vom Rio Baker (Brigitte 2008-8); Die 
Kämpfer aus der Platz (Focus 2009-33);

“що – для чого”: Lehre fürs Leben (Focus 2008-20); Eine Klasse für sich (Focus 
2009-31).

Крім того, використовуються як заголовки номінативні речення, утворені з 
іменника та підпорядкованого йому означення, наприклад: Ressource Kind (Focus 
2008-5); Neues Deutschland (Focus 2007-36); Auf heimlicher Hatz (Focus 2008-26); 
Die Alte Mitte (Focus 2008-22); Der letzte Schlussverkauf (Focus 2009-30); Giftiges 
Geschäft (Focus 2009-18).
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Іноді зустрічаються заголовки у формі сполучення двох іменників, об’єднаних між 
собою сполучником und: Götterdämmerung und Glasnost (Focus 2007-32); Gift und Sühne 
(Focus 2008-30).

Лексичний склад заголовків неповних конструкцій допомагає передати оцінне автор-
ське сприйняття подій. Заголовки такого типу наповнені різними смисловими відтінка-
ми, що розкривають ставлення автора до подій: 

- відтінок поваги – Der letzte Zeuge (Focus 2007-35); Irak-Krieg, Phase zwei (Focus 
2007-20); Der Moment, in dem das Leben kippt  (Focus 2007-39); 

- співчуття – Und nachts fallen wieder Bomben (Focus 2008-27);
- радість – Happy End (Focus 2007-42);
- захоплення – Wenzels Wunder (Focus 2008-16); 
- ділове повідомлення – Deutschland extrem (Focus 2007-29).
Виразна гама в заголовку репортажу – від ділового повідомлення теми до авторської 

оцінки.
Спонукальні речення у заголовку типу Trau jedem über 30 (Focus 2007-24), сприйма-

ються як лейтмотив усього репортажу, який проходить основною темою. Такий заголо-
вок дає лише певну інформацію і покликаний зацікавити читача. Основна тема розкри-
вається детальніше у тексті репортажу, де може  повторюватися і сам заголовок, і його 
частина, наприклад: …Die Firma YuKa Events hat sich auf Über-30-Partys spezialisiert und 
die Mega-Sausen in etwa 60 Städte gebracht – mit durchschnittlich 4000 Besuchern am Abend.

… Bettina beschließt, statt Wasser ein Bier zu bestellen. Es ist Mitternacht. Trau jedem 
über 30.

Ende September steigt die nächste Ü-30-Party in der Stuttgarter Liederhalle.
Іноді у заголовку може використовуватися професійна термінологія: Atomkraft – ja 

bitte! (Focus 2007-37), Der digitale Dealer (Focus 2008-7), Die Mörderkinder (Focus 2007-22).
У сучасному репортажі переважає вибір заготовчих конструкцій рекламного типу, 

які ґрунтуються на несподіваному повороті, новому ракурсі оцінки та ін.: Auf Streife 
zwischen den Welten (Focus 2008-4), Im Namen der Mafia (Focus 2008-6), Vaterland wird 
Väterland (Focus 2008-13) або вживають загальновідомі фрази та цитати: Sein oder nicht 
sein (Focus 2008-12), Generation 1000 Euro (Focus 2007-27), Im Netz der Angst (Focus 2007-
49), Vom Kind zum Profi (Focus 2008-32), Leben mit der Zeitbombe (Focus 2009-16), Das 
Schwarze Loch (Focus 2009-1).

Не характерними для репортажів є заголовки у формі речень з пропущеною зв’язкою: 
Dresden – ein Wendemärchen (Focus 2007-14), Endstation heile Welt (Focus 2007-51), Mit 
den Waffen einer Frau (Focus 2008-29), Woodstock – Hunger, Matsch und Euphorie (Focus 
2009-29).

Експресивними є утворені від іменника із залежними словами бездієслівні конструк-
ції, які спонукають до здійснення якої-небудь дії: Sturm auf Sylt! (Focus 2007-31) чи зви-
чайні окличні речення: Wir sind Wein! (Focus 2007-43). Однак такі типи заголовків є по-
одинокими у репортажах.

У репортажах також зустрічаються заголовки у вигляді питальних речень, як пра-
вило, риторичних питань, які допомагають сконцентрувати увагу читача на важливих 
подіях та спонукають його до активного сприйняття подальшої інформації [3: 211]. Такі 
речення є особливістю синтаксису прямого мовлення, а вжиті не у прямій мові, вони 
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набувають здатності передавати розмовні інтонації. Зазвичай у таких заголовках при-
сутні питальні слова: Woran erkennt man die Wahrheit? (Brigitte 2008-7), Wer heiratet meine 
Tochter? (Brigitte 2007-25), однак може і не бути питального слова: Kann ein Geschenk 
die Welt wirklich verbessern? (Brigitte 2007-23). Подальший текст репортажу конкретизує 
поставлене запитання та дає на нього відповідь. Проте відповідь може бути і в самому 
заголовку, як, приміром, у заголовках, які складаються із декількох речень, побудованих 
за схемою “питання-відповідь“: „Was bin ich für ihn? Ein vertrauter Ton vielleicht“ (Brigitte 
2007-24), „Birma? Da muss ich wohl hin” (Brigitte 2008-14). Уживання заголовків у формі 
питання-відповідь пояснюється, по-перше, впливом розмовного мовлення, а, по-друге, 
бажанням надати заголовку яскравої експресивності.

Поміж заголовками зустрічаються і короткі речення, які стверджують певний факт 
чи подію, виконуючи у такий спосіб темовидільну та інформативну функції і надаючи 
можливість певним чином прогнозувати зміст  репортажу: Ein Land verliert sein Gesicht 
(Focus 2008-21), Der Mutter glaubte keiner (Focus 2008-19), Ich bin dann mal da (Focus  
2008-19). 

Отже, заголовок допомагає налаштувати читача на авторську хвилю та орієнтує його 
на пошук головного в тексті. Основним для заголовку, незважаючи на різноманітність 
його форм та типів, є те, що  він має бути точним, коротким, виразним та конкретним. 
Це закладено в його природі – мінімумом мовного матеріалу виразити максимум змісту.
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СЕмантиКо-Прагматичні КомПонЕнти  
рЕКЛамного диСКурСу 

(на матеріалі рекламних текстів англомовних книг)

У статті розглянуто інференції, імплікатури та пресупозиції як основні семанти-
ко-прагматичні компоненти рекламного дискурсу. Для аналізу були використані супер-
обкладинки книг англомовних видань різних жанрів. 

Ключові слова: рекламний текст, інференція, імплікатура, пресупозиція, вербальні 
та невербальні маркери.

В статье рассмотрены инференции, импликатуры и пресуппозиция как основные се-
мантико-прагматические компоненты рекламного дискурса. Для анализа были выбраны 
суперобложки книг англоязычных издательств разных жанров.

Ключевые слова: рекламный текст, инференция, импликатура, пресуппозиция, 
вербальные и невербальные маркеры.

In the article the main semantic-pragmatic components of the advertising discourse such 
as inferences, implicatures and presupposition are considered. The jackets of English editions 
of different genres are used for the analysis.

Key words: advertising text, inference, implicature, presupposition, verbal and non-verbal 
markers. 

Дослідження ролі рекламних текстів як ефективного способу привертання уваги на-
буває все більшого поширення у сучасному мовознавстві, психології, маркетингу. Проте 
найважливішим видається створити такі рекламні тексти, які б слугували основній меті 
– позитивного впливу на адресата.

Питаннями дослідження семантико-прагматичних компонентів рекламного дискур-
су займалися такі видатні мовознавці як Ю.К. Пирогова (розглядала мовні імплікатури) 
[5], О.Є. Ткачук-Мірошніченко (досліджувала вербальні та невербальні маркери в ре-
кламних текстах) [7], І.В. Арнольд (визначала поняття текстової імплікації) [1], Дж. Юл 
[9] та М.Л. Макаров (досліджували поняття пресу позиції, інференції та імплікатури) 
[4], А.В. Прохоров (займався питаннями аналізу інференцій в англомовних рекламних 
текстах) [6].

Мета статті полягає у визначенні ролі рекламних текстів на суперобкладинках англо-
мовних книг у спонуканні адресата до дії. Для досягнення поставленої мети необхідно 
виконати такі завдання:

- з’ясувати особливості створення текстів рекламного характеру у англомовній 
книжковій продукції;

- проаналізувати основні семантико-прагматичні компоненти рекламного дискурсу;
- виявити способи репрезентації інформації у рекламних текстах на суперобкла-

динках.
©   Смоляна А.Л., 2012
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З метою аналізу особливостей створення рекламних текстів на суперобкладинках 
англомовної книжкової продукції, варто розглянути такі важливі компоненти рекламного 
дискурсу як інференції, імплікатури та пресупозиції. Для того, щоб з’ясувати роль цих 
елементів при лінгвопрагматичному дослідженні таких текстів, розглянемо їх детально.

У рекламних текстах, зокрема аналізуючи тексти на суперобкладинках англомовної 
літератури, інформація репрезентується двома способами – експліцитно та імпліцитно. 
Експліцитне вираження інформації виявляється у власне самій семантиці мовного зна-
ка і не потребує декодування [3: 4]. Імпліцитна інформація представляється в прихова-
ному вигляді, не отримує прямої вербалізації і потребує інтерпретації збоку адресата. 
Для досягнення комунікативної мети адресанта (вплинути на адресата та спонукати до 
дії) частіше використовується другий спосіб передачі інформації в рекламному тексті, 
тобто імпліцитний. Імпліцитна інформація виступає засобом маніпулювання свідоміс-
тю реципієнта, засобом реалізації  стратегій спонукання, позиційних та оптимізаційних 
стратегій.

Інференції - це широкий клас когнітивних операцій, в ході яких адресату, позбавле-
ному безпосереднього доступу до процесів породження мовлення в голові або «душі» 
адресанта, доводиться «додумувати за нього». Такі вихідні знання ми можемо отримати 
різними способами.

До формальних інференцій відносять логічний наслідок та конвенціональну імп-
лікатуру за Г. П. Грайс. Логічні інференції мають властивість непереборності (non-
defeasibility) під дією контексту, тобто випливають з умов самого контексту.

Процеси інференції складають невід’ємний компонент обробки і інтерпретації ре-
кламного тексту. Прагматичний вплив рекламного тексту певною мірою залежить від 
витягу аудиторією смислів внаслідок інференції.

Комунікативна ефективність рекламного тексту забезпечується передачею імплі-
цитних установок, які інтерпретуються адресатом на основі інферентного виводу. Опис 
когнітивних механізмів, що лежать в основі реалізації процесів інференції, дозволяє роз-
крити прагматичний потенціал рекламного тексту.

Імплікатури, за Грайс, були покликані сприяти кращому опису небуквального аспек-
ту значення і сенсу, які не визначалися безпосередньо конвенційною структурою мовних 
виразів, тобто того, що мається на увазі, на що натякається [2: 217-237].

Проаналізувавши праці Ю.К. Пирогової [5], М.Л. Макарова [4] Г.П. Грайс [2]  та 
О.Є. Ткачук-Мірошніченко [7], схиляємося до думки про поділ імплікатур на конвенціо-
нальні, до складу яких входять семантичні пресупозиції та імпліцитні компоненти,які є 
необхідними для успішності комунікативного акту, і комунікативні імплікатури, джерела 
яких більш різноманітні: асоціативна семантика слів і конструкцій, метафора, аналогія, 
порівняння, конструкції із запереченням, ієрархія виокремлених тем тексту, жанрові осо-
бливості тексту тощо.

Джордж Юл визначає пресупозицію таким чином: «A presupposition is something 
the speaker assumes to be the case prior to making an utterance. Speakers, not sentences, have 
presuppositions. An entailment is something that logically follows from what is asserted in the 
utterance. Sentences, not speakers, have entailments» [9:25].

З текстоцентричної точки зору пресупозиція трактується як окремий випадок інфе-
ренції – як судження, виведене з даного висловлювання за правилами істинності чи до-
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речності. З іншого боку, за своїм визначенням ці судження відносяться до попередніх 
умов реалізації висловлювання, що ближче до комунікатороцентричного підходу дис-
курс-аналізу.

Прагматична пресупозиція визначається в літературі трояко: перший напрямок за-
звичай пов’язує прагматичну пресупозицію з уявленнями мовця про контекст, другий 
підхід – з поняттям загальних або фонових знань, третій співвідносить цю категорію з 
умовами доречності та успішності висловлювання.

Прагматична пресупозиція, зумовлюючи доречність і успішність висловлювання, 
спирається на інформацію, дану в контексті і когнітивно освоєну комунікантами (given 
information or shared knowledge). Для успіху комунікації необхідний загальний когнітив-
ний фонд, інакше кажучи, в учасників в феноменологічному полі повинен бути при-
сутній загальний набір пропозицій контексту – загальний пресупозиційний фонд, без 
якого їх спільна діяльність породження та розуміння дискурсу ускладнюється або просто 
неможлива через порушення принципу інтерсуб’єктивності.

Але загальний фонд знань визначається не просто механічно як певна кількість 
інформації, якою володіють рівномірно всі учасники спілкування. полягає не в цьому. 
Встановлення інтерсуб’єктивності та її підтримання в кожному акті мовлення постійно 
змінює пресупозиційний фонд і залежить від нього. Більш коректним з точки зору об-
ліку когнітивних аспектів мовного спілкування при комунікатороцентричному підході 
до аналізу мови виглядає визначення прагматичної пресупозиції як деякого ряду припу-
щень, що допускаються мовцем щодо того, що адресат схильний прийняти на віру, тобто 
без заперечень: «assumptions the speaker makes about what the hearer is likely to accept 
without challenge» [8: 29]. 

Підсумовуючі вищенаведені визначення терміну «пресупозиція», визначимо її як 
компонент значення речення, який має бути істинним для того, щоб речення не сприйма-
лося як семантично аномальне у поданому контексті. 

Іншим типом пресупозицій є семантичні. Семантичні пресупозиції – це один із видів 
імпліцитної інформації. Судження А називається семантичною пресупозицією судження 
Б, якщо й з істинності, й з хибності Б виходить, що А істинно. Це значить, що хибність су-
дження А призводить до того, що Б не є ні вірним, ні помилковим, тобто стає аномальним. 

Розглянемо такий приклад, взятий з суперобкладинки англомовної книги: Ray 
Kurzwell knows more about the future of technology than anyone on the planet (TRANSCEND: 
Nine Steps to Living Well Forever, by Ray Kurzwell, Terry Grossman). 

Дане судження має пресупозицію «автор книги знає більше, ніж будь-хто про май-
бутнє технологій, тому йому можна довіряти», яке зберігає своє значення навіть при за-
переченні “Ray Kurzwel doesn’t know more about the future of technology than anyone on the 
planet”. Джерелом імпліцитної інформації тут виступає фраза «знає більше, ніж будь хто».

Для того, щоб краще зрозуміти відмінність між прагматичними (тобто пресупозиці-
ями, які стосуються знань і переконань адресанта й адресата) і семантичними пресупо-
зиціями, проаналізуємо наступне. Судження А є прагматичною пресупозицією судження 
Б, якщо, висловлюючи судження Б, адресант вважає А зрозумілим й відомим адреса-
тові. Прагматична пресупозиція, на відміну від семантичної пресупозиції, виявляється 
неможливою, якщо адресат нічого не знає про А. Наведемо приклад з книги домашніх 
рецептів “Mama’s Home Remedies”: Discover Time-Tested Secrets of Good Health and the 



233

Pleasures of Natural Living (Mama’s Home Remedies, by Svetlana Konnikova). В цьому ви-
падку поєднано поняття про домашні ліки (“Mama’s Home Remedies”) та уявлення адре-
сата про здоров’я і про те, що домашні ліки є натуральними, а отже корисними. Таким 
чином, реципієнт сам робить висновок про корисність книги і необхідність її придбання, 
оскільки в ній він знайде важливі поради щодо виготовлення натуральних ліків та реко-
мендації для здорового самопочуття.

Тому привабливість пресупозицій полягає в тому, що адресат сам виводить
інформацію, тому не ставить її під сумнів.
Такі поняття як «імплікація» та «імплікатура» також вимагають тлумачення з огляду 

на їх вживання в процесі інтерпретації рекламних міні-текстів в книжковій продукції.
Сутність лінгвістичної імплікації проявляється в тому, що принаймні одна з глибин-

них предикативних одиниць не отримує вербального оформлення у поверхневій струк-
турі висловлювання або має опосередковане вираження через мовні маркери, що впли-
вають на її розкриття.

І.В. Арнольд оперує поняттям текстової імплікації, розглядаючи її як додаткові 
смисли, засновані на синтагматичних зв’язках елементів антецедента [1: 88]. Імплікація 
сприймається як логічний наслідок, що виявляється в результаті відсутності вираженої 
зв’язності двох висловлювань. Логічна зв’язка часто відповідає сполучнику «якщо…, 
то». Проте в сучасній лінгвістиці в останні роки набуло широкого використання поняття 
імплікатури. Під ним ми розуміємо значення (смисли), які не мають вербального чи іко-
нічного вираження в рекламних текстах, і сприймаються адресатом в результаті інферен-
цій як за законами логіки, так і на основі фонових знань адресата [6: 139-143]. 

Термін «імплікат» ми вживаємо для позначення маркерів як одиниць поверхової 
структури рекламних текстів. Такими маркерами в дискурсі англомовної реклами книж-
кової продукції є вербальні (лексичні і граматичні) та невербальні маркери (іконічні) [7: 
12]. Вербальні маркери виступають  мовними маніпуляторами в рекламних текстах.

Аналізуючи рекламні міні-тексти на суперобкладинках англомовної книжкової про-
дукції, виділяємо такі лексичні маркери імпліцитної інформації (імпліцитні компонен-
ти), що є джерелом конвенціональних імплікатур:

- власні назви організацій, закладів, які носять не лише інформативну функцію, а 
мають оцінні та асоціативні зв’язки, наприклад: IBM’s Shadow Force explains how Federal 
Systems engineers working on NASA’s Project Mercury developed precursor technologies…
(IBM’s Shadow Force, by W.L.Robinson); а також імена впливових осіб виконують функ-
цію привертання уваги: A true Hollywood survivor, Barry Livingston is one of the few child 
stars who turned early success into a lifelong career (The Importance of Being Ernie, by Barry 
Livingston);

- назви міст, країн, які виступають як гаранти якості об’єкта реклами: Unfair 
Competition is an eye-opening look at how business is really done in corporate America 
(Unfair Competition, by Dean K. Fueroghne);

- локативи на позначення «великого простору» з вживанням слів everywhere, 
international, N+wide (nationwide, worldwide), які доповнюються імпліцитною оцінною 
інформацією і, екстраполюючись на товар, надають таких властивостей товару як попу-
лярності, якості: An international best-seller and Oprah’s Book Club pick. (The Pillars of the 
Earth, by Ken Follet, William Morrow);
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- лексичні одиниці на позначення захвату (зокрема тексти рецензентів книги): 
“Awesome! Totally awesome!” – Jeff Spicoli (The Door in the Wall, by H.G. Wells); “Heart-
lifting…Superb!” – Wall Street Journal (The Silmarillion, by J.R.R. Tolkien);

- лексичні одиниці, що позначають велике коло прихильників (everyone, all, thousands 
of men): The Story of How Thousands of Men and Women have recovered from Alcoholism 
(Alcoholics Anonymous, Works Publishing Inc.);

- лексичні одиниці на позначення способу дії, які у дискурсі англомовної рекла-
ми трансформуються в маркери оцінної інформації: In this step-by-step, room-by-room 
handbook, Susan Lang considers every aspect of your homebuilding or remodeling project 
(Designing Your Dream Home, by Susan Lang);

- іншомовна лексика, яка є сильним джерелом асоціацій, що приводить до висновків 
про високу якість об’єкта реклами: Discover nearly 800 remedies and recipes, secrets of joie 
de vivre (Mama’s Home Remedies, by Svetlana Konnikova).

Імпліцитна інформація грає важливу роль завдяки тому, що адресат сам робить ви-
сновок щодо якості товару без наявності експліцитного вираження цього судження. 

До невербальних маркерів імпліцитної інформації О.Є. Ткачук-Мірошніченко від-
носить:

а) ілюстрації, зображення-символи, візуальні метафори та метонімії, які взаємодіють 
зі свідомістю адресата і таким чином викликають у нього відповідні асоціації, образи, 
породжують нову інформацію, додають текстові експресивності та емоційності [7: 13];

б) колір, який, крім свого психологічного впливу на адресата, є маркером асоціатив-
ної інформації, що становить істотну частину імпліцитної інформації [7: 13];

в) підкреслення, типи та розміри шрифтів, їх стилізація [7: 14], наприклад: The 
IMPORTANCE of BEING ERNIE (The Importance of Being Ernie, by Barry Livingston).

Охарактеризуємо детально джерела комунікативних імплікатур, які слугують меха-
нізмами формування інференцій.

Джерелом імплікації можуть бути основні концепти в тексті, або виокремлені теми 
в рекламному тексті. Розглянемо такий приклад, взятий з суперобкладинки англомовної 
книги “A Blue Sea of Blood” (Donald M. Kehn Jr.). У різних композиційно-структурних 
частинах (міні-текстах) використовується імпліцитна інформація, яка сприяє зацікав-
ленню адресата відповідною тематикою книги. На титульній сторінці у підзаголовку є 
підтема “Deciphering the Mysterious Fate of the USS EDSALL”. Ключовим тут виступає 
концепт  mysterious fate. Далі на клапанах суперобкладинки розміщено анотацію на кни-
гу: “A Blue Sea of Blood…sheds powerful new light upon this little-known incident from World 
War II”. Тут мова йде про те, що книга розкриває таємницю, яка була прихована довгий 
час. І на звороті, де викладено короткий сюжет, знову зустрічаємо концепти «таємниця» та 
«розгадка» (“A Blue Sea of Blood sheds light on this enduring mystery”), які поєднуються і ста-
ють джерелом імпліцитної інформації, що утворює інференцію «Ця книга приваблює своєю 
загадковістю та можливістю розкриття давніх таємниць, тому її варто придбати».  

Важливим джерелом імплікації є асоціативна семантика слів та конструкцій. У ре-
кламному дискурсі це чітко виявляється при аналізі назв. Розглянемо на прикладі назви 
книги “Managing Thought” та ключових фраз: Think Differently. Think Powerfully. Achieve 
New Levels of Success. (Managing Thought, by Mary J. Lore). В цьому випадку імплікуєть-
ся поняття того, що кожен може керувати думками, а ключові слова підсилюють ефект 
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впливу та асоціюються з успіхом, силою та новим сприйняттям дійсності.
В якості джерела імпліцитної інформації виступає також метафора:
“…A book is a loaded gun in the house next door. Burn it. Take the shot from the weapon. 

Breach man’s mind.” (Fahrenheit 451, by Ray Bradbury).  Адресант  дає зрозуміти, що кни-
га захоплююча і «вибухова». Метафора, таким чином, нав’язує певний тип сприйняття 
об’єкта, проте робить це непомітно.

Заперечні конструкції також вживаються для позитивної оцінки рекламовано-
го об’єкта і можуть бути джерелом імплікацій: “There is no other in publication on this 
subject” (The Real Estate Expert Witness, by Edwin J. Ricketts). Така інформація викликає 
інференцію «Це унікальна книга, тому її потрібно мати» і вигідно представляє продукт, 
вказуючи на переваги.

Варто згадати про порівняльні конструкції, які імпліцитно вказують на те, що цей 
товар кращий в порівнянні з іншими: “Managing Thought goes beyond other “positive 
thinking” books by offering a practical, systematic, step-by-step approach to thought 
management” (Managing Thought, by Mary J. Lore). Словосполучення goes beyond other 
говорить про те, що цій книзі в порівнянні з іншими немає конкуренції серед книг даної 
тематики.

Жанрові та стилістичні особливості текстів такого формату виявляються у різно-
жанровості структурних частин на суперобкладинках. Виходячи з цього, можна визна-
чити такі жанри реклами книг як анотації, ключові фрази з книги, цитати відомих осіб, 
інтерв’ю з автором, біографічна довідка, рекламні оголошення на інші книги, уривки 
з тексту книги, короткий опис сюжету та відгуки читачів. Рекламні тексти книг англо-
мовних видань включають елементи різних стилів – художнього (в текстах рецензій на 
книгу, уривках, цитатах); розмовного (в анотаціях), що полегшує сприймання тексту; на-
укового (у відгуках), що виражає об’єктивність висловлювань; публіцистичного, якому 
притаманні образні засоби та популярність. 

Отже, рекламні тексти на суперобкладинках книжкової продукції  характеризуються 
використанням імпліцитної та експліцитної інформації. Імпліцитному способу подання  
інформації притаманні такі компоненти як пресупозиція, яка  полягає в тому, що адре-
сат сам виводить інформацію, не ставлячи її під сумнів, імплікатури (тобто приховані 
смисли змістових компонентів рекламного тексту з метою досягнення мети – спонукан-
ня реципієнта до дії), які служать механізмами формування інференцій, тобто вихідних 
положень, отриманих внаслідок інтерпретації тексту. Імпліцитна інформація може ви-
являтися за допомогою вербальних та невербальних маркерів. До вербальних маркерів 
належать лексичні, граматичні та стилістичні. До невербальних маркерів відносять зо-
браження, ілюстрації, колір тексту чи фону, розмір та тип шрифтів тощо. Джерелами 
утворення імплікатур комунікативних та конвенціональних можуть бути метафори, асо-
ціативна семантика слів, порівняння, лексичні одиниці емфатичного характеру та інші.

Таким чином, проаналізовані компоненти на суперобкладинках англомовної книж-
кової продукції мають головну ціль – досягти прагматичного впливу рекламного тексту 
та, не нав’язуючи товар, сприяти його придбанню. 

Важливими аспектами, які не були охарактеризовані в статті, але  потребують подаль-
ших досліджень, є також такі компоненти як фактор адресата та креолізованість тексту. 
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УДК 40 К-83
Мейкшане Т.А. 

(Минск, Беларусь)

о нЕКоторЫХ ХараКтЕриСтиКаХ мЕдиатЕКСта 

У статті розглядаються критерії визначення медіатексту. Аналізуються функції 
мови, що реалізуються у текстах ЗМІ. Обгрунтовується можливість віднесення фак-
тору адресата до основних ознак медіатексту.

Ключові слова: медіатекст, функція мови, роль адресата, функціонально-жанровий 
тип тексту, ознаки медіатексту. 

В статье рассматриваются критерии определения медиатекста. Анализируются 
функции языка, реализуемые в текстах СМИ. Обосновывается возможность отнесения 
фактора адресата к числу основных признаков медиатекста.  

Ключевые слова: медиатекст, функция языка, роль адресата, функционально-
жанровый тип текста, признаки медиатекста.

The article discusses the criteria of definition of a mediatext. Language functions, performed 
by mass-media, are being analyzed. The possibility of setting the role of an addressee among 
relevant features of a mediatext has been grounded. 

Key words: mediatext, language function, role of an addressee, functional-genre type of the 
text, features of a mediatext.

Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении особенностей медиатекста и в 
определении влияния сферы медиа на методы вербализации события в медиатексте. 

Понятие «медиатекст» лежит в сфере интересов разных гуманитарных дисциплин 
– лингвистики, семиотики, теории коммуникации, журналистики, политологии, медиа-
образования (работы Т. ван Дейка, Н. Фэйркло, Р. Фаулера, Т. Г. Добросклонской и др.).

В целом «медиа» (от лат. «media», «medium») − чрезвычайно широкое понятие, 
применимое к любому носителю информации и способу её передачи. Это могут быть 
и граффити, и традиционные книги, и ультрасовременные новинки технического про-
гресса. Под «медиа» мы понимаем «совокупность технических средств, общественных 
организаций и человеческих ресурсов, которые задействованы в массовом распростра-
нении информации» [1: 15 – 16]. Массовая коммуникация как процесс распространения 
информации − ценный источник языкового материала для изучения способов вербали-
зации события. 

В медиалингвистике, сравнительно новой отрасли языкознания, развивается си-
стемный комплексный подход к исследованию функционирования языка в медиасфере. 
В фокусе подобных исследований – медиатекст в единстве его языковых и медийных 
признаков. В данном случае понятие «текст» выходит за рамки его традиционного пони-
мания (текст − «объединённая смысловой связью последовательность знаковых единиц, 
основными свойствами которой являются связность и цельность» [2: 507]).   

А. Белл, известный исследователь медиаязыка, указывает на неоднородность, ком-
плексность состава медиатекста: «Определения медиатекста вышли далеко за пределы 
©   Мейкшане Т.А., 2012
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традиционного взгляда на текст как совокупность напечатанных слов; они приобретают 
более широкое значение за счёт того, что включают речь, музыку, звуковые эффекты, 
изображение и т.д. ... Медиатексты отражают технологию их создания» [3: 3] (перевод 
наш – Т. М.). Получается, что в понятие «текст» включается дополнительное семиоти-
ческое измерение: медиатекст рассматривается как последовательность любых знаков. В 
этом случае работа журналиста как субъекта массовой коммуникации по представлению 
нового события априори обусловлена: во-первых, природой языка (отбором лексических 
средств, синтаксических конструкций, в целом индивидуальным мастерством автора) и, 
во-вторых, экстралингвистическими факторами – принципами редакционной политики, 
спецификой конкретного жанра материала (будь то телевизионный репортаж, радиопе-
редача или печатная статья).  

 Таким образом, медиатекст, или текст массовой информации, в широком смысле 
этого слова включает в себя как вербальные, так и невербальные характеристики, спе-
фичные для конкретного средства массовой информации. Например, телевизионный 
репортаж – это единство вербального, визуального, звукового ряда; радиопередача – со-
четание вербального текста и звукового ряда; текст прессы предполагает совмещение 
вербального текста и особенностей графического оформления публикации. 

Какие же существуют основания для типологии медиатекстов? Так, Т. Г. Добро-
склонская предлагает следующие параметры для их описания:

1. способ производства текста (авторский – коллегиальный);
2. форма создания (устная − письменная); 
3. форма воспроизведения (устная – письменная);
4. канал распространения (печать, радио, телевидение, интернет);
5. функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, публицистика 

(features), реклама);
6. тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому ме-

диатопику [4: 41].
 Проанализируем детальнее, каким образом указанные основания характеризуют ме-

диатекст. 
Во-первых, по Т. Добросклонской, под авторским либо коллегиальным способом 

производства медиатекста понимается прежде всего количество человек, участвующих 
в его создании. Пример авторского текста – аналитический материал, авторская колонка 
в газете, а коллегиального – репортаж новостного выпуска, распространяемый от имени 
телеканала, информационного агентства, или редакционная колонка в печатном издании.  

Во-вторых, параметры «устная/письменная форма создания текста» как бы перете-
кают друг в друга: «Многие тексты, создаваемые как устные, доходят до потребителя 
в письменном виде, а тексты первоначально письменные реализуются затем в устной 
форме» [там же]. Читатель печатного издания имеет дело с записью устного по своей 
природе текста – с интервью, озвучиванием репортёром информации, прочитанной им 
ранее либо кем-то ему переданной, и т. п. Таким образом, форма производства текста во-
все не определяет форму его воспроизведения. 

В-третьих, канал распространения информации – принципиальное свойство меди-
атекста, которое указывает на инструмент, при помощи которого сведения включаются 
в контекст СМИ и передаются адресату. В газетно-журнальных и он-лайн публикациях 
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велика роль визуального, графического оформления вербального текста; на радио важна 
интонация, голосовые, тембровые возможности ведущего, звуковое сопровождение тек-
ста; на телевидении доминирует видеоряд, благодаря которому создаётся ощущение со-
причастности зрителя представляемому событию. При этом сам по себе медиатекст мы 
рассматриваем с точки зрения интеракционной модели коммуникации, в соответствии с 
которой, во-первых, медиатекст как «коммуникативно обусловленная социальная прак-
тика объясняет природу (транс)формации смыслов в общении» [5: 38], во-вторых, «ком-
муникация происходит не как трансляция информации и манифестация намерения, а как 
демонстрация смыслов, отнюдь не обязательно предназначенных для распознавания и 
интерпретации реципиентом» [там же]. В результате, медиатекст – своебразный импульс 
для взаимодействия в сфере медиа. М. Л. Макаров подчёркивает, что любая форма по-
ведения значима в каждой конкретной ситуации. Соответственно, важная роль «воспри-
нимающего Другого» отводится именно адресату как со-участнику общения и интер-
претатору [5: 39]. При этом важно понимать, что интегрируя интеракционную модель 
коммуникации в наше исследование, мы осознаём коммуникацию не только как процесс, 
продолжающий интеракцию между людьями, но и как «интерпретации, приписываемые 
стимулам» [6: 18]. Соответственно, информация, которую один индивид пытается от-
править другому, отходит на второй план. Применительно к массовой коммуникации не 
представляется возможным говорить о существенном снижении значимости информа-
ции, что связано с самой сутью коммуникации в СМИ, в основе которой лежит непре-
рывное взаимодействие не столько между адресатом и адресантом сообщения, сколько 
между адресантами медиатекстов. Цель этого взаимодействия − формирование и рас-
пространение способов интерпретации сообщаемой информации и, как результат, до-
стижение понимания между адресатами медиатекстов.

 В-четвёртых, сложность в ранжировании функционально-жанровых типов медиа-
текста связана с широтой самого понятия «жанр». Следует вспомнить М. М. Бахтина: 
«Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использо-
вания языка вырабатывает свои относительно устойчивые типы таких высказываний, ко-
торые мы и называем речевыми жанрами» [7: 237]. В этой связи подчеркнём, что разви-
тие интернет-технологий, динамика речеупотребления в сфере массовой коммуникации 
стирают границы традиционных жанров. На основании функционально-стилистической 
дифференциации языка и, соответственно, широких описательных возможностей подоб-
ной классификации Т. Г. Добросклонская выделяет четыре основных типа медиатекстов: 
новости, информационную аналитику, комментарий, текст-очерк (features) и рекламу. Ис-
следователь считает, что данная классификация «позволяет охарактеризовать практически 
любой текст массовой информации, как с точки зрения основных форматных признаков, 
так и в плане особенностей реализации в нём языковых и медийных функций» [4: 43].

Можно говорить о том, что функции языка могут быть критериями для выделения 
функционально-жанровых типов медиатекстов. Проанализируем, каким образом языко-
вые функции реализуются в медиатекстах и как они характеризуют последние.

Так, в сфере СМИ указанные функции языка проявляют себя следующим образом.
1. Когнитивная функция отражает деятельность сознания и содействует передаче и 

хранению информации: язык используется для концептуализации мира, формирования 
личностной и коллективной картины мира, т.к. он неразрывно связан с мышлением, ор-
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ганизуя и структурируя его. «Наш выбор форм выражения направляется мыслями, кото-
рые мы хотим выразить. В этой же степени способ нашего восприятия в реальном мире 
предопределяет, как мы будем выражаться по поводу воспринимаемых предметов» [Цит. 
по: 8].  

 Действительно, основные положения когнитивной лингвистики связаны с тем, что 
язык отражает действительность и является инструментом передачи информации о ней. 
Человек же создаёт свой образ мира на основе заложенного в языке, то есть деятельность 
индивида ставится в соответствие сложившимся в языковой системе представлениям о 
мире. Например, исследователи правомерно рассматривают механизм номинации как 
способ категоризации и объяснения реальности, который проявляется в речевых едини-
цах и структурах, используемых в тексте. 

 2. Коммуникативная функция ориентирована прежде всего на передачу сведений, а 
они, в свою очередь, способны повлиять на поведение реципиента. Применительно к ме-
диатекстам можно говорить, во-первых, о представлении различных интерпретаций того 
или иного события, которые могут быть обусловлены редакционной политикой, принци-
пами журналистской этики, и, во-вторых, о предъявлении читателю случившегося как 
интересного, заслуживающего внимания.

3. Регулятивная функция связана с передачей намерений говорящего с целью по-
влиять на коммуникативное поведение адресата сообщения. Медиатексты рассчитаны на 
«оповещение аудитории», «ориентирование аудитории», «включение адресата в проис-
ходящее» и также на «побуждение к изменению поведения с помощью оперативного зна-
ния» [9: 35 – 42]. Фактические данные, используемые журналистом для достижения этих 
целей, представляются им так, чтобы информация была понятна аудитории. Для этого 
задействуются разные уровни текста, а также его экстралингвистический контекст, об-
условленный редакционной политикой, особенностями подачи текста (взаимодействием 
с другими семиотическими системами и т. д.).  

4. Эмотивная функция выражает отношение к сообщаемой информации. Безуслов-
но, медиатексты можно ранжировать по степени проявления в них модальности: от ми-
нимальной в новостных текстах – до максимальной в аналитических. При этом общим 
свойством для всех медиатекстов будет являться создание определённого эмоционально-
го фона, который подготавливает читателя к восприятию информации. В данном случае 
речь идёт не только о непосредственном влиянии на аудиторию, но и о своеобразной 
помощи читателю: автор публикации вкладывает в текст такие смысловые акценты, ко-
торые нацеливают воспринимающего на извлечение из новостного сообщения именно 
тех смыслов, которые заложены в нём изначально. 

5. Метаязыковая функция направлена на объяснение, толкование смысла слова или 
высказывания. Её релевантность для характеристики медиатекста, с нашей точки зрения, 
связана прежде всего с большой смысловой нагруженностью. В случае же сообщения об 
уникальном беспрецедентном событии, аналогов которому не было, журналист сталки-
вается с необходимостью назвать его так, чтобы помочь читателю вписать происшедшее 
событие в исторический контекст, сохранив и подчеркнув при этом его уникальность 
случившегося.

6. Фатическую функцию мы считаем релевантной для характеристики медиатекста 
по разным причинам. Традиционно эту функцию языка связывают с установлением и 
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поддержанием контакта, который может повлечь за собой дальнейшее, более содержа-
тельное общение. Чаще всего данная функция рассматривается в связи с устной речью. 
Для нас значимо, что фатическая фунция может проявляться, когда: 1) в медиатекст 
включаются элементы из других текстов, дискурсов (например, цитаты из политических 
выступлений), при этом фатика остаётся лишь частью цитируемого текста; 2) читателю 
сообщается общеизвестная информация (любые сведения, не требующие пояснений – 
например, должности, которые занимает политик). Речь может идти также и о преце-
дентных текстах, концептуальных метафорах. Эту информацию можно расценивать как 
помощь читателю, его? своеобразный отдых во время чтения медиатекста, традиционно 
информативно насыщенного. Полагаем, что такого рода фатика свидетельствует скорее 
об ориентации автора на взаимодействие с аудиторией, чем на точную референцию со-
общаемого. Подобное сочетание информативности и фатики и создаёт, с нашей точки 
зрения, прагматический потенциал медиатекста. Под последним мы понимаем резуль-
тат создания таких условий речевого взаимодействия, которые помогут читателю точнее 
понять сообщаемое, а журналисту – настроить читателя на нужный лад. Безусловно, 
фатика как коммуникативная стратегия полностью соответствует сфере художественной 
литературы, философствования, где особую важность имеет непосредственный процесс 
общения, но элементы этой стратегии характерны и для сферы массовой коммуникации.

7. Эстетическая функция связана, главным образом, с формой выражения мысли. 
Очевидно, что эта функция реализуется в большей степени в художественной речи, но 
выразительность языка СМИ – важный инструмент передачи информации и реализации 
прагматики текста. Считаем, что данная функция в большей степени реализуется в теле-
визионных новостях, которые по определению личностны (за счёт, например, видимо-
го присутствия журналиста в кадре со всем набором его индивидуально-поведеческих 
черт), в то время как письменные новостные тексты более абстрактны и зачастую лишь 
подписываются именем журналиста (при этом не исключается стремление автора при-
дать своему языку большую выразительность и в жанре новостных сообщений или ре-
портажей). 

Итак, реализация языковых функций в медиатексте характеризует его как единицу 
смысла, направленную на сообщение определённой информации читателю средствами 
разных семиотических систем. Медиатекст, как и любое высказывание, «производится 
говорящим и слушающим в конкретных ситуациях, в рамках широкого социокультур-
ного контекста» [10: 159]. Важно отметить, что для каждого функционально-жанрового 
типа медиатекста характерно своё оригинальное сочетание приведённых функций языка.

Указанные характеристики медиатекста можно рассматривать как обобщение функ-
ций СМИ, которые выделяет Т. Г. Добросклонская: информативной, развлекательной, 
образовательной, рекламной, идеологической [1: 21]. 

Исследователь конкретизирует способ воздействия сообщаемого в медиатексте на 
читателя. В этой связи, с нашей точки зрения, принципиально важно проанализировать, 
во-первых, тип адресата как ещё один из критериев, важных для определения медиатек-
ста, и, во-вторых, степень включения реципиента в коммуникацию.

Безусловно, тип адресата обусловливается особенностями коммуникативной ситу-
ации: любой человек, участвующий в массовой коммуникации, представляет при этом 
как самого себя, так и некоторую группу единомышленников. Поэтому справедливо ут-
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верждение Т. В. Чернышовой о том, что особенность текста массовой коммуникации 
(особенно газетного) заключается в том, что каждый читатель может найти в одном и том 
же тексте информацию, адресованную именно ему. Получается, подобный текст может 
одновременно соответствовать потребностям разных лиц [11: 71]. В результате, автор 
медиатекста как бы прогнозирует реакцию самой разной аудитории на сообщаемое, от-
вечает на вопросы, которые потенциально могут возникнуть у адресата сообщения.

Ещё одним существенным признаком для определения типа медиатекстов являет-
ся его тематическая доминанта. Согласно Т. Г. Добросклонской, под данным понятием 
понимается «принадлежность медиатекста к тому или иному медиатопику, например: 
политика, бизнес, спорт, культура» [1: 43]. Так, примерами устойчивых и регулярно вос-
производимых тем вне зависимости от лингвокультуры являются темы местных и меж-
дународных новостей, политики, культуры, спорта, погоды. Культурно-специфически-
ми темами, например, в британском медиапространстве являются «buzz-topics» (темы, 
вызывающие повышенный интерес) и «faits divers» (происшествия) – во французских 
СМИ. 

При этом мы считаем возможным говорить об особом характере информации ме-
диатекста. Содержательно она не лимитирована, существует лишь ограничение прагма-
тического толка, когда отправитель рассматривает её как существенную или даже не-
обходимую обществу [12: 185]. С точки зрения критического дискурсивного анализа (Т. 
ван Дейк, Н. Фэйркло), информация также приобретает значимость в рамках конкретной 
идеологии, системы ценностей, в которых медиатексты выступают в качестве инстру-
ментов их трансляции. Структуру медиатекста мы не относим к показательному кри-
терию типологии, потому что считаем, что она обусловливается функцией конкретного 
текста.

Резюмируя, отметим, что медиатекст был, во-первых, охарактеризован нами по па-
раметрам, предлагаемым Т. Г.Добросклонской: способы создания и воспроизведения 
текста, канал распространения, функционально-жанровый тип, тематическая доминанта 
текста. 

Во-вторых, анализ функционально-жанрового типа текста с точки зрения функци-
онально-стилистической дифференциации языка указал нам на ещё один релевантный 
критерий характеристики медиатекста − фактор адресата. 

В-третьих, основными признаками медиатекста мы считаем: 1) креолизованность; 2) 
открытость интерпретациям на разных уровнях текста (содержательно-смысловом, ком-
позиционно-структурном и знаковом); 3) роль адресата медиатекста, чья реакция факти-
чески прогнозируется журналистом, несмотря на то что реципиент непосредственно в 
массовую коммуникацию не включён.  
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рЕКЛама КаК  СрЕдСтво модЕЛированиЯ СоЗнаниЯ
(актуальные вопросы языковой политики)

 У статті розглядається лінгвокогнітивний підхід до аналізу дискурсу на прикладі 
рекламної комунікації, що сприяє формуванню нових стереотипів у соціумі.

Ключові слова: рекламна комунікація, вплив, соціокультурні стереотипи, мовна сві-
домість.

В статье рассматривается лингвокогнитивный подход к анализу дискурса на при-
мере рекламной коммуникации, способствующей формированию новых стереотипов в 
социуме.

Ключевые слова: рекламная коммуникация, воздействие, социокультурные стерео-
типы, языковое сознание.

The article explores the lingua-cognitive approach to the discourse analyze at the examples 
of the advertising communication, promoting to form new stereotype in the Society.

Key words: advertising communication, influence, sociocultural stereotypes, lingual 
consciousness.

 На формирование языкового сознания социума в настоящее время всё большее вли-
яние оказывают активно развивающиеся технические средства и способы коммуника-
ции. Дискуссии на тему языка средств массовой коммуникации, состояния этого языка 
и сферы его влияния на средства внемедийной коммуникации доказывают, что он дол-
жен стать важнейшей целью коммуникативно-языковой политики. В связи с чем, на наш 
взгляд, важен учет этического компонента в рекламной коммуникации. 

 Так, если обратиться к рекламной продукции разного рода, то можно заметить, что 
ранее первостепенной функцией рекламных сообщений являлось коммуникативное 
обслуживание различных запросов социума, осуществление оперативной связи между 
людьми и социальными институтами. Однако в настоящее время влияние рекламы в 
социуме настолько велико, что «нередко варианты социальной деятельности начинают 
формироваться под прямым воздействием модных новаций, предлагаемых массирован-
ной рекламной продукцией» [1: 3-4]. Полагаем, особую актуальность в связи с этим при-
обретает исследование различного рода стереотипов, используемых в рекламной комму-
никации для воздействия на целевую аудиторию. 

 Заметим, что российские рекламисты сегодня охотно копируют модели западных ре-
кламных сообщений, выпускают рекламную продукцию, репрезентирующую западные 
стереотипы и ценности, хотя некоторые из них оказываются неприемлемыми для россий-
ского социума, значительно трансформируют его. Безусловно, особенности каждого линг-
вокультурного сообщества в отдельности гармоничны для той культуры, к которой они 
относятся. В случае же заимствования ценностей и установок из одной культуры в другую 
заимствующая культура претерпевает значительные изменения, теряет свое своеобразие. 
©   Самигулина Ф.Г., 2012
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 Исследователи отмечают тот факт, что созданию условий особой проницаемости 
существующих лингвокультурных систем способствует наблюдаемый в наши дни ак-
тивный процесс глобализации. При этом в роли лингвокультурного донора для других 
культур, ощущающих на себе последствия подобной экспансии выступает англо-амери-
канская этнолингвокультура. 

 Так, по мнению культурологов, американская культура постепенно становится об-
разцом для подражания для многих других культур. Всё это, в свою очередь, обусловлено 
определенными историческими и социально-экономическими факторами и определяет 
роль английского языка в современном мире и, следовательно, роль англо-американской 
этнолингвокультуры [2: 289]. Необходимо подчеркнуть, что именно реклама играет одну 
из важнейших ролей в данной перестройке ценностей, так как она способна прививать 
ценности другой культуры, показывая не современность традиционных норм, их «не-
способность к конкуренции» в современной жизни.

 Являясь социальным продуктом, рекламные сообщения, «с одной стороны, отража-
ют экономические особенности развития общества, а с другой, несомненно, оказывают 
влияние на сознание потребителя», его языковую личность, «на массовую культуру в 
целом». При этом эффективность манипулятивного потенциала рекламных слоганов, как 
правило, зависит «от степени фиксации в них аксиологических доминант». По содержа-
нию рекламной коммуникации «можно не только проследить экономические тенденции, 
происходящие в обществе, но и составить представление об идеях, идеалах и ценностях, 
которыми оно живет» [2: 267]. 

 Если взглянуть на современную рекламу в России, то можно заметить, с одной сто-
роны, появление слоганов с двусмысленной языковой игрой, использованием намеков на 
инвективные выражения: Купите жене в подарок утюг, и ваши тещи получат по чай-
нику – бесплатно; Hertz с Вами! (название фирмы); Вы уху ели? (реклама ресторана The 
Chaikhana); Веснеццц зиме! (телефон Samsung); Всё будет LTBись! (магазин молодеж-
ной одежды «LTB»). А с другой – преобладание рекламных сообщений, транслирующих 
западные стереотипы поведения и жизненные установки. 

 Как показывает анализ языка рекламного дискурса, в основном наблюдается экс-
пансия таких западных ценностей, как установка на индивидуализм: Все самое лучшее 
на земле произошло от любви человека к себе. Признайтесь себе в любви! Сок Rich; «Я» 
– добавь эгоизма! (реклама косметики); SONY. Быть, как никто другой; Наслаждайся 
мгновением. И пусть весь мир подождет! (реклама йогурта торговой марки Danone). 
При этом прагматизм, индивидуализм, умение манипулировать другими – всё это пред-
ставляется как путь к успеху: Жизнь – игра! Играй другими! (из рекламного слогана, 
представляющего книгу Т. Поляковой «Жизнь самурая»).

 По мнению исследователей, ранее в российской среде духовному совершенствова-
нию придавалась большая значимость, нежели материальному достатку. Эти ценности 
представлены в различного рода прецедентных высказываниях, например: не имей сто 
рублей, а имей сто друзей; денег ни гроша, да слава хороша; бедность не порок. Причем 
последнее из них уже представлено в средствах массовой информации в модифициро-
ванном виде: Роскошь не порок (репортаж о налоге на роскошь, «Новости», 1-ый канал 
ТВ, 18.03.2012г.). 
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 Сегодня наблюдается переориентация социума на приоритет материальных ценно-
стей над духовными, чему, в частности, способствует многочисленная рекламная про-
дукция: Наша одежда для знающих себе цену и имеющих деньги. Подиум; Привыкай 
смотреть на мир свысока. Ford Fusion (реклама автомобиля); Ford Excursion. Символ 
вашего превосходства» (реклама автомобиля); Lexus RX300. Прикосновение к роскоши 
(реклама автомобиля); Audi A8. Автомобиль нашего круга.  Роскошь никогда не бывает 
лишней! (реклама автомобиля); Компания «Максвелл». Купайся в роскоши (реклама оборудо-
вания для ванн); Телефон LG 200. Прекрасный повод для гордости; Совершенство. Дорого. 
Porche (реклама автомобиля); Клубная резиденция «Premier Palace». Жизнь LUX – класса. 

 Заметим, что в данных слоганах активно используются языковые единицы, репре-
зентирующие концепты «престиж», «богатство» и т.п., и акцент делается на утвержде-
нии определенного веса в обществе тех, кто приобретает рекламируемый товар. Под-
черкивается их избранность, лидерство в мире материальных ценностей. При этом сим-
волом успеха, достижений становятся исключительно предметы материального мира, 
например, автомобили, одежда и др. 

 Общепринято, что именно успешность человека в бизнесе, его материальное по-
ложение – основной критерий оценки личности на Западе. Данные установки активно 
реализуются в современной рекламной коммуникации: Samsung D600. Превосходство 
в бизнесе. Для него, как и для вас, главное в бизнесе – это стремление к успеху (рекла-
ма мобильного телефона); Добро пожаловать на новый уровень! (реклама автомобиля); 
Chevrolet Epica. Классом выше (реклама автомобиля); У нашей аудитории деньги есть. 
Радио «Мonte Carlo» и др. Таким способом потенциальному покупателю рекламируемо-
го товара внушается мысль о том, что покупка сделает его лучшим (избранным): Lierac. 
Косметика класса Люкс (реклама косметики); Шоколад? Или жизнь в шоколаде? (ре-
клама автомобиля).

 Следует подчеркнуть, что в представленных слоганах вербальным способом реа-
лизуется такой психологический манипулятивный прием, как «патронаж личности», 
посредством которого так же осуществляется руководство потребностями и желаниями 
потенциального потребителя, формирование его ценностей и установок. В этом случае 
вербальные средства манипуляции сознанием подкрепляются невербальными.

 Приведем пример из серии печатной рекламной продукции, апеллирующей уже к 
молодежной аудитории и транслирующей ценности потребительского общества: Папоч-
ка! Если ты меня правда любишь, купи! Купи! Купи! Мне туфли, платье и шляпку от 
Dolce & Gabbana, Armani Junior и Prada»; Кто не в Prada, тот – …! Из текста детской 
рекламы: Вот и я в школу. Теперь меня интересуют только шмотки. А вы, два старых 
урода (обращение к старым игрушкам), мне больше не нужны! 

 Отметим, что при «экспорте» рекламы из культуры-адресанта в целевую культу-
ру могут быть использованы два метода. Часть производителей пытается адаптировать 
рекламу к иной культурной среде, для этого заменяя некоторые элементы, составляю-
щие исходное рекламное сообщение в соответствии с традициями и ценностями куль-
туры-адресата. Но крупные международные корпорации предпочитают создавать одно 
рекламное сообщение, которое просто переводится на язык целевой аудитории (данный 
подход обычно используется такими торговыми марками, как Levi’s, Kodak, Benetton, 
Coca-cola и др.) [3: 256]. 
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 Подобного рода реклама способна влиять на языковое сознание социума, менять его 
ценностные установки. Примером изменения позиции россиян по отношению к деньгам, 
материальным благам могут служить, например, некоторые рекламные сообщения ряда 
банков: Я люблю деньги; Берите деньги дёшево. Достаточно показателен в этом плане 
слоган рекламы коммерческого банка «Trust»: Раздаем капусту! Хватит на всех! Таким 
способом банк предлагал своим потенциальным клиентам кредиты. Примечательно то, 
что для наименования денег в данном слогане было выбрано жаргонное слово капуста, 
вызывающее следующий ассоциативный ряд: «капуста → зеленый цвет → зелень → 
доллары». Подобная аналогия привлекает внимание, превращая слоган в своеобразный 
ребус, который следует разгадать, чтобы понять, о чем идет речь в данном рекламном 
сообщении, что с психолингвистической точки зрения усиливает манипулятивный по-
тенциал этого рекламного продукта.

 «Устаревшим» становится сегодня в обществе и такое качество, как бескорыстие: – 
Отличная мебель! /– Где? Скажи!/ – Не скажу./ – Я денег дам! /– Улица Ленинградская, 
дом 5. Салон мебели «Декор». Хорошая информация стоит денег (из рекламного диало-
га). В качестве иллюстрации можно привести также пример слогана рекламы благотво-
рительной акции по сбору средств для детей-сирот. В данном слогане была использована 
известная строчка из стихотворения Булата Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб 
не пропасть поодиночке!», но с измененным окончанием: «Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не платить поодиночке!». На наш взгляд, слоган в этом случае не выполняет 
своей основной функции, не способствует привлечению общества к участию в благо-
творительной акции, а, наоборот, вызывает неприятие из-за неудачного обыгрывания 
прецедентного феномена. 

 Изменение жизненных установок и ценностей российского лингвокультурного со-
общества констатируют специалисты из различных областей. Подтверждением этому 
может быть высказывание историка культуры И. Калинина в телепередаче «Ночь на «Пя-
том»: «Сегодня целесообразнее отказаться от такого архаичного понятия, как духов-
ность…Интеллигенция больше не нужна, пришло время интеллектуалов». 

 Следует подчеркнуть, что значимую роль в переоценке ценностей сыграла реклама, 
которая активно транслирует культ потребления. Так, рекламный слоган магазина «Куль-
ттовары»: «Всем потреблять!» (г. Ростов-на-Дону) прямо заявляет об этом. В этой связи 
можно привести ряд других примеров, призывающих руководствоваться только своими 
потребительскими желаниями: Живи в удовольствие! (реклама напитка «Фанта»); Пей 
Вико, живи легко! (реклама сока «Вико»); Чупа-Чупс! Смотри на жизнь проще! (рекла-
ма конфет); Открой Coca-cola! Открой дверь счастью!

 Кроме того, во многих рекламных слоганах, роликах наблюдается нарушение стере-
отипов статусно-ролевого взаимодействия и норм поведения в обществе: Чипсы Estrella 
настолько вкусные, что, конечно же, многие захотят попробовать их вместе с вами! 
Но вы пойдете на все, чтобы они достались только вам; Чипсы Estrella… слишком вкус-
но, чтобы делиться; Twix. Печенье мирное не делится мирно; Новые Чикен в McDonalds. 
Такие вкусные! Неудивительно, что вам не захочется делиться! 

 Всё это в целом способствует деформации национальных когнитивных пространств, 
когнитивной базы и, в свою очередь, постепенному изменению концептуальной карти-
ны мира того сообщества, этнолингвокультура которого выступает в качестве акцепто-
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ра, ощущающего на себе последствия экспансии этнолингвокультуры-донора. В связи с 
этим и сегодня актуально мнение Ежи Леца, который в своё время заметил: «Похоже, мы 
свои ценности променяли на удовольствия». Полагаем, что подобной трансформации 
ценностей способствует преобладающий в СМК манипулятивный рекламный дискурс, 
который активно и эффективно влияет на изменение культурных ценностей социума.

 Как видим, рекламная коммуникация, выступающая в качестве целостного дискур-
са, не только является отражением дискурса современной культуры, но и участвует в 
его формировании, а ее язык становится в большей степени не средством объяснения, а 
инструментом убеждения. В результате этого в рекламных сообщениях стирается комму-
никативная функция языка, начинает доминировать функция влияния. 

 На наш взгляд, продолжающиеся дискуссии на тему рекламного дискурса и сферы 
его воздействия на менталитет лингвокультурного сообщества доказывают, что он дол-
жен стать важнейшей целью современной языковой политики. В связи с этим, безуслов-
но, актуальны мысли И.А. Бодуэна де Куртенэ о том, что «язык не есть ни замкнутый 
в себе организм, ни неприкосновенный идол, он представляет собой орудие и деятель-
ность. И человек не только имеет право, но это его социальный долг – улучшать свои 
орудия в соответствии с целью их применения <…>» [3 (2: 140)].
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миСтЕЦтвоЗнавчі онЛайн-виданнЯ: гіПЕртЕКСтуаЛЬніСтЬ, 
інтЕраКтивніСтЬ та муЛЬтимЕдійніСтЬ

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей мистецтвознавчих онлайн-
видань. Проаналізовано та описано характерні особливості інтернету в контексті мис-
тецтвознавчих онлайн-видань, а саме гіпертекстуальність, інтерактивність та муль-
тимедійність. 

Ключові слова: онлайн-видання, веб-сайт, інтернет, гіпертекстуальність, гіпер-
лінк, інтерактивність, мультимедійність, відео, слайд, підкастинг.

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей искусствоведческих 
онлайн-изданий. Проанализированы и описаны характерные особенности интернета в 
контексте искусствоведческих онлайн-изданий, а именно гипертекстуальность, инте-
рактивность и мультимедийность.

Ключевые слова: онлайн-издания, веб-сайт, интернет, гипертекстуальность, ги-
перссылка, интерактивность, мультимедийность, видео, слайд, подкастинг.

The article deals with some characteristic features of art websites. Characteristic pecu-
liarities of internet such as hypertextuality, interaction and multimedia are analyzed in the 
context of art online magazines and newspapers.

Key words: art online magazines and newspapers, website, internet, hypertextuality, inter-
action, multimedia, video, slide.

У наш час розвинених технологій та стрімкого розвитку глобальної Мережі, не див-
но, що все більше і більше часу люди проводять в інтернеті. Мережа починає витісняти 
традиційні засоби масової інформації, такі як телебачення, радіо, газети. Навіть у кіно-
театр люди навідуються не так часто, адже будь-який фільм можна скачати і подивитися 
вдома не встаючи з ліжка. В інтернеті також можна знайти всю необхідну інформацію, 
якої зазвичай немає у бібліотеці.

Інтернет дозволяє подавати розгорнуту інформацію в комплексі з аналізом події; роз-
міщувати поруч із текстами фото-, аудіо- та відеоматеріали; робити посилання на інші 
тексти про цю подію в Мережі, які доповнюють чи роз’яснюють дане повідомлення; від-
слідковувати реакцію аудиторії та безпосередньо контактувати з нею; постійно оновлю-
вати публікації; вести доступний для користувачів архів новин [1: 22]. Це уможливлює 
використання нових шляхів та можливостей, які можна реалізувати у віртуальному світі.

Мистецтво як відкрита суспільно-естетична система реагує на виклики часу і  також 
починає інтернетизуватися. Тепер в Мережі можна знайти безліч інформації не лише про 
класичних, а вже й про сучасних митців, про їхнє життя, творчість, роботи, виставки. Га-
лереї та музеї також починають створювати власні сайти, на яких подається інформація 
про сам заклад, про виставки, які відбуваються чи будуть відбуватися у майбутньому. 
Тут створюються спеціальні блоги або чати для користувачів, які, прочитавши статтю, 
©   Левченко Н.О., 2012



250

відвідавши певну виставку чи взявши участь у якійсь події, можуть поділитися своїми 
враженнями та написати власні відгуки.

Як пише В.В. Бичков, “У Мережі потрібен зовсім інший рівень креативності, орієн-
тований, зокрема, на наддинамічну активність і рухливість і, відповідно, - на якусь над-
моментальну сприйнятливість, зовсім іншу реактивність, ніж у реципієнта класичного 
мистецтва” [2: 140]. Мистецтво починає виходити за свої традиційні рамки, рости та вдо-
сконалюватися і не лише в реальному світі. Проте ще занадто рано вважати, що “ май-
бутнє мистецтва, а точніше, того, що йде йому на зміну, - там, у віртуальному світі ме-
режевих просторів” [2: 139], адже мистецтво не може обмежитися лише віртуальністю. 

“Інтернет забезпечив можливість ефективно керувати єдиним потоком інформації, 
яка надходить із різних джерел, використовуючи її в різних цілях. Як наслідок, почали 
набувати поширення такі форми роботи редакцій, коли матеріали готують у кількох ва-
ріантах, з урахуванням того, що інформація буде використана і на веб-сайті, і в газеті, 
журналі, і на радіо, телебаченні” [1:15]. Так, набувають поширення видання, що вихо-
дять одночасно в друкованому й електронному варіантах, адже чи не кожне сучасне дру-
коване видання, зокрема й мистецтвознавче, має ще й власний веб-сайт, або існує лише 
в електронному вигляді.

Онлайн-видання – це регулярно обновлюваний веб-сайт, який ставить своїм завдан-
ням виконувати інформаційно-аналітичні функції друкованого видання і користується 
певною популярністю й авторитетом (має свою постійну аудиторію). Тому такі інтернет-
видання можна віднести до інтернет ЗМІ, які поступово відбирають аудиторію у тради-
ційних ЗМІ, адже інтернет вже давно став засобом масової комунікації.

На думку М.В. Чабаненко, інтернет-видання – це веб-сайт, що, в ідеалі, має містити 
соціально значущий, розрахований на широку аудиторію медіа-контент, підготовлений 
за допомогою стандартних до професійної журналістики методів і прийомів, але на-
справді в багатьох випадках спрямований на вузьку, навіть частково приватну, аудиторію 
та демонструє такі риси, як аматорство і суб’єктивізм [1: 40]. Отже, кожне онлайн-видан-
ня має власне обличчя (зовнішній вигляд, тобто дизайн), певну концепцію (яка закладена 
в контенті) та, відповідно, спрямоване на певну цільову аудиторію.

Мистецтвознавчі онлайн-видання є досить популярними, і не лише серед митців. 
Поціновувачам мистецтва варто лише знайти відповідний сайт, щоб завжди бути в курсі 
подій та новин. Проте користувачі не схильні читати багато тексту з екрану, а часто задо-
вольняються поверховим оглядом заголовків, картинок та окремих уривків публікацій. 
Щоб привабити відвідувачів, власники онлайн-видань багато уваги приділяють зовніш-
ньому вигляду сайту та його контенту. Добре розвинута система гіперпосилань та муль-
тимедійність є головною запорукою успішного онлайн-видання.

Публікація в інтернеті становить частину єдиного гіпертексту, яким є Всесвітня Ме-
режа. Відповідно, всі онлайн-видання, на відміну від паперових, безпосередньо пов’язані 
між собою та з іншими сайтами, адже перехід з одного веб-ресурсу до іншого – це всього 
лише один клік мишкою. Гіпертекстуальність виражається як і в гіперлінках, які мають 
вигляд слів або речень, так і в багатьох графічних елементах, як, наприклад, рекламні 
банери, через які користувачі переходять на інші веб-сторінки. Гіперлінки можна поді-
лити на внутрішні, які ведуть до інших статей в межах сайту, та зовнішні, завдяки яким 
користувач переходить на інші онлайн-ресурси. Завдяки лінкам глибше розкривається 
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дана тема, адже користувач може прочитати кілька статей, які доповнюють одна одну 
чи/та подають інформацію з іншої точки зору. Проте гіпертекстуальність потрібно за-
стосовувати вміло, тому що коли текст складається із самих лише посилань, це знеохочує 
користувача до подальшого читання та пошуку інформації.

На думку багатьох психологів, педагогів та філософів, умовою ефективного функціо-
нування в сучасному соціумі є присутність у структурі свідомості людини інформаційної 
картини світу, формування якої відбувається лише в процесі взаємодії з інформаційними 
технологіями. Оскільки сучасне суспільство становить собою конфігуративний тип куль-
тури, де людина повинна пристосуватися до обставин, що швидко змінюються, виникає 
потреба у частому оновленні інформації [3: 21]. У залежності від рівня розвитку сайту 
та ступеня його вдосконалення інформацію можуть оновлювати кожен день, тиждень, 
місяць. А створення гіперпосилань забезпечує певну оновлюваність, аргументованість 
та переконливість інформації, її популяризацію, як і популяризацію тих веб-ресурсів, 
до яких ведуть посилання. Тому часто мистецтвознавчі онлайн-видання “колегують” з 
іншими мистецтвознавчими виданнями, популяризуючи одне одного саме завдяки гіпер-
текстуальності. 

Для прикладу візьмемо кілька мистецтвознавчих сайтів. Оскільки гіпертестуаль-
ність існує на кожному сайті, на Homepage (першій та головній сторінці) будь-якого 
мистецтвознавчого онлайн-видання можна знайти безліч гіперпосилань, які містяться 
всюди: у назвах рубрик та розділів, у заголовках публікацій. Гіперлінки можуть бути у 
формі фотоілюстрацій, зображень картин, а також містяться всередині самих текстів. 
Відповідно кожна назва статті, блогу, виставки чи навіть назва або зображення картинки 
і є гіперпосиланням на певну сторінку із потрібною інформацією. На сайті Absolutearts 
після кожної статті (візьмемо для прикладу рубрику новин) розміщено related links та 
quick arts access – це зовнішні посилання, які містять споріднену інформацію, але вже на 
інших сайтах [4]. Сайт The Art Newspaper подає гіперлінки всередині статті під назвою 
see also – це є внутрішні посилання, тому що ведуть до інших статей цього ж сайту [5]. 
Сайт Culturevulture розміщує зовнішні та внутрішні посилання у вигляді самих слів та 
словосполучень даної статті [6]. Проте хоча такі посилання є досить зручними, вони не є 
обов’язковим атрибутом до будь-якої статті. Наприклад, статті на ArtnowMAG взагалі не 
містять посилань і завжди просто відкриваються в новому вікні [7].

Ці приклади показують, що кожен сайт по-різному застосовує гіперпосилання, в за-
лежності від задуму та мети онлайн-видань. Внаслідок застосування гіперлінків публі-
кація одного видання не становить завершений продукт, адже її продовженням та допо-
вненням слугують матеріали інших сайтів. Реклама, без якої не обходиться жоден сайт, 
теж становить окремий вид гіперпосилань, проте буде розглядатися у наступних статтях.

Іншим важливим аспектом функціонування онлайнових видань є інтерактивність. 
Інтерактивність від англ. cлова interaction означає взаємодію, у нашому випадку – вза-
ємодію власників сайту з користувачами. Найпоширенішими прикладами інтерактив-
ності є коментарі, які відвідувачі можуть залишати на сайті, форуми та блоги.

“Власники інтернет-видань на основі тривалих спостережень дійшли висновку, що 
тих відвідувачів, які залишають коментарі, можна умовно поділити на три групи. До 
першої належать випадкові люди, які спонтанно, під впливом хвилинного настрою, зали-
шають дописи і більше ніколи (або майже ніколи) цим не займаються. До другої – люди 
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з інтернет-адикцією, які щодня перебувають у Мережі на одному або різних сайтах і 
пишуть багато коментарів про що завгодно, без особливої потреби. До третьої – ті, хто 
заходить на сайт із корисливими або підступними намірами – спамити, тобто залишати 
рекламні повідомлення, коментарі з певною метою на чиєсь замовлення” [1: 108].

Перечитавши ряд статей та коментарів до них на мистецтвознавчих сайтах, можна 
зазначити, що серед дописувачів домінує стала аудиторія сайту, тобто люди, які слідку-
ють за новинами та будь-якими оновленнями, автори статей, а також випадкові відвідува-
чі сайту. Спам на мистецтвознавчих сайтах зустрічається рідко, адже це не якась група чи 
сторінка у соціальній мережі, а серйозний онлайн-журнал чи газета. 

Власники онлайн-видань, які дбають про високий рівень відвідуваності на своїх сай-
тах, постійно підтримують різні форми інтерактивного спілкування. Процес комунікації 
може розгортатися й серед самих користувачів, або ж серед користувачів та авторів ста-
тей, проте якщо він не підтримується власниками сайту, то швидко занепадає.

На сайті Scene 360 ви можете залишати коментарі після кожної статті, а на The Art 
Newspaper вас ще й просять залишити свій email, вказати ім’я та з якого ви міста. Це до-
сить цікаве новаторство, адже зразу можна побачити хто і звідки читає статтю і залишає 
відгуки. Однак, як і у більшості мистецтвознавчих сайтів, коментарі тут не є популяр-
ними, і лише де-не-де трапляються поодинокі висловлювання. На Every Painter Paints 
Himself спеціально створено блог, проте коментарі тут теж не часто можна побачити [8]. 
Absolutearts також має блог [9], проте останню статтю там надруковано ще в 2010 році, а 
блог Identitytheory взагалі не користується популярністю [10]. На Artis, ArtnowMAG ін-
терактивність розвинена на дуже низькому рівні, адже тут немає ні місця для коментарів, 
ні блогу, ні форуму.

Аналіз застосування інтерактивності на сторінках даних сайтів показує, що інтер-
активність не входить до пріоритетів розвитку онлайн-видань. Сайти здебільшого роз-
раховані на перечитування інформації, але за бажанням користувач може сконтактувати 
зі сайтом, а також безпосередньо з автором статті.

В останні роки інтерес до форумів значно зменшився здебільшого через надпопу-
лярність соціальних мереж, на які мільйони чи вже навіть мільярди людей у всьому світі 
щоденно витрачають години свого вільного часу. Тому сучасні інтернет-видання, орієн-
туючись на потреби та смаки аудиторії, також заводять власні сторінки в соцмережах, 
прагнучи в такий спосіб згуртувати своїх прихильників. Мистецтвознавчі онлайн-ви-
дання не є винятком, тому на будь-якому з них можна побачити гіперлінки на twitter, 
facebook, linkedln.

Інтерактивність має як свої переваги, а саме взаємозв’язок між різними людьми, їхнє 
спілкування, обмін думками, так і недоліки. Коментарі можуть приводити до гострих 
суперечок, критики чи навіть до чорного піару. Все це звичайно шкодить як самим влас-
никам, так і авторам сайтів, адже за допомогою дописів можна не лише підірвати чиюсь 
репутацію, а й впливати на ставлення аудиторії до тієї чи іншої події.

Третьою основною рисою Інтернету є мультимедійність – комбінування всіх існую-
чих на сьогодні форматів інформації: тексту, фотографій, слайдів, анімації, відео, аудіо. 
Саме вона якнайповніше розвинута та удосконалена онлайн-виданнями, адже будь-який 
сайт виставляє, рекламує та продає різноманітні твори мистецтва, що неможливо без 
їхнього зображення або фотографій. На кожному мистецтвознавчому сайті розміщено 
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портфоліо митців, інформацію про виставки в музеях та галереях, яка є доповнена без-
ліччю фото. Сайт ArtistPortfolio якраз створено для того, щоб сприяти розвитку молодих 
митців, аматорів та уже відомих професіоналів. На ньому розміщено список митців зі 
всього світу та їхні портфоліо (збірка робіт та напрацювань певної особи) в алфавітно-
му, географічному порядку, а також відповідно до їхнього стилю, тому користувач легко 
може вибрати те, що найбільше його цікавить [11]. Окремі мистецтвознавчі онлайн-ви-
дання містять рубрики під назвою “Відео”, як наприклад The Art Newspaper. Тут ця ру-
брика поділена на підрубрики: новини, митців, колекціонерів, на галереї, музеї, ярмар-
ки, виставки та спонсорів [12]. Справа на сторінці розміщена коротка інформація про 
що йдеться, а зліва – відео. На Art Times, коли відкрити рубрику “Відео”, відкривається 
сторінка, на якій згори донизу розміщено відео різних мистецьких подій, також тут на-
писано, що всі відео можна знайти в YouTube або на сторінці Art Times на Facebook. 
Проте кількість відео тут набагато менша ніж на попередньому сайті [13]. Досить цікава 
рубрика “Відео” розроблена на Bombsite [14], де до кожного відео подається ще якась 
цікава інформація. Наприклад, до відео із репетиції відомого хореографа подане текстом 
інтерв’ю, якого не було на відео [15]; або ж показується уривок фільму, а до нього напи-
сано внизу вірш [16]. Рубрики з відео присутні також на Scene36, Artforum та на інших 
онлайн-виданнях.

Популярною технологією презентації аудіо та відеоінформації на сьогодні є “подкас-
тинг”. Аудіоподкаст може містити файл радіопередачі чи будь-якого іншого аудіозапису 
(наприклад, інтерв’ю). Досить цікаві подкасти розміщені на Bombsite [17].

Своєрідним перехідним варіантом від звичайної фотоілюстрації до відеоролика є 
слайд-шоу, проте це цілком окремий формат, який чудово ілюструє синергетизм веб-
мережі. Значна частина мистецтвознавчих онлайн-видань його охоче застосовує. Це такі 
сайти як Artnow, Every Painter Paints Himself. Сайт Apollo за допомогою слайдів, кожен 
з яких супроводжується уривком з певної статті, у такий спосіб заохочує відвідувачів 
переглянути цікаві статті на сайті. На Artnet слайд-шоу є не автоматичним, а потребує 
кліку мишки, щоб перейти на інший слайд. Тут, окрім уривка статті, з кожним наступним 
слайдом появляється і назва статті, яка також слугує гіперлінком.

У всіх згаданих випадках слайд-шоу розміщені на homepage (першій сторінці) сай-
тів. Кожен слайд при клікові спрацьовує як гіперлінк, що слугує переходом на окрему 
веб-сторінку з повним тестом статті. У переважній більшості вони призначені для при-
вертання уваги відвідувачів до повідомлень про найактуальніші та найцікавіші події. 
Якщо на звичайних сайтах слайд-шоу з художніми фотознімками мають здебільшого 
естетичну цінність, то на мистецтвознавчих сайтах вони є ще й інформативними.

Постійна взаємодія користувачів, які відрізняються своєю національністю, віком, со-
ціальним походженням, поглядами, надає можливість розширення міжкультурної кому-
нікації. Велику роль в цьому відіграють мультимедійні та інтерактивні засоби, а також 
те, яким чином представлена інформація у Мережі. Тому можна зробити висновок, що 
гіпертекстуальність, інтерактивність та мультимедійність посідають важливе місце у 
мистецтвознавчих онлайн-виданнях. Ці основні риси інтернету надають велику перевагу 
інтернет-виданням над друкованими, оскільки надають змогу користувачам у цікавому 
та розгорнутому вигляді отримувати бажану інформацію, розширити, поглибити чи де-
талізувати свої знання та просто з користю проводити свій вільний час.
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“ПуСтоПороЖні” СЛова ЯК оБ’ЄКт доСЛідЖЕннЯ  
ЛінгвіСтичноЇ СЕмантиКи

(на матеріалі англійської телереклами)

У статті зроблена спроба виявити своєрідні важелі, які в межах рекламного тек-
сту запускають механізм впливу. Словесне наповнення рекламного тексту – цілеспрямо-
ване використання лексичного ресурсу для “зваблювання” споживача. 

Ключові слова: “пустопорожні” слова, рекламний текст, рекламодавець.
В статье предпринята попытка выявить те своеобразные рычаги, которые в  рам-

ках рекламного текста приводят в действие механизм оказания воздействия. Словесное 
наполнение рекламного текста – целенаправленное использование лексического ресурса 
языка для “соблазнения” потребителя. 

Ключевые слова: “пустые” слова, рекламный текст, рекламодатель.
 In this article we make an attempt to identify the peculiar levers which, in the framework of 

the advertising text bring into action the mechanism of influence. The verbosity of the advertising 
text – the purposeful usage of the lexical resource of language for “seduction” of the consumer.

Key words: “empty” words, advertising text, the advertiser.

Реклама – це комплексне явище, яке перебуває на стику багатьох наук: економіка, 
соціологія, психологія, лінгвістика, історія, дизайн та ін. Звернення до рекламного тексту 
як об’єкту вивчення зумовлено дедалі більшим зацікавленням проблематикою впливу, і 
до того ж маніпуляцією свідомістю людини. Текстам реклами притаманна сила впливу 
на покупця адже вони створюють в думках споживачів елітарну атмосферу багатства, 
успіху, розкоші [1:484-490]. Однак є й такі, хто критикує рекламу, стверджуючи, що вона 
створює помилкові потреби і заохочує до виробництва та споживання продуктів, несу-
місних із здійсненням справжніх людських потреб [2]. 

Ми виходимо з гіпотези про існування низки слів, які сприяють створенню реклам-
ного образу, який залучав би, зацікавлював би, переконував би споживача. При цьому 
звертає на себе увагу факт, що у семантиці деяких слів криється “порожнеча”, тобто 
абстрактний образ.

Об’єктом дослідження є особливий пласт лексики – так звані “пустопорожні” слова 
(фрази без сенсу), за Словником синонімів Л. Полюги [3], які використовуються в тек-
стах комерційної реклами. Предметом дослідження є семантична спустошеність слова, 
що вивчається з точки зору впливу на реципієнта. У статті зроблено спробу виявити 
природу семантичної “спустошеності” лексичних одиниць та способи її компенсації, по-
казати спосіб реалізації “пустопорожніми” словами їх впливового потенціалу, описати 
специфіку функціонування таких слів у рекламних текстах. 

У зв’язку з тим, що за допомогою реклами на споживача впливає не сам товар, а 
його образ, створений рекламістами, надзвичайно важливим є лексико-семантичне на-
©   Кудиба С.М., 2012
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повнення рекламного тексту [4:98-107]. У цьому плані особливу роль відіграють “пусо-
топорожні” слова – особливий пласт слів, які відповідають за створення образу товару і 
служать каналом впливу на одержувача повідомлення, виведення його з індиферентного 
стану на здійснення дії, яку задумав копірайтер. Семантична “порожнеча” виникає 
внаслідок того, що рекламісти прагнуть використовувати не весь семантичний по-
тенціал слова, а лише ту його частину, яка сприяє створенню яскравого, такого, що 
запам’ятовується, привабливого образу, що виокремлює товар серед усіх інших. Така 
особливість “пустопорожніх” слів призводить до абсолютної взаємозамінності дея-
ких з них. Це, насамперед, слова, що мають у своїй семній структурі конотації при 
відсутності денотата. “Пустопорожніми” слова розкриваються в контексті рекламно-
го тексту, а в текстах іншого плану вони зберігають своє лексичне значення. З одного 
боку, денотативно “спустошені” слова поширюють значення на інші слова тексту, а 
з іншого – мають тенденцію до заповнення своєї “порожнечі” за рахунок значення 
інших слів, але не усім лексичним значенням, а окремими семами, наприклад, емо-
тивністью. 

Одна з проблем з якою зіштовхуються рекламодавці, намагаючись переконати 
покупця, що рекламований товар відрізняється від інших схожих товарів, полягає в 
тому, що їхні твердження підпорядковані законам ринку. Існує низка законів призна-
чених для запобігання облудних заяв в рекламі [5:306-330]. Тоді рекламодавці вико-
ристовують “пустопорожні” слова для створення враження, ніби пропонують товар, 
хоча насправді ніякої пропозиції не відбувається. Складається враження, що “пусто-
порожні” слова повідомляють одне, хоча доносять абсолютно іншу інформацію, або 
взагалі нічого.  

Найпоширенішим “пустопорожнім” словом в рекламі – слово help, що означає “до-
помагати, сприяти” і нічого іншого. Тут немає значення “перемагати, зупиняти, усувати, 
закінчувати, вирішувати, виліковувати, зціляти” або щось подібне. Але якщо в тексті 
реклами є слово help, то контекст може бути зміненим оскільки help “пом’якшує зна-
чимість” контексту. Інтенція рекламодавця полягає в тому, що пропозиція, яка іде за цим 
словом рішуча і ефективна, що покупець забуває про значення слова help і зосереджує 
свою увагу тільки на самій пропозиції. Рекламодавець не відповідає за те, як покупець 
тлумачить його пропозицію. Побачивши рекламу засобу від застуди з обіцянкою, що цей 
засіб “helps relieve cold symptoms fast”, не слід квапитися його купувати. Бажано заду-
матись, що означає така пропозиція. Help означає лише “допомагати, сприяти”. У чому? 
“To relieve cold symptoms”? Relieve означає “полегшувати, послабляти, пом’якшувати, 
зменшувати”, але не “припиняти, виліковувати, зупиняти”. Реклама не стверджує, як ці 
ліки полегшать застуду і що вони вилікують, не говорить про те, що ліки зроблять щось 
взагалі. Реклама стверджує, що ліки сприятимуть в полегшенні застуди: нежиті чи го-
ловного болю. Ще одне “пустопорожнє” слово – fast. Покупець не знає, що воно означає: 
десять хвилин, одна година чи один день. Для одного покупця “швидко” може бути “по-
вільно” для іншого. Рекламні пропозиції зі словом help є найчастотнішими. Наприклад: 
Yelene helps keep you young looking – можуть допомогти вам виглядати молодше, напри-
клад, фізичні вправи, гарний відпочинок, масаж. Ця реклама не означає, що за допомо-
гою цього товару покупець буде виглядати молодше. Один може виглядати молодим для 
когось одного, але старим для когось іншого.
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Реклама зубної пасти свідчить: Helps prevent cavities – але не означає, що ця паста 
запобігає карієсу. Бо якщо регулярно чистити зуби і зменшити споживання цукру, то це 
також може запобігти карієсу.

Реклама рідини для прибирання стверджує: Helps keep your home germ-free – але не-
має слова про те, що вона вбиває мікроби і які саме мікроби вона може знищити. 

“Help” часто можна побачити з дієсловами fight та control. Розгляньмо рекламне ого-
лошення такого змісту: Helps сontrol dandruff symptoms with regular use – повідомлення 
означає, що цей товар допоможе контролювати (не усувати, не рятувати, не позбавляти, 
не лікувати) появу лупи, не причину появи чи саме лупу, а лише симптоми. Реклама тут 
навмисно не визначає симптоми, а припускає, що симптоми, про які йдеться – це свербіж 
і лущення шкіри. Однак застосування шампуню тимчасово усуне ці симптоми і щоб цей 
шампунь приніс користь, ним необхідно користуватися регулярно (щодня, щотижня чи 
щомісяця?). У цьому рекламному тексті немає підтексту, що саме цей шампунь усуне, 
вилікує чи припинить появу лупи. Насправді, завдяки “пустопорожнім” словам, ця про-
позиція ні про що не свідчить. У рекламі різних товарів можна побачити фразеологізм 
зі словом help: Helps top rust and corrosion. Helps overcome skin problems. Helps you feel 
better. Helps you look younger. 

Проаналізувавши такі рекламні оголошення зі словом help, можна зробити висновок, 
що вони позбавлені конкретного лексичного значення.

Одним із впливових “пустопорожніх” слів є слово virtually. Його використовують 
для певної обіцянки, але без жодних зобов’язань. Слово virtually означає “фактично, ре-
ально, по суті, насправді”. Воно не означає “в дійсності, майже, майже як”. Рекламодавці 
спотворюють значення “пустопорожнього” слова virtually у рекламі засобу для посудо-
мийної машини: Rinsie leaves dishes virtually spotless – використовуючи цей засіб, посуд 
може бути не зовсім чистим, а рекламне оголошення буде правдивим, тому що стверджує 
– цей засіб дійсно не очищає посуд від забруднення. 

Наприклад, багатозначні слова new та improved. Якщо new – рекламодавці викорис-
товують здебільшого на упаковках, то  improved – друге за частотою вживання. Зазвичай 
ці два слова завжди вживаються поряд. Використання слова new обмежене статутом про-
дажу товару, тому рекламодавець не може вживати його, не відповідаючи певним вимо-
гам. Товар вважається новим протягом шести місяців рекламної кампанії. Деякі товари 
знайомі покупцям досить давно, і все-таки їх іноді рекламують як нові. Це пов’язано з 
виробником. Рекламодавець може назвати товар новим, якщо в ньому зроблена будь-яка 
істотна функціональна зміна, яка не завжди може бути спрямована на покращення товару 
[6:96-108]. Виробник може додати в рідину для миття посуди несправжній лимонний 
аромат і назвати товар new and improved, хоча цей засіб краще чистити не буде. Вироб-
ник пояснює вживання слова new на підставі того, що штучний запах змінив хімічну 
формулу товару, через що відбулася функціональна зміна речовини. Коли слово improved 
використовується в рекламі, воно не означає “зроблений краще”, а “змінений”. Якщо ви-
робник рідини для миття змінює дизайн упаковки, то товар стає кращим і починається 
нова рекламна кампанія. Якщо виробник сухих сніданків додає більше інгредієнтів, то 
з’являється “покращений товар”. Використання слова new стає обмеженим, а improved 
– судження буде доволі субєктивним. Виробник змінює форму дезодоранту, але форма 
зовсім не покращує його дію, проте він може назвати цей засіб новим і покращеним. 
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Однак new – вагоме слово в рекламі, оскільки рекламодавці можуть обійтися і без 
нього. Вони використовують “путопорожні” слова, що означають “новий” не вживаючи 
саме слово. Одним з таких є слово introducing: Introducing Improved Tide. Introducing 
the Stain Remover. Introducing Sculpting Mascara. Ще одним улюбленим словом рекла-
містів є now: Now There Is Sinex. Now there is something else you don’t have to share. Now 
professional style and hold it, too. A new purity … a new chance for your most vulnerable 
skin.  Це можна сказати і про слово discover: Discover the beauty of America this summer. 
Discover luscious color like no others. Discover color that looks natural with incredible shine. 
Цей перелік нескінченний, тому що рекламодавці щоразу знаходять все нові спроби ска-
зати “новий”, не вживаючи цього слова.

Acts та works – “пустопорожні” слова в мові реклами як взаємозамінні. Можна по-
бачити велику кількість рекламних оголошень, що містять такі словосполучення: works 
against, works like, works for, works longer. Works – дієслово без конкретного значення, яке 
використовується для того, щоб примусити людей думати, що товар справді робить щось 
унікальне і особливе. У рекламі сиропу від кашлю: acts on the cough control center, так 
і не зрозуміло, що має на увазі рекламодавець. Він лише стверджує, що вливає на щось 
– на cough control center. Рекламні оголошення, у яких використовуються такі словоспо-
лучення: “acts fast”, “acts against”, “acts prevent” та інші схожі, які нічого не означають 
суттєвого, тому що act також не має конкретного лексичного значення.

Наступне “пустопорожнє” слово – like. Використання цього слова можна порівняти 
зі засобом, який фокусники використовують для відвернення уваги глядача. Like – зму-
шує забути про товар і сконцентрувати увагу на рекламній заяві. Наприклад у рекламі 
крему для обличчя: For skin like peaches and cream – не говориться, що шкіра набуде 
кольору добірних персиків. У тексті немає дієслова, тому не згадується навіть викорис-
тання товару. Якщо покупці подумають, що завдяки використанню цього крему шкіра 
стане м’якою, гладкою, молодою, то саме це вони побачать в цьому тексті.

Коли мова про вино: It’s like taking a trip to France, то хочуть, щоб люди подумали 
про романтичну вечерю в Парижі, про прогулянку бульваром після незабутньої вечері в 
маленькому кафе. Реклама навіює у свідомості споживача приємні, романтичні думки 
про Францію, а не про смак чи ціну дорогого вина. Слово like створило враження уявного 
світу. 

Отже, основною характерною рисою “пустопорожніх” слів є відсутність у однознач-
ного денотата чи предметної співвіднесеності. Саме ця особливість семантики “пусто-
порожніх слів” сприяє формуванню привабливого образу товару/послуги і є умовою для 
впливу на реципієнта. “Пустопорожні” слова також припускають багатозначність і на-
явність у них семи позитивної оцінки, абстрактність позначаченого поняття. “Пустопо-
рожніми” можуть бути і іменники, і дієслова, і прикметники.

Знання специфіки функціонування таких слів може допомогти адресату рекламного 
повідомлення протистояти неусвідомленму впливу на його думку і відноситися до ре-
кламованих товарів з часткою здорового скептицизму. 
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авторСКий мир в КритичЕСКой рЕФЛЕКСии в.в. роЗанова

У статті розглядається літературно-критична модель В. В. Розанова, що знайшла 
віддзеркалення в його філософських і літературних статтях. Актуалізуються етапи 
формування моделі, пов’язані з проблемами «розуміння» та «письма». Акцент робиться 
на інтерсуб’єктивності критика, проблемах рецепції.

Ключові слова: модель, рефлексія, інтерпретація, рецепція, інтерсуб’єктивність. 
В статье рассматривается литературно-критическая модель В. В. Розанова, на-

шедшая отражение в его философских и литературных статьях. Актуализируются 
этапы формирования модели, связанные с проблемами «понимания» и «письма». Акцент 
делается на интерсубъективности критика, проблемах рецепции.

Ключевые слова: модель, рефлексия, интерпретация, рецепция, интерсубъектив-
ность.

The literary criticism model of V. V. Rozanov, finding a reflection in his philosophical and 
literary articles, is examined in the article. The forming stages of models are distinguished, 
related to the problems of “understanding” and “letter”. An accent is put on the intersubjectivity 
of literary criticism, problems of reception.

Key words: model, reflection, interpretation, reception, intersubjectivity.

Многоаспектное наследие В. В. Розанова еще при жизни критика стало объектом не 
только читательского, но и научного интереса. Думается, уже можно говорить о розано-
ведении, имеющем определенные этапы развития. В настоящее время весьма интерес-
ными являются исследования А. Грякалова, О. Кулишиной, А. Николюкина и др. Вместе 
с тем появляются работы, в которых очевидно влияние прошлых методологических уста-
новок (например, статья Е. Ивановой «В. В. Розанов и его апокалипсис литературы» [1]).

Цель данной статьи целостно осмыслить наследие В. В. Розанова, осмыслить модель 
мира, отраженную в его сознании и письме.

Как известно, термин «модель мира» широко использовался в поэтике структурали-
стов, начиная от Ю. Н. Тынянова и завершая Ю. М. Лотманом. Под моделью мира мы 
понимаем результат переработки информации о человеке, причем человеческие струк-
туры и схемы часто экстраполируются на быт и бытие, которые описываются на языке 
антропоцентрических понятий и подвергаются семиотической перекодировке [2; 3; 4].

Ориентация на понятие «модель мира» дает возможность соединить в наследии 
В. В. Розанова фрагменты восприятия, творения художественной реальности и особой 
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формы письма, в которой проявляется чувственное эмоциональное неравнодушие к 
предмету описания.

К. Аймермахер указывал, что модель мира располагается между действительностью 
и сознанием и обладает определенными кодирующими правилами трансформации. Учи-
тывая, что В. В. Розанову присущи различные модели сознания (религиозные, фило-
софские, этико-эстетические, ментальные и т. д.), имеющие блоки информации в рамках 
вербальных и невербальных знаков и направленные на различные формы коммуника-
ции, попробуем выявить парадигму, обусловленную интуицией критика, интуицией изо-
морфизма частных сфер его жизни и бытия культуры в целом. В таком случае, как нам 
представляется, весь комплекс исканий В. В. Розанова становится осмысленным, ибо 
этот подход эксплицирует структурность и системность критики В. В. Розанова и сбли-
жает ее с потоком мысли XX в. [5; 6; 7].

В критической рефлексии В. В. Розанова модель мира, прежде всего, связана с его 
духовной эволюцией [8]. Начав со своеобразного радикализма (с отзвуками трансцен-
дентализма), легшего в основу его первого труда «О понимании», В. В. Розанов отмечал, 
что понимание «есть единственная деятельность разума» [9: 10], которая соединяет мыс-
лительные формы-схемы с формами самой реальности. Восходя к первозданной природе 
человека, понимание несет в себе антропологическое и религиозное содержание, вы-
являя и делая возможным человеческое бытие. По образному выражению А. Ремизова, 
концепция критика сравнима с «гимнастикой, вырабатывавшей эластичность мысли» 
[10: 230]. Ряд современных исследователей также усматривают в суждениях В. В. Роза-
нова основополагающие тенденции его письма: «Переменчивому публицисту Розанову 
предшествовал совершенно другой и все равно тот же самый Розанов с философией по-
нимания – цельного, исчерпывающего, окончательно неизменного блага. Подчеркнутая 
розановская переменчивость кричала о том, что цельная истина непохожа на те ее фраг-
менты, с которыми нам обычно приходится иметь дело» [11: 65].

В. В. Розанов был убежден в том, что письмо и понимание взаимодополняемы: пись-
мо манифестирует понимание, а понимание раскрывает себя в письме. В соответствии 
с развернутой В. В. Розановым концепцией понимания письмо выступает как особого 
рода космос. Обращение к письму дает представление о целостности, «надпротиворечи-
вые» основания которой В. В. Розанов стремился определить посредством обращения к 
феноменам поэзии наблюдательной и психологической. «Вследствие того, что поэтиче-
ские произведения, в противоположность произведениям всех других видов искусства, 
не только не расстраиваются от введения различных и даже противоположных образов, 
сцен и картин, но даже выигрывают, происходит то, что, тогда как другие искусства всег-
да отражают в себе только человека, или как личность, или как народ, поэзия отражает в 
себе и человека, и жизнь его. В нее входят и думы, и чувства, и желания поэта, и текущая 
жизнь во всем своем разнообразии и со всеми своими контрастами» [9: 370].

Таким образом, понимание – это особая форма мыслительного процесса, в которой 
представлен «разумный человек в разумном космосе». Ранее чувственного опыта и со-
прикосновения с миром в разуме человека лежат уже схемы идей, готовых обнять собою 
мир; и тот факт, что этот мир, существующий независимо от человеческого разума и 
ранее его, действительно вступает в эту схему идей, невольно заставляет видеть и в раз-
уме нечто космическое, и в космосе нечто разумное. Разум есть как бы мир, выраженный 



262

в символах, – мир есть как бы разум, выраженный в вещах; и только поэтому возможно 
познание мира разумом. Бытие выступает как «трепетное ощущение человека между 
Богом и космическим витальным эросом – именно это и дает бытие «Я в мире»» [9: 10].

Письмо, в свою очередь, выступает как другое цельного знания. Это другое, с точки 
зрения критика, «эмбрионально» задано и соединяет в себе имманентное и трансценден-
тальное («Я похож на младенца в утробе матери, но которому вовсе не хочется родиться. 
Мне и тут тепло»). Понимание и письмо «сходятся» как экзистенция и смысл, свобода и 
необходимость. Возникает стратегия «параллельного письма», допускающего авторскую 
множественность.

Письмо становится главным «героем» литературы. Оно создается только для себя. 
В. В. Розанов указывает, что в таком понимании имманентное и трансцендентное как 
бы совпадают – письмо для самого себя является не только основанием, но тайной и 
жертвой, ибо содержит в себе все существующие смыслы в едином пространстве пони-
мания. Более того, письмо обращено к пониманию и становится универсальной формой 
осуществления смысла «несу литературу как крест мой».

Данная концепция порождала бесконечную противоречивость суждений В. В. Ро-
занова, вследствие чего А. Ф. Лосев считал В. В. Розанова гениальным человеком, но 
беспринципным декадентом, мистическим анархистом, глубоко понимавшим все рели-
гии, но сомневавшимся в Боге. Неоднозначные выводы А. Ф. Лосева обусловлены эк-
зистенцией автора «Уединенного» и «Опавших листьев», пытавшегося уловить живую 
и моментальную антиномичность событий и явлений в его собственном меняющемся 
сознании [12]. О своем сознании В. В. Розанов писал: «Я никогда не догадывался, не 
искал... Эти обыкновеннейшие способности ... исключены из моего существа. Но меня 
вдруг поражало что-нибудь. Мысль или предмет. Пораженный ... я смотрел на эту мысль 
или предмет, иногда годы. В отношении к предметам и мыслям была зачарованность» 
[13: 263].

Незыблемым в концепции понимания и письма оставалось одно: духовная эволюция 
совершалась внутри религиозного сознания. «Уже с I курса, – писал он в своей автоби-
ографии, – я перестал быть безбожником, и не преувеличивая, скажу: Бог поселился во 
мне. С того времени ... каковы бы ни были мои отношения к церкви, что бы я ни делал, 
что бы ни говорил или писал, прямо или в особенности косвенно, я говорил и думал 
собственно только о Боге; так как Он занял меня всего, без какого-то остатка, в то же 
время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем» [14: 7].

Заложенная в модели сознания В. В. Розанова оппозиция: системность-дискретность 
– прослеживается в трех фазах. Первая, в которой В. В. Розанов всецело принадлежал 
Православию, что проявилось в его книге, посвященной «Легенде о Великом инквизи-
торе», статьях «В мире неясного и нерешенного», «Религия и культура». В них очевидно 
противопоставление христианского Запада Востоку: западное христианство ему пред-
ставляется «далеким от мира», «антимиром». В Православии «все светлее и радостнее». 
В свете Православия христианство видится критику как полная веселость, удивительная 
легкость духа – «никакого уныния, ничего тяжелого». Но уже в статье «Номинализм в 
христианстве» есть уточнение: «...нельзя достаточно настаивать на том, что христиан-
ство есть радость – и только радость и всегда радость» [15: 31]. Наблюдается зарождение 
второй фазы. Сомнения постепенно переходят в скептицизм. Возникает идея противопо-
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ставления религий. Историко-культурный код раскрывает блок информации о религии 
Голгофы (историческое христианство и религия Вифлеема. Голгофа – аскетическая фаза 
христианства, Вифлеем – новая религия, «жизненно-сладостная»). Постепенно исто-
рико-культурный блок расширяется. В статье «Около церковных стен» дан моделиру-
ющий диалог христианства и культуры, в результате которого христианство уступает 
место религии Отца – Ветхому Завету. «Великое недоразумение» в судьбе христианства, 
по размышлению критика, образовалось в связи с Голгофой – ибо появилось «искание 
страданий». Но весь «процесс искупления» прошел мимо человека и «рухнул в бездну, в 
пустоту, – никого и ничего не спасая».

В связи с этими сомнениями возникает третья фаза, связанная с религиозно-куль-
турным блоком, определяемым кодом Церкви. С точки зрения критика, Церковь неверно 
осознавала суть христианства. Высшей точки сомнения В. Розанова достигли в статье 
об «Иисусе Сладчайшем», где он пишет о темном лике христианства, о людях лунно-
го света, так широко представленных в творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского. 
Церковь, замечал критик, воспринимала христианство как поклонение смерти. Размыш-
ления критика близки наблюдениям Н. В. Гоголя, который писал: «Есть страсти, есть 
явления (напр., рождение-смерть), которых избрание не от человека. Уже родились они с 
ним в минуту рождения его в свет и не дано ему сил отклониться от них. Внешними на-
чертаниями они ведутся, есть в них что-то вечно зовущее, не умолкающее во всю жизнь» 
[16 (5: 349)].

Не случайно наблюдается некое мистическое совпадение личной судьбы художника 
и критика. К. Мочульский отмечает: «от Гоголя все ночное сознание нашей словесно-
сти: нигилизм Л. Н. Толстого, бездны Ф. М. Достоевского, бунт В. В. Розанова. «День» 
ее пушкинский, златотканный покров – был сброшен; Н. В. Гоголь первый «больной» 
нашей литературы, первый мученик ее» [17: 231]. Метафизический индивидуализм 
Н. В. Гоголя и экзистенциальное одиночество В. В. Розанова – явления одного порядка. 
Сознание критика и писателя интерсубъективно.

Очевидно, что тексты Н. В. Гоголя для В. В. Розанова – код, важный для расшифров-
ки авторского понимания. Одновременно, в данном случае интерпретация В. В. Розанова 
ярко концептуализирует его собственное сознание. «Удерживающим» является тройка, 
вся вдохновенная Богом. Преодолевая апостасию, Русь-тройка должна превратиться в 
духовную вертикаль, как идеал святости [18]. Творческий замысел Н. В. Гоголя В. В. Ро-
занов рассматривает как иррациональный, однако фантасмагории Н. В. Гоголя, вопло-
щенные в сугубо присущие ему гротескные формы, не принимает.

Размышляя о миссии «удерживающего начала» в произведениях писателя, В. В. Ро-
занов не раз подвергал гоголевскую концепцию сомнению. Ужас небытия, с его точки 
зрения, заглушал гоголевскую надежду на спасение Святой Руси. Болезненно-мнитель-
ный Н. В. Гоголь, испытывая страх смерти, искал успокоения в христианстве. Розанов 
был убежден, что причина душевных терзаний писателя – в метаниях между язычеством 
и христианством, в страхе перед религией. Он отмечал, что Н. В. Гоголь шел к религии 
через страх, а не через любовь, потому является «демоном, хватающимся боязливо за 
крест» [19 (2: 289)].

Попытка выявить основу гоголевского демонизма привела критика к выводу об осо-
бом душевном состоянии художника. Ссылаясь на Платона в статье «Отчего не удался 
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памятник Гоголю?» (1909), В. В. Розанов предполагает наличие безумия у некоторых 
выдающихся людей, приводящего их к глубоким откровениям в жизни. Н. В. Гоголь, по 
его мнению, обладал этим метафизическим качеством. В нем с детства «жило, росло и 
развивалось это гениальное, особенное, исключительное безумие, которое перед концом 
всем овладело, разлилось «вовсю» [19 (2: 146)]. Это безумие трансформировалось в его 
душе в метафизическую тоску, которая и определила специфические черты его творче-
ства. Он лишил Россию всего величественного и монументального, считает В. В. Роза-
нов, потому что все поверили в ирреальный мир Н. В. Гоголя как в единственно верный, 
и никто не мог противостоять этому [13: 301].

Очевиден синтетический характер розановской концепции. От мыслительного про-
цесса, заключенного в идее понимания, он приходит к чувственному восприятию мира. 
В создаваемом им Универсуме есть множество элементов (состояний), которые он сам 
называет естественными или органическими. Они характеризуются внутренней свобо-
дой критика, им присущи ментально-волевые и действенные потенции. Универсум при 
этом превращается в организм, т. е. единое существо, содержащее в себе множествен-
ность внутренне связанных элементов, каждый из которых необходим для совершенства 
целого (т. е. все разочарования, христоборчество ушли, и в конечном итоге В. В. Розанов 
опять пришел к Христу и церкви, что находит подтверждение в последних работах, осо-
бенно в «Апокалипсисе»). Преодоление мира, который «во зле лежит» (I послание Иоан-
на) преодолено может быть единством человека и Вселенной, в центре которого – сим-
вол Бога (Христа). В данном суждении явственно проявляется космоцентризм критика.

Созданное В. В. Розановым письмо становится примером рождения индивидуально-
го мифа. Его призыв убежать от слов к делу, жить естеством, его представления о «чи-
стой» внеязыковой реальности, сталкиваясь с проблемой «выражения невыразимого» 
(жизни как потока интенциональных переживаний), оформляются в миф о творчестве 
и становятся особым способом организации розановского текста. И этот текст восста-
навливает в его сознании христианское учение о двух путях познания-постижения Бога: 
апофатическом – пути молчания и катофатическом – пути слова, объяснения, соединив 
их в целостное представление о реальности, понимании и письме, что и составляет суть 
модели кризиса сознания. В. В. Розанов бесконечно противоречив, и это закономерно. 
Ибо есть в его судьбе мир творчества, соединенный с Божественным, мир трансцендент-
ный, мир свободы личностной, и есть мир семьи (быта в широком смысле). В. В. Розанов 
разрывается между этими мирами (здесь и трагический брак с женой Ф. М. Достоевско-
го, и проза жизни неосвященного брака, рождение и смерть детей). В этом разрыве и 
попытке преодолеть его и заключается целостность неординарной личности, его модели 
мира и человека.

Перспективы дальнейшего исследования заключаются в необходимости изучения 
наследия В. В. Розанова в контексте философско-эстетических поисков критиков модер-
нистского и постмодернистского сознания.
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ЕПітЕтарій оБраЗів “очі/EYES” в ПоЕЗіЇ 
д. ПавЛичКа і т. ЕЛіота

Стаття присвячена дослідженню ролі епітетів у формуванні образів “очі/eyes” в 
поетичних творах Д. Павличка і Т. Еліота. Здійснено порівняльно-типологічний ана-
ліз епітетних структур з метою встановлення їх функціональної значимості в поезії 
Д. Павличка і Т. Еліота.

Ключові слова: епітет, Т. Еліот, Д. Павличко.
Статья посвящена исследованию роли эпитетов в формировании образов “глаза/

eyes” в поэтических произведениях Д. Павлычко и Т. Элиота. Осуществлен сравнитель-
но-типологический анализ эпитетных структур с целью установления их функциональ-
ной значимости в поэзии Д. Павлычко и Т. Элиота.

Ключевые слова: эпитет, Д. Павлычко, Т. Элиот.
The article is devoted to the role of epithets in the formation of images “ochi/eyes” in the 

poetical works of D.  Pavlychko and T. Eliot. In order to clear up their functional significance 
the typological and comparative analysis of epithetic structures is carried out.

Key words: epithet, T. Eliot, D. Pavlychko.

У літературі читачі сприймають світ очима автора, адже їхні твори — це відображен-
ня авторської картини світу. Часто письменники використовують образ “очі” не лише 
для змалювання зовнішності, а заради відображення характеру персонажів, зображення 
їх внутрішнього світу, передачі певних емоцій та почуттів. При цьому особливу роль 
відіграють епітети, адже “завдяки їм автори творів словесного мистецтва встановлюють 
і актуалізують найхарактерніші прикмети певного поняття” [1: 246]. Без сумніву, епітет 
допомагає охарактеризувати поняття. Досить актуальною є думка О. Волковинського, 
який зауважив, що “поєднання означення і означуваного завдяки дуальній організації 
призводить до художнього взаємозбагачення поняття та його прикмети” [1: 21]. Отже, 
неможливо яскраво охарактеризувати поняття без його означення. Це стосується і образу 
“очі”.

Згадаймо статтю А. Куксіної “Незвичайно гарні очі безнадійно потворного Вітьки”, 
в якій йдеться про функціональне призначення складного епітета до образу “очі” в опо-
віданнях Ю. Нагібіна [2]. Додамо, що А.  Куксіна присвятила складному епітету ціле 
дисертаційне дослідження під назвою “Структурно-семантичні типи складних епітетів 
в мовній картині світу письменника” (на матеріалі художньої прози Ю. Нагібіна) [3], в 
якому вона виділила 2 структурно-семантичні групи складних епітетів. А також варто 
згадати статтю “Із спостережень над епітетами до слів ГЛАЗА і ОЧИ у віршованих тво-
рах поетів XIX і XX століть” О. Шульської [4], в якій зосереджено увагу на епітетах, які 
використовували поети XIX і XX століття для зображення “очей”. Звідси, доволі цікавим 
та не менш актуальним виявляється дослідження образу “очі”. Привабливим об’єктом 
©   Лівіцька О.В., 2012
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для такого дослідження стали поетичні твори Д. Павличка і Т. Еліота. Неодноразово 
“очі” зустрічаються в поетичному світі Д. Павличка та “eyes” в Т. Еліота. Про це свід-
чать статистичні підрахунки, які зводяться до того, що слово “очі” в поезії Д. Павличка 
зустрічається 236 разів, а слово “eyes” в Т. Еліота — 76.

Тому, можемо стверджувати, що серед ключових образів, які зближують художнє 
світосприйняття Д. Павличка і Т. Еліота є образи “очі/eyes”. При цьому особливу ува-
гу привертають епітетні характеристики, які “не лише урізноманітнюють поняття, а й 
демонструють унікальність авторського сприйняття” [1: 14]. Таким чином, доцільним 
є здійснити порівняльно-типологічний аналіз епітетних структур у поетичних творах 
Д. Павличка та Т. Еліота. А, отже, провести дослідження епітетарію “очі/eyes” в твор-
чості цих поетів.

Як в українській, так і в англійській літературі, зокрема на прикладі поезії Д. Павлич-
ка і Т. Еліота, “очі/eyes” мають різні значення, характерні для певного лінгво-культурного 
середовища. Загалом, кількісні показники, згадані раніше, не висвітлюють загального 
осмислення образів “очі/eyes” в аспекті індивідуально-авторського світобачення. Тому 
цілком закономірною є нагальна потреба в зверненні до якісних характерстик. Подібні 
епітетні модифікації, що зустрічаються в поетичних творах Т. Еліота, можна простежити 
в дисертаційних дослідженнях Турсунової Л., Онопрієнко Т. та інших. Пожвавлене на-
укове зацікавлення викликає вивчення функціонування епітета в англомовному тексті. 
Їхні дослідження ще раз доводять, що епітет є важливим та активним елементом у ху-
дожньому світі письменників. Так, наприклад, Турсунова Л. [5] запропонувала класифі-
кацію епітетів у контексті сучасної англійської художньої літератури, вносячи необхідні, 
на її погляд, зміни та доповнення в попередньо розроблену класифікацію І. Гальперіна. 
Т. Онопрієнко розглядає питання про гіпотетичний “першотроп”, подає сукупність тро-
пів як взаємодію трьох функціональних полів: подібності, суміжності, протилежності, 
доводить, що епітет — системоутворюючий центр тропіки [6: 6]. У слов’янській філо-
логії варто згадати праці В. Москвіна [7], який розробив ґрунтовну класифікацію, вра-
ховуючи досвід своїх попередників, та С. Губанова. [8], який розглянув семантичний та 
структурний аспекти епітета в творчості М. Цвєтаєвої.

У поетичних творах Д. Павличка кількісна повторювальність слова “очі” з епітетним 
компонентом складає 126, а без нього — 110. Таким чином, співвідношення частотності 
слова “очі” з епітетом та без нього становить 53% до 47 %. Різниця хоч і незначна, але 
вона присутня. Безумовно це свідчить про безпосереднє використання Д. Павличком 
різних епітетних модифікацій для змалювання “очей” в поетичних творах. Що ж до по-
езії Т. Еліота, то слово “eyes” з епітетним компонентом складає 50, та без нього — 26. 
Іншими словами, в процентному співвідношенні це становить 66% до 34%. Звідси, стає 
зрозумілим, що Т. Еліот надавав перевагу епітетним модифікаціям для художнього зо-
браження “eyes” в поетичних творах. Розглянемо ж детальніше як певні епітетні моди-
фікації формують ці образи.

У поезії Д. Павличка відбувається значна колоризація “очей”. Доречно згадати твер-
дження Л. Качаєвої: “Зображення кольору в літературі — не самоціль, і всі найтонші 
колірні відтінки існують не самі по собі, не поза художнього цілого, а служать втіленню 
творчих задумів художнього слова. І тут, у використанні кольору, лежить, без сумніву, 
одна з найбільш індивідуальних рис авторського бачення світу й втілення його в худож-
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ній практиці” [9: 18]. Відомо, що колір очей є дуже важливим фактором для визна-
чення характеру людини. У поетичних творах Д. Павличка колористичні епітетні 
структури, які складають 24 % від їх загальної кількості, допомагають охарактери-
зувати ліричного героя або ж інших персонажів віршованого твору та несуть велике 
емоційне навантаження. Звернемо увагу на те, що досить часто “очі” зустрічаються 
з колористичним епітетом чорний. З-поміж інших виділимо наступні приклади: Очі 
в неї чорнії — вишні у росі; А Чорні очі — глибінь безодні; І чорні очі — трошечки 
скісні; злотно-чорні очі; А очі — одне чорне, Друге сиве, як зола; Очі його, немов 
чорні рубці [10 (1; 3; 4)].

“Очі чорні” часто зустрічаються в українській народній творчості. Варто згада-
ти одну з найвідоміших російськомовних пісень “Очи черные”, написану українським 
поетом Є. Гребінкою, яка стала однією з найяскравіших в українській ліричній поезії 
ХІХ ст. Недарма Д. Павличко використовує цей колористичний епітет, який підкреслює 
українську душу, її внутрішній стан. Доволі часто Д. Павличко використовує синю гаму. 
Звернімося до розгляду таких епітетних структур: У неї очі сині-сині; сибірські очі сині, 
як люпин; Петра очі — сині зорі; великі очі голубі; блакитні очі мав, як хвилі океану; 
В тебе очі — голубе світання [10 (1; 3; 4)]. В Д. Павличка синій колір асоціюється з 
кольором неба — чистого, свіжого, спокійного, та символізує чистоту, безвинність, що є 
і характерним для ліричного героя та інших персонажів поетичних творів. Також зустрі-
чаються і інші епітетні модифікації з колористичним забарвленням: зелені очі; великі 
зелені очі; сиві очі; злотисті очі, В глибинах карі, та позолоті; панські очі золоті; очі 
карі; великі карі очі; дуже ясні очі [10 (2; 3; 4)], які урізноманітнюють колірну палітру 
“очей” у поетичних творах Д. Павличка.

У поезії Т. Еліота колористичні епітети присутні, але значно в меншій мірі. У про-
центному співвідношенні становлять 16 % від загальної кількості епітетних структур. 
Найбільш вражаючими є наступні: my golden eye; the serpent’s golden eyes; a hundred 
bright blue eyes; bright black eyes; his glass-green eyes; her dark eyes;  a lustreless protrusive 
eye [11]. Д.  Павличко та Т. Еліот використовує різні кольори при описі очей. Цікавими 
прикладами є злотисті очі [10 (4: 297)], очі золоті [10 (1: 206)], злотно-чорні очі [10 (4: 
285)] у Д. Павличка та my golden eye [11: 143], the serpent’s golden eyes [11: 166] у Т. Еліо-
та. Епітет “золотий” набуває індивідуального звучання, а саме підкреслює людську красу 
в поезії обох поетів. Не залишається поза увагою і колористичний епітет “червоний”, 
який у поєднанні з “очима/eyes” формує особливе враження читача від таких епітетних 
структур. Загалом, червоний спочатку означав “світлий, яскравий, блискучий, вогне-
нний”. Прикметник цей находиться в спорідненні зі словами “крес” — вогонь, “кре-
сини” — час літнього повороту сонця, “кресник” — липень місяць, коли цей поворот 
відбувається” [12: 159]. Червоний колір – це колір крові, вогню, зорі, іноді сонця. Тому 
й у символічних значеннях на його частку випадає найекспресивніша гама. Розглянемо 
такі віршовані рядки Д. Павличка:

  Його червоні, огненні очі
  були наповнені сльозами радості [10 (2: 356)].
У цьому випадку мається на увазі, що очі палають від щастя, тому вони “червоні, 

огненні”. Взагалі, в народі “червоні очі” можуть свідчити про стомлений або хворобли-
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вий стан людини. У Д. Павличка ж навпаки “червоні очі” набувають позитивного зна-
чення. Принагідно нагадаємо такі поетичні рядки Т. Еліота:

  The red-eyed scavengers are creeping
  From Kentish Town and Golder’s Greenj [11: 45].
Ось тут можемо говорити про негативне значення: the red-eyed scavengers (червоно-

окі збирачі мита). Йде мова про стомленість митників, які, за словами автора, вже навіть 
йти не можуть, тому вони “are creeping” (повзуть). Як бачимо, в цій епітетній структурі 
“eyes” знаходяться у ролі означального слова, а не означуваного, як це відбувається у всіх 
інших випадках.

Таким чином, питому вагу при створенні авторського бачення образів “очі/ eyes” ві-
діграє колористичний епітет, який вносить певні уявлення про стан ліричного героя та 
інших персонажів твору, їхню зовнішність та характер, а також, через призму якого по-
етичний світ як Д. Павличка, так і Т. Еліота стає кольоровим та різнобарвним.

Окрім колористичних епітетних структур, індивідуально-стильову своєрідність зо-
браження образів “очі/eyes” у поезії Д. Павличка і Т. Еліота забезпечують оцінні епітетні 
структури (за класифікацією В. Москвіна) [7: 30]. По-перше, і Д. Павличко, і Т. Еліот 
використовує оцінні епітети, які відображають негативні сторони персонажів. Доказом 
цього є наступні приклади: Всміхнуться очі злі; Ці очі злосні, де немає сонця; очі твої 
злочинно-гречні; очі божевільні, зловіщі; нещирі очі; грішні очі; налились кров’ю очі; 
очі страшні, повні болю й розпуки; недобрі очі; шпигунські очі [10 (1, 3, 4)] — у поетич-
них творах Д. Павличка; The man with heavy eyes (суворі очі); mortal eyes (смертельні 
очі); a frenzied eye (розлючене око); one forbidding eye (грізне око); a feeble eye (кволе око) 
[11] — у поезії Т. Еліота.

У поетичних творах Д. Павличка “очі” не лише злі, а й добрі. Тому, хоч і невелика 
кількість оцінних епітетів, які передають захоплення людською красою та підкреслю-
ють позитивні сторони персонажів, але вона присутня. Наприклад, кохані очі; очі милі; 
передкохані очі; усміхнені,хоч і закриті, очі; Василеві усміхнені очі; незгасні очі; без-
смертні очі; наповнені думками очі [10 (1; 2)].

У поезії Т. Еліота таких епітетних структур дуже мало. Наприклад, a patient curious 
eye (завзяте допитливе око) [11:599], the quick eyes (живі очі) [11: 135]. Це свідчить 
про те, що автор не надав перевагу використанню таких якісних характеристик образу 
“eyes”.

Потрібно також брати до уваги і те, що “очі” у віршованих творах Д. Павличка часто 
сумні, сповнені сліз. Очевидно, що сум, жаль, тугу Д. Павличко передає через образ 
очей. І це є очевидним, адже коли людина засмучується, вона плаче. Таким чином пере-
даються її емоції та переживання. Згадаємо такі віршовані рядки Д. Павличка:

  Ідуть на розстріл — очі, повні сліз [10 (2: 16)].
  Ні, все в них є: слізьми промиті очі [10 (1: 394)].
  “Чом твої очі сумнаві?” [10 (1: 93)].
  І очі висохлі, сумні [10 (1:136)].
  Чоло високе, очі, повні суму [10 (3: 151)].
За рахунок епітетів: “сумнаві”, “висохлі, сумні”, “повні суму”, “повні сліз” пере-

дається смуток, який полонив ліричного героя поетичних творів Д. Павличка. У поезії 
Т. Еліота “очі в сльозах” зустрічаються лише раз — Eyes that last I saw in tears [11: 133]. 
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Це свідчить про те, що “eyes” в поезії Т. Еліота не виражають печаль. При цьому заува-
жимо, що в обох поетів епітетна частина знаходиться в постпозиції, що більшою мірою 
привертає увагу до означення та сприяє посиленню ефекту незвичності та оригінальності.

А також “очі/eyes” у поетичних творах Д. Павличка і Т. Еліота досить часто пов’язані 
зі світлом, з чимось сяючим. Асоціація очей з сонцем, місяцем, зірками є характерною 
особливість поезії Д. Павличка та Т. Еліота. Недарма оком дня наші предки називали 
сонце, очима ночі — місяць і зорі, які є безпосередніми джерелами світла на землі. Цю 
думку підтверджують такі епітетні структури: Those are pearls that were his eyes (його 
очі були перлинами); the eyes are sunlight on a broken column (ці очі – сонячне світло 
на розбитій колоні); moonlit eyes (місячні очі); his eyes reappear As the perpetual star 
Multifoliate rose Of death’s twilight kingdom (поки не спалахнуть очі як незгасна зірка, 
як тисячопелюсткова роза сутінків царства смерті); His eyes were like fireballs fearfully 
blazing (його очі як страшенно палаючі кулі) [11] — у Т. Еліота; Очі, як сонячні повені; 
очі палахтливі; очі запалені на швидкоті; Його очі живі, палахкочучи в сні; сонця очі; 
В ті очі, що пропалюють блакить; Палили очі вогняні — у Д. Павличка [10 (1; 2; 4)]. 
Такі епітетні структури можуть класифікуватися як епітети-образи (За О. Веселовським) 
[13: 71].

Додамо, що образи “очі/eyes” у поетичних творах Д. Павличка та Т. Еліота здебіль-
шого розкриваються за рахунок простих епітетних структур. У процентному співвідно-
шенні від загальної кількості епітетів вони складають 72% — у Д. Павличка, 74% — у 
Т. Еліота. Також у поезії Д. Павличка та Т. Еліота присутні складені та складні епітетні 
структури, при розгляді яких було використано працю Н. Пелтоли “Складений епітет і 
його застосування в американській поезії” [14], в якій зазначено, що “Складений епі-
тет — загальноприйнятий термін для складеної фрази ад’єктивного характеру, який ви-
користовується в поезії…Застосування складених епітетів як стилістичного прийому в 
поезії різних народів та часів, починаючи від віршів Гомера і старого фінського епосу 
й до сучасної поезії, вказує, що ми маємо справу з явищем, властивим самій поетичній 
природі. Прагнення чітко передати ідеї та створити враження новизни характерне для 
поезії загалом. Без сумніву, складений епітет є одним з найбільш зручних інструментів, 
який поет має в своєму розпорядженні, для виконання цієї подвійної функції” [14: 7].

У Д. Павличка епітетні структури зі складеними означальними частинами станов-
лять 8% від загальної кількості епітетних структур, а в Т. Еліота — 6%. Серед них най-
вражаючими в поезії Д. Павличка є: злотно-чорні очі [10 (4: 285]; очі твої злочинно-
гречні [10 (1: 276)], у неї очі сині-сині [10 (1: 11)]. Принагідно зазначимо, що в епітетній 
структурі “очі сині-сині” подвоєння прикметників спричинює підвищену увагу саме до 
цього колористичного епітета. У Т. Еліота вартими уваги є наступні складені епітетні 
структури: his glass-green eyes [11: 232], his sky-blue eyes [11: 194]. За класифікацією 
складених епітетів Н. Пелтоли вони відносяться до “similative compounds”, тобто по-
рівняльних складених епітетів, так як в цій категорії субстантивована частина виконує 
функцію порівняння [14: 179]. “Eyes” у віршованих творах Т. Еліота glass-green —зелені, 
як скло, sky-blue — голубі, як небо. У результаті, такі епітетні структури, в яких кольори 
співвідносяться з відповідним предметом чи явищем, дають змогу чітко і ясно донести 
до свідомості читача саме ту кольорову гаму, яка була в замислі автора. Що ж до склад-
них епітетних структур, то їх нараховуємо в процентному співвідношенні від загальної 
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кількості 20% в обох поетів. Доречно згадати такі віршовані рядки Д. Павличка, в яких 
яскраво виражені складні епітети:

Скажіть мені: звідкіль вони,
Ці очі злосні, де немає сонця,
Бо я не відаю, з якої сторони
Приїхали до нас панове-закордонці?
Скажіть мені, звідкіль вони? [10 (4: 42)].

Казала мати: будуть гості
Невидимі — в нас — на борщі.
Та мав я очі дуже гострі,
Незриме бачив уночі [10 (3: 161)].

У цих епітетних структурах простежується більш розгорнута якісна характеристика 
“очей”. Так, у першому наведеному прикладі характерним є те, що очі не просто “зло-
сні”, в них “немає сонця”, тобто вони не випромінюють добро. Отже, простежується 
додаткова інформація в зображенні “очей”. У другому випадку очі “дуже гострі”. При-
слівник дуже підсилює прикметну характеристику. Таким чином стає зрозумілим, що у 
ліричного героя Д. Павличка неймовірний зір. Недарма В. Краснянський зауважив, що 
“складний епітет — прикмета мови, яка тяжіє до словесної гри, до обігрування мовних 
засобів” [15: 17].

Eyes Assured of certain certainties (очі запевнені безсумнівним фактом) [15: 23], His 
eye became the size of any dollar (очі, які стали розміром в долар) [15: 589] є одними з 
найяскравіших складних епітетних стуктур у поезії Т. Еліота, які зображуючи “eyes”, 
надають їм унікальності та неповторності. Так, справді, за допомогою складного епітета 
“eyes” отримують додаткову конкретизацію та стають естетично-ціннісними для поезії 
Т. Еліота.

Отже, аналіз образів “очі/eyes” в поезії Д. Павличка і Т. Еліота, дозволяє зробити 
певні підсумки про те, що саме через якісні характеристики ці образи розкривають свою 
сутність та особливість. Мова йде про епітетарій “очі/eyes”, за допомогою якого стає 
зрозумілим авторське бачення цих образів. У творчості обох поетів образи “очі/eyes” 
формуюються індивідуально-авторськими та національними характеристиками за ра-
хунок варіювання епітетних модифікацій. Зокрема, варто відзначити колористичні та 
оцінні епітетні структури, які превалюють у поезії Д. Павличка та Т. Еліота. Дійсно, 
виявлено широкий спектр кольорових характеристик, які відображають характер тих чи 
тих персонажів віршованих творів поетів. Як відомо, очі — дзеркало душі людини. По 
очах завжди видно внутрішні переживання, настрій, емоційний стан людини. Так, у по-
езії Д. Павличка і Т. Еліота через образи “очі/eyes” спостерігалися різні внутрішні стани 
ліричного героя та персонажів. Безумовно, в Д. Павличка образи “очі” розкривають їх 
позитивні та негативні сторони, так як “очі” в Д. Павличка і “сумні”, і “веселі”, і в той же 
час “злі”. В Т. Еліота “eyes” здебільшого “розлючені”, “грізні”. Хоча і є поодинокі випад-
ки з позитивними характеристиками. Тому, можемо стверджувати, що епітетний компо-
нент у образах “очі/eyes” підкреслює певні риси та особливості персонажів обох поетів, 
їх індивідуальність. А також виняткової уваги набуває той факт, що використання різних 
епітетних модифікацій Д. Павличком та Т. Еліотом призвело не лише до розширення 
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якісних характеристик образів “очі/eyes”, що є досить важливим для їх тлумачення, а й 
до оновлення цих образів.
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КонЦЕПт дитини в романаХ вірдЖиніЇ вуЛФ

Стаття присвячена аналізу концепту дитини в романній творчості Вірджинії 
Вулф. Досліджується автобіографічний чинник звернення письменниці до образу дити-
ни. Зауважено зміни модерністської розробки теми дитинства в англійській літературі 
порівняно з прозою ХІХ століття. Детальному аналізу підлягає самобутність світу й 
образу дитини у романах „Кімната Джейкоба”, „До маяка” та „Хвилі”.

Ключові слова: Вірджинія Вулф, образ дитини, автобіографічний метод аналізу, 
вітальність, смерть, едипів комплекс.

Статья посвящена анализу концепта ребенка в романном творчестве Вирджинии 
Вулф. Исследуется автобиографический фактор обращения писательницы к образу 
ребёнка. Отмечены изменения модернистской разработки темы ребёнка в английской 
литературе в сравнении с прозой ХІХ века. Детально проанализирован самобытный мир 
и образ ребёнка в романах „Комната Джейкоба”, „На маяк” и „Волны”.

Ключевые слова: Вирджиния Вулф, образ ребёнка, автобиографический метод ана-
лиза, витальность, смерть, эдипов комплекс.

The article deals with the analysis of the child concept in the novels by Virginia Woolf. The 
autobiographical factor is examined in the usage of the child image by the author. The changes 
in the exploring of the childhood theme in the literature of Modernism are stated in comparison 
with the fiction of the 19th century. The original world and image of a child in the novels „Ja-
cob’s Room”, „To the Lighthouse” and „The Waves” is analyzed in details 

Key words: Virginia Woolf, an image of a child, autobiographical method of analysis, vital-
ity, death, Oedipus complex.

Художня проза Вірджинії Вулф має стійкі ознаки автобіографізму, адже відтворює 
найпотаємніші переживання письменниці. У царині творчого пошуку вона прагнула від-
найти „власний голос” – унікальний метод і стиль письма. В особистісній сфері – бажала 
подолати психологічну кризу та болісне переживання власної бездітності. Часто ці два 
напрями її художніх шукань були взаємозалежними. Тому образ і світ дитини може стати 
©   Любарець Н.О., 2012
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своєрідним ключем до розуміння художнього світу мисткині, а тому потребує уважного 
прочитання та дослідження. 

Пітер Ф. Александер, один із біографів Вірджинії та Леонарда Вулфів, переконливо 
стверджує, що рішення не мати дітей належало виключно чоловікові письменниці й ішло 
в розріз з її планами та мріями, навіть спричинило один з її важких нервових розладів 
у 1913-1915 роках. Сам Леонард мотивував такий вибір вболіванням за психічний стан 
Вірджинії. Він консультувався з багатьма лікарями з цього приводу та, хоча вони май-
же одностайно рекомендували народжувати дитину, пристав на думку про недоцільність 
такого кроку [детальніше див 1: 86]. Для Вірджинії то був справжній удар. І якщо у її 
щоденникових записах того періоду ми не знаходимо свідчень її глибоких переживань, 
то, вочевидь, підсвідомо прагнучи втриматись „за рамку” світу, вона воліла не писати 
про найболючіше. Все ж у жовтні 1920 року, аналізуючи причини своєї психічної неста-
більності, письменниця в першу чергу виокремила саме „бездітність”, відводячи друге 
місце просторовій віддаленості від друзів, а третє – „нездатності писати добре” [2 (2: 
72)]. Шість років по тому вона експліцитно пов’язувала свій депресивний стан з мате-
ринською нереалізованістю, вносячи у щоденник сповнений жаху запис: „Прокинулася 
близько третьої [ночі]. О, вже починається, вже підступає – жах – фізично, наче хвиля 
болю здіймається під серцем – підкидає мене вгору. Я нещасна, нещасна! Вниз – Боже, 
краще б я вмерла. Пауза. Але чому я відчуваю це? Дай-но лиш гляну, як здіймається 
хвиля. Я дивлюсь. Ванесса. Діти. Провал. Так, я визнаю це. Провал, провал. (Хвиля під-
німається)” [2 (3: 110)]. Але якщо бездітність письменниця сприймала як невиправну 
помилку, то саме творчість несла розраду, і кожен твір перетворювався на „дитину”, саме 
на нього Вірджинія виливала всю свою материнську любов. Підтвердженням цьому слу-
гують не лише слова її чоловіка [див. 1: 87], а й метафоричний образ „виношування на 
серці” рукопису поеми, який починає „ворушитися і битися, мов живий”, передвіщаючи 
свою публікацію, як це представлено в романі „Орландо” (1928) [див. 3: 375]. У даній 
розвідці ми спробуємо проаналізувати концепт дитини, втілений у таких романах Вулф, 
як „Кімната Джейкоба” (1922), „До маяка” (1927) та „Хвилі” (1931).

Образ дитини в західноєвропейській літературі постає в центрі уваги письменни-
ків ще у добу Просвітництва, для якої характерне зростання інтересу до дитини у всіх 
сферах культури, а особливо в царині педагогіки. Книги, в яких зустрічаємо дитину, є 
радше виховними програмами: „Думки про виховання” (1693) Дж. Локка, „Еміль, або 
Про виховання” (1762) Ж.-Ж. Руссо, „Як Гертруда вчить своїх дітей” (1801) Й.Г. Пес-
талоцці. У цей період дитина не лише входить у дорослу художню літературу, а й стає 
персонажем літератури для дітей. Щоправда, сприймають її як „маленького дорослого”, 
а саме дитинство – як період, який „потрібно подолати”. У добу Романтизму дитинство 
розглядають уже як самостійний і неповторний час. Звернення романтиків до світу ди-
тини, особливо внутрішнього, пов’язане з посиленням інтересу до власного „я”. Відхід 
у минуле, викликаний неприйняттям сучасної їм дійсності, неминуче приводить митців 
до власного дитинства – ідеальної назавжди втраченої пори, коли людина була в гармонії 
з собою і світом. 

Англійські письменники-реалісти ХІХ століття створили яскраву галерею дитячих 
персонажів, різні життєві установки та моделі поведінки яких зображували переважно 
як результат соціального впливу. Найчастіше у творчості Ч. Діккенса, сестер Бронте, 
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Т. Гарді зустрічаємо дітей, які є втікачами, самотніми жертвами, злочинцями, бунтів-
никами або випещеними спадкоємцями багатих батьків та конформістами. Твори, в 
яких зображено дітей, переважно мають ознаки роману виховання. Дитинство постає 
періодом випробувань, загартовує характер юних героїв. Письменники співпереживають 
своїм персонажам-дітям, позбавленим тепла, сімейного затишку, обурюються їхнім ста-
новищем, навіть апелюють до владних інституцій із закликами змінити долю дітей на 
краще (пригадаймо хоча б позицію Ч. Діккенса стосовно „шкіл для бідних” у „Житті та 
пригодах Ніколаса Ніклбі” (1838-1839)). Цікаво простежити, що змінилося у потракту-
ванні світу та образу дитини в літературі першої третини ХХ століття, особливо з по-
гляду автора-жінки. 

„Кімнату Джейкоба” слушно називають першим однозначно модерністським рома-
ном Вулф. Він відкривається сценою на березі моря, де читач одразу бачить головно-
го персонажа твору – Джейкоба Фландерса ще дитиною. Поки його мати пише доволі 
сумного листа, згадуючи свого покійного чоловіка, і на її очі навертаються сльози, хло-
пець блукає пляжем. Його цікавить світ природи: він спостерігає за медузою, милується 
крабом і, торкаючись його, відчуває прохолоду. Хлопчик вважає себе ледве не героєм, 
вибираючись на скелю. Коли ж він помічає чоловіка і жінку, які лежать на березі й пе-
рехоплюють його погляд, настрій його змінюється. Відчуття полишеності й самотності 
змушує Джейкоба тікати. Він розуміє, що заблукав, і майже готовий розплакатись, як 
раптом помічає „череп – можливо коров’ячий, можливо, череп з цілими зубами” [4: 3]. 
Все ще схлипуючи, але радше машинально, Джейкоб біжить до свого трофею. Англій-
ська дослідниця Джулія Бріггз слушно спостерігала в цій сцені природну та психологіч-
но переконливу реакцію дитини, та все ж надзвичайно символічним, на її думку, було те, 
що персонаж тягнеться саме до черепу: Джейкоб ніби „простягає руки до власної смерті” 
[5: 143]. І надалі хлопчика цікавитимуть об’єкти, що мають ознаки смерті чи віщують 
вмирання: „Жук-рогач помирає повільно <…>. Навіть на другий день його ніжки ще 
ворушаться. Проте метелики вже померли” [4: 14]. Поцятковані крильця метеликів, від 
яких йде запах камфори, Джейкоб розглядає з цікавістю біолога. До того ж, він пригадує, 
що упіймав цього метелика в той день, коли в лісі зненацька впало дерево та лунали 
револьверні постріли. Всі ці символи антиципаційно готують читача до смерті самого 
персонажа.

Зрештою, так і станеться, адже Джейкоб загине у першій світовій війні. Напевне, 
і прізвище його – Фландерс – має відсилати читачів до згадки про всіх, хто загинув на 
полях битв у Фландрії. Цим образом Вулф віддавала данину любові своєму старшому 
брату Тобі Стівену, який помер у віці двадцяти шести років. Щоправда, в основі образу 
дослідники знаходять і достатньо паралелей з постаттю поета Руперта Брука (1887-1915) 
[детальніше див. 6: 69-70]. 

Відчуття відчуженості, непоцінованості іншими, яке стає одним із провідних моти-
вів модерністської літератури, передано у романі на рівні сприйняття малого Джейкоба 
іншими персонажами. Так, в очах матері він постає незграбною неслухняною дитиною 
– єдиною дитиною, яка її зовсім не слухається, і місіс Фландерс щиро дивується, чому 
капітан Барфут виділяє його з-поміж її трьох синів. Зрештою, головна тема роману – тема 
драматичної неможливості до кінця пізнати іншу людину – репрезентована саме в дитя-
чих роках персонажа. Згодом вона розгортається у словах, що найточніше віщують появу 
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образу „втраченого покоління”: „Близькість омнібусів надавала пасажирам можливість 
вдивлятися в обличчя один одного. Все ж мало хто користався нею. Кожен думав про 
свій клопіт. Всередині кожного було сховане його минуле, як сторінки книжки, вивче-
ної напам’ять, і його друзі могли лише прочитати назву „Джеймс Сподлінг” чи „Чарльз 
Баджен”, а пасажири, які їхали у зустрічному напрямку, не могли прочитати нічого, за 
винятком „чоловік з рудими вусами” чи „молодий чоловік у сірому, який курить трубку” 
[4: 48-49]. Такими бачить читач і синів Бетті Фландерс. Старший Арчер з’являється на 
перших сторінках роману, здавалося б лише для того, щоб кликати молодшого Джейкоба. 
Це його розлоге „Джей-коб!” ніби зшиває окремі фрагменти оповідних планів першого 
розділу. Найменший з синів – Джон – є втіленням дитячої вітальності й щирості. Коли 
молодий вчитель м-р Флойд від’їздить з селища, то дозволяє хлопчикам вибрати і взяти 
собі все, що їм сподобається в його кімнаті. Вибір персонажів вповні характеризує їх та 
дозволяє спрогнозувати майбутні долі. Адже Арчер обирає ніж, який хоча і є лише ножем 
для розрізання паперу, дозволяє передбачити майбутню долю військового (він вступить 
до Королівського флоту), Джейкоб – однотомник Байрона (і не випадково, бо далі він 
вчитиметься у Кембриджі), а Джон, який „був занадто малий, щоб зробити вдалий ви-
бір”, іронізує Вулф, зупиняє свій погляд на кошеняті, чим особливо тішить наставника. 
Як бачимо, дитячі персонажі першого зрілого роману письменниці ще мають класичні 
ознаки „дитини як майбутнього дорослого”, хоча проекція їхніх майбутніх доль пред-
ставлена радше на рівні символів. В образі Джейкоба Фландерса Вулф ускладнює пси-
хологічний малюнок, аби переконати читача, що світ дитини – часто непізнаваний чи 
непомічений дорослими, є складним періодом у житті, першими кроками пошуку себе 
у цьому світі. 

Інші аспекти образу дитини розглядає Вулф у романі „До маяка”. Серед численних 
дітей сімейства Ремзі, з якими знайомиться читач, нашу увагу привертає наймолодший 
– Джеймс. Цей дитячий образ дозволяє зануритись у глибини розуміння письменницею 
підводних течій дитячої психіки. На початку роману кмітливого й допитливого шести-
літка вкрай хвилює поїздка на маяк. І якщо батько хлопця – містер Ремзі, апелюючи до 
розуму, стверджує, що погодні умови унеможливлять цю подорож, то окрилена материн-
ством і наділена інтуїтивним розумінням природи речей місіс Ремзі намагається в першу 
чергу заспокоїти сина. У цій суперечці хлопчик, душевно близький з матір’ю, відчуває, 
як батько пригнічує її, вимагаючи постійної підтримки його слів. Це відчуття породжує 
у Джеймса хвилю обурення, загасити яку не можуть довгі роки. Прояв Едіпового комп-
лексу не зникає по смерті матері, а під час мандрівки до маяка навіть актуалізується: 
шістнадцятилітній Джеймс зізнається собі, що „він завжди зберігав у собі той старий 
символ – вихопити ніж і встромити батькові в серце” [7: 269]. Юнак відчуває, що після 
смерті матері батько намагається утверджуватися в житті, підкорюючи волю дітей. Тому 
разом з сестрою Кем він дає обітницю боротися проти тиранії.

Все ж розум підлітка чітко розмежовує, що асоціативно викликані дитячі страхи, 
звернені радше не на постать самого батька, а на оприявнення підсвідомості, що опи-
раються батьківському авторитету: „Лише зараз, коли він [Джеймс] став дорослішим, і 
сидів, дивлячись на батька у безсилій люті, це вже не його, не літнього чоловіка з книж-
кою, хотів він убити, а щось, що сходило на нього, можливо й без його відома: ту злісну 
чорнокрилу гарпію, з її холодними та міцними кігтями та дзьобом, що наносить удар 
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за ударом...” [7: 269]. Джеймсу здається, що він відчуває холод від того дзьоба на нозі, 
на тому місці, де у дитинстві боліло від батьківських ударів лозиною. Психоаналітичне 
прочитання роману західною критикою одностайне у тому, що поява дитячої ненависті 
до батька у малого Джеймса спричинена його прив’язаністю до матері, за любов і при-
хильність якої він бореться проти батька-конкурента. Проте значення цього комплексу 
для розв’язання більш загальних проблем роману, а також глибинні причини його появи 
різняться залежно від критичного позиціювання образів містера та місіс Ремзі [деталь-
ніше див. 8: 80-82].

Задекларувавши наявність інтуїтивного розуміння та глибинного зв’язку між хлоп-
чиком і матір’ю, скажемо, що саме Джеймсу – „найобдарованішому та найскладнішому” 
з усіх її дітей, місіс Ремзі пророкує велике майбутнє. Вже на перших сторінках роману 
читач знаходить материнські враження, в яких схоплено аналітичні здібності дитини: 
„він уже має свій власний код, свою секретну мову, <…> злегка зітхає, дивлячись на 
людські слабкості” [7: 10]. Мати воліє бачити сина в червоному та горностаях – на суд-
дівській лаві. Це не може не наштовхнути на думку про інтелектуальну спорідненість 
сина з батьком. Адже ініціальне неприйняття батьківської моделі світогляду дає Джейм-
су поштовх до самореалізації, а згодом і до розуміння й прийняття батька. Саме в човні 
Джеймс усвідомлює певної миті, що „є обшир снігу й самотня сувора скеля, і досить час-
то останнім часом йому доводилось відчувати, коли його батько говорив або робив щось 
дивне для інших, що на снігу є лише дві пари слідів – його власні й батьківські. Лише 
вони вдвох розуміли один одного” [7: 270-271]. Вулф дозволяє синові хоча б подумки 
порозумітися з батьком. Здійснення дитячої мрії – подорожі на маяк – почасти знімає 
напругу між ними. В епізоді прибуття на маяк письменниця розкриває один із шляхів 
подолання давньої дитячої психотравми. 

Цікавим є також звернення письменниці до дитячих образів у пізньому романі 
„Хвилі”. До концептуалізації світу дитини в ньому нас залучає глибинне прочитання 
першої частини твору, побудованого як чергування монологів шести персонажів. У ній 
читач знайомиться з трьома хлопчиками (Бернард, Невілл і Луїс) та трьома дівчатками 
(С’юзен, Рода і Джинні) дошкільного віку, які відпочивають і виховуються разом у за-
міському будинку. Вулф у цьому творі набагато більше уваги надає точному відтворенню 
дитячої психології. Діти не стільки обмінюються репліками один з одним, скільки ви-
голошують враження від сприйняття світу. На початках роману авторка цілком у дусі 
сучасних поглядів щодо поділу людей на типи за перевагою/балансом основного „ка-
налу” сприйняття та обробки інформації показує чотирьох персонажів „візуалами”, а 
двох (Роду та Луїса) – „аудіалами”. Цікаво, що згодом, у дорослому житті, порозуміння, 
ба навіть закоханість виникає саме між Родою та Луїсом, як реалізація метафори про 
здатність чути один одного. Текстуально це втілюється у невеликі діалоги між ними, 
хоча весь роман побудований на чергуванні монологічного висловлювання персонажів. 

Образи, на які звертають увагу діти у початковому сприйнятті, та тип сприйняття 
цих образів вже можуть слугувати певними маркерами їхніх психологічних особливос-
тей. Ніхто з дітей не залишається вірним одному „каналу”, що свідчить про певну широ-
ту сприйняття довколишньої дійсності дошкільнятами. За другим колом реплік, всі діти 
звертаються до зорових образів. Далі деякі з них залучають і кінестетичний компонент 
сприйняття світу. Так, Невіллу стає холодно в ноги, і він говорить, що розрізняє форму 
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каменів, на яких стоїть. У своєму сприйнятті світу він іде від гармонійних округлих форм 
до дисгармонійних: від ініціального образу „кулі, яка звисає краплиною на схилі вели-
чезного пагорба”, через „яскраві очі пташки у тунелях між листям” до „круглих і гострих 
каменів”. Джинні страшенно пече в руки попри те, що її долоньки мокрі й липкі від роси. 
Вона активно пізнає світ на дотик. Якщо зауважити, що першою реплікою дівчинки була 
фраза, сповнена естетичного сприйняття: „Я бачу малинову китицю, оповиту золотими 
нитками” [9: 5], то можна сміливо висловити припущення про заангажовність дитини у 
різні аспекти життя (природний і соціальний), її особливу вітальність. Прикметно також, 
що Бернард, який все життя прагне написати книгу, вже в перших, „дитячих” репліках 
виявляє здатність до метафоричного висловлювання: „Ось півень кукурікає, ніби стру-
мінь важкої червоної води у білому потоці” [9: 6]. Варто також звернути увагу на першу 
репліку Роди, персонажа з тонкою душевною організацією, яка в дорослому віці вчинить 
самогубство. Слушним може бути пошук біографічних паралелей з авторкою тексту. 
Відомо, що під час психічних нападів Вулф мала слухові галюцинації. Найчастіше їй 
здавалося, що горобці починають говорити до неї грецькою [детальніше див. 10: 14]. 
Цей особистий гіркий досвід вона вже інкорпорувала в образі Септімуса Воррен Сміта 
(„Місіс Делловей”, 1925). Не випадковим, напевно, є і перші слова Роди: „Я чую звук: 
цінь-цвірінь, цінь-ціврінь, вгору й вниз” [9: 6]. У парадигмі інтертекстуальних зв’язків у 
творчості Вулф ці слова можна сприймати як передвісник майбутньої долі героїні.

Дитячі враження персонажів, отримані у дошкільному віці, стають своєрідною „ві-
зитівкою” кожного, його лейтмотивом. Для Джинні, наприклад, таким є „танцюючий 
листок”, для Бернарда – „губка, з якої стікають теплі потічки води і відкривають світ по-
чуттів”, для Невілла – „нездоланне дерево”, для Роди – „відчуття неминучого жаху”, для 
Луїса – „стебло, чиє коріння заглиблене в землю”, а для С’юзен – „кохання в саду серед 
розвішеної білизни, що тріпоче на вітрі”. Ці лейтмотиви, досить зрозумілі в первинному 
контексті як найяскравіші враження дитинства, у наступних відтвореннях набувають ха-
рактеру алюзійності, створюють ефект оберненого руху хвилі. Кожне нове “проведення” 
лейтмотиву викликає певні асоціації з попереднім матеріалом і водночас проектує їх на 
наступний етап розвитку романного сюжету. Така техніка допомагала авторці структуру-
вати власний роман шляхом ритмізації, посилити ефект цілісності, попри позірно розпо-
рошену композиційну будову.

Отже, образ дитини у романах Вірджинії Вулф представлений як есенціальний, 
сутнісний проект людської особистості. Авторка відходить від соціальної мотивації ди-
тячих характерів, притаманних вікторіанцям, надаючи приорітетного значення індиві-
дуальним, особистісним психологічним реакціям дитини на виклики світу. Дитина як 
проект „Я” представлена серед Інших, якими у романі „Кімната Джейкоба” виступають 
дорослі, в „До маяка” – батьки, а у „Хвилях” – її ровесники. Однак реалізація цього 
проекту, за Вулф, залежить від чинника спадкового (суїцидальний комплекс), психоло-
гічного (Едіпів комплекс) чи метафізики історії (війна). Естетизація дитини подається не 
як замилування тихим янголом, а крізь призму її вітальності. Однак і ця категорія не аб-
солютизована: пульсація природного й соціального життя підлягає неуникному чиннику 
фатального – абсурдної смерті, суїциду. Концепт дитини максимально увиразнює увесь 
комплекс філософських проблем прози Вулф, сугестує автобіографічний, індивідуаль-
ний досвід письменниці як досвід її покоління.
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УДК 821.133.1–1 
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миФоПоЭтичЕСКий диСКурС в ПоЭмЕ   
аЛЬФрЕда дЕ винЬи «тЮрЬма»

У статті досліджується романтична символіка у поемі Альфреда де Віньї  
«Тюрма». В аналітичній традиції розглянуто особливості міфопоетичного дискурсу, 
у якому актуалізовано стихію людських почуттів, протиріччя земного існування, його 
зв’язок із трансцендентним буттям. 

Ключові слова: міфопоетичний дискурс, романтична символіка, тюрма, свобода, 
неволя, серце, уява, стихія почуттів.

В статье исследуется романтическая символика в поэме Альфреда де Виньи  
«Тюрьма». В аналитической традиции рассмотрены особенности мифопоэтического 
дискурса, в котором актуализирована стихия человеческих чувств, противоречия зем-
ного существования, его связь с трансцендентным бытием.

Ключевые слова: мифопоэтический дискурс, романтическая символика, тюрьма, 
свобода, неволя, сердце, воображение, стихия чувств.

This article is devoted to the A. de Vigny’s poem as a symbolical reflection of concept of 
prison and liberty in the relations, of human senses and feelings. The mythopoetical problems 
of love and imagination, life and death are considered in romantic philosophical tradition. 

Key words: mythopoetical discours, romantical symbols, prison, liberty, heart, imagina-
tion, human senses, feelings.

В поэме «Тюрьма» («La Prison», Венсен, 1821) Альфред де Виньи создал свою вер-
сию знаменитой средневековой легенды о Железной Маске. В этой поэме, по мнению 
П. Вьяллянекса, Виньи использовал легендарную историю ХVII в. («Livre moderne», 
«La Prison», 1821) и миф о несвободе человечества для создания философской притчи о 
«необъяснимом бесправном положении» людей, ставших жертвами идеологий [10: 63]. 
Продолжая полемику с Жозефом де Местром, которую начал уже в «Лунатике», поэт 
развивал собственную философско-этическую концепцию о греховности человечества 
и страдании невиновных [7: 58]. Слово «Тюрьма» многозначительно вынесено автором 
в заглавие стихотворения. Философская концепция «жизни в коконе» вобрала легенду о 
Железной Маске; историю священника, умерщвляющего свою плоть во имя спасения на 
небесах; тайну исчезнувшего бенедиктинца, нашедшего золотую вазу у стен тюрьмы, и, 
наконец, миф о «спящем человечестве». Миф о тюрьме будет позже развернут поэтом 
в Дневнике: «Такова человеческая жизнь. Я представляю себе толпу мужчин, женщин 
и детей, охваченных глубоким сном. Они просыпаются и видят себя заключенными в 
тюрьме. Они привыкают к своей тюрьме и занимаются разведением маленьких садов. 
Потом они замечают, что один за другим люди исчезают. Они не знают ни того, почему 
они в тюрьме, ни того, куда их уводят навсегда, они знают только, что никогда этого не 
узнают» [10: 63]. В историзированном мифе о «замкнутой вселенной» Виньи примирил 
©   Жужгина-Аллахвердян Т.Н., 2012



281

частное и всеобщее, о котором мечтал Гегель. Поэт осуществил это единство через ху-
дожественный психологизм и мифопоэтическое постижение космосферы и антропосфе-
ры, а через диалог рассудка, чувства и интуиции показал процесс «мучения» творческой 
мысли. Речь узника, построенная по принципу антитезы, смещена в психологическую 
плоскость, наполнена отрицательными грамматическими конструкциями (« …je ne sait 
pourquoi / Ceux qui m’ ont fait du mal ont tant d’attrait pour moi. / Jamais je ne connus cette 
rare parole / Qu’on appelle amitié, qui, dit-on, vous console ; / Et les chants maternels qui 
charment vos berceaux / N’ont jamais résonné sous mes tristes arceaux; / Et pourtant, lorsqu’ 
un mot m’ arriva moins sévère / Il ne fut pas perdu pour mon coeur solitaire»). Это исповедь 
человека обездоленного, но наделенного поэтической душой. Главными критериями 
жизни для узника являются дружба и любовь. Монах-исповедник не соглашается с этим, 
он расставляет христианские акценты смирения и всепрощения, призывая «забыть о 
теле, помнить о душе». А.де Виньи избирает форму диалога по средневековому образцу. 
Страстная исповедь безбожника, его нечеловеческая внешность, пугают богобоязненно-
го священника: «Ce qu’il voit est sans traits, et sans vie, et sans age, / Un fantome immobile à 
ses yeux est offert / Et les feux ont relui sur un masque de fer». Диалог переходит в область 
евангельского дискурса, который существенно влияет на художественный дискурс по-
эмы. В этой точке – наивысший накал страстей, столкновение двух разных сознаний, 
начало диалога двух разных голосов – средневекового, ортодоксального и мифопоэти-
ческого, неортодоксального. В средневековом диалоге, по В.С. Библеру, «каждый ответ 
пронизан вопросом, обращенным к иному, чужому, отвратному сознанию» или к «свое-
му иному сознанию», к «своему другому «Я». «Два голоса соединяются в неразрывный 
диалогический контрапункт», «двуголосие становится предметом «мучения мысли», 
«исходным импульсом каждого феномена (произведения) средневековой культуры – ро-
манских базилик и готических храмов, схоластических трактатов и затаенных исповедей 
простеца, «посмертных видений и популярных житий» [1: 108–111]. Ретроспективная 
вставка сообщает новеллистическую эпичность тексту поэмы Виньи, а диалогическая 
структура позволяет, с одной стороны, развернуть текст во фрагментах, с другой – на-
править к противоположным полюсам два вектора разнонаправленных жизней. Два го-
лоса, два разных сознания – монаха и узника – то скрещиваются, то противоборствуют, 
то звучат в унисон, то замолкают. Логико-понятийный и мифопоэтический дискурсы то 
пересекаются, то расходятся в противоположные стороны, но будучи крайними мнени-
ями они сходятся в одной точке – контрапункте безвременья. Диалогический текст сме-
няется монологическим и развивается в направлении распутывания тайны, раскрытия 
страшной правды о прекрасном юноше, обладающем сходством с королем и напомина-
ющем то ангела, то демона. Воскресшая в сознании монаха старая легенда о человеке, 
скрывающемся под именем Железная Маска, становится явью, но проявляется в фор-
ме, искаженной временем и фанатизмом. «Затаенная исповедь простеца» не состоялась, 
ибо «простец» – обездоленный отпрыск королевской династии, а топос тюрьмы, символ 
остановившегося времени, противостояния «земного» топоса романских базилик и «не-
бесного» топоса готических храмов. Архитектура тюрьмы, одиночной камеры сберегла 
праобраз могилы: в ней заживо погребен тот, кто был рожден для жизни, счастья и люб-
ви, вечный пленник железной маски. Парадигма средневековой тюрьмы, «вертикали, на-
правленной к земле», противоположна описанной выше: сырые стены – холодный пол 
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– камера – одиночество – железная маска – безбожная исповедь – агония – смертное ложе 
– саван – рабство. Но в какой-то момент топос «Тюрьмы» становится равнозначным то-
посу храма и «два голоса соединяются в неразрывный диалогический контрапункт», 
двуголосие становится предметом мучения «чувствительной» мысли, выводит баналь-
ную исповедь в экзистенциальную плоскость и превращает заурядный исповеднический 
дискурс в философскую дискуссию о смысле свободы. Поэма Виньи становится полем 
«битвы о словах». Создается благодатная почва для «ловкого лавирования» дискурсов 
между обманом, двусмысленностью и заблуждением [4: 41]. 

Евангельский текст, выполняя мессианскую функцию, призван убедить отходящего 
в «мир иной » в смирении и необходимости покаяния во имя вечной жизни. Дискурсив-
но, метафорически, синтаксически евангельский текст вписывается в миф о тюрьме, но 
остается риторико-схоластическим по своему характеру. Религиозные постулаты в устах 
исповедующего христианский стоицизм монаха звучат как единственно правильные, но 
не имеют влияния на мировоззрение «безбожника». Налицо два способа морального по-
ведения, которые определяются выбором пути и означают или подчинение верховному 
разуму, христианскому долгу, вере, или – велениям сердца. Решение принимается по-
давлением одного из них. Почти классицистическая трагедийная коллизия. Но только 
«почти». Рассуждения о земном мире, существующем «для других», переносят исповедь 
узника и его диалог с монахом в область философского дискурса. Остро ставится во-
прос о том, что есть свобода, жизнь и смерть. Опыт узника-бунтаря абсурден, но он 
является важной составляющей общего опыта человечества, его несвободы. Топос тюрь-
мы «поглощает» монастырский топос и абсурдный опыт незадачливого исповедника. 
Этот абсурд подчеркивается деталью биографии монаха, который ежедневно в течение 
40 лет укрощал свой дух, стоя на коленях на каменном полу монастыря в смиряющей 
тело жесткой власянице. Так «философия» Виньи предвосхитила философские мысли 
А. Камю об «абсурдном человеке» [3: 54, 145].

Вокруг идеи монастыря как «убежища от толпы» традиционно были сконцентриро-
ваны почти все важные созерцательные образы и концепты романтизма – одиночества, 
отшельничества, самоуглубления, чувствительности, безумия, смерти. Монастырь – ар-
хетипический образ-идея, составляющая средневековой ментальной парадигмы «оди-
ночества в толпе», лирико-символической антитезы «Я» и толпы как противостояния 
«чувствительности» и банального «рационализма». Шатобриан в «Рене», «своеобразном 
анти-Кандиде», «антивольтеровском полемическом выпаде», противопоставил этот мир 
«миру фернейского философа», считавшего мифологию и библейскую историю заблуж-
дениями [5: 85]. Учение об уединении, просветительская концепция «философского от-
шельничества» [6: 111–116] восходили к созерцательным идеалам Платона, раннехри-
стианскому неоплатонизму, столь милым французским романтикам. 

В самом начале диалога священник обращается к узнику со словами: «Je suis pretre, 
et vous porte ici la liberté». Вырвавшийся в мир галлюцинаций пленник провозглашает: 
«Je suis libre – je cours»; «Je serai déguiser ma liberté ravie». Морально-этический аспект 
свободы раскрывается во внутреннем, а не внешнем праве на счастье, любовь, радость 
общения и в его антиномии – образах «Le Masque de fer», «étrange à la terre», закован-
ного в железную маску, «чужого на земле», всеми покинутого, одинокого, нелюбимого.  
Реплика узника «Ah! malheureux, est-ce ta liberté? »– последний штрих в картине ду-
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шевного страдания, возвращает читателя к философско-религиозной дискуссии на тему 
«подлиннная жизнь в смерти». Заключительная фраза поэмы «Le Masque de fer soulevait 
le linceul, / Et la captivité le suivit au cercueil» («Железная Маска приподнимала саван, раб-
ство преследовало его и в смерти») опровергает употребленное выше антиномичное по 
своему характеру христианское изречение «le captif était en liberté» («пленник был свобо-
ден», «он умер», «он покинул этот мир»). Текст разветвляется, движется в направлении 
религиозно-философской дискуссии, петляет вокруг ключевого понятия «prison» и ан-
тонимичного ему «liberté», которые становятся знаковыми, осмысливаются в диапазоне 
юридических, морально-этических, политических, психологических значений – от лич-
ной свободы и несвободы (j’ai le droit…) до религиозного, христианского, мистического 
смыслов. Мифопоэтический и логико-понятийный дискурсы постоянно скрещиваются, 
обозначая столкновение, по сути, разных заблуждающихся сознаний, «лавирование дис-
курсов» между обманом и двусмысленностью. Запутавшись в собственных рассужде-
ниях, монах проникается сомнением. Узник замыкается в «дискурсе запирательства» и 
заблуждения, спровоцированного долгим заточением, «нарциссическими миражами», 
болезненными галлюцинациями и предсмертным бредом. Рассказ заключенного – это 
история «метафизического бунта» [9: 39] против «несправедливости человеческого уде-
ла», в стиле истории «бунтующего человека» А. Камю.

Разнонаправленные дискурсы зеркально отражают разные жизненные пути (собы-
тийные пути монаха и узника), которые дважды странно-мистически пересекаются в 
противоположных топосах – в монастыре, куда приходит слух о знатном узнике, и во 
время исповеди в тюрьме. Разновекторное развитие текста демонстрирует столкновение 
противоположных по направленности и характеру мистических опытов – христианского 
возвышения инока в смирении (в лице) и онирического опыта узника, его «свободного 
воспарения», во время которого, по собственному признанию, он «выходил» за пределы 
тюрьмы, «не покидая ее стен». Социум, в лице надсмотрщиков, духовника и вседержи-
теля, проявило интерес к своему пленнику только в предсмертный миг для того, чтобы 
напомнить о своей власти и его рабстве. 

«Невероятное» событие, «выход в мечту» вставлены в рамки видения агонизиру-
ющего. В состоянии «воспарения» неизреченное, потаенное слово, ранее находившее 
выход в пугавшем даже тюремных охранников животном вое (hurlement) узника, нако-
нец, страстно изречено в предсмертном бреду. Через «приоткрывание бессознательно-
го» восстанавливается яркая картина подвижного, меняющегося мира, выстраивается 
цепочка ярких образных ассоциаций и возвышенных идей. Онирическое переживание 
пьянящей страсти и радости воображаемого пасторального бытия заполняют недостаю-
щие звенья в общении, отношениях с людьми, с воображаемой женщиной. Ощущение 
свободы и счастья высвобождает мощную жизненную энергию. У умирающего старика 
открывается «второе дыхание»  для жизни и любви («mais enfin je respire»). Вернувшееся 
сознание восстанавливает картину рабства («toujours des cachots»), разрывает хрупкую 
связь между мечтой и действительностью.  Рационалистическое решение конфликта, на-
поминание о жестокой реальности заточения и игре больного воображения – это далекая 
от оптимизма позиция автора. 

Две крайности – религиозный экстаз старого аскета и эйфория агонизирующего уз-
ника – находятся в одной плоскости: вечной несвободы и непробудного сна. Как свиде-
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тель таинственной кончины, «пограничной ситуации», исповедник переживает катарсис 
– особое душевное волнение, вызванное состраданием и страхом за судьбу отошедшего 
как за свою собственную судьбу. Моральный выбор монаха – выбор сопричастности, 
«participation mystique» («мистического соучастия»). Но небанальная ситуация имеет ба-
нальный, легко прогнозируемый финал. Замаливая духовные преступления – свое и не 
принявшего покаяние «вечного узника», монах намекает на козни «князя тьмы». Слова 
démon, diable в тексте не возникают, но демоническое присутствие в религиозно-хри-
стианском дискурсе завуалировано словами «méchant»,  «méchants» («злой», «злые»). 
«Зеркальный механизм» текстуального пространства в очередной раз демонстрирует 
не только асимметрию отношений и разнонаправленность двух жизней, но также их 
симметрию и фатальный параллелизм парадоксальных судеб. Легендарная история о 
нераскаявшемся безбожнике, отвергнувшем крест и бредившем о любви на смертном 
одре тюремной камеры, и история человека, добровольно заключившего себя в тюрьму 
безбрачия и одиночества, стали блестящими иллюстрациями всеобщей несвободы, на 
которую, по мнению автора, обречено человечество. 
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СЮЖЕтно-КомПоЗиЦійні оСоБЛивоСті новЕЛіСтиКи 
С. ПиЛиПЕнКа

Сергій Пилипенко належить до забутих і непоцінованих українських письменників 
“розстріляного Відродження”. Його творчість маловідома широкому загалові. Про-
те в його новелах та оповіданнях талановито і майстерно відтворена суперечлива і 
бурхлива доба національно-визвольних змагань перших пореволюційних років. У статті 
розкривається проблемно-тематична палітра малої прози письменника, з’ясовуються 
сюжетно-композиційні особливості його новел та оповідань.

Ключові слова: новела, оповідання, сюжет, композиція, проблематика.
Сергей Пилипенко принадлежит к забытым и неизученным украинским писателям 

“расстрелянного Возрождения”. Его творчество малоизвестно широкому кругу чи-
тателей. Но в его новеллах и рассказах талантливо и мастерски нашла отражение 
противоречивая и бурная эпоха национально-освободительного движения первых после-
революционных лет. В статье раскрывается проблемно-тематическая палитра малой 
прозы писателя, определяются сюжетно-композиционные особенности его новелл и 
рассказов.

Ключевые слова: новелла, рассказ, сюжет, композиция, проблематика.
Sergiy Pylypenko belongs to the forgotten and admired Ukrainian writers of «Executed 

Renaissance». His works aren’t well known to the public. However his novellas and stories 
skillfully and gratefully represent difficult period of time of national liberation movements, the 
first post-revolutionary years. The article deals with contextual and problematic specifics of 
small prose by this writer. The plot and compositional features of his novellas and stories are 
studied in this paper. 

Key words: novella, story, composition, problems. 

Творчість Сергія Пилипенка (1891 – 1934) репрезентує тематичні та жанрово-сти-
льові пошуки української прози доби “червоного Ренесансу”. Талановитий письменник, 
лідер “Плугу”, дбайливий організатор й активний громадський діяч, своєю долею він 
уповні віддзеркалює гірку правду метафори Ю. Лавріненка – “розстріляне Відроджен-
ня”. Опозиційність до Миколи Хвильового під час дискусії 1925 – 1928 рр. поклала на 
творчу репутацію Сергія Пилипенка тавро ретрограда, недалекоглядного і примітивного 
“селянського” (в глузливому сенсі) письменника. Таким чином, йому випала гірка доля 
бути двічі відкинутим й упослідженим: фізично його було знищено у 1934 році, ім’я ж 
його, навіть якщо згадувалося, то в негативному контексті протистояння “прогресив-
ному” лідерові ВАПЛІТЕ. Проте, за влучним висловом Ю. Шевельова, незважаючи на 
суперечки, вони все ж таки були по один бік барикад: обидва опікувалися, “як краще 
зберегти українську самобутню культуру і самобутність взагалі… <…> З цього погляду 
найзапекліші супротивники, олімпієць Хвильовий і масовіст Сергій Пилипенко, нале-
©   Ленська С.В., 2012
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жали до одного табору, і це по-своєму оцінило НКВД, коли заповзялося знищити і при-
хильників Хвильового, і Пилипенка з його послідовниками” [7: 292]. 

У біо-бібліографічному томі праці А. Лейтеса і М. Яшека творчій постаті С. Пи-
липенка відводиться належне місце [3: 369–373]. Ставлення до особистості і творчості 
письменника упродовж ХХ століття значно різнилося: за життя його твори виходили 
окремими книжками досить значними накладами (від 4 до 25 тисяч примірників), ре-
цензії на байки й оповідання письменника писали Б. Якубський, М. Доленго, М. Яшек 
та ін. Після розстрілу письменнка у 1934 році його ім’я старанно стиралося із пам’яті 
нащадків, згадувалося переважно тільки побіжно. Так, скажімо, 11-томна “Літератур-
на енциклопедія” (М., 1929 – 1939) закидала, що члени “Плугу” “виступали за відрив 
села від упливу міста, проти хлібозаготівлі”, “оспівували куркулів” (Д. Гуменна, Галина 
Орлівна), втілювали “апологетику «махновщини»” [1].

Наличку “нещасного псевдотеоретика мистецтва із рамени псевдописьменницької 
організації «Плуг»” С. Пилипенкові дав упорядник антології “Розстріляне Відродження” 
Ю. Лавріненко [2: 956]. (Щоправда, у приватному листі Ю. Лавріненко зізнавався: “… 
в моєму серці до Сергія Володимировича – тільки тепло і щира пошана” [5: 6]). Проте 
важко зараз погодитися з негативними оцінками критики, адже із “Плугу” вийшли такі 
талановиті письменники, як А. Головко, П. Панч, Г. Епік, Д. Гуменна, О. Копиленко, І. 
Кириленко та інші. Попри ідеологічні впливи, які були досить відчутними в їхній творчос-
ті, не можемо заперечувати силу їхнього письменницького хисту, таланту, художньої вираз-
ності. А виплекав їх С. Пилипенко, котрого колеги по перу шанобливо називали “Папаша”. 
По-різному склалися долі колишніх “плужан”, а життєвий шлях очільника організації се-
лянських письменників міг би послужити сюжетом для пригодницького роману. 

Художній світ, витворений С. Пилипенком у численних байках, зразках малої прози, 
в публіцистиці, досі належно не поцінований. 2007 року, завдяки видавництву “Смо-
лоскип”, вийшло найповніше на сьогодні зібрання “Вибраних творів” з передмовою Р. 
Мельникова [5]. Згадки, штрихи до портрета, стильові та інші зауваги про митця містять-
ся у працях М. Ільницького, Т. Гундорової, М. Шкандрія [8], О. Мукомели. Проте на часі 
постає проблема всебічного літературознавчого і лінгвістичного аналізу творчого дороб-
ку одного з найяскравіших вітчизняних письменників, на довгі десятиліття приреченого 
на несправедливе забуття. Звичайно, це завдання неможливо реалізувати в межах статті, 
тож метою даної розвідки є окреслення тематики, а відтак і сюжетно-композиційних рис 
малої прози письменника.

Як слушно зазначає В. Халізєв, саме сюжет втілює цілий діапазон “змістових функ-
цій”: “По-перше, він (разом із системою персонажів) виявляє і характеризує зв’язки 
людини з її оточенням, таким чином – його місце в реальності і долю, відтак втілює 
картину світу: бачення письменником буття як наповненого смислом, сповненим надій, 
душевного просвітлення і радості, чи, навпаки, страхітливого, безнадійного, хаотично-
го… <…> По-друге, сюжети виявляють і прямо відтворюють життєві суперечності. <…> 
По-третє, подієві ряди створюють для персонажів поле діяльності, дають можливість 
розкритися перед читачем у вчинках, а також в емоційних та розумових відгуках на те, 
що відбувається” [6: 139–140].

Реалізмоцентричність творчості С. Пилипенка обумовлена його активною життє-
вою позицією, прагненням наповнити кожен прожитий день якимось смислом. Тому 
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так часто об’єктом іронії письменника стають люди неглибокі, “обивателі”, міщани не 
в суспільно-становому, а в морально-етичному сенсі. Для того, щоб виявити причинно-
наслідкові зв’язки між проблемами, порушеними в тому чи іншому творі, й особистістю 
самого митця, необхідно нагадати, бодай побіжно, основні факти його біографії.

Сергій Володимирович Пилипенко народився 22 липня 1891 року в Києві в родині 
народного вчителя. Батько походив із Полтавщини, з “безземельних козаків” [3: 369]. 
Через “політичну неблагонадійність” батька, сім’я потерпала від нестатків, часто пере-
їздила. Сергій змушений був рано заробляти на хліб. Проте любов до навчання, великі 
здібності і старанність дозволили йому отримати освіту “за казенний кошт” у Першій 
Київській гімназії. Вступивши 1909 року на славістичний відділ історико-філологічного 
факультету Київського університету, юнак поринув у вивчення іноземних мов: окрім кла-
сичних грецької та латини, опанував французьку, німецьку, італійську, чеську, польську, 
сербську. Дивовижно, що він не опинився в когорті “неокласиків”, а став очільником 
селянських (іноді напівграмотних) письменників.

Ще перебуваючи в гімназії, точніше з 1908 року, С. Пилипенко належав до Україн-
ської партії соціалістів-революціонерів. Тож 1912-го його виключили за політичну діяль-
ність з університету і вислали з Києва. Притулком для майбутнього письменника стала 
Баришпільська (нині – Бориспіль) вища початкова школа. Згодом молодий філолог про-
довжив роботу у вчительській семінарії та жіночій прогімназії [5: 9].

Під час Першої світової війни С. Пилипенко пішов добровольцем на фронт і зробив 
блискучу військову кар’єру, дослужившись до чину штабс-капітана, був нагороджений 
орденами й особистим дворянством. Перебуваючи у війську, він здобуває редакторський 
досвід, працюючи у фронтовій газеті “Український голос”. Після демобілізації 1918 року 
С. Пилипенко повертається до рідного Києва, бере активну участь у політичному й куль-
турному житті: стає редактором наймасовішої газети “Народна воля” (за опозиційність 
видання до гетьманату П. Скоропадського три місяці провів у в’язниці), входить до ЦК 
партії есерів. С. Пилипенко брав участь у підготовці Конгресу трудового народу (23 – 28 
січня 1919 р.), в ході якого був проголошений акт про утворення УНР. 

У березні 1919 року письменник і громадський діяч вступає до лав КП(б)У. При-
чиною такого політичного кроку стали розбіжності щодо ставлення до радянської влади 
між позиціями есерів і есдеків. Унаслідок філологічної освіти, С. Пилипенкові доручи-
ли роботу у провідних часописах того часу – він редагує газети “Більшовик”, “Вісті”, 
“Комуніст”. Певний період він завідував видавництвом ЦК КП(б)У “Космос”. Від 1922 
року і до розформування у 1932-му, С. Пилипенко був засновником і незмінним головою 
спілки селянських письменників “Плуг”. Під час літературної дискусії 1925 – 1928 рр. 
його погляди розходилися із позиціями М. Хвильового, проте саме “кадри”, виплекані у 
“Плузі”, склали лави ВАПЛІТЕ, ВУСПП, “Молодняка”.

Репресивні заходи щодо письменника почалися від 21 серпня 1933 року, коли спеці-
альною ухвалою його було виключено з партії, а 29 листопада того ж року заарештовано. 
Колегія ОДПУ УРСР затвердила вирок “трійки”, котра присудила письменника до роз-
стрілу, що відбувся в березні 1934 року. 

Творчий набуток С. Пилипенка складають збірки байок (“Байківниця. Чверть копи 
байок”, 1922; “Байки”, 1927, “Кропивині байки”, 1928 – 1929 та ін.) та збірки опові-
дань: “Скалки життя” (1925), “Кара” (1927), “Любовні пригоди” (1927), “Під Черніго-
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вом” (1927), “Тисячі в одиницях” (1929), “Острів Драйкройцен (З військового щоденника 
1916 – 1917 рр.)” (1930) та ін. Більшість прозових збірок включала від трьох до десяти 
оповідань, але тиражі розходилися дуже швидко, тож збірки видавалися по кілька разів 
великими накладами. 

Дебют С. Пилипенка-прозаїка припадає на 1922 рік, коли в періодичній пресі (“До-
чери Октября”) з’явилося оповідання “Тисячі в одиницях”. Заголовок твору вмотивовує 
кредо автора: писати про людей – “І було багато тих тисяч, багато одиниць, що відбивали 
життя тих тисяч” [5: 318]. Критик О. Ладен наголошував на таких індивідуальних рисах 
письменника, як захоплюючий сюжет, доступність аудиторії: “В цій книжці широкий 
читач знайде простих, здорових людей, цікаву фабулу і збудований на несподіванках сю-
жет” [5: 22].

Тонке почуття гумору, соціальна гострота, спостережливість і майстерне володіння 
словом – усі ці властивості Пилипенкових оповідань приваблювали читача. Тим більше, 
що перед ним розгорталися цілком знайомі картини, відтворювалися нещодавно пере-
житі конфлікти. Наприклад, в центрі оповідання “Кара” (1927) зображується буденна 
історія, типова у повоєнний час: удівець Созон, продавши на ярмарку волів, повертається 
уночі додому. На околиці села його грабує молодий бандит. Софрон у розпачі вертається 
в холодну хату, тяжко переживає втрату, розповідає про своє горе братові. Виявляється, 
що злочинець – рідний Софронів племінник Григор. Никон, батько бандита, власноруч 
убиває сина. Смисл заголовка може тлумачитися і як кара батькові за сина-крадія, так і 
покарання самого Григора, котрий отримав по заслузі. Бандитизм після закінчення гро-
мадянської війни був справжнім бичем молодої влади, особливо на селі (зіставимо хоча 
б із “Солонським Яром” М. Хвильового). 

В оповіданнях “Кара”, “Товариська послуга”, “Поворот” продовжена реалістична 
традиція української літератури початку ХХ століття, зокрема соціально-психологічної 
прози. Змальовуючи буденні клопоти і проблеми селян, автор майстерно розкриває вну-
трішній світ своїх героїв через діалоги, невласне пряму мову, внутрішні монологи. Проте 
основною рушійною силою сюжета є зовнішній конфлікт, персонажі розкриваються че-
рез вчинки. При цьому велике значення мають портретні, поведінкові, мовленнєві деталі.

Продовженням традицій, започаткованих у прозі М. Коцюбинського, В. Винниченка, 
В. Стефаника, є органічне переплетення реалістичної основи твору з елементами модер-
ної естетики і поетики. Наприклад, в оповіданні “Кара” психологічний стан головного 
героя змальований в експресіоністичному стилі: “Чорною галиччю думки кружляють, 
кракають. І голова Никонові здається гніздом ґав’ячим, кострубатим, незугарним, із 
продувами між сяк-так покладених гіллячок. Холодне, чорне, непривітне. Гойдається в 
розколині на голому рипливому дереві, прокинеться з різким криком ґава, зірветься, за-
плискає стривожено крилами, знов учепиться гачкуватими пазурями в суху зледенілу 
гіллячку. Немає покою, немає розради… Без кінця, без краю тягнеться вітряна, зимова 
сільська ніч. Без кінця, без краю кружляють зловісні думки в стомленому мозку Нико-
новому” [5: 68].

Тематика прози С. Пилипенка зосереджена навколо побутових, буденних проблем, 
позбавлена пафосу “будівництва нового життя”, епопейності й монументальності. На-
впаки, офіційна пафосність газетних кліше, так добре відома письменникові по редак-
торській роботі, іронічно знижується, пародіюється, як-от у творі «“Безпрізвищний” 
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(Оповідання ударника)»: “На суботники вирішили ми закликати організовану міську 
людність… <…> Уже другого дня комашилися тисячі робітників з індустріальних велет-
нів на численних коліях нашої вузлової станції і – нікуди правди діти! – крили нас без 
жалю найприкрішими словами за те, що покликати їх зуміли, а от достатньо струментів 
не настачили” [5: 101].

С. Пилипенко майстерно користувався засобом іронії, що передбачає двоплановість 
оповіді (конотаційне й денотативне значення), як-от у новелі “Чув’яки”: “Злорадність 
– ах, яке це насолодне почуття!” [5: 95]. Проте частіше він вдавався до новелістичного 
пуанту, котрий не лише відігравав роль кульмінаційної вершини в сюжеті, але й різко 
змінював вектор оповіді або читацькі очікування. Наприклад, оповідання-утопія “Афар-
біт” (1923). 

В основі сюжету – винайдення німецький лікарем (що пізніше виявився шпигу-
ном) незвичайного розчину, афарбіту, який робить людину невидимою. Автор свідомо 
включає свій твір у світовий контекст фантастики, прямо вказуючи на інтертекстуальні 
зв’язки з “Людиною-невидимкою” Г. Велса, “Наутилюсом”, як писав С. Пилипенко, (на-
справді – “20 000 льє під водою” Ж. Верна), “Фаустом” Й.-В. Ґете (зокрема, декларується 
мотив чорнокнижництва). Окрім того, винахідник мріє: “Я здійсню казки Шехерезади 
і ввійду невидимий у палац Аладина” [5: 84]. Додамо, що здійснення однієї з одвічних 
людських мрій, втілених у численних казках, зокрема про шапку-невидимку, перегуку-
ється із надзвичайно популярним у ті роки романом В. Винниченка “Сонячна машина”, 
де художньо осмислюється мрія людства про рятунок від голоду. Зауважимо, що винахід 
братів Шторів, хоч й апокрифічно зреалізував сюжет про “манну небесну”, змусив чита-
ча задуматися: до яких наслідків приведе всезагальне сите існування, відсутність посту-
пу вперед, необхідності долати труднощі у боротьбі за шматок хліба. Людство в романі 
В. Винниченка дуже швидко деградувало, тож утопія трансформувалася в антиутопію.

У творі С. Пилипенка оповідач, палкий, ідейно свідомий революціонер, що перебу-
ває на секретній службі в одній із європейських країн, має на меті проникнути у палац до 
короля і знищити його: “Круг нього купчаться наші гетьманці, монархісти всіх кольорів, 
фашисти, всяке контрреволюційне сміття. Він – осередок їхнього мерзотного павутиння. 
Порвати його – і всі липучі нитки розвіються, переплутаються” [5: 81].

Але, одержавши чудовий винахід, оповідач не здійснив нічого героїчного, навпа-
ки, його невидимість призводить до морального падіння персонажа. Він вчиняє одну 
за одною хуліганські дії: б’є перекупку (“Ух, і затопив же я по цій ряжці! … Закувікала 
свинею, заверещала, як тисяча грамофонів попсованих” [5: 87]), наробив бешкету в теа-
трі: “Скинув брилика в якоїсь огрядної пані-непманки. Висмикнув із камзольки в когось 
годинника й кинув долі. Зірвав у генерала еполети. Сіпнув за бороду важного пузія. Дулею 
протяг по носі модника-джигуна. Кинув недокурка в декольте розмальованої цяці” [5: 87].

Нарешті головний герой крадькома входить до королівського палацу і потрапляє на 
таємну нараду. Проте  відчуває, що його присутність не залишилася непоміченою: роз-
виваючи плани ідеологічних диверсій і політичних дій, король постійно дивиться саме 
на те місце, де сидить невидимий оповідач. Юнак був змушений стрімголов тікати з па-
лацу, доки не закінчилася дія афарбіту. Розв’язка – як в Шевченковому “Сні”: головний 
герой прокинувся після значного сп’яніння. Таким чином, реалізуючи прийом “сюжет в 
сюжеті”, автор сатирично змальовує мізерність дій “полум’яних революціонерів” та ті 
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негативні наслідки, що можуть настати в результаті науково-технічного прогресу, якщо 
чудові винаходи потраплять до рук негідних людей. Тож можна стверджувати, що ідео-
логічно оповідання “Афарбіт” С. Пилипенка є близьким до роману В. Винниченка “Со-
нячна машина” і має елементи антиутопії.

Необхідно також згадати новели, що відверто базуються на анекдотичній ситуації, 
тобто максимально наближені за тематикою і структурою до класичної новели. Такими 
є новели “Банда” (комендант цукроварні Трясогуз викликав підмогу з міста, думаючи, 
що на них напала банда отамана Чорного. Насправді знімали фільм, кулеметом виявився 
кіноапарат); “Любовні пригоди” (в основі сюжету – пізнє кохання скромного працівника 
редакції до молодої співробітниці Кароліни Петрівни. Знайшовши оповідання чолові-
ка про його пристрасть до молоденької секретарки, дружина невдахи написала власне 
оповідання до суперниці, де розкрила їй непривабливі сторони подружнього життя), 
“Скарб” (про брильянти багатія Слуцького, котрий у могилу поніс таємницю, залишив-
ши зажерливих спадкоємців ні з чим), і нарешті “Гріх”, що навіть назву має відомої п’єси 
В. Винниченка. Оповідач почув за стіною готельного номера розмову “контрреволюціо-
нерів”, викликав НКВС, але виявилось, що це репетиція драми В. Винниченка.

У зразках малої прози С. Пилипенка переважає концентричний тип сюжету, коли між 
подіями встановлюються причинно-наслідкові зв’язки. Письменник намагається вияви-
ти глибинні конфлікти в суперечливій пореволюційній дійсності, актуальні для кожної 
людини.

Спостерігаємо три типи творів: соціально-психологічні оповідання і новели (“На 
хіднику”, “Товариська послуга”, “Поворот” та ін.), іронічні твори (“Безпрізвищний” 
тощо) і новели-анекдоти (“Друзі дітей”, “Банда”, “Гріх”).

Письменник будує свої твори, використовуючи виразність ретроспективної компо-
зиції, вводить “сюжет в сюжеті”. Оповідь нерідко ведеться від першої особи. Сучасник 
лідера “Плугу”, відомий літературознавець і перекладач Г. Майфет слушно зазначав: 
“Вже з прелімінарного переказу, у зв’язку з оцінкою стилю, ясна їх сюжетність <…>, що 
й зобов’язує до дбайливої мотивації, чіткої композиції, нарешті клімаксу, наявного з того 
ж переказу: пригода, помилка, непорозуміння – у випадку гумору; вчинок, убивство, кара 
– у випадку іншого стилістичного зафарблення, – така його форма” [4 : 224].

Сюжети творів С. Пилипенко брав із оточуючої дійсності. Зазвичай вони буденні, 
проте саме в їхній звичайності вповні розкривається “дух часу” пореволюційних десяти-
літь, твориться неповторна художня картина світу письменника. Природній гумор, спо-
стережливість і вміння через деталі передавати сутність подій, що відбуваються, вповні 
виявилися і в новелі-анекдоті “Джон-Вільям Петерсон”. Написана 1927 року, вона від-
биває протистояння С. Пилипенка і М. Хвильового в ході славнозвісної літературної дис-
кусії. Новела має сконцентрований сюжет, зав’язка якого розгортається у першій фразі, 
і стрімко прямує до несподіваного пуанту і парадоксальної, неочікуваної розв’язки: ре-
дактор часопису “Планета” шукає оригінальний твір для друку. В його образі вгадується 
М. Хвильовий: “Катуй мене далі, Ванцю! Життя вирує, мов повітря перед пропелером, 
мчить уперед, як рулон на ротаційці, а в них – ряска на ставу, скло, закаляне мухами, 
шмат іржавої жерсти” [5: 185]. Редактор дошкульно критикував “нездар”, котрі скла-
дають примітивні сюжети, проте йому сподобалося оповідання Джона-Вільяма Петер-
сона про нелегке життя Мері. Виявилося, що під іноземним псевдонімом заховався той 
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самий Ванця, заступник редактора Іван Васильович Петренко. Анекдотичність ситуації 
виявляється в тому, що сюжетні ходи українських “нездар” і “талановитого іноземця” 
ідентичні. Проте редактора не влаштувала Горпина чи Маруся, але точнісінько такі ж 
перипетії долі Мері видалися йому цікавими. У такий спосіб С. Пилипенко іронізує над 
проєвропейськими уподобаннями М. Хвильового. 

Особливе місце в творчому доробку письменника посідають твори на воєнну тема-
тику: “Тамбовці”, “Льодолом”, “У бору”, “Коли батько плакав”, “Тисячі в одиницях” та 
інші. Наприклад, в новелі “У бору” оповідач пригадує бій з білогвардійцями, в якому 
загинув його товариш Ковальчук. Опис бою доповнюється й увиразнюється позасюжет-
ними елементами – описами краси соснового бору, того життя природи, що постає перед 
людиною, коли вона сидить у засідці: боротьба комашок, осипання піску в ямці, немов 
крупний план у кінематографі, – вузлувате коріння столітньої сосни тощо. Напруга очі-
кування ворога у засідці швидко змінилася на відчайдушну сутичку: “Ніколи слухати. 
Дерево цього разу допомагає мені дійсно сховатися від ворожого багнета, а за мить мій 
багнет стримить офіцерові у ребрах” [5: 280].

Особливого значення для подальшої долі українських літературно-мистецьких орга-
нізацій набула зустріч 12 лютого 1929 року в Москві Й. Сталіна з делегацією письмен-
ників, куди увійшли М. Хвильовий, І. Кулик, А. Хвиля і С. Пилипенко. Вони порушили 
питання про “включення до складу України її етнографічних територій Курщини, Воро-
ніжчини, Кубані, відстоювали єдність у мові Наддніпрянщини та Галичини, говорили 
про неприпустимість зверхнього ставлення до українців та української культури…” [5: 
27]. Ця бесіда з “батьком народів” була початком кінця для українських діячів. Більшість 
із них була знищена. Понад шість десятиліть імена М. Хвильового, В. Підмогильного, М. 
Зерова та інших були невідомі на батьківщині. Серед приречених на забуття опинилося 
й ім’я С. Пилипенка. Проте його байки, оповідання і новели, заслуговують на вдумливе 
прочитання, а редакторська та організаційно-громадська діяльність – на гідне поцінуван-
ня. Глибокими видаються судження І. Сенченка: “Дивно, зміст повістей С. Пилипенка 
часом глибоко трагічний, а все полотно заповнене світлом, повітрям, тим, що незримо 
випромінювала велика душа письменника” [5: 681].
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интЕрмЕдиаЛЬнЫй анаЛиЗ ЛитЕратурного тЕКСта
(на материале рассказа А. П. Чехова «Ионыч»)

Стаття присвячена інтермедіальному аналізу оповідання А. П. Чехова «Іонич». До-
сліджуються особливості тексту, що є типовими для феномену інтермедіальності. 
Аналізується структурний паралелізм оповідання і сонатної форми.

Ключові слова: інтермедіальність, музичність, сонатна форма.
Статья посвящена интермедиальному анализу рассказа А. П. Чехова «Ионыч». Ис-

следуются особенности текста, типичные для феномена музыкальности литературы. 
Анализируется структурный параллелизм рассказа и сонатной формы.

Ключевые слова: интермедиальность, музыкальность, сонатная форма.
The article is dedicated to the intermedial analysis of Anton Chekhov’s short story 

“Ionych”. The work deals with the features of the text that are typically associated with the 
musicality of fiction. The structural parallelism of the short story’s composition and sonata 
form is analyzed.

Key words: intermediality, musicality, fiction, sonata form.

Соединение различных методологий в поисках наиболее эффективных подходов к 
исследованию тех или иных феноменов человеческой жизни в последние годы приоб-
рело характер тенденции. В науке взаимообмен приемами и методами между смежными 
областями знания стал активизироваться как следствие желания создать научный метая-
зык. В то же время, в искусстве интерес авторов к воссозданию принципиальных особен-
ностей другого вида искусства на языке своего связан, с одной стороны, со стремлением 
расширить арсенал изобразительно-выразительных средств, а с другой – с глобализацией 
мира как социокультурного пространства.  Среди проявлений интермедиальности в ис-
кусстве важное место занимает феномен музыкальности литературы. По А.Е. Махову, му-
зыкальность – «аномальное (на фоне обычного текста, признаваемого немузыкальным) 
усиление структурно-архитектонических моментов, либо… их ослабление» [1: 132]
©   Рубинская Е.С., 2012
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Музыкальность произведений А. П. Чехова – не новая тема для отечественного ли-
тературоведения. Многие чеховские тексты содержат компоненты, являющиеся важ-
нейшими для феномена музыкальности: с одной стороны, это ясная и четкая структура, 
сформированная с помощью системы повторов, с другой же – отражение текучести, из-
менчивости жизни. Одним из примеров классического интермедиального исследования 
можно назвать анализ сонатности чеховского «Черного монаха» (работы Н.М. Фортуна-
това, О.В. Соколова, Р. Бартлетт и др.) По итогам собственного анализа «Черного мона-
ха» мы выделили основные структурные элементы повествования, отражающие прин-
цип музыкальности в рассказе: 

 – две контрастные образные сферы, сопоставимые с главной и побочной партией 
сонатной формы; 

– четыре этапа развития (экспозиция, разработка, реприза и кода);
– лейтмотив (образ черного монаха), система повторов как формо-образующий эле-

мент. 
– двутемность (термин М.М. Гиршмана [2]) как принцип построения текста, прису-

щий не только образным сферам, но и конкретным образам и описаниям. 
Анализ исследований по теме указывает на то, что попытки разбора структуры рас-

сказа  А. П. Чехова «Ионыч» с точки зрения сонатной формы в отечественном литера-
туроведении еще не предпринимались. Тем не менее, на наш взгляд, это можно и нужно 
сделать – такой подход к произведению позволит сформулировать выводы о связи сонат-
ности со спецификой чеховского слова.  Как и в «Черном монахе», в «Ионыче» можно 
сразу же выделить репризу – четвертая глава повторяет первую и часть второй почти зер-
кально, от самой сюжетной ситуации до отдельных фраз и описаний. В рассказе также 
есть своего рода лейтмотив, объединяющий темы искусства и смерти. Наконец, принцип 
двутемности в «Ионыче» используется, на наш взгляд, еще более последовательно, чем 
в «Черном монахе». 

С этой точки зрения структура рассказа может быть представлена следующим об-
разом:

 ЭКСПоЗиЦиЯ        раЗраБотКа                                                      рЕПриЗа       Кода
 (дом Туркиных) (дом Туркиных, кладбище, дом Туркиных)  (дом Туркиных) (город)
          I глава                    II,  III главы                                             IV глава             V глава

Двутемность образов в «Ионыче» задается уже первой фразой: «Когда в губернском 
городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как 
бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, 
театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с ко-
торыми можно завести знакомства». Далее сообщается, что примером такой приятной во 
всех отношениях семьи могут служить супруги Туркины и их дочь Екатерина Ивановна 
– двутемность образа города С. вообще переносится и на эту конкретную семью. Турки-
ны изображаются как наделенные всевозможными талантами: актерским, писательским, 
музыкальным. 

«Приезжим», который в какой-то степени должен оценить культурный уровень жи-
телей С., оказывается молодой уездный врач Дмитрий Ионыч Старцев, которому Тур-
киных рекомендуют. Указывается, что при первой встрече Старцев и Иван Петрович 
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Туркин говорят «о погоде, о театре, о холере» - театр как форма искусства оказывается 
такой же обыденной темой для разговора, как и погода. С другой стороны, именно такое 
окружение слова «театр» связывает его с темой смерти в произведении – связь искусства 
со смертью будет не раз, в шутку или всерьез, подчеркнута в рассказе. Эту тему, как нам 
кажется, можно выделить в тексте в качестве лейтмотива – аналогично образу черного 
монаха в одноименном рассказе. 

Туркиных и их таланты уместно было бы выделить в качестве главной партии рас-
сказа – несмотря на то, что главным героем произведения является Старцев, именно он 
меняется под влиянием окружения, в котором находится, а не меняет его, как Коврин в 
«Черном монахе». Несмотря на то, что реприза в «Ионыче» также меняет эмоциональный 
тон из-за изменившегося восприятия героя, это обусловлено здесь внешними факторами, 
в то время как Коврин страдает в первую очередь из-за порождений своего собственного 
разума. В целом же следует отметить похожую роль лейтмотива в обоих случаях – об-
разы, представленные лейтмотивом, оказывают сильное влияние на психологию главных 
героев и в конце концов предопределяют их судьбу и их отношение к жизни. 

Образная сфера Туркиных остается неизменной на протяжении всего рассказа, под-
черкивая и усиливая изменения, происходящие с молодыми героями. Исходя из этого, 
образная сфера Старцева и Котика может быть соотнесена с побочной партией – в пер-
вую очередь их выделяют на фоне других молодость и устремления, пусть и во многом 
наивные. Оба они хотят большего от своей теперешней жизни, однако в конечном итоге 
не замечают очевидного – Котик отказывается от любви ради призвания, Старцев от-
казывается от призвания ради денег. Имея благие намерения и стремление вырваться из 
рутины своего городка они в конце концов сливаются с другими обывателями, попадая 
«в одну тональность» с главной партией: примечательно, что в репризе мы видим уже не 
доктора Старцева и Котика, а озлобленного на весь мир Ионыча и Екатерину Ивановну, 
утратившую иллюзии и рано постаревшую. На наш взгляд, здесь еще раз необходимо под-
черкнуть, что выделение образных сфер, аналогичных партиям в сонатной форме, являет-
ся условным и служит для более глубокого анализа изменений структуры произведения.

Сцена знакомства Старцева с Туркиными представляет собой экспозицию. Здесь 
впервые задаются повторяющиеся характеристики членов семейства: каламбуры Ива-
на Петровича («Здравствуйте пожалуйста», «Вы не имеете никакого римского права» 
и проч.), кокетство Веры Иосифовны и ее роман, игра Котика на фортепиано. Тон по-
вествования в экспозиции скорее лирически простодушный, чуть насмешливый, а не 
откровенно саркастический и горький, как это будет в репризе. Тон этот, как и в «Черном 
монахе», созвучен восприятию главным героем тех или иных событий. Старцев хвалит 
творчество Туркиных вслед за другими слушателями, не вполне самостоятельно, но и 
явной неприязни оно у него не вызывает. Роман Веры Иосифовны явно графоманский, 
однако автор указывает на это с мягкой иронией, при помощи того же сочетания несоче-
таемого: произведение, начинающееся словами: «Мороз крепчал…» – читается публике 
в жаркий летний день; слушатели чувствуют, что оно «о том, чего никогда не бывает 
в жизни», однако заворожены им. Контраст между романом и реальностью усиливает-
ся при упоминании о хоре песенников, исполняющем «Лучинушку» неподалеку – его 
слушают в таком же молчании, понимая, что это, в свою очередь, «то, чего никогда не 
бывает в романе и что бывает в жизни». 
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Следующая сцена изображает игру Котика на фортепиано и полностью строится на 
внутренних противоречиях. Котик не играет, а «ударяет по клавишам»; ее манера игры 
скорее утомляет, чем доставляет удовольствие. Исполняется «интересный, длинный и 
однообразный» пассаж; раздаются «шумные, надоедливые, но все же культурные зву-
ки». Это описание игры характеризует двойственное восприятие творчества Туркиных 
вообще: если воспринимать его на уровне семейного развлечения, в нем нет ничего пре-
досудительного, но в больших количествах оно утомляет и раздражает. 

Лучше всего искусство Туркиных характеризуется небольшим обменом репликами, 
состоявшимся после чтения романа Веры Иосифовны – когда растроганный Иван Пе-
трович говорит, что это «недурственно», один из гостей, который больше не появляется 
в рассказе и так и остается неназванным, отвечает как бы про себя: «Да… Действитель-
но». Произведения Туркиных действительно недурственны, не более и не менее того. 
Семейство искренне в желании сделать своим гостям приятное, однако для человека, 
находящегося в поиске истины, этого вряд ли достаточно. «Культурности», как сказано 
выше, этих звуков как раз довольно для провинциального городка С. 

Важно обратить внимание на появления лейтмотива в экспозиции: фразы «Умри, Де-
нис, лучше не напишешь» и «Умри, несчастная» иронически связывают темы искусства 
и смерти. Ирония в том, что творчество Туркиных – не то высокое искусство, ради кото-
рого стоит умирать. Напротив, оно является частью быта, «культурной жизни», но никак 
не связано с категориями смерти и бессмертия. 

Главы со второй по четвертую представляют собой разработку, где развивается ма-
териал, изложенный в экспозиции. В первую очередь это развитие связано здесь с нача-
лом романа Старцева и Котика – проявление их истинных чувств по отношению друг к 
другу и к своей нынешней жизни и будет представлять собой кульминацию разработки. 
Изображение зарождающейся любви между молодыми людьми во многом напоминает 
«Черного монаха», поскольку содержит определенные противоречия и между чувствами 
героев друг к другу, и в самих этих чувствах. Их образную сферу здесь можно описать 
как контрастную побочную партию – оба героя противостоят среде, контрастны ей; в 
отличие от старших Туркиных и других обывателей, у них еще есть какие-то цели в 
жизни. Тем не менее, при развитии их образов оказывается, что их высокие намерения 
противоречат друг другу. 

С самого начала второй главы, когда становится ясно, что Старцев влюблен в Екате-
рину Ивановну, видно несовпадение в их эмоциональном настрое. Котик откровенно ко-
кетничает со своим возлюбленным, то притворяясь безразличной к нему, то назначая ему 
свидания. Она слушает его восторженные речи, «как бы недоумевая и не понимая, что 
ему от нее нужно»; в саду говорит со Старцевым «сухо, деловым тоном», в то время как 
он восхищен ею и всячески пытается это ей показать. По-видимому, речь здесь идет не о 
любви, предначертанной свыше, а о чем-то спонтанном и изначально дисгармоничном. 

В «кладбищенском» эпизоде переплетаются сразу несколько важнейших тем рас-
сказа и особенно ясно просматривается смысл лейтмотива. Именно после поездки на 
кладбище характер Старцева начинает меняться, отсюда начинаются его сомнения и в 
любви к Котику, и в необходимости женитьбы на ней. Еще при упоминании в записке 
девушки места встречи – кладбища – Старцев, «придя в себя», думает, что это с ее сторо-
ны неумно. То, что он начинает приходить в себя (то есть отдаляться от своего чувства, 
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рационализировать его), во многом определяет разочарование, которое происходит с ним 
во время пребывания на кладбище. 

В этой сцене Старцева пугает смерть как «нехорошая шутка жизни», после чего он 
оказывается не в силах ни следовать своему призванию, ни сохранить любовь к Котику. 
Сначала он представляет мертвым себя самого, потом начинает думать «о том, сколько 
здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очарователь-
ны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке.» Образом, ярко от-
ражающим смысл лейтмотива, становится здесь памятник Деметти, у которого Котик 
назначает Старцеву свидание.  Сообщается, что «когда-то в С. была проездом итальян-
ская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник». Эта фраза 
заключает в себе несколько смыслов и оказывается созвучна нескольким темам рассказа 
сразу: во-первых, певица является приезжей, а отношение приезжих к городу С., как 
мы помним, задано в самом начале рассказа. Здесь становится ясно, что «приезжесть» в 
какой-то степени несовместима с полноценной жизнью в С. – пример самого Старцева 
будет тому доказательством. Во-вторых, здесь снова связываются искусство и смерть, но 
уже совсем не в шутку.

Кульминацией развития материала в разработке становится отказ Екатерины Ива-
новны выйти замуж за Старцева. Этот эпизод демонстрирует как постепенную эволю-
цию характеров главных героев, так и их резкое отдаление друг от друга. Главный герой 
начинает постепенно превращаться в Ионыча –  время от времени он ловит себя на мыс-
ли, что ему не стоит жениться; другой повторяющейся мыслью для него в этот период 
становится «не надо бы полнеть». Несмотря на то, что Старцев специально готовится 
к предложению и не сдается, когда сделать его оказывается «неудобным», всего лишь 
через два или три дня после отказа, когда Екатерина Ивановна уехала поступать в кон-
серваторию, он «успокоился и зажил как прежде». 

Реприза – пятая глава – почти зеркально повторяет экспозицию. Ионыч возвраща-
ется в дом Туркиных после долгого отсутствия и обнаруживает, что за это время здесь 
ровным счетом ничего не изменилось. Примечательно то, что здесь не повторяется сцена 
игры Екатерины Ивановны. «Я такая же пианистка, как мама писательница», – говорит 
она Ионычу и обещает больше не играть при нем. Главный герой тоже заметно изменил-
ся – он теперь не в состоянии слушать шуточки Ивана Петровича и роман Веры Иоси-
фовны без того, чтобы не наклеить на них ярлыки пошлости и безвкусицы. В том, что 
положение героев становится двойственным (они не принадлежат среде и в то же время 
подобны ей), мы видим еще одно проявление принципа двутемности. 

Главная партия, как мы видим, действительно поглощает побочную – первое же 
разочарование в жизни Старцева и Котика заставляет их сдаться и плыть по течению 
жизни вместе с другими обывателями. Примечательно то, что и попав в одну тональ-
ность с главной партией, они по-прежнему друг друга не понимают – Екатерина Ива-
новна вдохновенно говорит о том, что Старцев остался верен призванию, и не замечает 
в нем располневшего брюзгу, считая, что он «загорел и возмужал». Учитывая перемены, 
произошедшие в характере и образе жизни Ионыча за это время, неудивительно, что 
такие слова бывшей возлюбленной ранят его.

Сцена в саду зеркально отражает происходившее во второй главе: там влюбленный 
Старцев умолял Котика выйти в сад, теперь же героиня просит его посидеть с ней на 
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скамейке, как прежде.  Поначалу ему кажется, что «в душе затеплился огонек»; возмож-
ность новой любви или, по крайней мере, теплые воспоминания о прежней на какой-то 
момент становятся для него приятны. В сущности, чувства героя с поправкой на про-
шедшие четыре года остались такими же теплыми: «И теперь она ему нравилась, очень 
нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, — он и сам не 
мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде». Но как 
только Екатерина Ивановна признается, что все это время видела в нем идеал, Старцев 
раздражен несовпадением этих слов с реальностью. Автор пользуется здесь тем же при-
емом, что и в «Черном монахе», перечисляя в одной фразе все ключевые мотивы произ-
ведения:  «Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и 
дороги когда-то, он вспомнил всё сразу — и романы Веры Иосифовны, и шумную игру 
Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если 
самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.» 

Эта фраза начинает коду. После обобщения лишь кратко сообщается о дальнейшей 
судьбе Ионыча, который к Туркиным больше не ездит, совсем располнел и обрюзг и 
теперь одержим только зарабатыванием денег. Указано, что Иван Петрович Туркин со-
всем не изменился, а вот Котик «заметно постарела и похварывает» - еще одно созвучие 
образу ее матери. 

Смысл сопоставления рассказа «Ионыч» с сонатной формой не заключается толь-
ко лишь в отработке технологии интермедиального анализа на конкретном материале 
– сравнение структуры рассказа и сонатной формы позволяет наметить закономерность 
использования приемов, связываемых с принципом музыкальности, в чеховских тек-
стах.  Принцип двутемности для рассказа является ключевым и задается уже первой 
фразой, отражая неоднозначность, противоречивость происходящего и нежелание ав-
тора давать отчетливую оценку событиям. Образная сфера Туркиных (главная партия) 
остается неизменной на протяжении всего рассказа, подчеркивая и усиливая изменения, 
происходящие с молодыми героями. В свою очередь, образная сфера Старцева и Котика 
(молодость, высокие устремления, влюбленность) может быть соотнесена с побочной 
партией. Тема смерти становится лейтмотивом, в какой-то степени аналогичным образу 
черного монаха в одноименном рассказе, но еще более раздробленным, «распыленным» 
по ткани повествования. В обоих случаях образы, представленные лейтмотивом, оказы-
вают сильное влияние на психологию главных героев и в конце концов предопределяют 
их судьбу и их отношение к жизни.

Значение репризности в обоих рассказах похоже. Повторение целого эпизода с по-
стоянным сравнением прежней и нынешней ситуации в восприятии героя служит для 
того, чтобы показать крайние точки развития одной из образных сфер (в данном слу-
чае это делается на примере развития образов героев) на фоне другой образной сферы, 
остающейся неизменной. Оба эпизода разделяет определенная временная дистанция – 
год в «Черном монахе» и целых четыре года в «Ионыче». Если в первом случае стре-
мительность изменения характера Коврина и восприятия им собственной жизни была 
обусловлена прогрессирующей болезнью, то более длинный временной промежуток в 
«Ионыче» служит для отражения постепенности перемен в жизни героя, относительного 
однообразия его существования. Здесь признаки этих перемен как бы растворены в по-
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вседневности, в то время как в случае с «Черным монахом» заглавный персонаж служил 
мощной движущей силой для развития характера героя. Принцип двутемности является 
одной из причин такой «растворенности» - двойственное отношение автора и героев к 
тем или иным фактам действительности прослеживается на уровне мельчайших деталей 
и зачастую может быть понято только в комплексе с другими подобными деталями, или 
домыслено читателем как подтекст. 

На наш взгляд, чеховская концепция красоты бытия, красоты человеческой жизни, 
видимой даже в горькие и несчастливые моменты, строится именно на тех двух нача-
лах, которые исследователями отмечаются как «музыкальные». Анализируемое произ-
ведение Чехова, с одной стороны, отражают извечное свойство жизни повторяться до 
мелочей, а с другой стороны – ее текучесть, изменчивость, которая на фоне так или иначе 
повторяющихся событий особенно заметна.
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авторСКиЕ ЖанровЫЕ номинаЦии 
в  руССКой  ПроЗЕ  КонЦа  ХХ – начаЛа XXI вв.

В роботi обговорюються питання про радикальнi змiни жанрового мислення в 
лiтературi ХХ ст., про причини та шляхи трансформацii  романної форми, про змiщення 
центру конструювання художнього цiлого до сфери стилю.

Ключовi слова: сучасна проза, жанровi трансформацiї, роман, оповiдання, цикл.
В работе обсуждаются вопросы о радикальных изменениях жанрового мышления в 

литературе ХХ века, про причины и пути трансформации романной формы, про пере-
мещение центра конструирования художественного целого к сфере стиля.

Ключевые слова:  современная проза, жанровые трансформации, роман, рассказ, 
цикл.

The present article raises the problems of radical changes in genre thinking during the last 
half of the 20th century, of the causes and ways of   transforming the novel form, of replacing 
the centre of constructing the artistic whole into the realm of style.

Кey words: modern prose, genre transformations, a novel, a short story, a cycle.

Русские писатели всегда демонстрировали самобытное понимание жанра, выходя за 
пределы устоявшихся параметров. Жанр всякий раз творится заново, обновляется инди-
видуальностью выражения, неповторимой авторской интонацией. 

Как полагает современная жанрология [1], трансформация жанровых форм в меняю-
щейся парадигме художественности происходит в ориентации на структурный принцип 
«ведущего жанра», становящийся метажанровым принципом. Доминирование романа в 
эпоху реализма проявилось в «романизации» других жанров. М. Бахтин, проанализиро-
вав особенности романного слова, открыл неограниченные возможности его смыслового 
насыщения и жанрового обновления. Находясь в процессе «становления» и «неготов-
ности», роман противостоит сложившимся «твердым формам», обладающим «завер-
шенной целостностью». Он являет собой первый в истории литературы неканонический 
жанр «вероятностно-возможной» модальности [2: 319]. 

В эпоху социальных катаклизмов и военных катастроф ХХ века гуманистические 
идеи классического романа, утверждавшего абсолютную ценность личности, вступают в 
противоречие с набирающим ускорение процессом обесценивания человеческой лично-
сти. Традиционная реалистическая техника художественного анализа отношений среды 
и человека в новых социокультурных условиях подвергается разрушению. Роман ХХ 
века превращается в систему нарративов.

Спор о судьбах романа не прекращается. Между тем на рубеже ХХ – XIX веков ро-
ман по-прежнему остается наиболее востребованным жанром и в реалистической (ро-
ман-эпопея «Красное колесо», 1990, А. Солженицына, «Роман воспитания», 1996, Н. 
Горлановой, семейные саги «Московская сага», 1994, В. Аксенова, «Дом, который по-
©   Маркова Т.Н., 2012
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строил дед», 1991, Б. Васильева, «Медея и ее дети», 1996, Л. Улицкой), и в постмодер-
нистской прозе («Роммат: роман-фантазия на историческую тему», 1990, Вяч. Пьецуха; 
«Бесконечный тупик: роман-комментарий», 1991, Д. Галковского; «Поселок кентавров: 
роман-гротеск», 1993, А. Кима), и в массовой литературе, (исторические детективы 
«Приключения Эраста Фандорина», 1998, Б. Акунина, полицейские детективы «Смерть 
ради смерти», 1995, А. Марининой, фэнтези-романы «Кольцо тьмы», 1993, Н. Перумова). 

Нам представляется, что жанровые трансформации художественной словесности 
конца ХХ – начала ХХI века осуществляются преимущественно в двух направлениях: к 
расширению границ и скрещиванию жанров, это путь гибридизации, и к сужению семан-
тического поля, редукции, это путь минимализации. 

Жанровая маркировка, вводимая самими авторами, сигнализирует читателю об из-
бранном им пути: «Дурочка: роман-житие», 1998, С. Василенко, «Сбор грибов под му-
зыку Баха: роман-мистерия», 1998, А. Кима,  «Орфография: опера в трех действиях», 
2003, Д. Быкова. 

Жанровая минимализация кладется в основу новых романных форм: Д. Пригов. Жи-
вите в Москве: рукопись на правах романа, 2000;  Ю. Дружников. Смерть царя Федора: 
микророман, 2000; А. Жолковский. Эросипед и другие виньетки, 2003. Приемы сверты-
вания повествования обнажаются уже на уровне авторского определения жанра: «ма-
ленькая повесть», «короткая повесть», «мемуарные виньетки», «микророман». 

В новейшей словесности явно присутствует установка на «открытость и незавершен-
ность», что одновременно сближает ее и с «романным контрапунктом», и с лирической 
системой циклообразования. Каждый отдельный рассказ представляет лишь фрагмент, 
«кусок» распавшейся целостности. Произвольно располагая эти «куски» и фрагменты, 
писатель складывает из них бесконечное множество «узоров». Именно так образуются, 
варьируются и разрастаются (по объему и составу) прозаические циклы Л. Петрушев-
ской: «Реквиемы», «Тайна дома», «В садах других возможностей». В этом же направле-
нии работают В. Пьецух («Русские анекдоты», 2000), Е. Попов («Веселие Руси», 2002),  
Л. Улицкая («Девочки», 2002, «Люди нашего царя», 2006) и др. Как развернутые циклы 
рассказов могут быть прочитаны произведения, именуемыми романами нашего времени, 
«Счастье возможно» О. Зайончковского, 2009 и «Зеленый шатер» Л. Улицкой.

Причины циклизации как одной из активных жанровых модификаций следует ис-
кать в глубинных слоях культурно-эстетического сознания, в ревизии самого понятия 
«целостность» в переходный период от классической к нетрадиционной парадигме ху-
дожественности. 

Среди тенденций современного этапа жанровой эволюции следует выделить сти-
рание границ между фиктивным и документальным повествованием. В поэтике «нон-
фикшн» написаны «романы голосов» С. Алексиевич («Цинковые мальчики», 1991, «Чер-
нобыльская молитва», 1990). Роман Л. Улицкой «Даниэль Штайн переводчик», 2007, 
состоит из писем, дневниковых заметок, газетных статей и фрагментов личной истории 
эмигрантки из России, расследующей обстоятельства своего рождения. В книге сочета-
ются элементы агиографического жанра и современного сказа.

Показателем сознательного выбора писателем оригинальной жанровой стратегии 
становятся авторские указания на жанр, количество и многообразие которых делают ак-
туальным вопрос об их типологии [3]. Характер жанровых номинаций свидетельствует, 
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с одной стороны, о жанровой рефлексии автора, с другой – о разрушении и сознательной 
трансформации традиционных моделей.          

Жанровый подзаголовок создает у читателя определенные ожидания содержания и 
формы текста. Таким способом автор активизирует читательское восприятие за счет ас-
социативной разветвленности, необходимости одновременного учета разных составля-
ющих. С другой стороны, авторский подзаголовок вступает в диалогические (а иногда и 
оппозиционные) отношения с жанровым каноном, национальной традицией, сигнализи-
руя об экспериментальном характере произведения. 

Зачастую жанровое определение уточняется эпитетами, дополнениями, которые мо-
гут указывать на тему («Временитель: Роман о дружбе и любви», 1987, С.  Есина) или 
объем («Спички: Маленький роман, 1993, А. Бородыни), на структуру («Желябугские 
выселки: Двучастный рассказ», 1999, А. Солженицына) или субъекта повествования 
(«Дружбы нежное волненье: Записки провинциала», 1992, М. Кураева). Между тем 
совершенно очевидно, что дело отнюдь не столько в указании на тему или объем, сколько 
в авторской установке на создание аллюзивного поля и управление читательским вос-
приятием. 

Авторские жанровые номинации нередко указывают на те или иные литературные 
или фольклорные жанры («Поющие в Интернете: сказки для взрослых», 2002, В. Туч-
кова; «Отец-Лес: Роман-притча»,1993, А. Кима), обнаруживая присутствие разных 
жанровых кодов, объединение которых рождает новую жанровую модель: роман-иссле-
дование, роман-гротеск, роман-наваждение, роман-травелог («Пирамида: Роман-на-
важдение в трех частях», 1994, Л. Леонова; «Поверх Фрикантрии, или Анджело и 
Изабелла: мужской роман-травелог», 2008, С. Кибальчич).

В процесс жанрообразования вовлечены не только жанры из смежных речевых сфер 
(монолог, диалог, исповедь), но и из области искусства (с обращением к поэтике живопи-
си, театра, кино): «Ночной дозор: Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР 
тов. Полуболотова», 1988, М. Кураева; «Братья: Уличный романс», 1995, А. Слапов-
ского; «Синдикат: Роман-комикc», 2006, Д. Рубиной; «Смерть автора: Филологический 
триллер», 2007, М. Елифёровой.

Интермедиальная поэтика важна в плане выяснения степени проницаемости границ 
между искусствами, их взаимодействия в рамках словесного искусства, текстообразую-
щих и смыслообразующих функций визуальных и музыкальных кодов. Назовем такие 
произведения, как «Ермо», 1996, Ю. Буйды; «Прохождение тени», 1997, И. Полянской; 
«Сбор грибов под музыку Баха», 1998, А. Кима; «Опыты», 2002, М. Вишневецкой; «Быть 
Босхом», 2004, А. Королева, объединенные стремлением классифицировать интермеди-
альные коды и выявить персоналии художников и музыкантов, определяющих автокон-
цепцию современной прозы. Экспансию музыкальных жанровых номинаций в новей-
шей прозе современная наука связывает с кризисом жанрового мышления и тенденцией 
метафоризации всех уровней современного повествования.

Взаимодействие литературы ХХ века с кинематографом обусловливает доминирую-
щие позиции монтажно-коллажных конструкций и, соответственно, отражается в жан-
ровых подзаголовках: «Long Distance, или Славянский акцент: сценарные имитации», 
2000, М. Палей; «Мастер Хаос: роман-коллаж», 2002, Е. Попова. Кинонарратив диктует 
отстраненность повествования, к примеру, в сборнике В. Сорокина «Четыре», 2005, где 
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рассказы, сценарии и либретто собраны по сходству повествовательной оптики – бес-
страстности, внимательности и отстраненности видеозаписывающего устройства – ка-
меры, которая стоит между читателем и текстом сценария, что сообщает сценарному 
тексту большую степень условности (бóльшую, чем в пьесе).

Ещё одна жанровая новация в словесности эпохи всеобщей компьютеризации – 
литература, вводящая поэтику Интернет-общения: «Поющие в Интернете: сказки для 
взрослых, 2002, В. Тучкова; «Flashmob. Государь всея Сети», 2007, А. Житинского. По-
следний позиционируется как «приватный онлайновый дневник одного малоизвестного 
юзера», полученный издателем по почте на CD-диске. Ученый физик, используя прин-
цип работы больших самоорганизующихся систем, создает информационную пирамиду; 
в результате организуемые им акции (флешмобы) сотрясают не только Интернет, где они 
зарождаются, но и порядок в стране. 

 Компьютерные технологии активно взаимодействуют с литературой, порождая но-
вые формы, способы организации повествования. В художественных текстах они реали-
зуются на разных уровнях поэтики как приемы: на словесном уровне – введение специ-
альной лексики и элементов компьютерной программы; на сюжетно-композиционном 
уровне – сценарии видеоигр («Принц Госплана» В. Пелевина, «Друг утят» Д. Галков-
ского), организация текста в виде Интернет-сайта («Акико» В. Пелевина). Новейшей 
технологией, перенесенной из компьютерной сферы в литературу, представляется чат 
– вид сетевого общения, характеризующийся интерактивностью и ориентацией на раз-
говорный стиль. В такой форме написан «Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре» 
В. Пелевина. На наших глазах рождается новая жанровая форма, которой адекватного 
названия еще не найдено.  

Установка на поиск «эксклюзивных» названий проявилась и на жанровом поле лите-
ратурных биографий. Так, в оригинальном исследовании уральских ученых о книгах се-
рии «ЖЗЛ» приводится ряд таких примеров: биография-версия (И. Волгин), биография-
детектив, биография-роман (А. Варламов), жанр без правил (А. Холиков), биография 
сознания, экзистенциальная биография (Л. Панн), биография-прощание (Е. Луценко), 
интеллектуальная биография (Д. Бабич), фантастическая биография (Е. Погорелая). 
Книги, выполненные в формате «ЖЗЛ» и выдаваемые за биографии, Т. Снигирева и А. 
Подчиненов квалифицируют как литературоведческие работы: в них зачастую «жизнео-
писание замещается литературоведением, причем техника анализа текста инициирована 
не установкой на читательскую аудиторию, но той филологической школой, к которой 
принадлежит исследователь» [4: 314].  

Книги  писателя о писателе – «Михаил Булгаков», 2008, А. Варламова, «Максим 
Горький: миф и биография», 2008, П. Басинского, «Борис Пастернак», 2005, Д. Быкова 
– ученые предлагают именовать «литературоведческими романами». Литературовед-
ческий роман, по убеждению исследователей, совмещает научную добросовестность, 
фундаментальность, основательное знание творческого наследия писателя, мемуарной 
литературы, предшествующих литературоведческих концепций, и художественную 
установку – через судьбу и творчество того или иного литератора передать собственное 
видение и понимание не только текста, но мира.

На рубеже столетий о себе заявляет новое жанровое образование – филологический 
роман: «Довлатов и окрестности», 1999, А. Гениса, «Ложится мгла на старые ступени: 
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Роман-идиллия», 2001, А. Чудакова, «Сентиментальный дискурс: Роман с языком», 2001, 
В. Новикова. Современная критика не без основания полагает, что главным героем лите-
ратуры становится сочинитель, писатель. Достаточно назвать книги, удостоенные авто-
ритетных премий: «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992, М. Харитонова, 
«Трепанация черепа», 1996, С. Гандлевского,  «Ермо», 1996, Ю. Буйды,  «Андеграунд, 
или Герой нашего времени», 1998, В. Маканина, «Венерин волос», 2007, М. Шишкин, 
«Счастье возможно», 2009, О. Зайончковский.

Таким образом, для современной литературы в целом характерна установка на жан-
ровый эксперимент, активное использование моделей и форматов нехудожественных 
текстов. В эпических формах наблюдается ослабление сюжетной линии, модальная, вре-
менная и субъектная неопределенность, смещение пространственно-временных планов 
и точек зрения. Эстетическая рефлексия автора зачастую проявляется в жанровой но-
минации. Авторское жанровое определение задает образ, который становится значимой 
частью текста, включается в образную структуру произведения, становится выражением 
авторской позиции. 

ЛитЕратура

1. Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин М.М., 
Литературно-критические статьи. М. 1986; Шайтанов И. Жанровое слово у Бахтина и 
формалистов // Вопросы литературы. 1996. № 3. С. 89-115; Лейдерман Н.Л. Теория жан-
ра: Научное издание. – Екатеринбург: Изд-во Урал.гос.пед.ун-та, 2010.

2. Бройтман С.Н. Историческая поэтика. – М.: Академия, 2004. 
3. Звягина М.Ю. Феномен авторского жанрового определения в русской прозе второй 

половины ХХ - начала XXI века // Дергачевские чтения. Материалы конф. 9-10 октября 
2008г. Екатеринбург, 2009. С.109-114. 

4. Снигирева Т.А., Подчиненов А.В. Серия ЖЗЛ: поиски жанра // Литература в кон-
тексте современности. Материалы конф. 12-13 мая 2009. Челябинск, 2009. С. 312-317.



304

УДК 811.161.1:81’42
Русенко Т.И.

(Донецк, Украина)

ЗаПаХовЫЕ номинаЦии в авторСКой 
КартинЕ мира и.а. Бунина

Стаття присвячена розгляду одоративних назв у творах І.О. Буніна з метою опису 
характерних рис картини світу письменника, а також виявленню фактів культури, що 
вплинули на його світогляд.

Ключові слова: мовна картина світу, одоративні назви, запах, культура, твори 
І.О. Буніна.

Статья посвящена рассмотрению одоративных номинаций в произведениях И.А. Бунина 
с целью описания характерных черт картины мира писателя, а также выявлению фак-
тов культуры, повлиявших на его мировоззрение.

Ключевые слова: языковая картина мира, одоративные номинации, запах, культу-
ра, произведения И.А. Бунина.

This paper is devoted to the analysis of olfactory nominations in the works by Ivan Bunin 
and to the investigation of characteristic features of the writer’s worldview and cultural facts 
that influenced his outlook.
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что язык является  не 
только средством коммуникации, но и отражает взгляд на мир тех, кто на нем говорит. 
Так, Альвино Е. Фантини (Alvino E. Fantini) отмечает: «Languages are more than mere 
tools. They are, in fact, paradigms of view of the world» (Языки – более чем просто инстру-
менты. Они являются, по сути, парадигмами видения мира [перевод наш]) [1: 1].  В связи 
с этим появляется интерес к языку как носителю мировоззрения определенного народа. 
То, что мы называем языковой картиной мира1, а Дэн Мунхавк Алфорд (Dan Moonhawk 
Alford) предлагает обозначить термином словесный мир (wordworld), является важней-
шей частью картины мира (worldview) [2: 1].  

Значения, в которых классифицируется наш опыт, культурно детерминированы, так 
что они существенно варьируются от культуры к культуре [3]. При этом также варьиру-
ются значения, состав лексики и т. п. Это в числе прочего обуславливает специфику той 
или иной языковой картины мира.

Наши знания о картине мира формируются также и относительно нашей языковой 
картины мира. Тут соединяются и индивидуальные особенности познания действитель-
ности, и всеобщие закономерности. 

По В.Н. Манакину, на формирование различий языковых картин мира влияют три 
фактора, которые, в сущности, и составляют человеческое бытие: природа, культура, по-
знание [4].

1  Языковая картина мира – это отраженный средствами языка образ сознания-реальности, мо-
дель интегрального знания о концептуальной системе представлений, репрезентируемых языком [4]. 
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Этот факт способствует появлению работ, в которых анализируются явления культу-
ры через призму языка (примером могут служить работы К. Хреа, К. Фердензи, Д. Ва-
лентина и Х. Абди, изучающих и сравнивающих восприятие запахов представителями 
нескольких культур [5]). 

В свете вышесказанного актуальной представляется проблема изучения той или 
иной индивидуально-авторской картины мира как фрагмента национальной языковой 
картины мира, рассмотрения того, каким образом в такой художественной картине мира 
сочетаются общеязыковые и индивидуально-авторские черты.

Объектом нашего анализа являются номинации со значением ‘запах’ в русском язы-
ке. При этом особенности номинаций указанного типа анализи руются в разных сферах 
реализации языка, в том числе и в художественной речи.

В предлагаемой статье анализ обозначенных единиц осуществляется на примере 
произведений великого русского писателя И.А. Бунина, внимание которого к сенсор-
ным,  в том числе и запаховым, деталям широко известно. В работе основное внимание 
уделяется рассмотрению случаев употребления одоративных наименований, наиболее 
выразительно подчеркивающих отнесенность писателя к русской культуре, его самобыт-
ность.

Следует отметить, что спектр функций использования И.А. Буниным  лексики со 
значением ‘запах’ довольно широк. Это и включение в пейзажные описания, портре-
ты, и построение структуры рассказа, и характеристика взаимоотношений героев. Часто 
запахи используются автором для описания пространства: будь то город или деревня, 
Россия или заграница. Пейзажные зарисовки у И.А. Бунина практически не встречаются 
«чистыми», то есть вне связи с людьми. Например:

В селе весело замирает сердце от спуска с необыкновенно крутой каменистой горы 
и от новизны, богатства впечатлений: в селе мужицкие дворы все большие, зажиточ-
ные, с древними дубами на гумнах, с пасеками, с приветливыми, но независимыми хозя-
евами, рослыми, крупными однодворцами, а под горой извивается в тени высоких лозин, 
усеянных орущими грачами, глубокая черная речка, прохладно пахнущая и этими лозина-
ми, и сыростью низины, на которой они растут [6: 45].

Ландшафт, строения, люди, река, растительность – все это переплетается в одну кар-
тину. Умение видеть прекрасное в обыденном было свойственно И.А. Бунину и отличало 
его от символистов, находивших красоту только в чем-то неземном. В данном примере 
проявляются все три составляющих картины мира: природа, культура и личное видение 
автора.

Через бунинские описания проступает быт и культура россиян рубежа XIX – XX 
веков. В рассказах и повестях писателя, посвященных деревне, ольфакториальные наи-
менования особенно часто входят в состав бытописаний. Например:

За косьбой же наступила возка. Эта работа еще трудней. Это еще хуже – всажи-
вать вилы в толстый, сухо-упругий сноп, подхватывать скользкую рукоятку вил коле-
ном и с маху, до боли в животе, вскидывать эту великолепную тяжесть на <…> воз… 
а потом опутывать его тяжко-зыбкую, со всех сторон колющую и душно пахнущую 
ржаным теплом гору жесткими веревками, изо всех сил стягивать ее ими, туго-натуго 
захлестывать их <…> [6: 174].
©   Русенко Т.И., 2012
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Одоративные номинации, обозначающие запахи сена, навоза, хозяйственных по-
строек, чада из кухонь, дыма играют значимую роль в изображении писателем картин 
сельской жизни. Они помогают автору с большей полнотой показать особенности быта 
деревни, а также проявить свое отношение к нему.

Совсем иначе «пахнет» у И.А. Бунина город:
А какой пахучий был этот город! Чуть не от заставы, откуда еще смутно виден 

был он со всеми своими несметными церквами, блестевшими вдали в огромной низмен-
ности, уже пахло: сперва болотом с непристойным названьем, потом кожевенными 
заводами, потом железными крышами, нагретыми солнцем, потом площадью, где в ба-
зарные дни станом стояли съезжавшиеся на торг мужики, а там уже и не разберешь 
чем: всем, что только присуще старому русскому городу… [6: 86-87]. 

Отмечая большое разнообразие запахов города, автор дает возможность читателю 
самому представить их, опираясь на собственный ольфакториальный опыт. Делает он 
это при помощи конструкции с местоимением: пахло <…> всем, что только присуще 
старому русскому городу. Практически всем городам, деревням, местностям писатель 
дает запаховую характеристику, наделяя их, тем самым, жизнью: ведь запахи исходят от 
людей. Городов без людей не бывает, а значит, не бывает и городов без запахов. 

Наличие запахов в произведениях И.А. Бунина дает нам представление об их на-
личии в современной ему действительности. В настоящее время ученые отмечают со-
кращение употребления лексики со значением ‘запах’ в связи со сплошной дезодорацией 
окружающей человека среды и изгнанием неприятных запахов за пределы цивилизации [7].

И.А. Бунин описывает знакомую и горячо любимую ним Россию. При этом своео-
бразным контрастом проступают линии прошлого – эпоха уходящего дворянства, к ко-
торой принадлежит сам писатель, –  и будущего – революционной России. Неслучайно, 
исследователи В.П. Абрамов и С.В. Бревнова выделяют в идиостиле писателя семанти-
ческое поле ‘древности’, в рамках которого существует антитеза «старина — новое». 
«Старое» здесь наделено положительными характеристиками, а «новое» — выпадает из 
всех координат, ценностей и смыслов («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник» и 
др.) [8]. 

В «Антоновских яблоках» поле ‘времени’ пересекается с полем ‘запаха’. Стоит от-
метить, что рассказ этот насыщен сенсорными деталями, которые подаются в виде вос-
поминаний. Уже в начале произведения видим:

…Вспоминается мне ранняя погожая осень. <…> Помню раннее, свежее, тихое 
утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и  поредевший сад, помню  кленовые 
аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах меда и осен-
ней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса 
и скрип телег [9: 41].

Удивительно, сколько различных деталей воссоздает авторская память. Начиная со 
времени года, суток и заканчивая цветом, запахом, звуком. Весь рассказ построен из по-
добных воспоминаний. Невольно приходит в голову выражение другого русского пи-
сателя-эмигранта, Владимира Набокова, который отмечал: «<...> как известно, память 
воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как 
запах, когда-то связанный с ним» [10]. Запахи многих реалий упоминаются Буниным, но 
запах антоновских яблок становится своеобразным рефреном. Очевидно, с этим запахом 
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связаны наиболее дорогие воспоминания, которые автор хочет «воскресить». Встречаясь 
читателю несколько раз, он откладывается в сознании как лейтмотив темы уходящего 
дворянства, одной из главных тем творчества писателя. 

Помимо антоновских яблок есть в одноименном рассказе и другие запахи. Напри-
мер, запах книг:

Славно пахнут эти похожие на церковные требники книги своей пожелтевшей, 
толстой, шершавой бумагой! [9: 51].

В отличие от яблок, которые являются символом материальной культуры, книги – это 
знак духовности дворянства, традиций и ценностей.

Стоит заметить, что то, что касается духовных памятников, реликвий, предметов 
старины, чего-то вечного и нетленного, как правило, связывается писателем с наличием 
приятных, «возвышенных» запахов, в отличие от описаний смерти, носящих резко не-
гативный характер:

Пряно, сухо и тонко пахло – священный аромат мумий, как бы сама душа загадочной 
египетской древности. <…> А пройдя между гробами в вестибюле, я вступил в залы, 
блистающие мертвенной чистотой и полные других гробов. И здесь оно, это тонкое и 
сухое благовоние, древнее, священное! [11: 330].

В данном описании подбор лексем с запаховым значением помогает нам глубже по-
нять отношение автора к предметам древности. И если аромат – это просто приятный 
запах, то благовоние – явная отсылка к традиции. Сам автор снабжает данные запахи эпи-
тетами, еще больше подчеркивающими уважительное и трепетное отношение к древно-
сти: пряно, сухо и тонко; священный; тонкое, сухое, древнее, священное. Употребленное 
художником  слово душа, этимологически родственного слову дух, душистый, вполне 
оправдывает введение в контекст одоративных номинаций, ведь наличие запаха — это, в 
некотором роде, наличие души. 

Когда речь заходит о смерти обыденной, смерти как физическом явлении, исполь-
зуются обычно, как отмечает М.Н. Одинцова, запаховые номинации с корнем смерд-. 
Например, в «Несрочной весне»: 

Видишь ли, случилось, разумеется, чудо: некто уже тлевший в смрадной яме, не по-
гиб, однако, до конца, подобно тысяче прочих, сваленных с ним в эту яму [12]. 

Как видно из вышесказанного, И.А. Бунин отдавал предпочтение древнему, старо-
му строю, поскольку считал его более ценным, нежели то, что несла революция. Писа-
тель боялся крушения созданных веками традиций, поэтому все новое сопровождается 
описаниями с отрицательными запаховыми оценками (наиболее яркие примеры можно 
найти в Дневниках писателя, особенно, в «Окаянных днях» [13]). 

Таким образом, язык произведений И.А. Бунина дает нам представление о целой 
эпохе из истории России, в которой ему довелось жить, о тех переменах, которые в это 
время происходят. Противопоставление старого новому, обращенность к теме уходяще-
го дворянства, патриархального быта позволяет нам увидеть в авторе человека глубоко 
укорененного в русской культуре и переживающего об ее будущем.
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Статтю присвячено В.Г. Масловичу – письменнику, літературознавцю, журна-
лісту, одному з перших українських теоретиків жанру байки ХІХ ст. Здійснено аналіз 
встановлення генетичних зв’язків байкарського доробку вітчизняного письменника з 
класичними традиціями жанру.

Ключові слова: байка, сюжет, джерело, аналіз.
Статья посвящена В.Г. Масловичу – писателю, литературоведу, журналисту, одно-

му из первых украинских теоретиков жанра басни ХІХ ст. Проведён анализ установле-
ния генетических связей басенного наследия отечественного писателя с классическими 
традициями жанра.

Ключевые слова: басня, сюжет, источник, анализ.
The article deals with V.G. Maslovich – writer, literary critic, and journalist, one of the first 

Ukrainian theorists of fable as the genre in XIX c. The establishment of genetic connections of 
the domestic writer’s fable heritage with classic traditions of genre is analyzed.

Key words: fable, plot, source, analysis.

У першій половині ХІХ ст. розпочинається новий етап розвитку української байки, 
який передусім пов’язаний з активною художньою рецепцією байок Г.С. Сковороди і 
творчим вибухом у царині байкарства в українській літературі початку ХІХ ст. (П.П. Бі-
лецький-Носенко, П.П. Гулак-Артемовський, С. Писаревський, О.П. Рудиковський, 
Л.І. Боровиковський, О.М. Бодянський, Є.П. Гребінка, П. Кореницький, П.С. Писарев-
ський та ін.). Але існують літературні постаті, байкарська творчість яких опинилася поза 
межами літературних розвідок. Таким письменником, байки котрого майже забуті або 
залишилися в тіні, є Василь Григорович Маслович (1792(3?) – 1841).

Згадуючи про постать В.Г. Масловича та його роль у становленні нової української 
літератури, літературні дослідники зазвичай обмежуються лише короткими біографічни-
ми відомостями, акцентуючи увагу на його журналістській діяльності або  підкреслюю-
чи його історичний статус як заможної людини і володаря одного з найкращих маєтків 
Харківської губернії. Проте В.Г. Маслович – письменник, літератор, журналіст. Він зо-
стався недостатньо вивченим літературним діячем, оскільки ХІХ століття ознаменувало-
ся появою цілої плеяди блискучих національних письменників і поетів, які насамперед 
привертають увагу науковців.

І.Ф. Єрофеїв у розвідці «Перший журналіст на Слобожанщині (В.Г. Маслович)» 
(1925) констатує: «Забуто його, справді, досить глибоко, і зараз зостається досить питань 
©   Махова К.С., 2012
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про нього біографічного, літературного й громадянського характеру, які залишаються без 
пояснення до цієї пори» [1: 107], хоча його перу належить велика кількість сатиричних 
віршів і байок, кілька поетичних збірників, а саме: «Басни в стихах» (1811, 1825) [2; 3], 
«Драматический кантат Харьковскому благотворительному обществу» (1814); «Дельф и 
Дельфира, или увенчанная любовь» (1811); «Баснь на прибытие в мир Асмодея» (1813), 
компаративна студія «О басне и баснописцах разных народов» (1816) [4]. В.Г. Маслович 
першим з харківських письменників почав писати вірші українською мовою («Пісня сі-
мейству», «Від’їзд студента на учительство в Олешки», «Жартівлива пісня» та ін.).

В.Г. Маслович  відомий як ініціатор літературних вечорів, автор кількох поетичних 
збірок та один із перших україномовних письменників. Окрім літературної практики, він 
активно займався журналістською діяльністю. У 1816 р. став редактором «Харківсько-
го Демокрита», першого в Україні сатирично-гумористичного видання. В.М. Шейко та 
Л.Г. Тишевська в праці «Історія української культури» зазначили, що на шпальтах цього 
видання «висміювалося самодурство поміщиків, викривалось казнокрадство, хабарни-
цтво, раболіпство чиновників, лицемірство церковників» [5: 161]. Науковці підкреслили, 
що «Харківський Демокрит» був першою спробою збудити громадську думку, звернути 
її увагу на окремі негативні сторони суспільного життя [5: 162]. Серед учених побутує 
думка, що впродовж цілого століття це видання залишалось єдиним часописом сатири 
і гумору Східної України. В.В. Стадник у статті «Еволюція сатири на сторінках україн-
ської преси Наддніпрянщини» (2008) [6] відзначив, що заслуга журналу полягає в тому, 
що він не просто відгукувався на тогочасні суспільні події, але й виходив за межі про-
голошених правил, де критикувати можна було ваду як загальне явище, а не пристосову-
вати сатиру до конкретних людей.

У ХІХ ст. Харківський університет був єдиним того часу центром літературознав-
чих і лінгвістичних досліджень, його вчені зосередили свою увагу на розробці істори-
ко-теоретичних аспектів літературних жанрів, байки зокрема. Жанр байки посів чільне 
місце в наукових працях  І.С. Рижського, В.Г. Масловича, О.В. Склабовського, О.О. По-
тебні. М.Л. Гомон у статті «Питання історії і теорії байкового жанру в дослідженнях 
вчених Харківського університету» (1980) зазначив, що суспільно-політична значущість, 
демократичний характер, повчальне та виховне значення байки забезпечили їй місце в 
літературних журналах і альманахах («Харківський Демокрит», «Українській вісник», 
«Український журнал», «Український альманах» та ін.), які видавалися Харківським уні-
верситетом [7].

Мета нашого дослідження полягає у висвітленні художньої та наукової вартості до-
робку В.Г. Масловича-байкаря. В завдання цієї розвідки входить аналіз теоретичних 
міркувань письменника; вивчення особливостей художньої рецепції репродукованих у 
його творах античних сюжетів та інших популярних за його доби джерел. Предметом 
наукового інтересу є форми запозичення античних взірців та з’ясування авторської само-
бутності в тлумаченні традиційних байкарських сюжетів. Як літературна та історична 
постать, В.Г. Маслович уже був об’єктом дослідження вчених (Д.І. Багалій, М.В. Мас-
лович, М.А. Маслов, В.В. Дорошенко, А.О. Парамонов). Суттєву увагу науковці при-
ділили вивченню теоретичних засад жанру байки, запропонованих В.Г. Масловичем 
(І.Я. Айзеншток, М.Л. Гомон, І.Ф. Єрофеїв, М.А. Рудов, І.Д. Серебряков, І.В. Мельничук, 
Л.В. Грицик). Слід підкреслити, що до сих пір залишилося нерозв’язаним питання ана-
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лізу байкарської творчості письменника, що зумовлює актуальність пропонованої статті.
Серед наведених імен варто виокремити М.Л. Гомона, який особливо детально ви-

вчав історико-теоретичні аспекти байки, розроблені вченими Харківського університету 
в ХІХ ст., зазначавши при цьому, що вони значно вплинули «на створення вітчизняної 
історії і теорії цього древнього, але завжди актуального епічного жанру»  [7: 48]. З-поміж 
численних праць І.Ф. Єрофеїва «значне зацікавлення викликають статті, присвячені  
проблемам становлення і розвитку журналістської справи на Слобожанщині та письмен-
ницькій діяльності харківської інтелігенції позаминулого століття» [8: 7]. Дослідниця 
творчості І.Ф. Єрофеїва І.В. Мельничук стверджує, що цикл його студій «об’єднується 
ім’ям маловідомого нині літератора і журналіста Василя Масловича, який, зокрема, зро-
бив помітний внесок у справу розбудови Харківського університету й розвиток україн-
ського літературного руху на Слобожанщині» [8: 7]. І.В. Мельничук влучно підкреслює, 
що «розвідки І.Ф. Єрофеїва про В. Масловича цінні, насамперед, тим, що дослідник 
звернув увагу на далеко не “хрестоматійну” постать, внесок якої у розвиток української 
культури, проте, заслуговує високого поцінування» [9: 263].

Як зазначив І.Ф. Єрофеїв, В.Г. Масловича більше згадують як першого харківського 
журналіста, хоча свою літературну діяльність він розпочав як літератор ще 1811 року: 
першу байку «Перо, чорнильниця й чернило»  (1810)  зачитав на генеральному іспиті в 
гімназії, після чого цей твір «став гуляти по руках харківських літературних аматорів» 
[1: 110]. Закінчивши університет і склавши іспит на ступінь доктора «ізящних наук» [10: 
139], він видав книгу «О басне и баснописцах разных народов» (1816). Це дослідження 
(як перша байкознавча вітчизняна студія) має неабияку цінність у розробці жанру байки, 
недаремно ж воно викликало різноманітні оцінки літературознавців. Учений М.А. Мас-
лов підкреслив, що книга Масловича… є для свого часу досить примітним явищем; у 
ній ми маємо чи не вперше російською мовою монографію про цей цікавий розділ по-
езії [цит. за: 1: 111]. На думку М.Л. Гомона, «праця В.Г. Масловича відрізнялася своєю 
енциклопедичністю: крім власне історико-теоретичної частини, в ній наводилися дані 
про майже всіх відомих світовій літературі байкарів, українських і російських у тому 
числі» [7: 44]. М.А. Рудов визначив, що «на рівні свого часу книга В. Масловича була 
ґрунтовним довідником і частково антологією байкового жанру» [11: 95]. Критичну оцін-
ку розвідки українського письменника можна знайти, наприклад, у студії Л.В. Грицик 
«Порівняльне літературознавство: Початковий методологічний етап» (2009): «Навряд чи 
можна говорити про утвердження (завдяки роботі над чужими пам’ятками) у своїй літе-
ратурі “нових ідей, уподобань та засобів”» [12: 308].

У праці В.Г. Масловича, крім визначення байки як літературного жанру, в хроноло-
гічному порядку подаються короткі відомості про прадавніх байкарів, а саме: індійців, 
ефіопів, греків, римлян, а також італійців, французів, росіян. Автор стверджує, що байка 
з’явилася після ліричної поезії (гімн і ода), причиною її виникнення послужила змога ви-
раження своїх думок у формі іносказання: «… опять право сильного стало быть ощути-
тельно, когда мощнаго не смѣль прямо укорить въ его несправедливости безсильный: то 
острый умъ его долженъ былъ прибѣгнуть къ выдумкѣ… и отъ сего произошел другой 
родъ стихотвореній, то есть Басни» [4: 4]. Український дослідник робить спробу розмеж-
ування байки, повісті, казки і зазначає, що «онѣ всѣ произходят изъ одного источника, и 
какъ бы раздѣляются на три ручья, которыя поять однако соединяются, и текутъ къ одно-
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му предмету» [4: 5]. На його думку, різниця цих літературних жанрів полягає в розбіж-
ності їх назв, у відмінності лексичного значення: «… баснъ – баю, повѣсть – повѣствую, 
сказка – сказываю. Какое различіе между тремя сими словами, такое же различіе и между 
тремя сими родами» [4: 5], «наружный ихъ вид»: «предѣлы басни суть – кратки, повѣсти 
– длиннѣе, сказки обширнѣе» та в дійових особах: у байці – тварини, люди, неживі пред-
мети, в повісті – люди, в казці – люди «какія и въ басни находяться; но только люди 
занимаютъ первое мѣсто» та чудеса [4: 5].

В.Г. Маслович дав таке формулювання жанру байки: «… она ни что иное есть, 
какъ стихотворческое повѣствованіе о какомъ нибудь вымышленномъ или истинномъ 
дѣйствіи, которое разыгрывается или животными, или неодушевленными вещами, или 
тѣми и другими, или людьми вмѣстѣ съ животными и съ вещами» [4: 7]. Наслідуючи 
харківського професора І.С. Рижського, він поділяє байку на три види: власне байка, в 
якій дійові особи живі, не обдаровані розумом; піїтична байка, де дійові особи неживі, 
а дії – вигадані; змішана байка, що побудована на поєднанні дій живих і неживих осіб.

За В.Г. Масловичем, байка повинна складатися з двох частин: оповідання та моралі 
(«наставленіе»). Теоретик наголошує, що друга частина не є обов’язковою і може тіль-
ки матися на увазі, а читач, у свою чергу,  домислює і використовує її повчальні уроки 
в житті. Він також звертає увагу на розмір байки, який, на його погляд, повинен бути 
коротким і не мати чітко визначеної кількості рядків. Аналізуючи «точность дѣйствія 
басни», маючи на увазі саме оповідання, дослідник підкреслює, що точність дії відбува-
ється лише за умови, коли дії героїв і суть байки можна пристосувати до життя. У другій 
частині праці він наводить відомості про іноземних байкарів: «разсуждая о басняхъ, не-
простительно бы было ничего не упомянуть объ ихъ виновникахъ» [4: 12], супроводжу-
ючи їх окремими байками цих авторів. 

Слід зазначити, що розвідка В.Г. Масловича є однією з перших спроб компаративно-
го аналізу байок різних народів, вона стала вихідним пунктом подальших літературоз-
навчих досліджень. Л.В. Грицик визнає, «Порівняльне літературознавство: Початковий 
методологічний етап» (2009) визнає, що процес зародження й формування «донауково-
го періоду» (Д. Наливайко) компаративістики в Україні найчастіше пов’язують з ім’ям 
В.Г. Масловича, який у своїй праці «використав матеріал словесної творчості різних на-
родів, зокрема й “Панчатантру” та її переробки в арабо- й персомовному світі, відомі під 
назвою “Каліла і Дімна”»  [12: 302]. Вчена стверджує, що «звернення до іншомовного ху-
дожнього матеріалу в теоретичних працях, рецензіях, оглядах, оригінальних творах мало 
місце і раніше, а на початку ХІХ ст. стає явищем типовим» [12: 302]. В.Г. Маслович, ви-
користовуючи непоширений на той час матеріал,  послуговувався традиціями байкового 
жанру в літературі. Літературознавець М.К. Зеров визначав, що байка була «улюбленим 
жанром псевдокласичної літератури XVIII ст.» [12: 302].

Написані у віршованій формі «Басни В. Масловича» побачили світ у виданні 1811 
року та значно розширеній версії 1825 року.  Останнє видання складається з передмови, 
чотирьох книг, у кожній з яких по 20 байок, епілогу та ґрунтовних авторських приміток. 
У передмові В.Г. Маслович представляє критичну оцінку своїх байок: «Въ в басняхъ 
твоихъ конечно нѣтъ простоты и простодушія Хемницера, обработанности и легкости 
Дмитріева, игривости и остроты Крылова, смѣлости и рѣзкости Нахимова, простона-
родной характеристики Измайлова… Однако онѣ годятся и напечатать ихъ можно» [3: 
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5 – 6] і вказує на використані джерела: «Басни мои не всѣ собственнаго изобрѣтенія, есть 
и переводы… Внимательные, любопытные и знающіе читатели, сами узнаютъ, которыя 
мои и которыя Езопа, Федра, Лафонтена, Геллерта, Флоріана и другихъ Французскихъ и 
Нѣмецкихъ писателей» [3: 7]. 

В.Г. Маслович передусім підкреслює цінність Езопівської спадщини: «… басни его 
по истиннѣ можно отнести къ числу драгоцѣннѣйшихъ верей, каковыя передала намъ 
древностъ. Въ них усматриваемъ мы всю мудрость, благорозумїе, опытное познанїе 
и здравое нравоученїе» [3: 182]. Створюючи нову сторінку в історії байки, українські 
байкарі активно використовували античні сюжети, інтерпретуючи їх на новий лад. Під-
твердження цієї думки можна знайти у статті Л.Ю. Віндт «Байка як літературний жанр» 
(1927), де наголошено, що «потрапляючи на певний літературний грунт, як готовий, за-
позичений жанр, байка вростає в нього органічно, перекликаючись з іншими, суміжними 
жанрами, посилюючи та висуваючи свої сторони, які можуть виявитися співзвучними 
даному літературному середовищу» [13: 92].

Прикладами байок В.Г. Масловича, генетично пов’язаних з античною традицією, є 
такі байки, як-от: «Стрѣлокъ и Змѣя» (Езоп № 115), «Кончина Мухи и Комара» (№ 80), 
«Дубъ и Тростъ» (№ 70), «Голубь и Воронѣ» (№ 359), «Быкѣ и Корова» (№ 183, № 329), 
«Волкѣ вѣ пастушѣемѣ нарядѣ» (№ 425), «Добродѣтель и Порокѣ» (№ 340), «Скорбь» 
(№ 380) та ін. 

Цілком доречно зазначити, що кожна байка українського автора, незважаючи на за-
позичення та літературну переробку класичних сюжетів, відрізняється своєю оригіналь-
ністю, яскравістю, авторською самобутністю. Генетичний зв’язок з античною традицією 
демонструє байка «Стрѣлокъ и Змѣя», зміст якої пов’язаний з езопівською «Птахолов та 
Аспид» (№ 115). Сюжет в обох творах розгортається за однаковою схемою: птахолов за-
бажав піймати Голубку (у Езопа це Дрозд), але не помітивши змію, він потрапляє у біду, 
адже змія його вжалила. Незначні відмінності в назві, в дійових особах та віршований 
спосіб викладу роблять вітчизняну байку окремим літературним твором і надають їй 
художньої вартості. Мораль у двох фабулах однакова: бажаючи зла іншому, людина при-
тягує зло на себе, і за кожний поганий учинок вона рано чи пізно буде покараною:

Езоп
«Птахолов та аспид»

в.г. маслович
«Стрѣлокъ и Змѣя»

«так і ті, хто будує підступи проти 
ближніх, самі потрапляють в біду» 
                                                [14: 98].

«Из Басни сей урокъ такой бы вывелъ я:
Не тронь другаго ты, но береги себя»
                                                           [3: 25].

Ідентична основа сюжетної лінії вбачається в байці В.Г. Масловича «Дубъ и Тростъ» 
та езопівській фабулі «Дуб та Тростник». У них ідеться про суперечку між двома росли-
нами у питанні, хто з них сильніший. За перебігом сюжету, Дуб ламається під тиском по-
тужного вітру. Моралі цих байок різні, автор української байки демонструє своє бачення 
щасливого сімейного життя, звертається зі своїми порадами до чоловіків: 

«Дарю вамъ эту баснь, о молодыя жены!
А вашимъ муженькамъ я дамъ совѣтъ другой:
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Когда въ супружествѣ хотите быть щастливы,
Не будьте грубы вы, не будьте вы строптивы,

Иль такъ сказать, брюзгой!» [3: 77].

До інтерпретації цього сюжету В.Г. Маслович звертався двічі. На відміну від першої 
байки, увага автора зосереджена на ролі та поведінці жінки у сімейному житті: 

«Дубъ не хотѣлъ смириться преді Австеромъ;
Но Трость отвѣсила земный ему поклонъ.

Так то она растетъ, Дубъ вырванъ съ корнемъ вонъ.
Пусть будете эта Трость вамъ женщины примѣромъ» [3: 131].

Закономірно виникає асоціативний зв’язок байки Езопа «Чесноти та Пороки» (№ 
340) з відчутною індивідуальною інтерпретацією байки В.Г. Масловича «Добродѣтель 
и Порокѣ»:

Езоп
«чесноти та Пороки»

в.г. маслович
«добродѣтель и Порокѣ»

«Чеснота не скоро тобі зустрінеться, а пороки 
тебе приголомшують один за одним. Чесноти 
були вигнані із землі пороками, тому що 
виявилися слабкішими. Тоді вони піднялися 
до піднебесся і зпитали Зевса, як же їм жити 
серед людей. Зевс відповів: “Приходьте до них 
не всі разом, а поодинці”. Ось чому пороки 
приходять до людей постійно, оскільки живуть 
ближче, а чесноти, які вимушені зпускатися з 
небес, – рідше» [14: 162].

«Порокъ вскричалъ: “Я на земле 
владѣтель!”
“ “ А я на Небесах” ” Сказала 
Добродѣтель
И так Душа безсмертна избирай:
Отверста дверь и – въ Адъ, и – въ 
Рай» [3: 130].

В обох варіантах цієї фабули зображена сила впливу Чеснот та Пороків, їх роль та 
вічна боротьба в житті людини. 

Прямий зв’язок байки «Голубь и Воронѣ» виникає з байкою Езопа «Ворон та Ле-
бідь» (№ 359). Взявши за основу лаконічну інтерпретацію фабули Езопа, український 
автор зумів майстерно зобразити невдалу спробу обману самого себе. В.Г. Маслович 
розширив межі потрактування езопівської ідеї, змінив хід сюжету, дійових осіб (в укра-
їнському варіанті Голуб вимушено став схожий на Ворона, а в античному сюжеті Ворон 
сам хотів стати Лебедем) і переробив хід викладу моралі:

Езоп
«ворон та Лебідь»

в.г. маслович
«голубь и воронъ»

«Байка про Ворона, яка вчить не йти 
проти природи.
Ворон побачив Лебедя і позаздрив його 
білим пір’ю. 

«Мальчишка грязїю на Голубя бросалъ
И перья бѣлыя ему онъ замаралъ.
Сїе увидѣвши сказалъ ему такъ Воронъ:
Теперь ты, Голубокъ, какъ всѣ Вороны, 
чоренъ!
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Вирівши, що він стане таким же якщо 
відмиється, покинув він олтарі, з яких 
тягав їжу, і став жити біля річок і озер. 
Але колір пір’я змінити не міг, як не 
чистився, а корму так йому не було, і він 
помер. Із способом життя природа не 
міняється» [14: 168].

Но съ тѣмъ различїемъ прибавилъ 
Голубокъ;
Ты черны за всегда, а я лишь на часокъ.
Не добродѣтель ли намъ Голубь 
представляетъ,
Которую марать злоречѣїе желаетъ?» [3: 
101].

Український письменник, наслідуючи античного автора, робить акцент на тому, що 
людина залишається сама собою. Зміна зовнішності або способу життя не можуть по-
сприяти переробці нашої сутності. 

Проведене дослідження дозволило згадати В.Г. Масловича як письменника, літера-
тора, журналіста, видавця журналу, проаналізувати його теоретичну розробку «О басне 
и баснописцах разных народов» (1816). Слід ще раз нагадати, що це була одна з перших 
спроб українського письменника і теоретика у розвитку порівняльного літературознав-
ства на Україні в першій половині ХІХ ст. компаративного аналізу жанру байки, яка мала 
вплив на подальше вивчення історії і теорії цього жанру. В цій розвідці ми намагалися 
встановити генетичні зв’язки байкарського доробку вітчизняного письменника з класич-
ними традиціями жанру, висвітлити питання наслідування ним античного канону та ви-
явити самобутні риси, що дозволяє дати таку типологію байок у літературній спадщині 
В.Г. Масловича:

1) прямі наслідування Езопових творів з незначною деталізацією («Стрѣлокъ и 
Змѣя» (№ 115), «Добродѣтель и Порокѣ» (№ 340), «Волкѣ вѣ пастушѣемѣ нарядѣ» (№ 
425) та ін.);

2) художні переробки традиційних езопових сюжетів («Кончина Мухи и Комара» (№ 
80), «Дубъ и Тростъ» (№ 70), «Голубь и Воронѣ» (№ 359), «Быкѣ и Корова» (№ 183, № 
329),  «Скорбь» (№ 380)).

Характер художньої рецепції В.Г. Масловича свідчить про творчий підхід до усві-
домлення античних фабул і авторську оригінальність у їх використанні. Античні тра-
диції наслідували майже всі байкарі першої половини ХІХ ст., але кожна така спроба 
була індивідуальним внеском у розробку байки як самостійного жанру. Автор порушував 
соціальні, моральні, національно-побутові проблеми, викривав беззаконня і несправед-
ливість, надавав цьому національного колориту і самобутності.

Перспективним напрямом подальшого вивчення української байки першої половини 
ХІХ ст. є аналіз характеру взаємовпливу українських, російських та польських націо-
нальних взірців.
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иСториКо-ЛитЕратурнаЯ КонЦЕПЦиЯ в.П. БурЕнина  
и идЕоЛогиЯ ПочвЕнничЕСтва

Стаття присвячена ідеологічним засадам історико-літературної концепції 
В.П.Буреніна, як вони виявилися у його трьох книгах 1884 та 1888 рр. Доводиться без-
підставність звинувачень В.П. Буреніна у відсутності струнких поглядів на історію 
російської літератури та аналізуються їхні ідеологічні засади, які вбачаються у «по-
чвенничестве».    

Ключові слова: «почвенничество», теорія «геніїв», ґрунт, національна свідомість, 
історико-літературна концепція. 

Статья посвящена идеологическим основам историко-литературной концепции 
В.П. Буренина в том виде, в каком она отразилась в его трех книгах 1884 и 1888 гг.  
Доказывается безосновательность обвинений В.П. Буренина в отсутствии у него 
стройных взглядов на историю литературы и анализируются их идеологические основы, 
которые усматриваются в «почвенничестве».

Ключевые слова: «почвенничество», теория «гениев», почва, национальное созна-
ние, историко-литературная концепция.

 The article is devoted to the ideological foundations of the historical and literary concepts 
of V.P. Burenin which are reflected in his three books of 1884 and 1888. The groundless ac-
cusations of  V.P. Burenin are proved in his lack of slender views on the history of literature.

Key words: “pochvennichestvo” theory of “geniuses”, ground, national consciousness, 
historical and literary concept.

Историко-литературная концепция В.П. Буренина в том виде, в каком она вырази-
лась в его критических статьях и итоговых книгах 1880-х гг., складывалась не сразу. 
Однако в исследованиях о В.П. Буренине до сих пор не предпринималась попытка 
объяснить происхождение этой идеи, ее влияния на его литературно-критические 
оценки. Эта тема затрагивается лишь в диссертации И.Б. Игнатовой, в выводах к 
которой она пишет, что его взгляды «опираются на два программных мировоззрен-
ческих принципа: теорию “цинического реализма” и концепцию “гения” и “среднего 
таланта”. При этом одно неотделимо от другого. Именно “цинический реализм” стал 
платформой для развития эстетики Буренина в 1880-е годы. <…> И если гении, о 
которых критик говорил в 1880-е, в своих произведениях обращаются к душе чело-
века, а по глубине и широте идей опережают свое время, то пресловутые “средние” 
таланты должны обращаться к массовому читателю. <…> наименьшая часть читате-
лей “охвачена” гениями. То есть, можно говорить об элитарном характере этой ли-
тературы. И здесь одно из основных противоречий в эстетике Буренина. Утверждая 
массовый характер литературы второй половины XIX столетия, проповедуя приоритет 
“незатейливой” литературы, Буренин, тем не менее, не отвергает существование элитар-
©   Лобзова С.Л., 2012
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ной литературы для кастового круга “посвященных” читателей» [4: 16]. Нам пришлось 
привести такую обширную цитату из работы И.Б. Игнатовой, поскольку в ней допущена, 
по нашему мнению, поверхностная интерпретация историко-литературной концепции 
писателя, главная идея которой выпрямляется и интерпретируется вне связи с логикой 
ее формирования и эволюции. Цель статьи состоит в том, чтобы обосновать идеологиче-
ские основы этой идеи.

В.П. Буренин не оставил специальных трактатов или статей, в которых бы сфор-
мулировал свои представления. М.П. Лепехин вообще полагал, что «успех Буренина-
критика был обусловлен не наличием у него каких-либо определенных убеждений или 
эстетических концепций, а его способностью подвергнуть уничижительному осмея-
нию то или иное лицо или литературное явление» [5]. В статье, написанной им со-
вместно с А.И. Рейтблатом, утверждается, что «в оценке литературных произведений 
Буренин исходил, как правило, не из каких-либо объективных критериев оценки, а из 
субъективного опыта, собственной читательской реакции» [6: 366]. Думается, что это 
не совсем так. 

В.П. Буренин родился в 1841 г. и вошел в литературу двадцатилетним юношей. В ра-
ботах, посвященных ему, практически нет указаний на то, как формировались его пред-
ставления о литературе и искусстве. Можно только предположительно судить об этом, 
опираясь на разрозненные факты, приводимые в справочных изданиях. Молодой В.П. 
Буренин имел демократические убеждения, был знаком с декабристами М.М. Нарышки-
ным, С.Г. Батеньковым, П.С. Бобрищевым-Пушкиным, с петрашевцем А.Н. Плещеевым, 
бывал на литературных вечерах с участием М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого, 
Н.А. Некрасова. Явно демократический круг общения обусловил литературную и обще-
ственную направленность деятельности писателя. Молодым человеком он написал для 
«Колокола» А.И. Герцена заметку «Спасение цензуры в Москве», а в его поэзии в эти 
годы явно прослеживается влияние политической поэзии Г. Гейне. Основными темами 
его выступлений в печати были злободневные общественные проблемы и литература: 
система образования и беллетристика, лирика А. Майкова и прусский милитаризм, по-
эзия А. Щербины и гражданская казнь Н. Чернышевского. 

Но уже в середине 1870-х гг. взгляды В.П. Буренина, видимо, изменились. Судя по 
его позициям, выразившимся в книгах 1880-х гг., он шел по пути отказа от идей револю-
ционных демократов. Как это происходило и под влиянием каких событий, восстановить 
сложно: об этом периоде сведений почти не сохранилось. Но гипотетически можно го-
ворить, что он прошел путь, подобный А.С. Суворину, в газету которого «Новое время» 
перешел в 1876 г. и с тех пор оставался ее видным критиком. Известный как сотрудник 
«Русской речи» (с 1861 г.), защитник Н.Г. Чернышевского, А.С. Суворин отреагировал на 
Русско-турецкую войну иначе, чем его единомышленники-демократы. Он был озабочен 
положением христиан в Османской империи, полагал, что Россия должна вступиться за 
братьев-славян. Значительная часть русской публики была воодушевлена этой борьбой, 
собирала пожертвования на медикаменты, формировала добровольческие отряды. Пред-
метом обсуждения в печати тогда был вопрос о позиции России в этом конфликте. И 
здесь мнения разошлись, в том числе, и выдающихся писателей: Л. Толстой полагал, что 
Россия должна остаться в стороне от него, а Ф. Достоевский был убежден в необходи-
мости вмешаться на стороне братьев-славян во имя идеи всеславянского единства и по 
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гуманитарным соображениям. Его аргументы в защиту подобной позиции содержатся в 
«Дневнике писателя» за эти годы.

Можно говорить о том, что патриотический подъем подпитывал антизападные на-
строения и актуализировал обсуждение проблем русского самосознания. Судя по от-
голоскам в публикациях В.П. Буренина, он был сторонником и Ф.М. Достоевского, и 
А.С. Суворина в этом вопросе. Но его антизападные настроения все же нельзя сводить 
только к охватившим его патриотическим чувствам. По нашему мнению, его социально-
политические убеждения находились под влиянием почвенничества, его эстетические 
представления сближались со взглядами А. Григорьева и Н. Страхова, а философской ос-
новой историко-литературной концепции являлась теория искусства Ф. Шеллинга. Если 
продолжить мысль А. Рейтблата о том, что нельзя судить о роли В.П. Буренина лишь по 
его публикациям в «Новом времени» рубежа веков, т.е. в поздний период его творчества, 
то следует говорить о конце 1870-х и 1880-х гг. как времени утверждения основных по-
ложений его концепции. 

Как известно, почвенничество не стало литературно-общественным направлением, 
но определялась как система взглядов А. Григорьева, братьев Ф. и М. Достоевских, кри-
тика Н. Страхова и др. Одним из ярких выразителей идей почвенничества был Ф.М. 
Достоевский, в публицистике которого высказано неприятие крепостничества и призыв 
«соединиться с народною почвой». Социальный аспект почвенничества состоял в том, 
что неприемлемыми для России признавались революционные потрясения, подобные 
тем, которые произошли в западноевропейских странах, а также буржуазный путь ее раз-
вития. Сближаясь в некоторых аспектах со славянофильством, писатели-«почвенники» 
все же не отрицали роли западной цивилизации, приветствовали достижения ее выда-
ющихся писателей, художников, мыслителей. Ф. Достоевский также признавал выда-
ющуюся роль русской интеллигенции, если она несет народу просвещение. Полемика 
с революционно-демократической идеологией (идеями Н.А. Добролюбова, Н.Г. Черны-
шевского) касалась роли крестьянства, в котором почвенники не видели революционно-
го потенциала, а также представлений о социализме. Эстетические взгляды почвенни-
ков, при всей общности их социальных представлений, все же несколько различались. 
Общим было признание безусловной ценности творчества Пушкина как выражающего 
народные идеалы. Поэтому недооценки его места в русской литературе, пренебреже-
ние художественностью, эстетическим совершенством поэзии, упреки в недостаточной 
обличительности, адресованные ему сотрудниками журнала «Современник», вызывали 
возражения почвенников, видевших в «поэзии» прямой путь к выражению народного 
духа. Яснее и четче других эстетические представления почвенников выразил А. Гри-
горьев. 

Почвенничество в книгах В.П. Буренина выразилось своеобразно. Его историко-ли-
тературная концепция была инструментом для утверждения национальной самобытно-
сти и ценности русской словесности. Ее утилитарный характер обусловил выбор «гени-
ев» и различное соотношение в статьях воспринятых им идей, а со временем и смещение 
акцентов в оценке отдельных произведений. Но основой, на которой эта концепция вы-
страивалась, была идеология почвенничества.

В 1884 г. В.П. Буренин выпустил в свет книгу «Литературная деятельность Турге-
нева» (1884). Она писалась, видимо, под впечатлением автора от смерти писателя. Этот 
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текст почти ничем не напоминает развязные и остро полемичные газетные статьи В.П. 
Буренина. Здесь он выступает вдумчивым, правда, довольно своеобразным историком 
русской литературы. Вероятно, в книге он следовал за двумя авторитетными для него 
критиками А. Григорьевым и Н.Н. Страховым. Название книги В.П. Буренина напоми-
нает заглавие статьи А.А. Григорьева «Тургенев и его деятельность. По поводу романа 
“Дворянское гнездо”» (1859), однако его монография посвящена анализу творчества пи-
сателя в целом, а не отдельного его произведения.

В ней В.П. Буренин воспроизводит в общем виде логику и аргументацию почвен-
ничества, направленные на обоснование самоценности русской литературы. Потому эта 
монография имеет не только историко-литературный, но и публицистический характер, 
выходит к актуальным проблемам общественной жизни. Литература, утверждает В.П. 
Буренин, выразила подлинные основы народной жизни, не только не уступающие запад-
ноевропейским ценностям, но и значительно превосходящие их своей непосредственно-
стью, нравственностью и чистотой. Книга о И.С. Тургеневе начинается таким утверж-
дением: «Такие натуры, представляющие удивительное соединение противоположных 
элементов, вырабатываются только на родной почве, ”так печет только русская печь”, 
как говаривал Погодин. Западная жизнь, по своей законченности, по своей определен-
ности и узости, по резкости, и если можно так выразиться, специализированности своих 
влияний не в состоянии вырабатывать ни такой разносторонности и ширины, ни такой 
простоты, ни такой общности таланта и ума» [1: 1 – 2]. Ключевыми словами в этом фраг-
менте являются «почва» и «Погодин». 

Слово «почва» отсылает к высказываниям Ф.М. Достоевского и, прежде всего, к 
«Объявлению о подписке на журнал “Время” на 1862 г.», в котором формулировалась 
программа будущего издания. Братья Достоевские полагали, что для успешного разви-
тия России нужно не искать заморских теорий, а вернуться к народной «почве». Что же 
касается литературы, то она осталась в их глазах единственным источником, который 
не замутнен иностранным влиянием, и выражает народные идеалы и нравственность. У 
А.А. Григорьева в его статьях о А.С. Пушкине, И.С. Тургеневе, А.Ф. Писемском акцент 
делается именно на выражении народной правды и воплощении даже в наиболее не-
однозначных героях стремления вернуться к «почве». В свете этих представлений, дума-
ется, и следует истолковывать значение понятия «почва» в книге В.П. Буренина. Фами-
лия «Погодин» отсылает к позициям редактора журнала «Москвитянин», считавшегося 
пропагандистом так называемой «официальной народности». В системе его взглядов 
важное место занимали православие как символ смирения и покорности, самодержавие 
как форма отеческой заботы о народе, и народность, т.е. сохранение вековечных нацио-
нальных традиций. «Почва» в понимании Ф.М. Достоевского и охранение русских основ 
в духе М.П. Погодина помогают В.П. Буренину обосновать национальное своеобразие 
личности и творчества И.С. Тургенева.

Исконно-русский смысл его наследия, полагал критик, был обусловлен, прежде всего, 
его происхождением. Выходец из дворянско-помещичьей среды, он «соединял и в своей 
личности, и в своем творчестве лучшие качества этой среды» [1: 2], и даже ее «темные» 
стороны В.П. Буренин истолковывает в пользу национальной литературы: именно из дво-
рянства вышли такие писатели, «как Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Тур-
генев, Лев Толстой, Достоевский. Без этих огромных талантов русская жизнь не могла бы 
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придти к опознанию самой себя, они служат меркою ее общественно-национального роста 
и развития, они являются выразителями народного гения» [1: 3]. Несмотря на признание 
автором факта эксплуатации мужика, пагубности крепостного права, он выдвигает на пер-
вый план все же те преимущества, которые позволили русским писателям развиться. Сре-
да, которая дала литературе выдающихся писателей, их образование оказываются более 
плодотворной основой, чем любое западное происхождение и образование. 

В обосновании национального своеобразия и ценности творчества И.С. Тургенева 
отчетливо проявились почвеннические представления В.П. Буренина. В дальнейшем 
анализе он несколько раз возвращается к этой теме, например, оправдывая решение пи-
сателя именно в Европе писать о «Записки Охотника». Здесь В.П. Буренин использует 
выражение Ф.М. Достоевского о Западе как месте «святых чудес» из его «Дневника пи-
сателя»: «… вполне понятны были также порывы этих людей на Запад, в то время со-
хранявший для русских ореол страны “святых чудес” всевозможного сорта, начиная от 
чудес политической свободы и кончая чудесами науки и искусства» [1: 47]. В.П. Буренин 
очевидно разошелся с мнением А.А. Григорьева, который отъезд И.С. Тургенева в Евро-
пу, а также увлечение европейской культурой не одобрял.

 Еще одним примером подлинно национального проявления таланта писателя В.П. 
Буренин считал образ Лаврецкого. Он полагал, что Лаврецкий «вовсе не космополити-
ческая, оторвавшаяся от почвы натура – это натура кряжевая, кровно русская натура, 
выросшая на родной почве и при всей неправильности этого роста, совершившегося от-
части под искусственными, наносными влияниями, <…> воспринявшая в себя все суще-
ственные соки, все черты национального характера» [1: 114]. В этом фрагменте слышны 
отзвуки тех аргументов, которые в защиту национальной типичности образа Лаврецкого 
выдвигал и А.А. Григорьев. И идея о том, что Лаврецкий – «русский» тип, и о том, что 
один «наиболее русских» образов в творчестве И.С. Тургенева – образ Лизы в «Дворян-
ском гнезде», восходящий к пушкинской Татьяне, также восприняты В.П. Бурениным от 
А.А. Григорьева. Искусственным ему представляется и образ «героя-гражданина» Инса-
рова, которого И.С. Тургеневу «пришлось выписать из-за Дуная», поскольку на русской 
почве он произрасти не мог. Этот вывод критик, видимо, также перенял от А.А. Григо-
рьева (статья «Искусство и нравственность», 1861). 

Одна из идей, обусловивших своеобразную В.П. Бурениным интерпретацию творче-
ства И.С. Тургенева, восходила к почвенническому представлению о том, что литература 
является единственной сферой, которая не попала под западное влияние и отражает по-
этому духовные основы народной жизни. В отличие от А.А. Григорьева, который не-
однократно упрекал И.С. Тургенева за неразборчивость в увлечениях иностранными вея-
ниями, В.П. Буренин эту тему практически обошел. Утверждение самобытности русской 
литературы и даже превосходства ее над другими литературами мира в его монографии 
является сквозной и иногда проводится очень прямолинейно.

Одновременно с «Литературной деятельностью Тургенева» он выпустил в свет кни-
гу «Критические очерки и памфлеты» (1884), в которую были собраны публикации в 
периодической печати за несколько лет. Она составлена из статей разного характера. 
Некоторые из них представляют собой рецензии, другие – драматические сатирические 
сцены на темы журнальной жизни, в некоторых В.П. Буренин откликается на какое-либо 
общественное или литературное явление. По нашему мнению, образцом для «Крити-
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ческих очерков и памфлетов» был «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, в котором 
также материалы имели самый разный характер, но в целом выражали взгляды писателя 
на различные стороны общественной и литературной жизни. Так же, как и у Ф.М. До-
стоевского, публикации В.П. Буренина публицистичны. Отличает их уровень дарования: 
в «Дневнике писателя» отразился художественный и публицистический талант Ф.М. До-
стоевского, его идеи как мыслителя; в книге В.П. Буренина на первый план вышла его 
манера журналиста и рецензента. Так, например, в статьях «Обыкновенная история» и 
«Льстецы молодого поколения» В.П. Буренин на разном материале развивает одну и ту 
же тему – о будущности молодежи. В первой он анализирует повесть А. Стацевич «Иде-
алистка» и драматическую судьбу главной героини поясняет увлечением передовыми 
идеями, которые губят наивную душу. Понятно, что под «передовыми» идеями В.П. Бу-
ренин понимает умственные движения, которые приходили в Россию с Запада, прежде 
всего, эмансипацию женщин, а также идею «прогресса».

Через четыре года после двух первых книг он выпустил в свет книгу «Критические 
этюды». В нее вошли статьи критика о «гениях» русской литературы. Статья «О Гоголе» 
открывается утверждением о том, что школа, возглавляемая Гоголем, поставила «рус-
скую литературу в уровень с литературами европейскими, давших ей среди них само-
стоятельное место» [3: 1]. В ее финале основательность образованности Гоголя сопо-
ставляется с эрудицией Л. Толстого. В статье, посвященной Гончарову, почвенничество 
В.П. Буренина проявилось во фрагменте, где он обрушивается на натурализм. Но мате-
риалом для обоснования самоценности национального искусства в нем является русская 
музыка. Не называя имен, но имея в виду, видимо, П.И. Чайковского, критик осуждает 
попытки новой музыкальной школы сказать свое слово в русской музыке, поскольку 
«единственным основателем русской музыки и русской музыкальной школы» являет-
ся М.И. Глинка» [3: 127]. Комментируя публикацию О. Миллером биографии, писем и 
записных книжек Ф.М. Достоевского, критик стремится защитить память писателя от 
«нападок мнимо-либеральной» печати. С мнениями писателя В.П. Буренин явно соли-
даризируется, формулируя некоторые тезисы почвеннической идеологии. Защищая па-
мять умершего писателя, В.П. Буренин как сторонник и единомышленник отстаивает его 
взгляды на русскую общественную жизнь и литературу. Почвеннические взгляды В.П. 
Буренина проявляются и при оценке творчества Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова. Он 
резко высказывается о неверном, по его мнению, понимании прогресса, особенностях 
национального самосознания, науки, искусства и литературы.

Почвенничество критика проявилось и в оценке им современного литературного 
процесса, и в том, как им освещена история русской литературы в персоналиях. В.П. 
Буренин занял позицию хранителя национальных ценностей и лучших традиций рус-
ской литературы, как он их понимал, борца с негативными западными влияниями, с 
недобросовестной критикой, с прославлением буржуазного типа хозяйствования, с не-
верно понятой идеей прогресса. Своими единомышленниками и сторонниками в изуче-
нии русской литературы В.П. Буренин считал А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова, статьи 
которых он частично переговаривает и цитирует. Подтверждением близости их взглядов 
является развернутая характеристика критики А.А. Григорьева и Н.Н. Страхова, которые 
дает В.П. Буренин в книге о Тургеневе и в статьях о «гениях» русской литературы. Но эта 
тема требует отдельного внимания.
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онтоЛогічна Парадигма гоЛовного гЕроЯ  
іСторичного роману-ПроЕКЦіЇ в уКраЇнСЬКій  

та ФранЦуЗЬКій ЛітЕратураХ ХХ СтоЛіттЯ (“1313” н. КороЛЕвоЇ, 
“ФіЛоСоФСЬКий КамінЬ” м. ЮрСЕнар)

У статті досліджуються образи головних героїв творів Н. Королевої “1313” та 
М. Юрсенар “Філософський камінь” як ключові компоненти змістового рівня історич-
ного роману-проекції.

Ключові слова: роман-проекція, історичний роман, головний герой, моделювання 
дійсності.

В статье исследуются образы главных героев произведений Н. Королевой “1313” и 
М. Юрсенар “Философский камень” как ключевые компоненты содержательного уров-
ня исторического романа-проекции.

Ключевые слова: роман-проекция, исторический роман, главный герой, моделирова-
ние действительности.

The article deals with the main characters of works of N. Koroleva “1313” and M. Your-
cenar “Philosopher’s stone” as the basic components of the meaning level of the historical 
novel-projection.

Key words: novel-projection, historical novel, the main character, modeling of reality.
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Дослідження онтологічної парадигми головних героїв творів Наталени Королевої 
“1313” та Марґеріт Юрсенар “Філософський камінь” пов’язана із вивченням змістового 
рівня історичного роману-проекції. Роман-проекція – жанрова модифікація історичної 
романної прози, що має високі проективні потенції, які закладені в природі історично-
го роману. Історичний роман-проекція рухається від минулого через теперішнє до май-
бутнього, і в моделюванні художнього світу такого твору важливе місце приділяється 
часу та простору, які у своїй природі мають закладені можливості встановлення зв’язку 
між різними історичними епохами. Беручи до уваги той факт, що персонаж історичного 
роману завжди розташований у художньому часопросторі, бо, за словами М. Бахтіна, 
“хронотоп як формально-змістова категорія визначає (у значній мірі) і образ людини в 
літературі; цей образ завжди суттєво хронотопічний” [1: 235], ми розцінюємо ключовим 
компонентом художнього світу твору все ж таки героя, який олюднює цей простір і час. 
В центр художнього відображення завжди ставиться такий персонаж, який належить до 
минулого, має у своєму способі мислення риси, спільні для світогляду зображуваного 
культурно-історичного періоду та сучасності. Таким героєм може бути інтелектуал, що 
не мешкає в якійсь одній країні, а в різних, не обмежується однією епохою, а живе в 
різних. Образ цього героя повинен посилати імпульси у прийдешнє, щоб наголосити на 
необхідності звернення до уроків минулого з метою розв’язання проблем, актуальних 
протягом всієї історії людства.

Актуальність нашого дослідження пояснюється тим, що в українському літературоз-
навстві ще не ставилося питання про виокремлення такої жанрової модифікації, як істо-
ричний роман-проекція та вивчення його змістового та формального рівня. Найяскравіші 
зразки роману-проекції в українській та французькій літературі ХХ століття представле-
ні творами Н. Королевої “1313” та М. Юрсенар “Філософський камінь”, які, відштовхую-
чись від зображуваних епох Середньовіччя та Відродження, акцентують на загальнолюд-
ських проблемах сучасності та впливають на духовний розвиток майбутнього. Ґрунтовні 
наукові дослідження, що характеризують твори та художній метод української письмен-
ниці належать О. Мишаничу, І. Голубовській, О. Багану, І. Остащуку, Ю. Мельніковій, 
К. Буслаєвій, К. Усачовій, Н. Мафтин, І. Набитовичу та ін. Щодо творчості М. Юрсенар, 
то вона ще маловідома в Україні. Український читач не має змоги детально ознайомитись 
ні з творами письменниці, ні з її творчістю, бо літературознавчі дослідження обмежу-
ються лише перекладом інтерв’ю М. Юрсенар та короткими замітками деяких дослідни-
ків, серед яких українські науковці Валентина Фесенко, Алла Книга та автори передмов 
до російських перекладів романів С. Завадовська та Ю. Давидов. За кордоном творчість 
М. Юрсенар широко відома та привертає увагу багатьох літературознавців.

У нашому компаративному аналізі романів “1313” та “Філософський камінь” ста-
виться мета розкрити гуманістичне начало творів української та французької письмен-
ниць, охарактеризувати онтологічні риси головних героїв та визначити їх роль у реаліза-
ції основного завдання історичного роману-проекції – через минуле рухатися у майбутнє.

Персонажі роману-проекції акумулюють в собі риси вічних образів – літературних 
персонажів, “які за глибиною художнього узагальнення виходять за межі конкретних 
творів та зображуваної в них історичної доби, містять в собі невичерпні можливості фі-
лософського осмислення буття” [2: 135]. Українська письменниця Н. Королева та фран-
цузька літераторка М. Юрсенар у своїх романах-проекціях “1313” та “Філософський 
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камінь” вдаються до створення авторської інтерпретації традиційного образу Фауста, 
вченого, який ставить науку вище за забобони.

Прототипом численних літературних образів став Йоганн Фауст, що жив приблизно 
в період XV – XVI ст., займався науковими дослідженнями, видавничою справою і вва-
жався чорнокнижником. Художні твори, серед яких народна книга Йоганна Шпіса “Істо-
рія про доктора Йоганна Фауста, знаменитого чарівника і чорнокнижника” (1587 р.), твір 
Г. Р. Відмана про Фауста, що вийшов у Гамбурзі в 1588 р., “Трагічна історія доктора Фа-
уста” (1604) Крістофера Марло, роман Ф. М. Клінгера “Життя, діяння і загибель Фауста” 
(1791), трагедія Гете “Фауст” (1774–1831), “Фауст” Ленау (1835–1836), поема для танців 
Гейне “Фауст” (1851) та ін., формують поліфонічний образ алхіміка відповідно до своїх 
задумів. Д. Наливайко вважає, що “проблемним ядром легенди про Фауста стало питан-
ня, яке дуже хвилювало його сучасників, – питання про межі дозволеності людського 
знання” [3: 14]. Образ вченого-алхіміка, який прагне проникнути в суть речей і явищ, 
переступаючи створену суспільством границю дозволеного знання, у майбутньому не 
втратить багатогранності та значущості, а навпаки розширить свої смислові горизонти.

Н. Королева, поклавши в основу написання роману легенду про винайдення братами 
Шварцами стрільного пороху, змальовує період кінця XIII – першої половини XIV сто-
ліття, тобто часовий відрізок, де ще не було легенди про Фауста, проте Константин Ан-
клітцен опиняється у такій самій ситуації, як і відомий чорнокнижник. Герой роману 
“1313” не підписує ніяких письмових угод із нечистим, але його дії можна розцінювати 
як мовчазну згоду, він не в силі протистояти підступності диявола і стає на шлях зла. 
Мефістофель, який підштовхує юнака до гріхопадіння, матеріалізується у портреті чен-
ця-вартівника, а потім в образі брата Бертрама.

Головний персонаж роману “Філософський камінь” – вигадана особа із історично 
правдивою біографією, що живе приблизно в той же час, що й Фауст і проходить через 
подібні випробування. М. Юрсенар пише у замітках до твору, що Зенон був “приблизно 
сучасником анатоміста Везаля, хірурга Амбруаза Паре, бонатіка Сезальпена, математика 
і філософа Жирома Кардана, помер через 5 років після народження Галілея, і через рік 
після появи на світ Кампанелли” [4: 453] ( – тут і далі переклад мій – О. Р.), у його біо-
графії є факти з життя не тільки вищезгаданих вчених, а й Джордано Бруно, Парацельса, 
Леонардо да Вінчі, Доле та ін. У час, коли люди ще вірили у чаклунство, а з іншого 
боку, наука поступово скидала окови схоластики, особа, яка мала сміливість вести до-
слідження, самостійно читати та трактувати Святе Письмо і богословські праці, а також 
висловлювати власну думку, підозрювалася у союзі з дияволом. Зенон не ототожнює себе 
із легендарним чорнокнижником, і тому глузує із перестороги свого двоюрідного брата 
Анрі-Максиміліана про небезпеку повторення долі “доктора Фауста, про якого розка-
зують ярмаркові маріонетки” [4: 165], кажучи, що “хай старі жінки вірять у казки про 
вченого доктора, який уклав договір з дияволом. Уявлення справжнього Фауста про душу 
і пекло були дещо іншими” [4: 165]. Головний герой “Філософського каменя” співвід-
носиться із гуманістичним образом Фауста, що присвячує своє життя філософському 
осмисленню буття і рухається набагато далі від своїх сучасників. Зенон проявляє велику 
силу волі, бунтуючи проти догм та приписів церкви, і той бунт у ньому самому, “а може 
і в епосі” [4: 417]. Костантин, на думку О. Мишанича, “ще не може стати бунтарем, 
але прагне відірватися від сірої маси, ставить свій винятковий розум на службу поступу, 
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вбачаючи у своїх винаходах і безсмертя душі” [5: 69]. Константин Анклітцен із твору 
української письменниці цікавиться наукою змолоду, але не знаходить підтримки з боку 
батька. Через конфлікт з батьком хлопець змушений покинути дім, блукати лісом під 
вигаданим ім’ям “Конрад з Кельна”, зупинитись у фізикуса та зрештою знаходить при-
тулок у францисканському монастирі, де стає братом Бертольдом. Конфлікт у душі Кон-
стантина починається із протесту проти псевдоцінностей, де бенкети, бійки, розваги та 
розпуста займають чільне місце у житті лицарства. Спочатку у Константина, було велике 
покликання своїм розумом та вміннями служити благу людства, але згодом у внутрішній 
боротьбі двох начал перевага опиняється на боці зла.

Зенон із твору французької письменниці вже лише через своє походження опиня-
ється не у дуже вигідному становищі. Його батько Альберіко де Нумі зрікається сина 
заради високого чину при папському престолі. Мати Хілзонда не проявляє любові до 
сина, вбачаючи в ньому плід гріха та тілесної слабкості. Багаті родичі бояться перспек-
тиви побачити у списку спадкоємців не лише власних дітей, а й Зенона, тому за рішен-
ням сім’ї, “церква залишалася для незаконнонародженого вірним шляхом до добробуту 
і почестей” [4: 34]. Хлопця віддали на навчання до священика Бартоломе Кампануса, де 
він почерпнув із численних книг ґрунтовні знання. Пізніше вступивши у Богословську 
школу в Лувені, Зенон був серед найкращих учнів, бо вмів вести без підготовки дискусії 
на різні богословські теми. Але юнак швидко розчарувався, бо “ще до кінця семестру він 
дивився зверху на вчених докторів, зодягнених у хутро, нахилених над повними тарілка-
ми у столових, сильно самозадоволених від своєї вагомої вченості; студентів шумних і 
неотесаних, що твердо вирішили здобути стільки лише знань, щоб пристроїтись на гарне 
місце; жалюгідні бідняки, у яких розум функціонує, поки вони молоді” [4: 38]. Зневага 
ця з’явилася через розуміння того, що “жоден з тих, на яких він раніше розраховував, не 
піде ні розумом, ні діями вперед, чи принаймні так далеко як він” [4: 38]. У Зенона була 
жадоба знань, і не просто книжних, які він здобув ще в юності, а тих, що даються жит-
тям. Йому набридають гори книг, а набагато більше “подобається читати живий текст: 
тисячі римських і арабських цифр, букви, що біжать зліва направо – як у наших писарів; 
чи справа наліво, як у східних манускриптах. Пропуски, які означають чуму чи війну. 
Стовпці, написані червоною кров’ю. І всюди знаки, а деколи і плями, ще більш дивні, 
ніж знаки...” [4: 16]. Зенон подорожує інкогніто по світу, підчас мандрів відвідує різні 
куточки християнського і мусульманського світу, реалізує себе у благородній професії 
лікаря та намагається зрозуміти суть буття.

Герої романів української та французької письменниць ведуть успішні наукові до-
слідження. Праця Бертольда із роману “1313” приносила багато добра людям, які прихо-
дили з “далеких околиць, мов на прощу, до францисканців, “що на горі”. Ліків, поради в 
ділах духовних і світських шукали тут прочани” [6: 194]. Молодий дослідник у добробут 
монастиря вніс свою лепту, винайшовши вітражі, які були “яскравіші й прозоріші навіть 
за славнозвісні італійські, бо вони не були такі різкі, однаково приємно сяяли й проти 
сонця й при вогнях вівтарних свічок” [6: 194]. Згодом він вигадав новий спосіб обробки 
шкір і вже за два чи й іноді менше тижнів, а не як раніше за шість-вісім місяців, можна 
було мати м’яку гладесеньку шкіру для чобіт. Фра Нарцис радів допомозі Бертольда, 
бо той, “то дасть таку водичку, що коли нею раз на тиждень підливати городину, дося-
гає вона неймовірних розмірів; то виганяє цілу систему рам скляних, що їх можна було 
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то відчиняти, то зачиняти, і тим способом тримати рослини в більшій тепліні, як була 
надворі” [6: 194]. Завдяки здобуткам вченого у монастирі була зелена, свіжа городина і 
взимку.

Зенон із “Філософського каменя” завдяки винахідливості створює разом із своїм дру-
гом ткацькі станки. Проте “таланти Зенона у сфері механіки не були належно оцінені 
сім’єю, яка зневажала незаконнонародженого, і в той же час шанувала в ньому майбут-
нього пастиря” [4: 45]. З іншого боку, робітники неготові до використання машини, яка 
працювала за чотирьох і вимагала набагато більшої вправності. Негативною стороною 
було зростання безробіття, через що в суспільстві назрівали протести. Зенон стає на 
захист прогресу і намагається переконати людей у перспективі, яку дає відкриття. Він 
гнівно звертається до свого приятеля: “Я мав тебе за людину, Коласе, а ти сліпий кріт! 
Ви, звірі, не мали б ні вогню, ні свічки, ні ложки, якщо б інші їх для вас не придумали. 
Бобіна, і та лякала б вас, якби вам її показали вперше” [4: 64].

Протягом свого життя Зенон скрупульозно вивчає анатомію людини, стежить за ру-
хом зір і визначає їх потенціальний вплив на долю людства, не залишаючи поза увагою 
новітні досягнення техніки та науки загалом. Ще в юності він думав про Піфагора, Ніко-
ло Кузанського та Коперника, що представив свої теорії у Богословській школі й отримав 
схвальну оцінку одних і був жорстоко засудженим іншими, і молодого дослідника охо-
плювала “гордість при думці, що він належить до цієї допитливої та діяльної раси людей, 
яка підкорює вогонь, трансформує субстанцію речей і досліджує шлях зірок” [4: 52]. Зено-
ну можна дорікнути у зверхності та байдужості, бо, говорячи про своїх пацієнтів, він каже, 
що “їх смерть чи зцілення були для мене важливими як підтвердження діагнозу чи випро-
бування правильності методу” [4: 147]. Часто Зенон ризикує власним життям заради по-
рятунку інших, з чого випливає висновок про щиру відданість благородній професії лікаря.

Опинившись у в’язниці, він аналізує свої здобутки і прорахунки. Зенон картає себе 
за винайдення грецького вогню, хоч “цей винахід, що спалив сотні людей, здавався тоді 
кроком вперед у військовому мистецтві. Звичайно, смерть за смерть, жорстокість бит-
ви, у якій кожен вбиває, але й сам може бути вбитим, не можна порівняти із звірством 
тортур, що здійснювалися в ім’я милосердного Бога, і все ж він також був творцем і 
співучасником злодіянь, що звершувалися над бідною людською плоттю, і треба було 30 
років, щоб він відчув докори сумління, які б напевно викликали посмішку у адміралів 
чи королів” [4: 372]. Такі думки не тривожать свідомість головного героя роману “1313”, 
який ставить себе вище за всіх. Бертольд нехтує людьми, як і його батько, та врешті-решт 
приходить до сумного висновку, що “правдиве безсмертя не те, що його здобули “вмерлі 
за свою правду”. Ні, безсмертя належить тим, котрі за “свою правду” вміли й мали від-
вагу посилати на смерть інших, не зважаючи на всяку мізерію довкола, йшли вперед, до 
своєї мети, не помічаючи маси покірних їхньому наказові рабів. Герой Македонський... 
Цезар... Карло Великий... Це – справжні безсмертні – і поза чернечими рефектаріями. 
Це – герої, напівбоги, що здобули собі вічне життя через смерть інших...” [6: 244]. Він 
прагне досягти слави та влади будь-якою ціною, навіть допускає перетворення інших у 
своїх підданих. Подібного безсмертя прагне Анрі-Максиміліан, двоюрідний брат Зенона, 
який присвячує своє життя війні, любовним пригодам та написанню віршів. У 16 років 
юнак ставить собі мету зробити кар’єру військового і каже, що “через 15 років побачимо 
чи зможу бути рівним Олександру Македонському. Через 30 років дізнаємося більше чи 
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менше вартую я, ніж Цезар. Невже мені провести все своє життя, мірячи сукно в бутику 
на вулиці О-Лен? Я хочу стати людиною” [4: 17]. Анрі-Максиміліан хоче здобути люд-
ську славу, а Зенон навпаки, хоче бути чимсь більшим, ніж просто людиною.

На прикладі Константина Анклітцена та Анрі-Максимілана письменниці Н. Коро-
лева та М. Юрсенар показують зародження, розвиток та особливості формування сві-
домості диктаторів-завойовників ХХ століття. Анрі-Максиміліан стає військовим через 
легковажність та прагнення бути вільним, його ставлення до війни як до розваги не при-
носить людству нічого доброго. Головний герой роману “1313” Бертольд – не простий 
чернець-алхімік, а злий геній, що збився із істинного шляху у пошуках ствердження 
власної значущості і для якого звичайні люди та ченці стали “темною челяддю”, “одини-
цями з маси”, “нерозумною чередою баранів” та “сірою масою овець на двох ногах” [6]. 
Константин – індивідуаліст за характером, але в романі це набуває хворобливого стану. 
Він не сприймає цінностей своєї епохи, у якій індивідуалізація ще витіснена типізацією, 
а митці “замість проникнення в багатоманітність життєвих явищ виходять із неприми-
ренної протилежності піднесеного і низького, розташовуючи на полюсах абсолютне до-
бро і абсолютне зло” [7: 17]. Нестача особистої свободи думки та дії призводить героя 
до гіпертрофованого самолюбства. Константин позбавлений права вибору, всі рішення 
приймалися ним за порадою інших. Блазень порадив покинути дім, а фізикус піти в мо-
настир, щоб мати змогу вільно займатися наукою. Хоч на перших порах йому здавалося, 
що “тільки там, за високими стінами, з-за яких не вільно виходити, може бути справжня 
вільність. Тільки там, де кожен твій крок залежить від припису й наказу абата, – тільки 
там можна мати повну незалежність. Бо ж там і не треба жодної ініціативи, й навіть 
жодного бажання...” [6: 152]. Проте відчув великий сум та журу, “бо ж і думки, і вся його 
душа замкнена тут в грати всяких правил та приписів, не потрібних ні людям, ні Богові” 
[6: 223]. Бертольд усвідомлював свою гріховність і приходив до висновку, що й “ніколи 
“любити ближнього” він не вмів, а “четверту заповідь” порушував раз по раз. Бо вже 
здавна в глибинах його душі розрісся якийсь міцний корінь почувань зовсім інших, як 
любов і до ближніх, і до старших” [6: 215]. Спроби перебороти в своєму серці ці гріховні 
почуття не увінчувалися успіхом, це його ще більше дратувало і піднімало хвилю гніву. 
Так як Бертольд знав тільки два діючі способи проти такого стану – молитва й праця, 
то він завзято працював. О. Мишанич зауважує, що “працездатністю, знаннями, вина-
ходами Бертольд досяг вершин почестей і слави, увірував у свою винятковість, забувши 
про щоденні обов’язки звичайної людини, що повинна виконувати весь той кодекс суто 
людських, моральних приписів, що їх дотримуються люди, серед яких він добровільно 
опинився” [5: 69]. Щоб подолати пригніченість дослідник наважився на горезвісне від-
криття пороху, яке б мало принести йому ще більшу славу.

Відстоює свободу і Зенон, який заздрив навіть “бідняку, бо той міг діяти, як йому 
заманеться” [4: 53]. Він усвідомлює певну обмеженість волі людини, бо їй “не дано та-
кої свободи, якої вона б бажала, хотіла, боялася чи, можливо, навіть такої, якою б жила. 
Лікар, алхімік, піротехнік, астролог волею-неволею носить ліврею свого часу” [4: 223]. 
Зенон був вільним духом, відстояв своє право на самовдосконалення, хоч і обійшлося це 
йому ціною життя.

Для честолюбного Бертольда переломним моментом стала поява у монастирі брата 
Бертрама, рід якого “давній, що “майже вічний” [6: 231]. Він допомагає втілити задуми 
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Бертольда та говорить вголос ті думки, які певний час роїлись в голові ченця. Характе-
ризуючи образ брата Бертрама, І. Остащук стверджує, що “постать натхненника Анкліт-
цена є найбільш містичною, центральною і водночас найскладнішою” [8: 90]. Боячись 
втратити спілкування з однодумцем, тобто живим втіленням “ченця-вартівника”, Бер-
тольд сам “перетворився на “ченця-вартівника”, бо ж вартував і вдень і вночі напружено 
хвилину зустрічі” [6: 231]. Ерудиція його друга Бертрама вражала, бо він був і алхіміком, 
і філософом, і гуманістом, тобто тим, ким прагнув стати Бертольд. Знання ж цього ал-
хіміка, погляди філософа та цінності гуманіста направлені на служіння власному само-
любству. Бертрам виступав за досягнення власного добробуту, не зважаючи на інших, 
бо, за його словами, “всі, від праматері Єви починаючи, й до тебе самого, брате мій... 
всі лише власного щастя шукають, не оглядаючись на інших” [6: 247]. Зенон із твору 
французької письменниці ніколи не прагне здобути щастя за рахунок інших. Алхімік 
із роману “Філософський камінь” наділений благородними рисами, які проявляються у 
служінні людству. Для Зенона пошук філософського каменя “має на меті не що інше, як 
вдосконалення людської душі” [4: 419]. Хоч він засмутився, бо “перша стадія Діяння за-
брала в нього ціле життя” [4: 239] та все продовжує рухатися до мети. Зенон знаходить 
символічний філософський камінь, тоді як Бертольд у своїх пошуках тільки віддаляється 
від нього. Константин розуміє, що до справжніх відкриттів йому ще далеко, тому гірко 
зітхає: “Ох, камінь філософів! Як я ще далеко від тебе!” [6: 139]. Ігнорування етичного 
аспекту у наукових дослідженнях не дає йому змоги наблизитися до омріяної мети. Бер-
тольд прагнув не вдосконалення власної душі, а за допомогою магічного способу здобу-
ти багатство. Покликання справжнього вченого повинне підпорядковуватися служінню 
благу людства, а не задоволення власних честолюбних та корисливих поривів. Фізикус 
із роману “1313” підкреслює, що “у вченого серце повинно бути, як лютня... Все серце 
своє повинен він вложити в улюблену працю й її, як пісню офірну, повинен з вірою й 
любов’ю нести на вівтар людства” [6: 176]. Бо ж без істинної любові втрачає вартість і 
наука, і саме людське буття. Зенон має мету створити книгу, яка б містила всі досягнення 
наукової думки на час його життя. Працюючи лікарем, він веде записи, щоб передати 
наступникам свій досвід у лікуванні хвороб. Бертольд навпаки робить із науки власного 
слугу і хоче здобути за допомогою “чорнозолота” не лише все золото світу, а й славу і 
владу. У розкритті справжніх бажань Бертольда Н. Королева робить натяк на лідерів по-
літичних сил ХХ століття, що готові взятися до зброї та використовують науку у цілях 
збільшення статків та зміцнення влади.

Н. Королева та М. Юрсенар обирають головним героєм романів-проекцій вчено-
го, який володіє широкими знаннями про досягнення філософської та наукової думки 
своєї епохи. Константин Анклітцен – приклад людини, що своїм розумом виходить за 
межі Середньовіччя, але не може протистояти проти перепон, нав’язаних суспільством 
та церквою догм. Він не має чітких національних рис, тому його образ універсальний. 
О. Мишанич пише : “це – скоріше тип загальноєвропейський, що ввібрав у себе риси 
людини раннього Відродження з її жадобою пізнання світу” [5: 71]. Літературознавець 
бачить наступників ченця і в Україні, які в наступних століттях навчатимуться в європей-
ських університетах, і “над ними тяжітиме релігійна ідеологія, та це не зупинить їх на 
обраному шляху: вони, як і брат Бертольд, будуть готові “продати душу чортові” заради 
світла знань, істини і звичайного людського щастя” [5: 71].
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Зенон із твору М. Юрсенар втілив у своєму образі ціле покоління гуманістів. На 
його прикладі проілюстровано велику силу людського духу та можливість залишатися 
людиною у найскладніших життєвих ситуаціях. Якщо Бертольд із роману “1313” збива-
ється з істинного шляху, бо за середньовічною філософією історії стає на шлях Розуму, 
що асоціюється із дияволом, та нехтує етичним принципом у дослідженні, то Зенон із 
твору “Філософський камінь” постає в образі вченого, що працює на благо людства. Не-
посильні для Константина проблеми вирішуються алхіміком, що живе на кілька століть 
пізніше у суспільстві, де наука вже має сміливість скидати кайдани теології. Аналіз он-
тологічної парадигми персонажів історичних романів-проекцій акцентує на неоднознач-
ності образів героїв, тому їх не можна трактувати лише з точки зору світогляду епохи, 
яку вони представляють, бо і Константин, і Зенона за своїм єством належать і минулому, 
і теперішньому, і майбутньому.
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(Харьков, Украина)

Жанр инСЦЕниЗаЦии в творчЕСКом наСЛЕдии Е.и. ЗамЯтина

У спадщині Є.І. Замятіна інсценізації складають відносно невеликий (чотири п’єси), 
але, тим не менш, важливий його пласт. Пропустивши претекст крізь призму власних 
ідейно-естетичних поглядів, драматург зумів створити самостійні оригінальні твори. 
Стаття становить аналіз основних художніх особливостей інсценізацій Замятіна, що 
розкриваються в їхньому зв’язку з прозаїчною та критичною спадщиною автора.

Ключові слова: інсценізація, народний театр, гротеск, «економний образ». 
В наследии Е.И. Замятина инсценизации составляют относительно небольшой 

(четыре пьесы), но, тем не менее, немаловажный его пласт. Пропустив претекст 
через призму собственных идейно-эстетических воззрений, драматург сумел создать 
самостоятельные оригинальные произведения. Статья представляет собой анализ 
основных художественных особенностей замятинских инсценировок, раскрываемых в 
их связи с прозаическим и критическим наследием автора.

Ключевые слова: инсценизация, народный театр, гротеск, «экономный образ». 
In E. Zamiatin’s literary heritage dramatizations make up a relatively small (four plays) 

but nevertheless quite an important stratum. Regarding the original texts from the perspective 
of his own ideological and artistic views the playwright was able to create independent works. 
This article represents an analysis of major peculiarities of Zamiatin’s dramatizations in their 
connection with the author’s prose and critical heritage.

Key words: dramatization, folk theatre, grotesque, “economical image”.     

В русскую литературу Е.И. Замятин вошел, в первую очередь, как талантливый про-
заик, критик, автор сатирических повестей «Уездное», «На куличках», «Островитяне» 
и др., а также беспрецедентного антиутопического романа «Мы», сыгравшего в творче-
стве писателя роковую роль. Однако прозаическое и критическое наследие Замятина не 
исчерпывает масштаб дарования и спектр его литературных интересов. Специального 
внимания заслуживают драматургические опыты автора, насчитывающие четыре ори-
гинальные пьесы и четыре инсценировки. Без изучения этого творческого пласта невоз-
можна максимально полная, адекватная оценка литературного наследия писателя. 

Драматургия Замятина до настоящего времени остается малоизученной стороной 
его творчества. Подобное положение вполне объяснимо, если учесть тот факт, что мно-
гие его пьесы так и не были поставлены, а некоторые сохранились лишь в рукописях или 
вовсе не были закончены. Несмотря на сложную сценическую судьбу драматургического 
наследия автора, интерес Замятина к театру не угасал на протяжении целого десятиле-
тия. Сам автор неоднократно признавался в своем увлечении, в том, что 1920-ые годы 
ознаменовались «новым соблазном» - театром [1: 7].

Обращение признанного прозаика-бытописателя к драматургии не было случай-
ным. Обеспокоенный развитием советской послеоктябрьской литературы, автор не мог 
©   Мартыненко А.О., 2012
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обойти вниманием и  драму. Подтверждением могут служить его статьи, посвященные 
кризису театральных жанров, будущему русского театра, а также двум знаковым для со-
ветского искусства фигурам В.Э. Мейерхольда и К.С. Станиславского. Высоко оценивая 
современный ему русский театр, признавая его первенство перед театром западноев-
ропейским, Замятин все же  стремился предостеречь его от таких распространенных и 
губительных, по мнению автора, «заболеваний», как «репертуарный голод» и «красная 
халтура». Будущее театрального искусства Замятин видел в синтезе эстетики двух аль-
тернативных  начал в советском театре, в слиянии опыта двух «великанов» - В. Мей-
ерхольда с его «театром масок» и К.С. Станиславского, ратующего за «утверждение» 
на новой сцене «иллюзии реальной жизни». Драматург так рассуждал об этом: «Если 
мне, еретику, разрешат применять терминологию Маркса, или, лучше сказать, Гегеля, 
я назову творчество Станиславского тезисом, творчество Мейерхольда – антитезисом, 
и, думается мне, именно постепенно распространяющемуся синтезу этих направлений 
принадлежит будущее: это синтетическое направление станет для русской режиссерской 
работы основополагающим» [2: 223-224]. Любопытно, насколько близко это утвержде-
ние Замятина соприкасается с его эстетической концепцией неореализма: «Реализм ви-
дел мир простым глазом; символизму мелькнул сквозь поверхность мира скелет – и сим-
волизм отвернулся от мира. Это тезис и антитезис, синтез подошел к миру со сложным 
набором стекол – и ему открываются гротескные, странные множества миров» [1: 167]. 
Не говорит ли это о том, что творческий метод неореализма Замятин пытался спроециро-
вать и на свои драматургические произведения? Закономерность такого предположения 
лишний раз доказывает необходимость рассмотрения пьес автора, в том числе его инс-
ценизаций, в контексте всего его творчества, т.е. в тесной связи как с его прозой, так и с 
его теоретико-критической мыслью. 

Первым опытом замятинской инсценизации стала комедия «Блоха» (1925), напи-
санная по заказу режиссера МХАТа 2-го А. Дикого. Основой для «Блохи» послужил 
известный «бродячий сказ» о туляках и блохе, переработанный Н.С. Лесковым в рас-
сказ «Левша». Желание инсценировать Лескова возникло у А. Дикого после триумфаль-
ной постановки «Турандот» в театре Е. Вахтангова. Первоначально Дикий обратился с 
просьбой осуществить инсценировку к А. Толстому, однако тот отказался, сославшись 
на то, что эта «затея» невыполнима. Впоследствии в своих мемуарах режиссер объяснит 
причину отказа Толстого тем, что «он [Толстой – А.М.], великолепно владея русской речью, 
народным слогом, не знал раешника, не был знаком с традициями площадного театра. А 
мне нужен был именно этот стиль» [3: 397-398]. Замятин же, приняв предложение Дикого, 
доказал обратное, опровергнув в том числе и утверждение В.Б. Шкловского о недопу-
стимости и бессмысленности «переводить произведения из материала в материал», под-
разумевавшее, конечно же, сам жанр инсценизации [4: 116]. Литературовед был глубоко 
уверен в том, что «блох нельзя подковывать», т.е. «рассказ нельзя инсценировать» [4: 
116]. Твердость суждения Шкловского основывалась на идее неразделимости произве-
дения и его формы, афористично выраженной им в словах: «Можно от вещи отбрасывать 
элементы ее формы, но тогда получится то же, что  останется от кочана капусты, если от 
него оторвать все листья» [4: 117]. 

Пьеса оказалась, несомненно, одним из самых удачных драматургических опытов 
автора, несмотря на резкие выпады со стороны официального лагеря критиков, обвинив-
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ших «Блоху» в чрезмерном стилизаторстве, «подражательности» и отказе от современ-
ных тем. Однако нашлось и немало сторонников комедии, по достоинству оценивших 
ее «крепкий и сочный тон», «ядреный колкий язык», «неистощимое буйство фантазии», 
что позволило спектаклю занять на современной сцене свою оригинальную нишу как 
«одного из самых веселых, остроумных и эксцентрических спектаклей в истории со-
ветского театра»[5: 82]. 

Успех московской постановки «Блохи» не уступал популярности пьесы на сцене 
Большого Драматического Театра в Ленинграде, где работой над комедией руководил та-
лантливый актер и режиссер Н.Ф. Монахов, занесший инсценировку Замятина в «клас-
сический репертуар». Комедия оправдала надежды автора и режиссера, продержавшись 
в общей сложности шесть сезонов, став при этом, как справедливо отметила исследо-
вательница-замятиновед Т.Т. Давыдова, «заметным явлением в русской драме» [6: 240]. 
Несмотря на ярко выраженную полярность в оценке «Блохи» критики обоих лагерей не 
могли не отметить слаженную работу драматурга, декоратора, режиссера и актерского 
состава. Достаточно вспомнить впечатления о постановке Ю. Соболева, в целом осу-
дившего пьесу за «бессодержательность» и «фальшивость»: «Аплодировали Кустодиеву, 
давшему яркий и сочный лубок, изобретательности постановщика (А. Дикий), с хорошей 
выдумкой стилизовавшего народный балаган и придавшего всему представлению без-
упречно выдержанный тон именно балаганного зрелища, отличному исполнению ряда 
ролей, в которых было проявлено много юмора, тонкой наблюдательности и ловко по-
данных трюков, наконец, забавным словечкам и курьезным положениям рассказа Леско-
ва, удобно  уложенного Е. Замятиным в сценические рамки» [7: 5]. Успех инсценировки 
только подтвердил размышления Замятина о русском театре как о «самом «неотсталом» 
театра мира», усмотревшего залог его популярности в коллективности – «творческом 
сплаве трех основных элементов: драматурга, режиссера и актера» [2: 215].

Размышляя о будущем русского театра, Замятин отмечал закономерную потребность 
искусства в обновлении. Предложенный драматургом «рецепт» заключался, во-первых, 
в воскрешении традиций русского народного театра, а, во-вторых, в органичном соче-
тании этих традиций с опытом европейских театрально-зрелищных форм. Именно эту 
установку автор воплотил в инсценировке «Блохи», на чем не раз акцентировал внима-
ние, называя пьесу «опытом воссоздания народной комедии», «театра не реалистическо-
го, а условного от начала до конца» [3: 309]. Однако новаторский характер произведения 
не исчерпывается только этим. Заслуга Замятина состоит в том, что он сумел органиче-
ски синтезировать и оживить в своем произведении не только народную комедию, но 
и другие традиционные формы народного искусства – балаган, лубок, скоморошество, 
раешное действо, петрушечный театр. Кроме того, очевидно также и влияние на идейно-
художественное своеобразие пьесы итальянского импровизационного театра и эстетики 
карнавала. Именно такой симбиоз театрально-зрелищных форм, проявившийся на всех 
уровнях комедии, помог автору разрешить главную задачу: воплотить эпическую форму 
лесковского сказа в драматургии, создав при этом оригинальное произведение. 

Одновременно  с работой над комедией «Блоха» драматург принимается за инсце-
нировку собственного произведения для Михайловского театра в Ленинграде. Матери-
алом для трагикомедии «Общество Почетных Звонарей» послужила повесть Замятина 
«Островитяне», написанная им во время своего пребывания в Англии (1916-1917). В от-
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личие от прозаического претекста, пьеса была встречена довольно прохладно. Как и пре-
жде, среди упреков в адрес инсценировки значилась «оторваность» от театра современ-
ности и увлечение автора «формальными заданиями» [8: 28-29]. Несмотря на указанные 
«недостатки», спектакль «Общество Почетных Звонарей», как вспоминал драматург, «с 
большим успехом» шел на сцене Театра русской драмы в Риге в течение нескольких 
сезонов. Кроме того, пьеса была переведена на немецкий, английский и итальянский 
языки. Приведенные выше факты довольно красноречиво свидетельствуют о «недально-
видности» и предубежденности советской критики, не разглядевшей как идейно-художе-
ственных, так и сценических достоинств пьесы. 

Трагикомедия «Общество Почетных Звонарей» представляет художественную цен-
ность еще и потому, что использует традиционный для всего творчества Замятина мотив 
машины, человека-механизма, в полной мере воплотившийся и раскрывшийся в романе 
«Мы». Недаром жизнь благочестивого викария Дьюли (даже фамилия его «говорящая»: 
от английского слова duly - надлежащим образом, должным образом, правильно) так на-
поминает жестко регламентированное существование «нумеров» Единого Государства, а 
развешенные на стенах дома викария таблицы расписания являются неким прообразом 
Часовой Скрижали, предписывающей до мельчайших нюансов распорядок «математиче-
ски» совершенной жизни граждан Единого Государства. Порой уверенность  в непогре-
шимости установленного расписания и нежелание викария Дьюли его нарушить дохо-
дит до абсурда. Свой отказ выполнить просьбу миссис Дьюли и нанести визит адвокату 
О’Келли, викарий аргументирует так: «Но, дорогая, поймите же, ради Бога: если я завтра 
поеду к этому О’Келли, весь завтрашний день, все завтрашнее расписание у меня сойдет 
с рельс. Да, сойдет с рельс, опрокинется, разлетится в щепки!» [1: 251]. 

Внимания заслуживают также сами персонажи пьесы, созданные драматургом об-
разы. Насыщенность и лаконичность – вот основные принципы построения образа у За-
мятина. «Все, что можно выбросить, - отмечал драматург, - надо безжалостно выбросить: 
пусть останется только одно яркое, ослепительное, одно необходимое» [9: 326]. Отсюда 
«огромная заряженность, высоковольтность каждого слова» в инсценировке [1: 179].  
Обратим внимание хотя бы на авторские ремарки, подробно описывающие поведение 
Кембла, отличающееся порой неуклюжестью и нерешительностью, а порой импульсив-
ностью и нервозностью. Кембл то и дело трет свой «квадратный» лоб, а бумага без «ли-
неек» и вовсе приводит героя в растерянность. Привыкший к логичности и точности во 
всем, не воспринимающий шутки в силу иррациональной природы юмора, Кембл просто 
не знает, как написать что-либо на бумаге «без линеек». В этом заключается бесспорный 
талант Замятина: одним словом, деталью дать красочную и исчерпывающую характери-
стику персонажа. 

Требования неэпизодичности, значимости каждого слова распространялось также 
и на предметный мир. Рассуждая о языке произведения, драматург особое место отво-
дил названному им «методу реминисценции», сущность которого заключалась в неодно-
кратном использовании одного и того же предмета, посредством чего достигался эффект 
«мелькания». Замятин настаивал, что подобный прием помогает достичь художествен-
ной экономии: единожды упомянутый знаковый предмет при повторном упоминании 
уже не требует дополнительного контекста, чтобы в нужный момент воспроизвести в 
сознании читателя цельный и яркий образ. Как следствие автору удалось создать яркие, 
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«выпуклые» образы миссис Дьюли, чье поведение определяется наличием или отсут-
ствием пенсне; фарфоровый мопс Джонни, внешне напоминающий адвоката О’Келли, 
оказывается в центре внимания Диди как предвестник появления адвоката, тем самым 
намекая на более чем просто дружеские отношениях О’Келли и его клиентки. 

В 1927 году, откликнувшись на предложение театра В.Э. Мейерхольда, Замятин 
приступает к работе над инсценизацией «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Как утверждают исследователи, инсценировка задумывалась в соавторстве с 
Р.В. Ивановым-Разумником. Пьеса была включена в репертуар театра, однако так и оста-
лась в незавершенном рукописном варианте.  Для своей инсценировки Замятина ото-
брал семь сцен из двенадцати картин претекста, шутливо назвав их «происшествиями»: 
«Доисторическое», «Органчик», «Девки», «Цивилизация», «Грехопадение и покаяние», 
«Последние времена». Из намеченных семи «происшествий» фактически написанными 
были всего три, остальные, как вспоминал драматург, «сохранились только в форме сце-
нария» [1: 10]. 

Взяв за основу роман М.Е. Салтыкова-Щедрина, Замятин-драматург вновь созда-
ет по существу самостоятельное произведение, трансформируя некоторых персонажей 
первоисточника в новые характеры. Так, щедринские градоначальники Двоекуров и Бо-
родавкин соответствуют замятинскому Великанову, а Грустилов с петушиными крылья-
ми на мундире из инсценировки предстал результатом синтеза персонажей Дю Шарио, 
Микеладзе и Эраста Грустилова. 

По форме пьеса представляла собой гротескно-фантастическую пародию на историю 
России от ее начала («доисторическое происшествие») до современности («последние 
времена»). За фантасмагорическим сюжетом инсценировки несложно усмотреть черты 
современной драматургу советской России. Так, рассерженный Курицын-сын грозится 
сослать виновных «на Соловки» [1: 501], Казначейша часто обращается к другим персо-
нажам, называя их «товарищами», а в гневе обещает пожаловаться «самому Мейерхоль-
ду» [1: 502]. И все же, как справедливо отметил литературовед А. Галушкин «пьеса — не 
политический памфлет... Он [Замятин] не поворачивает пьесу лицом к современности, 
а использует материал современности для моделирования «универсальных», повторяю-
щихся ситуаций в русской истории» [10: 29]. 

В том же 1927 году Замятиным была осуществлена автоинсценировка рассказа «Пе-
щера» для МХАТа, предполагавшего «поставить спектакль из пяти одноактных пьес со-
временных авторов» к 10-летию Октября, включив в постановку произведения Вс. Ива-
нова, Б. Пильняка, Л. Леонова, И. Бабеля и Е. Замятина. Как вспоминал театральный 
критик и режиссер П.А. Марков, замысел театра состоял в поиске «пьесы не парадной, а 
глубоко народной, вскрывающей высший этический смысл революции. Нужно сказать, 
что МХАТ шел к революции, прежде всего вскрывая ее высокое этическое, преобража-
ющее и в этом качестве имеющее мировой смысл значение. Выходом из положения нам 
казался тогда спектакль, составленный из отрывков, объединяющий близких нам разных 
писателей» [11: 235]. «Авантюра» (П. Марков) театра так и не была реализована, пьеса 
так и не была поставлена и впервые была опубликована спустя 60 лет, в 1991 году в жур-
нале «Современная драматургия». 

«Пещера», отнесенная самим автором к жанру одноактной мелодрамы, представля-
ла собой инсценизацию одноименного рассказа, повествующего о бедствиях и лише-
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ниях людей, вынужденных выживать в голодном и замерзающем послереволюционном 
Петербурге. Перед зрителем разворачивается драма двух «маленьких людей», но опи-
санная драматургом жизненная ситуация – не единичный случай, а концентрированный 
образ революционной действительности, сведенной к первобытному закону выживания 
сильнейшего. Любопытным остается тот факт, что пьеса подобного содержания вообще 
могла послужить объектом театральной постановки, пройдя ту же цензуру, которая не-
сколькими годами ранее заклеймила рассказ «Пещера» как «антисоветский». Тяжело 
представить, как произведение, названное Д. Фурмановым «розовым революционным 
максимализмом» [12: 202], было расценено МХАТом как вскрывающее «высокое этиче-
ское» значение революции. 

Главными действующими лицами пьесы являются Мартин Мартинович и его тяже-
лобольная жена Маша, так же как и другие жители послереволюционного Петербурга 
борющиеся за свое существование в нечеловеческих условиях голода и разрухи. Дей-
ствие драмы разворачивается в замкнутом пространстве одной комнаты, вероятно, когда-
то бывшей кабинетом. На протяжении двух сцен герои не покидают свою квартиру, 
оставаясь ее невольными заложниками. Руководимый благородным желанием подарить 
Маше немного тепла и счастья хотя бы в день ее именин, Мартин  Мартинович вынуж-
ден украсть дрова у своего соседа Обертышева. Кульминацией служит появление на сле-
дующий день в их доме председателя домового комитета Селихова, который сообщает 
о требовании Обертышева вернуть украденные у него поленья. Мартин Мартинович, с 
первых минут осознавший причину прихода председателя, ни секунды ни колеблясь, с 
отчаянием и особой поспешностью пытается уничтожить улики: он «торопливо сует в 
печь полено, другое – больше не влезает. Растерянно запихивает последние два полена 
под стул, садится на стул сам» [1, 481]. 

Заслуживает внимания также финальная сцена «Пещеры»: Замятин опускает раз-
вязку произведения, освобождая место для сотворчества зрителя. Отобрав наконец-то 
у Мартина Мартиновича флакончик с ядом, Маша настойчиво просит его уйти, и тот 
послушно выполняет просьбу. Маша на сцене со стаканом наготове прислушивается… 
Едва ли зритель будет трактовать недосказанность финала иначе, чем задумал драматург, 
однако, как полагал Замятин, возможность частичного сотворчества воспринимающего 
оставляет более яркое и прочное впечатление. 

Долгое время драматургические опыты автора, в том числе его инсценировки, оста-
вались отодвинутыми на второй план прозаическими произведениями Замятина. Дра-
матургия, тем не менее, составляет важную неотъемлемую часть его литературного на-
следия, позволяя создать целостное представление о его литературно-художественном 
даровании, нарисовать развернутую картину творческой эволюции автора и проследить 
воплощение авторских идейно-художественных принципов не только в прозе, но и в  
драме.    
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нЕПрЯмаЯ КоммуниКаЦиЯ в рЕчЕвом  
ПовЕдЕнии ПЕрСонаЖЕй романа  

в. наБоКова «ЗаЩита ЛуЖина»

У статті з виділених нами в романі В.В. Набокова «Захист Лужина» семи стра-
тегій, що мають вторинну реалізацію (відмова, незгода, прохання, заборона, порада, 
повідомлення, прощання), розглянуто три найбільш частотні.  Це стратегія відмови, 
стратегія незгоди і стратегія прохання. Розрізняються вербальні і невербальні засоби 
реалізації даних мовленнєвих ситуацій. Вказуються причини, за якими персонажі рома-
ну В.Набокова використовують вторинні мовленнєві акти.

Вторинні, допоміжні акти поділяються на групи з точки зору наявності і ролі ав-
торських коментарів, визначаються основні способи реконструкції змісту вторинного 
мовленнєвого акту в романі В. Набокова. Використання результатів нашого досліджен-
ня важливе для подальшого вивчення  непрямої комунікації, етикету, а також для  розу-
міння й інтерпретації художнього тексту.

Ключові слова: непряма комунікація, вторинний мовленнєвий акт, неконвенційні 
мовленнєві акти, конвенційні вторинні мовленнєві акти, діади, вербальні й невербальні 
засоби реалізації мовленнєвої ситуації, фатичне спілкування. 

 В статье из выделенных нами в романе В.В. Набокова «Защита Лужина» семи 
стратегий, имеющих косвенную реализацию (отказ, несогласие, просьба, запрет, со-
вет, сообщение, прощание), рассмотрены три наиболее частотные. Это стратегия 
отказа, стратегия несогласия и стратегия просьбы. Разграничиваются вербальные и 
невербальные средства реализации данных речевых ситуаций. Указываются причины, 
по которым персонажи романа В. Набокова прибегают к косвенным речевым актам. 

Косвенные речевые акты делятся на группы с точки зрения наличия и роли автор-
ских комментариев, определяются основные способы реконструкции содержания кос-
венного речевого акта в романе В. Набокова. Использование результатов нашего ис-
следования может быть полезно для дальнейшего изучения непрямой коммуникации, 
этикета, а также для понимания и интерпретации художественного текста. 

Ключевые слова: непрямая коммуникация, косвенный речевой акт, неконвенциональ-
ные  косвенные речевые акты, конвенциональные косвенные речевые акты, диады, вер-
бальные и невербальные средства реализации речевой ситуации, фатическое общение.

Three most frequently used out of seven strategies of indirect communication (refusal, disa-
greement, request, prohibition, advice, report, farewell) that have been highlighted in the novel 
«The Defence of Luzhin» by V.V. Nabokov are considered in the article. They are the strategies 
of refusal, disagreement and request. Verbal non-verbal means of realization of these speech  
situations have been differentiated. The author points to the motives that make the characters 
of V. Nabokov’s novel resort to the indirect speech acts. The indirect speech acts are divided 
into several groups from the standpoint of presence or absence of the author’s remarks; the 
©   Михальчук Н.А., 2012
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main ways of reconstruction of the content of the indirect speech act in the novel by Nabokov 
have been defined. The results of the research may be used in further studies of the indirect 
communication of the etiquette, for understanding and interpretation of a literary text.

Key words: indirect communication, indirect speech act, unconventional indirect speech 
acts, conventional indirect speech acts, diada, verbal and non-verbal means of realization of a 
speech situation, natural communication.

Косвенные речевые акты как один из способов выражения непрямой коммуникации 
в прагмалингвистическом аспекте исследовались Дж. Р. Серлем, О.И. Герасимовой, Р. 
Конрадом, Е.В. Падучевой, А.Г. Поспеловой, Л.М. Фоминой, А.Д. Шмелевым и др. В 
центре внимания лингвистов были проблемы прямых и косвенных иллокуций, обраще-
ния к косвенным формам высказывания. 

Косвенными речевыми актами Дж. Р. Серль называет случаи использования выска-
зываний, грамматическая форма которых обычно употребляется для выражения илло-
куции X, для выражения иллокуции Y.  Например, фраза Не могли бы вы мне передать 
сыр? грамматически является вопросом, но в действительности в коммуникации исполь-
зуется для выражения вежливой просьбы. Понимание этой фразы как вопроса в первич-
ной функции возможно в определенных контекстах,  но также в практическом плане 
часто не имеет смысла. 

В.В. Дементьев пишет о диадном характере непрямой коммуникации и в частности 
косвенных речевых актов. Диады (Дементьев называет их типами непрямой коммуника-
ции) выделяются  «в зависимости от конкретных интенциональных состояний, выступа-
ющих в качестве членов диады означающего и означаемого» [1, с. 119] 

В романе «Защита Лужина» главный персонаж Александр Иванович Лужин, нахо-
дящий спасение от жизни в шахматном даре, часто проявляет «глухоту» в ситуациях 
речевого общения с окружающими людьми. С самого начала Лужин предстает как че-
ловек, постоянно нарушающий требования этикета. При прощании он «крякнул, встал и 
замечательным образом кивнул («по-хамски» - весело подумала она, переводя этот кивок 
на язык матери»), направился к лестнице» (Здесь и далее цитируется по: Набоков, В. В. 
Собрание сочинений в четырех томах / В. В. Набоков. –  Москва, 1990). Мать будущей 
невесты он называет, к ее возмущению, «мадам, просто мадам, как приказчик». Тем не 
менее, Лужин во всех своих контактах с будущей невестой и ее родителями старается со-
блюдать этикет. Высокая внутренняя культура заставляют его искать способы не обидеть 
окружающих, сохранить хорошие отношения с партнерами по общению. 

Следует отметить широкое использование Лужиным косвенных речевых актов, кото-
рые преобладают над прямыми. В речи Лужина наблюдаем неконвенциональные косвен-
ные речевые акты,  конвенциональных же косвенных речевых актов нами не отмечено. 
Косвенные реализации интенций видим и в речи Лужиной, жены персонажа.

Из выделенных нами в романе семи стратегий, имеющих косвенную реализацию 
(отказ, несогласие, просьба, запрет, совет, сообщение, прощание) рассмотрим три, явля-
ющиеся  наиболее частотными. Также укажем причины, по которым персонажи романа 
прибегают к косвенным речевым актам.

1.  Стратегия отказа
диада «Сообщение – отказ».
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1.1. Причина использования косвенных речевых актов - смягчение ситуации реали-
зации «неблагоприятной» для адресата интенции.

Нестерова Т.В. отмечает: «Ситуация отказа является одной из сложнейших в процес-
се речевого взаимодействия, поскольку связана с неблагоприятной для адресата интен-
цией и представляет собой зону коммуникативного риска» [2, с. 47]. Речевые реализации 
с интенцией отказа обычно содержат негативную реакцию – отрицание, несогласие, не-
желание. Косвенные высказывания в таком случае употребляются с целью создания со-
циально благоприятного климата общения. Главные персонажи романа В. Набокова «За-
щита Лужина», Лужин и Лужина, преимущественно избегают давать негативные оценки 
действительности, мыслям, предложениям собеседника. 

1.1.1.  вербальные средства реализации речевой ситуации: 
«Не выходи ты за него замуж, – изменившись в лице, проговорила мать. – Не вы-

ходи. Умоляю тебя. Ну, хочешь, я бухнусь перед тобой на колени…» И, опираясь одной 
рукой о кресло, она стала с трудом сгибать ногу, медленно опуская свое большое, слегка 
похрустывавшее тело.

«Пол продавишь», - сказала дочь и, захватив книги, вышла из комнаты. 
Косвенный речевой акт «пол продавишь» реализует значение отказа, форма несо-

гласия связана с шутливой иронией, которая позволяет реализовать его  в гармоничном 
ключе.

«Но одно нужно сделать непременно, - сказала она решительно. – Мы должны по-
ехать на кладбище, посмотреть на могилу, посмотреть, не запущено ли». «Холодно и 
далеко», - сказал Лужин.

Интенция отказа, выраженная в косвенной форме, включает аргументацию. Т. Несте-
рова называет речевые акты, подобные «холодно и далеко», контекстуально-ситуативны-
ми косвенными речевыми актами, которые в изолированной позиции данный смысл не 
обнаруживают. 

«С мундштучками, - сказал Лужин, покосившись на папиросы.  – Этих не курю. А 
вот…» Он стал рыться в карманах, извлекая толстые папиросы;

«Давайте, завтра вступим. Завтра. В самый законный брак».
«Да, скоро, скоро, - отвечала она. – Но нельзя же в один день. Есть еще учрежде-

ния. Там мы с вами будем висеть на стене в продолжении двух недель, и ваша жена 
тем временем приедет из Палермо, посмотрит на имена и скажет: «нельзя, Лужин 
– мой».

Форма отказа реализована в гармоничной форме, так как связана с шутливой ирони-
ей, кокетством, любовной игрой. Серьезный разговор переводится в шутливую тональ-
ность, отказ представляет собой уход от прямого ответа и интерпретируется как импли-
цитное согласие: «Хорошо, но не сейчас, несколько позже». 

1.1.2. невербальные средства реализации речевой ситуации:
«Пойдем к вам в комнату», - хрипло шепнул Лужин невесте, и она прикусила губу и 

сделала большие глаза.
«Пойдем же», - повторил он.
Но она ловко положила ему на стеклянную тарелочку чудесного малинового ва-

ренья, и сразу подействовала эта клейкая, ослепительно красная сладость, которая 
зернистым огнем переливалась на языке, душистым сахаром облипала зубы».
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«Мерси, мерси», - кланялся Лужин, пока ему накладывали вторую порцию…».
Косвенным выражением отказа в этой речевой ситуации являются коммуникативно-

значимое молчание и невербальные средства коммуникации. Цель, стоящая перед го-
ворящим, –  не выполнить просьбу коммуниканта, но и не разрушить коммуникацию, 
сохранить зону благорасположения, доброжелательных отношений.

Таким образом, основными коммуникативными тактиками реализации коммуника-
тивной стратегии косвенного отказа в романе являются: 1) аргументированный отказ с 
выражением сожаления говорящим; 2) шутливая ирония, кокетство, любовная игра; 3) 
молчание;

2. Стратегия несогласия
диада «Сообщение – несогласие».
2.1 Смягчение ситуации реализации «неблагоприятной» для адресата интенции.
2.1.1. вербальные средства реализации речевой ситуации: 
«Ты беременна? Я уверена, что уже беременна».
«Да что ты, - отвечала дочь, - я давно родила». 
Косвенный речевой акт субъекта несогласия в этом случае представляет собой шут-

ливый уход от прямого ответа на вопрос.
«Право же, будем говорить о другом, - растерянно сказала Лужина. – Я не могу 

это выразить, я плохо умею об этом говорить, но я чувствую, что вы ошибаетесь. 
Вот, если хотите, поговорите об этом с моими родителями как-нибудь…»

Вежливое несогласие в этом случае («негативный», церемонный вид этикета) имеет 
смягченную форму (использован акцентуатор «я чувствую», кроме того, говорящий при-
нижает себя и свои качества собеседника).  Также несогласие  сопровождается сменой 
темы разговора, которая является отказом общаться на заданную тему. Говорящий экс-
плицирует основание отказа и заменяет его контрпредложением, содержащим переадре-
сацию действия. Несогласие и отказ демонстрируют внимание к собеседнику и готов-
ность помочь.

 На основе собранного материала мы выделили следующие тактики косвенного не-
согласия: 1) шутливый уход от прямого ответа на вопрос; 2) принижение говорящим 
себя и своих качеств, 3) смена темы разговора, 4) контрпредложение, содержащее пере-
адресацию действия. 

Данные тактики направлены на соблюдение принципов кооперации, деликатного от-
ношения к чувствам партнера, создание вежливой атмосферы. 

3. Стратегия просьбы
диада «Сообщение – просьба».
3.1 Смягчение ситуации реализации «неблагоприятной» для адресата интенции
3.1.1. вербальные и невербальные средства реализации речевой ситуации (со-

вмещение двух типов): 
«Лужин к ней подошел и хмуро, с виноватой усмешечкой, сказал что-то длинное и 

несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит ее уйти.
«Я рад, я очень рад постфактум, - умоляющим тоном пояснил Лужин, но пока… 

пока это как-то мешательно». 
Просьба уйти является  неблагоприятным для адресата речевым действием, интер-

претируется как отказ от общения. С целью смягчить травмирующее действие речевого 
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акта Лужин прибегает к косвенной этикетной реализации просьбы. Отказ содержит аргу-
ментацию, что также смягчает речевой акт. В него включается заверение коммуниканта, 
что впоследствии, в другое время общение будет приятно. Формой смягчения речево-
го акта отказа является и выражение сожаления говорящим с помощью невербальных 
средств коммуникации («хмуро, с виноватой усмешечкой сказал»).

3.2 Стремление разрешить «конфликт интересов»
Уже само обращение к побудительному речевому акту (директиву) содержит в себе 

противоречие с принципом вежливости. Косвенные директивы, согласно традиционной 
точке зрения, более вежливы, так как слушающему предоставляется возможность «вы-
йти из игры» [3]. 

3.2.1. вербальные средства реализации речевой ситуации : 
«Зима была в тот год белая, петербургская. Лужину сшили ватное пальто. Нищим 

русским были выданы некоторые старые лужинские вещи, - между прочим, зеленое 
шерстяное кашне швейцарского происхождения. В прихожей висел обреченный пиджак. 

«Он такой комфортабельный, - взмолился Лужин, - такой чрезвычайно комфор-
табельный».

«Оставьте, - сказала жена из спальни. – Я его еще не осмотрела. Он, вероятно, 
кишит молью».

«Чудно», - крикнул он тонким голосом.
Жена, с носком в руке, выглянула в прихожую».
3.2.2. невербальные средства реализации речевой ситуации:
Лужин снял смокинг, … и с любовью влез в рукава обреченного. Милейший пиджак, 

никаких молей нет и в помине.
Косвенная реализация просьбы в данном случае помогает Лужину отстоять свою 

точку зрения и при этом не допустить агрессивности.     Стратегия побуждения к дей-
ствию осуществляется посредством речевой тактики демонстрации достоинств предме-
та, осуществляемой вербальными и невербальными средствами.

3.3 Желание отстоять свои интересы
3.3.1. вербальные средства реализации речевой ситуации: 
«Итак, продолжая вышесказанное, должен вам объявить, что вы будете моей су-

пругой, я вас умоляю согласиться на это, абсолютно было невозможно уехать, теперь 
будет все иначе и превосходно». 

Стратегия побуждения к действию реализуется тактикой констатации того, что дей-
ствие непременно будет выполнено.

Предпочтение непрямых средств воздействия персонажами «Защиты Лужина» об-
условлено несколькими факторами. Во-первых, это сложность социальных взаимодей-
ствий коммуникантов (по Н.И. Формановской, [4, с. 158]). Во-вторых, важным аспек-
том непрямого воздействия является вежливость, а также стремление к эффективности 
воздействия [1]. Аспект вежливости является значимым для характеристики причин 
использования непрямой коммуникации героями романа «Защита Лужина».  На наш 
взгляд, непрямую коммуникацию в речи Лужина можно рассматривать и как следствие 
отчуждения между ним и другими персонажами.

Степень употребительности косвенности в бытовом и официальном, или позитивном 
и негативном этикете различается. Супружеский и родительский этикет, преобладающие 
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в этикетном общении в романе, являются вариантами позитивного этикета, который в 
прагмалингвистической теории вежливости П. Брауна и С.К. Левинсона противопо-
ставляется негативной вежливости. Позитивный этикет в отличие от негативно ориен-
тированного речевого этикета, направленного на сохранение должной дистанции между 
говорящим и собеседником, допускает открытую манифестацию чувств, например, пря-
мое  выражение собственной потребности. Негативный дистанцированный этикет пред-
писывает исключительно косвенные речевые акты, выражающие цели, непосредственно 
затрагивающие адресата. 

Лужин предпочитает косвенные речевые акты прямым не только в ситуациях, свя-
занных с «неблагоприятными» для адресата интенциями и являющимися зоной комму-
никативного риска, но также и в других – тех, в которых прямой речевой акт в рамках 
приятельского этикета является допустимым. 

В ситуациях, диктующих позитивное, нецеременное этикетное общение (обще-
ние Лужина с женой), наблюдаем большее количество косвенных реализаций значений 
просьбы, чем прямых. Непрямая коммуникация в данных ситуациях повышает степень 
негативности этикетности речи, увеличивает психологическую дистанцию между гово-
рящим  и адресатом и создает отчужденность между персонажами. На протяжении двад-
цати лет жизни талант шахматиста дает Лужину прибежище, куда он прячется от жизни, 
он по существу является «человеком другого измерения». После знакомства с невестой, 
которая помогает ему забыть шахматы, он по-прежнему не может открыться для жизни, 
поскольку теперь утрачивает собственное «я». 

Жена Лужина всегда прибегает к косвенным речевым актам в ситуациях реализации 
неблагоприятных для адресата интенций – отказ, несогласие, неодобрение, запрет. Но 
она нечасто и гораздо реже, чем Лужин, использует косвенные речевые акты в ситуаци-
ях, в которых в рамках позитивного, «сближающего» этикета (его варианта – супруже-
ского), допустимы прямые речевые акты – просьба, цели которой затрагивают адресата, 
совет. Таким образом, наблюдаем ее большее, чем у мужа, стремление к сокращению 
дистанции и преодолению отчужденности.

В речи Лужина нередки коммуникативные неудачи. В ряде случаев к коммуникатив-
ной неудаче ведет непонимание косвенного речевого акта, используемого в фатическом 
общении. 

Понятие «фатическое общение» было введено Б. Малиновским и определено им как 
такая разновидность речи, которая отражает заложенное в природе человека стремление 
к созданию «уз общности» между людьми. Фатическое речевое поведение Т.Г. Винокур 
рассматривает как «речевой акт, интенция осуществить который нацелена на сам этот 
акт как на предпочтительный способ вступить в общение: а) частные цели в фатическом 
речевом жанре всегда подчинены начальному контактному импульсу; б) информативная 
задача высказывания, следовательно, с точки зрения участников общения, вторична; в) 
коннотативный план коммуникативно-стилистического характера, наоборот, способен 
выступать как абсолютная ценность» [5, с. 108 - 109]

 Яркий пример коммуникативной неудачи Лужина – диалог с отцом невесты. 
«Я, между прочим, всегда интересовался, нет ли в шахматной игре такого хода, 

благодаря которому всегда выиграешь. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но я хочу ска-
зать… простите, ваше имя-отчество?



344

«Нет, я понимаю, - сказал Лужин, прилежно пораздумав. – Мы имеем ходы тихие и 
ходы сильные. Сильный ход…

«Так, так, вот оно что», - закивал господин.
«Сильный ход – это который, - громко и радостно продолжал Лужин, - который 

сразу дает нам несомненное преимущество».
…
«Так, так, - сказал господин. – Сколько же дней приблизительно будет продолжать-

ся состязание?»
«Тихий ход это значит подвох, подкоп, компликация, - стараясь быть любезным и 

сам входя во вкус, говорил Лужин. – Возьмем какое-нибудь положение. Белые…»
«К сожалению, - нервно сказал господин, - я в шахматах ничего не смыслю. Я только 

вас спрашивал… Но это пустяк, пустяк. Мы сейчас пойдем в столовую. Что, думаете, 
чай готов?

«Да! – воскликнул Лужин. – Мы просто возьмем положение, на котором сегодня был 
прерван эндшпиль». 

В репликах отца невесты имеет место непрямая коммуникация особого типа – фа-
тического. Смысл его первоначального вопроса – «установление контакта», «проверка, 
работает ли канал связи», «заполнение паузы» [6, с. 201], но не сообщение о чем-либо. 
Таким образом, непрямое высказывание героя, представляющее собой фатическую ре-
плику, было интерпретировано Лужиным неверно и воспринято прямо, результатом чего 
стала его коммуникативная неудача – пространный рассказ о тонкостях шахматной игры. 
У Лужина, живущего в «шахматном мире» и не предающего до сих пор значения обще-
нию, нет необходимой коммуникативной компетенции, которая позволила бы ему соот-
нести уместность данных языковых фактов с замыслом говорящего. 

С одной стороны, он стремится к соблюдению правил кооперации – доброжелатель-
ности, искренности, что подчеркивается  авторской ремаркой стараясь быть любезным 
и сам входя во вкус, с другой – не понимает сути и функции фатического общения, по-
этому не демонстрирует адекватного понимания. В этих случаях особенности речевого 
поведения персонажа являются средством создания его речевой характеристики, выпол-
няют стилистическую функцию, являют нам образ неуклюжего, нелепого, «замкнутого» 
в своем мире человека.

Сознательным нарушением нормы этикета, по мнению ряда лингвистов, например, 
В.В. Дементьева, считается использование невербального содержательного эквивалента, 
что мы нередко наблюдаем в речевом поведении Лужина. 

Ср.: невербальное средство – «заменитель» этикетной формулы согласие «Хоро-
шенькая у меня девочка, правда? Ножки стройные». Лужин поклонился. «Значит, вы в 
понедельник отбываете?» Лужин поклонился снова»;

 «У вашего отца была земля? Не правда ли?» Лужин кивал. «Земля, деревня – это 
превосходно, - продолжал профессор. – У вас были, верно, лошади, коровы? Кивок».

Представлены в романе и персонажи, не использующие косвенные речевые акты в 
ситуациях реализации неблагоприятных для адресата интенций, и явно предпочитаю-
щие им прямые. Эти герои постоянно нарушают этикетные нормы. Это, во-первых, теща 
Лужина. Этот персонаж и ее действия оценивается автором с использованием термина 
соответствия требованием этикета – как «бестактный» человек: «Была она очень добра 
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и очень бестактна». Мать Лужиной допускает прямые формы критики и неодобрения, а 
также резко отрицательные оценочные квалификации собеседника и того, что включает-
ся в его личную сферу.

Тем не менее, и этот персонаж порой использует косвенные речевые акты с целью 
смягчения: Ср. «Редко, наверное, моетесь, – сказала она без обиняков. – Редко?», (диады 
сообщение – оскорбление, вопрос – оскорбление); «Скажите, - спросила она, я думаю, 
вы успели очень развратить мою девочку? (диада просьба – оскорбление); Такие, как 
вы, большие развратники» (диада сообщение – оскорбление) «Если вы хоть немножко 
интересуетесь моим мнением, то должна вам сказать, что считаю этот брак чепухой. 
Кроме того, вы, вероятно, думаете, что мой муж будет вас содержать (сообщение 
– оскорбление) Признайтесь: думаете?» (вопрос – оскорбление) В приведенных при-
мерах наблюдаем отрицательное оценочное суждение об адресате и критику, отрица-
тельную оценку того, что входит в личную зону адресата, которые несколько смягчаются 
косвенной формой высказывания, однако вежливым, этикетным общение все равно не 
становится.

Если критика и неодобрение допускаются, хотя и только в смягченной форме, в рам-
ках приятельского, нецеремонного этикета, который теща Лужина избирает по отноше-
нию к будущему зятю, то отрицательные оценочные квалификации адресата явно выво-
дят общение за рамки этикетного. 

Набоков постоянно подчеркивает прямоту тещи Лужина в выражении своих чувств, 
говорит, что свою «способность резать правду-матку (за что молодые люди, посещав-
шие ее дом, считали ее большой умницей и очень боялись)» она весьма высоко ценила. 
Однако сам писатель называет это бестактностью. Близкие ему, положительные персо-
нажи в романе редко прибегают к прямой манифестации своих чувств в ситуациях, угро-
жающих лицу адресата, предпочитая ей косвенную форму, которая мыслится писателем 
более вежливой. 

Итак, наиболее частотными стратегиями, имеющими косвенную реализацию в ро-
мане В. Набокова «Защита Лужина», являются стратегии отказа, несогласия и просьбы. 
Каждая из них имеет свои тактики. Герои романа прибегают к косвенным речевым актам 
по различным причинам, чаще всего – для сохранения вежливости и доброжелательно-
сти общения. Персонажи романа, намеренно не использующие косвенные речевые акты 
в ситуациях реализации неблагоприятных для адресата интенций и предпочитающие им 
прямые, грубо нарушают этикетные нормы и при этом терпят коммуникативные неудачи.
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ЕКЗиСтЕнЦійні мотиви в романі д. мітчЕЛа „Сон № 9”

Дана стаття пов’язана з проблемою екзистенціалізму в сучасному англійському ро-
мані. Виділені основні екзистенційні мотиви, пов’язані із відповідною проблематикою, 
визначені їхні функції у тексті. 

Ключові слова: екзистенціалізм, мотив, постмодернізм.
Данная статья связана с проблемой экзистенциализма в современном английском 

романе.  Выделены основные экзистенционные мотивы, связанные  с соответствующей 
проблематикой, определены их функции в тексте. 

Ключевые слова: экзистенциализм, мотив, постмодернизм.
This article deals with the problem of existentialism in a modern English novel. The basic 

existential motives are pointed out, they are connected with the corresponding problems and 
their functions in the text are determined.

Key words: existentialism, motive, postmodernism.

Девід Мітчел – англійський романіст, представник  літератури постмодернізму. 
Він написав всього чотири романи („Літературний привід” („Ghostwritten”), „Сон №9” 
(„Number 9 Dream”) „Хмарний атлас” („Cloud Atlas”) „Black Swan Green”, але ще не до-
сить великий добуток письменника є значним феноменом в історії літератури, культури 
та естетичної думки сучасної Британії і може скласти конкуренцію загальновизнаним 
стовпам англійської літератури – А. Байетт, Л. Норфолку та Р. Каск.

Найважливішою домінантою, яка дозволяє скласти цілісне уявлення про творчу ін-
дивідуальність письменника, є категорія художнього світу”.

Художній світ творів Мітчела – реальність відображена у дзеркалі  авторської по-
етичної свідомості. Внаслідок уваги письменника до універсалій буття, світобудови, сен-
су життя його тексти набувають філософської глибини [1: 696]. Світ творів англійського 
митця існує у системі смислових координат екзистенціалізму. 

Екзистенціалізм (від лат. існування) – філософський, а пізніше літературний напря-
мок  40-60 р. ХХ століття. Спираючись на ідеї Ф.М. Достоєвського, філософію Ф. Ніц-
ше, С. К`єркегора, М. Бердяєва, екзистенціалісти малюють людину у світі зв’язків, що 
розпадаються, у стані тривоги, передчуття загибелі, тобто в  „прикордонному стані”, 
©   Мирошниченко Ю.О., 2012
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наприклад, перед обличчям смерті. Відповідно до концепції екзистенціалізму, поведінка 
людини в суспільстві мотивована не зовнішнім впливом, а вільним вибором самої осо-
бистості, що неминуче накладає на неї відповідальність за все, що відбувається в світі 
[3: 201].

Екзистенціалізм змушує людину до самотності і покинутості, у межах даної філо-
софської системи в принципі немає шляхів, що виводять її з цього духовного стану [139].

Велике значення для екзистенціалістів має постановка і рішення проблеми волі, яка 
розуміється як „вибір” особистістю однієї з незліченних можливостей. Предмети і твари-
ни не мають волі, оскільки відразу володіють „сущим”, есенцією. Людина ж осягає своє 
буття протягом всього  життя і несе відповідальність за кожну дію, не може пояснювати 
свої помилки „обставинами”. В остаточному підсумку, ідеальна воля людини — це сво-
бода особистості від суспільства [4]. За твердженнями С. К`єркегора „страх виникає в 
людини як істоти вільної, але відзначеної печаткою первородного гріха, а тому смертного 
і кінцевого. Страх виникає з усвідомлення неможливості подолання власної смерті і ри-
зику неправильного розпорядження власною волею. Страх у такий спосіб є ситуацією, у 
якій виявляється людська воля” [5].

В екзистенціальній психології найголовніше – думка про унікальність кожного люд-
ського життя. „Ми незамінні, ми неповторні”, – проголошував мислитель Х. Ортега-і-
Гассет [6]. З цього приводу можна відзначити, що сенс життя для кожного унікальний, 
про нього можна довго і безцільно сперечатися. Але той факт, що осягнення змісту від-
бувається найчастіше через творчість (самореалізацію, споглядання творів мистецтва), 
емоційні переживання (почуття любові, турботи, дружби), навряд чи може викликати 
сумніву [6] . 

Таким чином, екзистенціалісти приділяють велику увагу проблемам життя і смерті, 
волі і відповідальності, сенсу існування і самотності людини в суспільстві. 

Основні питання екзистенціалізму – в центрі романів Д. Мітчела, незважаючи на те, 
що автор не створив ще повної філософської моделі власного розуміння буття у твор-
чості.

Англійські письменники ХХ ст., зокрема, А. Мердок та В. Голдінг, зверталися до 
проблеми специфічно особистісного існування, але в контексті спільності і комунікації 
безлічі інших людей [68: 70]. А  Д. Мітчел, представник вже літератури ХХІ століття, на-
полягає на тому, що для  його персонажів характерним є індивідуалізм, небажання бути 
такими, як інші, дотримуватися загальноприйнятих норм. 

Метою даного дослідження є виділення основних екзистенційних мотивів роману Д. 
Мітчела „Сон № 9”.

 Актуальність дослідження зумовлена недостатністю вивчення творчості Д. Мітчела 
як у зарубіжному, так і у вітчизняному літературознавстві (це публікації переважно біо-
графічного плану), а також необхідністю визначення характеру співвідношення філосо-
фем екзистенціалізму та художнього світу постмодернізму в цілому. 

Даніель Зелевські в статті „Ікра Зомбі спускається до Землі” наголошує на тому, що 
роман „Сон № 9” – це по’єднання уявного світу й реальності, мрії й дійсності, де голо-
вні герої розмірковують над сенсом життя [7], а А. Карбовський наполягає на тому, що 
дев’ять різних частин „Сну № 9” показують абсурдність людського життя в сучасному 
світі.  Це суміш наукової фантастики з містичними мріями героя, з сентиментальними 
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спогадами про покійну  сестру - близнючку, з зануренням в еротичне нічне життя су-
часного мегаполісу, історіями Якудзи, міркуваннями про значення людського існування, 
апокаліпсичною розв’язкою, і – з тишею. Хоча книга складається з таких різних частин, 
у неї є досить чітка композиція, у межах якої автор намагається вирішувати вічні питання 
людського існування, використовуючи постсучасну літературну гаму ХХІ сторіччя [8].

У романі „Сон № 9” автор не вдається до типового для постмодернізму „змішування” 
великого спектру жанрів і стилів, а зосереджується на створенні єдиної сюжетної лінії – 
розповіді про пригоди японського юнака Еїдзі Міяке. 

Після втечі матері і смерті своєї сестри-близнюки  провінціал Еїдзі Міяке  вирішує 
вирушити до Токіо на пошуки свого біологічного батька. Стеження за юристом, що про-
тягом багатьох років виплачувала їхньому сімейству компенсацію, приводить хлопця до 
багатоповерхового будинку „Паноптікон Індастріз”, де, начеб то, працює його батько. 
Після декількох невдалих спроб проникнення в „Паноптікон” юний Міяке влаштовуєть-
ся на роботу в залізничне бюро знахідок. Тут його чекає зовсім божевільне майбутнє, 
світ ігрових аркад, червоних ліхтарів і жорстоких якудза. Світ по той бік повсякденної 
реальності.

Екзистенціальні мотиви уплетені в тканину роману письменника дуже ненав’язливо, 
там, де він звертається до вічних категорій, серед яких -  життя, смерть, воля, самотність, 
страх. 

Аналізуючи роман, по-перше, необхідно зазначити, що уважність Мітчела не тільки 
прикута до внутрішнього світу особистості, її щиросердечних переживань, автор нама-
гається визначити місце людини в існуючому сучасному світі і змогу протистояти не 
завжди бажаним змінам: „Усю Японію забетоновано. Останні ліси стали викинутими па-
личками для їди. Внутрішнє море засипали й проголосили всеяпонською  автостоянкою, 
а де колись стояли гори, зникають у хмарах  будинки. Коли люди досягають двадцяти-
річного віку, їм ампутують ноги, а тулуби обладнують інтерфейсами, які вмикаються 
штекерами прямо в розумні самокатки для пересування вдома і на службі. Мені двадцять 
років виповнилося ще у вересні, тож я давно пропустив час для операції перехідного 
ритуалу.  Проте я хочу зберегти ноги, тому вступаю в рух опору ” [9: 406-407].

Одним з концептуально значущих з  точки зору філософії екзістенціалізму у твор-
чості Д. Мітчела можна вважати мотив самотності людини, її замкнутості в цій само-
тності і безвихідності. Локалізований у різних частинах тексту, він виявляється на рівні 
створення образів, у композиції, підтексті. 

У центрі роману „Сон № 9” – герой-одинак. У ньому немає нічого романтичного, він 
просто один. Він самотній і не знаходить нікого близького собі за духом і силою. Ця лю-
дина не слабка, вона не залежить від суспільства, але бажає бути в ньому, свою відірва-
ність від світу сприймає як тяжкий тягар. Персонаж прагне знайти зв’язок  з цим світом. 
У романі „Сон № 9” мотив самотності виражений у граничній гостроті і тотальності: „У 
місті, де п’ять мільйонів жінок, я [Еїдзі Міяке ], перебуваючи в сексуальному розквіті, 
самотній, мов хворий на проказу” [9: 55]. 

Девід Мітчел визначає сутність життя, з’ясовує ступінь включності людини в за-
гальносвітовий потік розвитку.

В інтерпретації мотивів, пов’язаних із відношенням людини до життя, основною до-
мінантою стає вислів: „Людське життя, старий, це гра в карти. Карти нам роздають в 
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утробі. Дітлахами ми кілька карт скидаємо, кілька добираємо. Зрілість, старий, — це 
більше карт — робота, веселе життя, удари, шлюб... карти приходять, карти йдуть. Буває, 
маєш сильні карти і весь час виграєш. А буває, що перемоги в одну мить змінюються 
крахом. Робиш ставки, замовляєш карту, блефуєш” [9: 281].

Лиха доля лишає людину зовнішньої свободи, але в неї завжди залишається внутріш-
ня. Мати сенс у житті – найкращій спосіб використовувати можливості, які пропонує та 
чи інша ситуація. 

„Який сенс мого життя?” Тобто візьмімо „ Добре темперований клавір”. Для мене 
це — молекулярна гармонія. Для мого батька — поламана швейна машинка. Для Баха 
— експеримент з композиції для всіх доступних клавіш. Для Бахової жінки це — гроші, 
щоб заплатити за нову перуку. Хто має рацію? Окремо маємо всі - ми. Загалом не має 
ніхто з нас”  [9: 343]. 

„- Ти шукаєш свого сенсу. Знайдеш – і в ту мить сенс зміниться й доведеться почи-
нати все спочатку.

- Але ж це означає, що ніколи...”[9: 302]. Тобто людина завжди чогось вимагає 
від себе, прагне досягнути своєї мети. І цей процес нескінченний.

Протистояння особистості створює необхідність звернення до мотиву смерті. 
Смерть не сприймається як трагічне явище людського життя: для англійського пись-

менника вона є таким собі  „новосіллям ”, переходом в інший світ, де продовжиться 
спілкування з друзями і заняття творчістю.

„ Я і дівчина з калейдоскопними очима довго дивимось одне на одного, доки, подо-
ланий красою власної смерті, я тону повільними сумними колами ” [9: 26].

Смерть розуміється Мітчелом як необхідна умова для продовження життя не тільки 
в плані біологічному, але й у плані загальної гармонії.

„…можливо, ви б хотіли знати, який сенс має моя смерть. Можливо, ви шкодуєте, що 
не маєте ні попелу, ні кісток, щоб поставити в сімейну гробницю. Цей щоденник – моя 
втіха, мій сенс і моє тіло. Море – чудова гробниця. Не тужіть надмірно ” [9: 269].

„Смерть, Міяке, не така й погана. В основному це те саме, що й служба ” [9: 387].
Що стосується страху, то на думку Д. Мітчела – це „не обов’язково означає слаб-

кість. Я зневажаю слабкість, але зневажаю і даремні вбивства. Щоб вижити, ти повинен 
себе переконати, що сьогодні заблукав у чужий слабкий сон [1, 203]. Тобто страх – це 
своєрідний прояв людської волі.

Отже, навіть такий неповний аналіз основних мотивів екзистенційного світосприй-
няття Девіда Мітчела показує, що головний об’єкт його дослідження — самотня людина 
у стані щиросердечної незадоволеності, яка сумнівається у власній необхідності, охопле-
на суперечливими почуттями, думками, страхами, міркуваннями над проблемою смерті, 
але з сильною волею, що може долати усе.
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ЖЕнСКиЕ оБраЗЫ в романЕ Симин данЕШвар «ПЛач По СиЯвуШу»

Статтю присвячено епічному роману сучасної іранської письменниці Сімін Да-
нешвар, твори якої практично невідомі слов’янському світові. Важливим напрямком її 
літературної та громадської діяльності є захист прав жінок в Ірані. У статті ана-
лізуються жіночі образи її програмного епічного твору, який заволодів думками бага-
тьох іранців завдяки силі свого художнього впливу. Роман до цього часу не перекладався 
слов’янськими мовами.

Ключові слова: епічний роман, фемінізм, шаріат, критичний реалізм.
Статья посвящается эпическому роману современной иранской писательницы Си-

мин Данешвар, произведения которой практически неизвестны современному славян-
скому миру. Важным направлением её литературной и общественной деятельности 
является защита прав женщин в Иране. В статье анализируются женские образы её 
программного эпического произведения, завладевшего умами многих иранцев благодаря 
силе своего художественного воздействия. Роман до этого времени не переводился на 
славянские языки.

Ключевые слова: эпический роман, феминизм, шариат, критический реализм.
The article is devoted to an epic novel of contemporary Iranian writer Simin Daneshvar, 

whose works are virtually unknown to modern Slavic world. An important area of literary and 
social activities is to protect women’s rights in Iran. The article analyzes the female characters 
of the epic works of the software, took possession of the minds of many Iranians, through the 
power of his artistic influences. The novel before that time is not translated into Slavic lan-
guages.

Key words: an epic novel, feminism, Shariat, critical realism.
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Обращение к менталитету иранских женщин является одной из особенностей про-
изведений современной иранской писательницы Симин Данешвар. «Плач по Сиявушу» 
(«Сувашон») – важнейшее и наиболее объёмное её произведение, созданное ещё в 1969 
г. и ставшее первым в персидской литературе эпическим реалистическим романом, за-
трагивающим идею борьбы женщин за свои права [2]. Конфликт между мужчинами и 
женщинами здесь выражен острее и ярче, чем в других романах писательницы. Персона-
жей для рассказов Симин Данешвар выбирает из своего окружения. Главными героями 
романа являются супруги Зари и Юсуф. В их благополучный мир семейного согласия 
вторгается война и разрушает его – сначала изнутри, психологически, а затем и в бук-
вальном смысле, вместе с гибелью хозяина дома, Юсуфа.

Постановка проблемы. Современный Иран во многом остаётся закрытым для евро-
пейской культуры государством. Тем не менее, это не только страна древней культуры, 
но и страна современных образованных людей, знакомых с окружающим их миром и 
стремящихся в него интегрироваться. Литература является отражением жизни и суще-
ствующих в ней проблем. Данная статья является попыткой заполнить пробелы в пред-
ставлениях европейцев о современной иранской культуре и литературе, в частности, 
о женском её направлении. Объектом исследования является роман Симин Данешвар 
«Плач по Сиявушу» и одна из его основных идей – борьба иранской женщины за равные 
права с мужчиной, представленная его автором не столько в социальном аспекте, сколько 
в личностном преломлении. Предметом стало изучение различных женских характеров 
героинь романа, сформированных современным иранским обществом. Научная новизна 
состоит прежде всего в выборе в качестве объекта изучения современного иранского 
романа, до сих пор не переведённого на славянские языки (существует перевод только 
на английский язык). Роман уже признан значительным явлением современной иранской 
литературы, поэтому знакомство с ним поначалу хотя бы украинских филологов-ориен-
талистов, а в будущем, возможно, и более широких кругов интеллигенции, просто не-
обходимо.

Вне всякого сомнения, сильнейшей стороной произведения Симин Данешвар явля-
ется его психологизм, глубокое проникновение в анализ мотивов поступков женщин, 
разных по своему социальному происхождению и воспитанию. В «Плаче по Сиявушу» 
его главная героиня Зари выступает против войны и боится её последствий. Возникает 
конфликт между её мыслями и мыслями её мужа и сына. Её взгляд на мир очень эмоци-
ональный. Она не хочет, чтобы война разрушила её дом. Она ненавидит войну, она ждёт 
ребёнка и из-за военных действий даже подумывает прервать беременность, но материн-
ская любовь не позволяет ей этого сделать. Очень важно, что в данном случае мотивом 
решения Зари являются не ограничения религиозного характера, не мнение мужа либо 
окружающих, а её собственные убеждения, связанные с чисто женским стремлением 
защитить зарождающуюся в ней жизнь. Это очень человеческое, осознанное решение. 
Ведь мы знаем, что в животном мире, если одновременно существует угроза жизни мате-
ри и её детёнышу, мать спасает свою жизнь, жертвуя при этом своим потомством, чтобы 
иметь возможность принести потомство в будущем, и это жестокий закон природы. В 
защиту своих убеждений Зари произносит самые важные слова: «Жаль, что мир не в ру-
ках женщин; женщины, которые рожали и создавали новую жизнь, ценят своё творение, 
©   Моллаахмади Дехаги Амирреза, 2012
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могут всё перетерпеть и всё отдать от себя, ничего не желая взамен. Может быть потому, 
что мужчины никогда не создавали, они всегда пытаются что-то сотворить. Если бы мир 
был в руках женщин, никогда бы не было войны» [4; 193].

У Зари чувства преобладают над здравым смыслом. Она это знает, считает тому 
причиной социальные факторы и говорит: «До свадьбы у меня был не такой характер». 
Таким образом, Симин Данешвар подчёркивает, что от рождения природой в человеке 
не заложены такие качества, как мужской или женский характер, мужской или женский 
склад ума. Женщине вполне доступен ход мыслей мужчин, женщина вполне способна 
понять мужчину. Мужской или женский характер формирует в человеке общество и 
функции человека в этом обществе. Любовь является самым сильным чувством. И жен-
щины, и мужчины влюбляются одинаково сильно и самозабвенно, но любовь в их жиз-
ни занимает разное место. В «Сувашон» Зари дарит любовь своим детям и мужу, а для 
Юсуфа, на первый взгляд, социальные и политические амбиции стоят превыше семьи. 
Но это происходит именно потому, что обществом предписана такая его роль – защищать 
свою семью. Он не желает подчиниться требованиям англичан, что влечёт в результате 
его гибель. Однако поступи он иначе – первой своё осуждение высказала бы Зари. Ведь 
когда он погибает, она оплакивает его как героя, забыв все свои обиды.

Когда Юсуф называл Зари трусливой, она считала замужество и рождение ребенка 
причиной своей трусости и говорила: «Когда я еще не была замужем, я была смелой» 
[4; 129]. Но через некоторое время она поняла, что если хочет перед кем-то отстаивать 
свое мнение и не молчать, то первый, с кого нужно начать – её муж. «Если я хочу начать 
отстаивать свое мнение, с тебя нужно начинать, тогда такая нервная война начинается. 
Хочешь еще слышать правду? значит слушай, ты у меня забрал смелость.» – говорит она 
[4; 129]. Правда заключается в том, что если женщина способна понимать мужчину, то 
и мужчине просто необходимо понять женщину. Зари ищет этого понимания у самого 
близкого ей человека – Юсуфа. Симин Данешвар пытается объяснить мужчинам, что 
понять женщину и предоставить ей свободу – в их же интересах. Следует отметить, что 
здесь Симин Данешвар относится к мужчинам с огромным доверием. Фактически когда 
она вкладывает в уста Зари эти слова, она ссылается на свой личный опыт. Ведь в своей 
общественной и творческой деятельности Симин Данешвар получила безоговорочную 
поддержку своего мужа, известного иранского писателя Джалале Аль-Ахмада (1923 – 
1969). Рискнём предположить, что её роман «Плач по Сиявушу», изданный сразу же 
после его смерти, был данью памяти и признанием той роли, которую Джалале Аль-
Ахмад сыграл в жизни своей жены. В этом состоит радикальное отличие убеждений 
Симин Данешвар от европейского феминизма. Когда европейские женщины борются 
за свои права, они очень часто действуют мужскими методами – настойчиво, жёстко и 
бескомпромиссно, их борьба уже начинает граничить с мужененавистничеством. Симин 
Данешвар считает, что в этой борьбе мужчин попросту нужно привлечь в союзники, и 
это вполне справедливо, поскольку первыми в Иране за равные права женщин стали 
выступать именно мужчины, в частности, речь идёт об иранском просветителе Ага-хане 
Кермани (1853 – 1896). Да и сам факт написания данной статьи является ещё одним тому 
подтверждением.

Зари считает, что смелость – это в сложных жизненных условиях оставить ребенка и 
воспитывать близнецов, и ей нравится её женская смелость. Между мужской смелостью 
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Юсуфа – нежеланием подчиниться врагу – и своей женской слабостью и трусостью – со-
хранением жизни детям – она безоговорочно выбирает детей. Можно сказать, что имен-
но в слабости Зари заключена её сила.

Безусловно, Зари является самым привлекательным образом в романе. Симин Да-
нешвар наделяет её всеми лучшими чертами иранской женщины. Это очень важно, по-
скольку сама писательница – человек с европейским образованием, которую невозможно 
даже заподозрить в национальной ограниченности или ксенофобии. Тем не менее, свой 
идеал она находит не в образах европейских женщин, которые также вполне объективно 
представлены в её романе. Так, буквально с первых страниц мы видим эмансипирован-
ную ирландку Мак Магон, военного фотокорреспондента, самостоятельную и незави-
симую. Вот, казалось бы, образец для подражания всем робким мусульманкам – но нет, 
она лишь на мгновение мелькает в толпе людей, ничем не задерживая на себе внимания. 
Самое главное – её внутренний мир недоступен читателю. Таким образом, очень важ-
ной составляющей идейных убеждений Симин Данешвар является её патриотизм, вы-
зревший в результате глубокого знания европейских демократических ценностей и евро-
пейского образования. Автор считает, что свобода, предоставленная иранской женщине, 
лишь поспособствует раскрытию тех прекрасных качеств, которые уже в ней заложены 
воспитанием в национальных традициях, ведь далеко не всё в этих традициях является 
негативным.

В своих произведениях Симин Данешвар выделяет два класса женщин: первый – бо-
гатые женщины-аристократки, второй – работающие бедные женщины, которые служат 
богатым. К персонажам высшего класса относятся Зари, Тётя, Эзатолдоле, Гилантадж, 
низшего – Фердос и её мать, мать Зари, Бабушка Хамдам, Секине, Хадидже. Можно 
заметить, что границы между классами не являются непроницаемыми, и Зари со сво-
ей матерью относятся к разным классам, а вот принадлежность Эзатолдоле к высшему 
классу является формальной, поскольку всё её поведение свидетельствует на самом деле 
о низости её чувств и помыслов. Второстепенных женских персонажей в романе множе-
ство: Мина, Марджан, Тётя (свояченица Зари, т. е. сестра её мужа), Эзатолдоле, госпожа 
Фотохи, Фердос и её мать, Мехрангиз, госпожа Хаким, Судабе Хенди, Фасихолзаман, 
мать Зари, госпожа Масихадам, Гилантадж, бабушка Хамдам, Секине, Фахролшарие, 
Тавус Ханум, Нимтадж, Хадидже, Этратолдоле и Масуме. Среди второстепенных пер-
сонажей мужские преобладают над женскими, среди них очень много эпизодических и 
очерченных не так ярко, как женские.

Эзатолдоле – одна из немногих женщин в романе, не вызывающих сочувствия и под-
держки автора, потому что молчит и терпит безобразия мужа и сына. Она видит, что муж 
ей изменяет, рассказывает: «Тысячу раз находила у него на воротнике светлые и черные 
волосы», – но молчит. Она продолжает жить с ним, даже зная, что муж продаёт её иму-
щество и тратит деньги на других женщин. Единственное, что она может, это плакать и 
говорить, что хочет развода, но все равно ясно, что она никогда не сделает ничего подобного. 
Когда в её доме появилась несовершеннолетняя Фердос, Эзатолдоле догадывалась, что та 
была изнасилована её сыном, но по привычке продолжала молчать. Фердос и её мать при-
надлежат к низшему классу. В романе Эзатолдоле постоянно их использует, как бы отыгры-
вается на них за все свои унижения. Такой характер у женщин в романе часто встречается. 
Например, Фасихолзаман, когда ее муж привел Судабе Хенди домой, тоже молчит.
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Мехрангиз, подруга Зари, очень религиозная, читает Коран и знает шариат. Она до 
свадьбы была очень мятежной девушкой, настаивала на своем мнении, его не меняла 
и кроме него больше ничего не хотела знать. В школе она даже собирается остальных 
студентов учить шариату, спорит с директором. Но после свадьбы муж начал бить её, и 
она стала превращаться в послушную женщину, которая должна сидеть дома и никуда 
не ходить.

Одной из героинь романа является безымянная Тётя (Фатима), у которой нет ни 
мужа, ни детей. Это очень сильная женщина, которая с начала до конца противостоит 
местному старейшине Дядюшке Хану (он брат Юсуфа и брат Фатима) отстаивает свое 
мнение и слова. Даже Эзатолдоле не может унизить её. Она отстаивает правду, она со-
гласна с Юсуфом и не боится борьбы; англичане тоже её враги, но даже и в ней при-
сутствует женская боязливость. Её отличает от Зари то, что она свободна, не заботится 
о муже и детях, и любовь к ним не заполняет всё её сердце. Идейная функция этого 
персонажа в романе, безусловно, очень важна. Обращает на себя внимание тот факт, что 
Тётя – близкая родственница главных героев романа (она сестра Юсуфа и свояченица 
Зари), очень часто появляется на его страницах, но при этом не имеет имени. Персонажи 
более эпизодичные и менее важные для понимания идейно-композиционного замысла 
произведения названы по именам (вспомним ирландку Мак Магон). Этот факт наводит 
на размышления, что образ Тёти для авторского замысла очень важен и имеет символи-
ческое значение.

Среди таких женщин в романе только танцовщица Судабе Хенди говорит о любви, 
но она до конца жизни не выйдет замуж за отца Юсуфа.

Госпожа Фотохи, пока мужчины не сделали её безумной, была активисткой и в мест-
ных газетах писала статьи о правах женщин. Она первой надела цветную чадру, и, по 
её же выражению, «больше не надевала черный саван». Европейской женщине трудно 
представить, что в Иране все без исключения обязаны ходить в бесформенной и про-
сторной чёрной одежде до пят, скрывающей руки до кистей, и поэтому иранке надеть 
цветную одежду – это очень смелый шаг, за который она не просто подвергнется об-
щественному осуждению, её могут арестовать и судить. Вот почему смелость госпожи 
Фотохи граничит с безумием. Она никогда не отдаётся мужчинам и говорит: «Сначала 
они думали, что я мёдом намазана и хотели обмакнуть палец в мёд, но я им велела убрать 
руки, после чего они стали издеваться надо мной или пренебрегать мною» [4; 107]. Она 
считает мужчин виновными в своём безумии: «Я им говорила: не дам того, чего вы хоти-
те, и они превратили меня в сумасшедшую» [4; 107].

В романе «Плач по Сиявушу» госпожа Фотохи является единственной женщиной, в 
подробности жизни и ход мыслей которой, в отличие от мыслей Зари, Симин Данешвар 
не вдаётся. Только с помощью раскрытия этого образа, через чувства, мысли и пережи-
вания Зари, Симин Данешвар критикует современное общество.

В романе Симин Данешвар перед читателем проходит огромное количество персо-
нажей. Если главные герои – Зари и Юсуф – выступают на равных, то среди второсте-
пенных персонажей мужские количественно преобладают над женскими (35 против 22). 
Однако женские характеры обрисованы более подробно, с глубоким проникновением в 
психологические мотивы их поступков. Таким образом, в романе «Сувашон» главным 
персонажем является женщина, о взглядах которой и рассказывает писательница.
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Особо следует отметить творческий метод автора. Безусловно, на выбор метода по-
влияли европейские реалистические традиции и, в частности, традиции русской лите-
ратуры ХIХ века. Перу Симин Данешвар даже принадлежит перевод чеховского «Виш-
нёвого сада». Нельзя не заметить влияния чеховского стиля в творчестве писательницы. 
Она чрезвычайно наблюдательна, и в её произведениях, как и в произведениях Чехова, 
детали отводится очень важная роль. Носитель европейской культуры сразу же может 
заметить, что в романе нет развёрнутого описания внешности героинь. Подаются только 
отдельные детали, штрихи. Красота иранских женщин закрыта для посторонних, и даже 
любимая героиня Симин Данешвар, Зари, лишена индивидуальных черт. Мы больше 
узнаём о её мыслях и чувствах, чем о её внешности. Только у маленькой девочки можно 
разглядеть светлые глаза медового цвета, а её коленки над чулочками-гольф сверкнули 
так молниеносно, что не позволили увидеть даже её комплекцию – очень скоро девочка 
повзрослеет и будет скрыта бесформенной чёрной одеждой. На страницах романа на 
свадьбе смуглая служанка с курящимся мангалом появляется в клубах дыма, как джинн 
из сказки, и читатель зримо представляет её словно слегка подкопченной этим дымом. В 
дыму также скрыты черты её лица. Несколько слов – и создан яркий, запоминающийся 
образ.

Роднит роман Симин Данешвар с чеховскими произведениями и её тонкий и незлой 
юмор: на местной свадьбе вдруг появляются шотландские офицеры «в складчатых пор-
тках и женских чулках» – но ведь так их видят местные жители, и в этом взгляде нет 
грубой насмешки, осуждения или вражды, только недоумение – и угораздит же мужиков 
так одеться! Невольную улыбку вызывают и украшающие свадьбу сахарные головы, раз-
ряженные женихом и невестой по европейской моде. Таким образом, здесь же мы видим 
и отличие творческого метода Симин Данешвар от распространившегося в России конца 
ХIХ – начала ХХ века критического реализма. Русский критический реализм, домини-
ровавший в литературе и изобразительном искусстве, стремился показывать, изобличать 
исключительно негативные стороны жизни, притом иногда даже в ущерб художествен-
ным достоинствам произведения. Особенно это проявилось в русском изобразительном 
искусстве, но затронуло также и литературу. Сошлёмся здесь на труд российского ис-
кусствоведа Михаила Алленова: «Практическая эстетика», или «эстетика пользы», была 
популярным лозунгом момента. Искусство понимается как средство, а не цель в себе, в 
нём видят орудие жизненного «дела», от него ожидается прямая общественная польза, 
своего рода терапевтический эффект, направленный на избавление от стоящих на пути 
прогресса предрассудков, в число которых попадало всё, отмеченное вниманием к веч-
ному, непреходящему, общечеловеческому как раз по причине его орудийной бесполез-
ности» [1; 289]. Другой крайностью стало «искусство для искусства» эпохи декаданса. 
Украинские исследователи отмечают, что реализм ХХ века успешно «сосуществовал с 
модернизмом, перенял от него немало стилевых особенностей (глубинный психологиче-
ский анализ, ассоциативность, поток сознания, временные сдвиги, «телеграфный стиль» 
приёмы монтажа и коллажа и т. п.», при этом не утратив своих жанровых признаков [3; 
306]. Можно отметить, что Симин Данешвар, в частности, использовала в своём романе 
такие новые на то время приёмы, как психологический анализ и поток сознания. Для нас 
важно, что Симин Данешвар не рассматривает в качестве своей первостепенной задачи 
«эстетику утилитаризма», искусство как средство борьбы, призыв к немедленным изме-
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нениям в обществе. Будь так – Симин Данешвар, как её героиня госпожа Фотохи, писала 
бы статьи в газетах, или же, как Мехрангиз, организовывала публичные диспуты. Симин 
Данешвар действительно выступала также и как общественный деятель, публично про-
возглашающий свою идейную платформу. Идея романа на самом деле гораздо шире и 
значительнее, чем просто борьба женщин за свои права, хотя и этого было бы достаточ-
но, чтобы произведение Симин Данешвар стало значительным явлением современной 
иранской литературы. Эта идея является предметом рассмотрения лишь данной конкрет-
ной статьи. Искусство гораздо сложнее, поэтому только госпожа Фотохи и Мехрангиз 
не знают сомнений. Именно в своём романе Симин Данешвар ни к чему не призывает, 
а проживает жизнь таких разных своих героинь в сложный для страны исторический 
период, и каждая из них может сказать свою правду.

Выводы. 1. Реалистически обрисовав различные женские характеры, Симин Данеш-
вар объективна, и далеко не все образы вызывают симпатию у читателя. 2. Наиболее при-
влекательным женским образом в романе является Зари, в уста которой писательница 
всегда вкладывает важнейшие свои идеи. 3. В основном придерживаясь реалистических 
тенденций, Симин Данешвар большое внимание уделяет психологизму в мотивировках 
поступков своих героинь. В частности, внутренний мир и переживания Зари обрисованы 
наиболее полно. В романе заметно также обращение к литературе «потока сознания», в 
то время (1969 г.) оказывавшей значительное влияние на мировой литературный про-
цесс. 4. В индивидуальном творческом стиле Симин Данешвар заметно влияние чехов-
ских традиций. Это касается особого внимания к деталям и тонких юмористических на-
блюдений. 5. «Женская тема» не является в романе самодовлеющей, роман не задуман 
как претворение в жизнь авторских общественных идей, а является художественным 
произведением, влияющем не только на умы, но и на эстетические чувства читателя.
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ЛЕКСичні оСоБЛивоСті науКово-тЕХнічного ПЕрЕКЛаду
(на матеріалі текстів сфери ядерної енергетики)

Стаття присвячена розгляду лексичних особливостей перекладу текстів сфери 
ядерної енергетики з погляду специфіки вживання термінів. Проводиться аналіз струк-
тур термінів текстів сфери ядерної енергетики в англійській та українській мовах, а 
також визначаються закономірності перекладу таких термінів українською мовою. 

Ключові слова: термін, структура, ядерна енергетика, переклад, трансформація.
Статья посвящена рассмотрению лексических особенностей перевода текстов 

сферы ядерной энергетики с точки зрения специфики употребления терминов. Прово-
дится анализ структур терминов текстов сферы ядерной энергетики в английском и 
украинском языках, а также определяются способы перевода таких терминов на укра-
инский язык.

Ключевые слова: термин, структура, ядерная энергетика, перевод, трансформация.
The article deals with lexical peculiarities of translation of texts of nuclear energy sphere. 

The investigation of the problem is based on the analysis of the structure of terms which are 
used in texts of nuclear energy both in English and Ukrainian and at the same time ways of 
their translation are defined.

Key words: term, structure, nuclear energy, translation, transformation.
 
Стрімкий розвиток технологій у сфері ядерної енергетики, який, у свою чергу, за-

гострює питання підвищення безпеки у цій галузі, постійне обговорення і критика за-
стосування таких технологій неминуче потребують коректного перекладу текстів сфери 
ядерної енергетики з урахуванням усіх їхніх лексичних, граматичних і стилістичних осо-
бливостей.

Закономірності лексичної будови науково-технічного тексту та їхнє відтворення у пе-
рекладі були предметом дослідження багатьох учених (див., напр., праці А.Я.Коваленка, 
Т.А.Казакової, В.І.Карабан, Г.Я.Наконечної та ін.). З огляду на це, на сьогодні в перекла-
дознавстві сформовано знання щодо лексичних особливостей перекладу науково-техніч-
ної літератури. Разом з тим, немає узагальнених уявлень про лексичні аспекти перекладу 
текстів сфери ядерної енергетики з англійської мови на українську взагалі та закономір-
ності перекладу термінів цієї галузі зокрема, що є необхідним для коректного перекладу 
як умови практичного розвитку міжнародної ядерно-енергетичної взаємодії. 
©   Тараненко Л.І., Куценко М.А., 2012
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Тому метою нашої праці є встановлення лексичних особливостей перекладу текстів 
сфери ядерної енергетики з англійської мови на українську шляхом аналізу лексичних 
трансформацій, що застосовуються при перекладі термінів цієї галузі.

Як відомо, енергія атома широко використовується в багатьох галузях народного 
господарства: у будівництві підводних човнів та надводних кораблів з ядерними енер-
гетичними установками, під час пошуку корисних копалин, у біології, сільському гос-
подарстві, медицині, освоєнні космосу і т. ін. [1]. Проте використання атомної енергії 
неминуче призводить до комплексу пов’язаних з цим проблем, таких як захоронення 
радіоактивних відходів, забезпечення безпеки на атомних електростанціях тощо. Вирі-
шення окреслених проблем входять до спектру обов’язків МАГАТЕ (International Atomic 
Energy Agency), організації, яка є провідним міжнародним форумом у сфері мирного за-
стосування ядерних технологій. Документи цієї організації і стали матеріалом вивчення 
лексичних особливостей текстів сфери ядерної енергетики. 

Аналіз матеріалу дослідження з погляду його лексичної організації дозволив нам 
зробити узагальнення, що тексти сфери ядерної енергетики насичені термінологічною 
лексикою, яка охоплює терміни підмов фізики, молекулярної фізики, біології, хімії, еко-
логії тощо, вживання яких пов’язане з необхідністю технічного опису ядерних устано-
вок, характеру обігу ядерних реакцій, вимог дотримання правил техніки безпеки і т.ін.

Таким чином, нами було досліджено 600 термінів, уживаних у текстах сфери ядерної 
енергетики, під час аналізу яких визначалися їхні структурні й семантичні особливості, а 
також закономірності передачі термінів мови оригіналу засобами мови перекладу. 

При цьому під час виконання дослідження було розглянуто такі лексичні трансфор-
мації, типові для науково-технічних текстів: транскодування, калькування, конкретиза-
ція, генералізація, експлікація [2: 279-314], використання повного еквіваленту, перму-
тація, транспозиція, трансплантація [3: 60-61]. Крім того, було використано способи 
перекладу складних термінів, запропоновані у праці [4: 21-22]: повний еквівалент, каль-
кування, пермутація та переклад за допомогою родового відмінку.

За результатами здійсненого аналізу було встановлено, що характерними особливос-
тями лексичного рівня сфери ядерної енергетики є використання як простих термінів, 
так і термінів зі складною структурою. Слід зазначити при цьому, що комбінації структур 
термінів є досить варіативними, що, у свою чергу, може становити труднощі при пере-
кладі. Проте, провівши перекладацький аналіз, було з’ясовано, що терміни текстів сфери 
ядерної енергетики і їхні структурні комбінації в українській мові є не менш різноманіт-
ними, ніж у мові оригіналу. 

Зіставний аналіз структур термінів в англійській та українській мовах засвідчив, що 
їхня кількість майже однакова в обох мовах: 29 структур в англійській мові й 28 – в 
українській. Загальне відсоткове співвідношення структур термінів в англійській мові 
є таким: Adj. + N. (28,2%), N. + N. (27,4%), N. (21%), Adj. + N. + N.(5,7%), N. + N. + 
N.(5,3%) та інші складні структури з різними комбінаціями поєднання елементів, що 
склали 12,3%. Щодо відсоткового співвідношення структур термінів в українській мові, 
то воно має дещо інший вигляд: Прикм. + Імен. (34,8%), Імен. + Імен. (15,9%), Імен. 
(15,9%), Імен. + Прикм. + Імен. (6,5%), Імен. + Імен. + Імен. (5%), Прикм. + Прикм. + 
Імен. (4,9%), відсутні структури – 4,6%, Прикм. + Імен. + Імен. (4%) та інші складні 
структури, які склали 8,3%.
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Було також установлено, що в українській мові наявні структури термінів, переклад 
яких стає неможливим, у зв’язку з відсутністю їхніх еквівалентів або аналогів. Переклад 
термінів з такою структурною будовою відбувається шляхом експлікації поняття, яке по-
значає термін у мові оригіналу. Крім того, слід зазначити, що деякі терміни, структури 
яких не співпадають у зіставлюваних мовах, при перекладі трансплантуються з мови 
оригіналу у мову перекладу, зберігаючи свою вихідну форму. У процесі дослідження 
було виявлено 28 таких лексичних одиниць, при перекладі яких застосовувалися пере-
кладацькі трансформації експлікації та трансплантації: наприклад: accident precursor 
– подія, що передує аварії; accident with off-site risk – аварія, яка становить ризик за 
межами об’єкту; de minimis – de minimis; design basis external events – зовнішні події, що 
включаються до проектних основ та ін.

При цьому результати аналізу зазначених термінів показали, що найчастотнішою пе-
рекладацькою трансформацією під час їхнього перекладу є експлікація (4,5% від загаль-
ної кількості трансформацій), у той час як, трансплантація застосовувалася вибірково 
(0,17%), здебільшого у випадках передачі латинських і грецьких лексичних одиниць, які 
є відомими для носіїв української мови.

Іншою закономірністю в перекладі термів є те, що структура англійського складного 
терміну N. + N. може передаватися в українській мові структурою Присл. + Прикм. + 
Імен. Це говорить про те, що у процесі перекладу використовується трансформація дода-
вання слова, яка може передавати імпліцитне значення слова чи виразу або ж розкривати 
смисл терміну лише відповідно до контексту. Це явище можна продемонструвати таким 
прикладом: radiation area – радіаційно небезпечна зона.

Крім того, у ході дослідження було встановлено, що і для англійської, і для україн-
ської мови типовими є терміни-словосполучення, що мають складні структури. Струк-
тури такого типу не є частотними (12% від загальної кількості одиниць), оскільки біль-
шість аналізованих термінів (67%) мають просту дво- або трикомпонентну будову.

Таким чином, до складних структур термінів-словосполучень, уживаних у текстах 
сфери ядерної енергетики, належать: 

1) Adj. + Adj. + N. + Adj. + N.: restricted linear collision stopping power – обмежена 
лінійна гальмівна здатність унаслідок зіткнення; 

2) Adj. + Adj. + N. + N.: low specific activity material – матеріал з низькою питомою 
активністю;

3) Adj. + Adj. + N. + N. + N.: urgent protective action planning zone – зона планування 
негайних засобів захисту; 

4) Adj. + N. + N. + Adj. + N.: illicit trafficking in nuclear or radioactive materials – неза-
конний обіг ядерних або радіоактивних матеріалів;

5) N. + Adj. + Adj. + N.: activity median thermodynamic diameter – медіанний за актив-
ністю термодинамічний діаметр.

При цьому було визначено, що наведеним вище складним структурам англійської 
мови відповідають складні структури в українській: Прикм. + Імен. + Прикм. + Імен., 
Імен. + Прикм. + Прикм. + Імен., Прикм. + Прикм. + Прикм. + Імен. + Імен., Імен. + 
Імен. + Прикм. + Імен. + Імен. Отже, можна узагальнити, що для англійських термінів зі 
складною структурою існують еквівалентні структури в українській мові.
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Подальший аналіз способів перекладу таких термінів та їхніх структур, дозволяє 
констатувати, що більшість з них має відповідники, тобто лексичні одиниці в мові пере-
кладу є еквівалентними одиницям мови оригіналу. З огляду на те, що складним струк-
турам англійської мови відповідають складні структури української мови, а значення 
компонентів складного терміну передається еквівалентними одиницями мови перекладу 
у складі складного терміну-словосполучення, маємо підстави говорити про застосування 
пермутації, або перекладацької трансформації, у процесі якої компоненти терміну оригі-
налу й терміну перекладу мають різну позицію у складі складної структури. Така пере-
становка компонентів місцями у структурі складного терміну у мові перекладу зумов-
лена особливостями сполучуваності слів в українській мові, наприклад: activity median 
thermodynamic diameter – медіанний за активністю термодинамічний діамет.

Разом з тим, незважаючи на наявність складних термінів у текстах сфери ядерної 
енергетики, найпоширенішими є прості однокомпонентні та двокомпонентні терміни. 
Слід зазначити, що такі структури є взаємозамінними в обох мовах, тобто структурам 
мови оригіналу відповідають структури мови перекладу, наприклад:

1) Adj. + N. – Прикм. + Імен.: active component – активний компонент, radiological 
survey – радіологічне обстеження;

2) N. – Імен.: аdvection – адвекція, psysisorption – фізична сорбція;
3) N. + N. – Імен. + Імен.: exemption level – рівень вилучення, gap release – вихід за-

зору;
4) N. + N. + N. – Імен. + Імен. + Імен.: dose conversion convention – правило перера-

хунку дози, gut transfer factor – фактор перенесення в кишківнику;
5) N. + Adj. + N. – Імен. + Прикм. + Імен.: item important to safety – вузол, важливий 

для безпеки, time based maintenance – календарно-технічне обслуговування.
Слід при цьому зазначити, що наявність еквівалентних структур не означає, що для 

всіх термінів мови оригіналу існують повні еквіваленти у мові перекладу. Проведений 
аналіз кількісних показників перекладацьких трансформацій, які застосовуються у про-
цесі передачі термінів такого типу, дозволяє стверджувати, що біля половини лексем 
мови оригіналу (45%) мають повні відповідники у мові перекладу. В інших випадках ви-
користовуються перекладацькі трансформації: пермутація (21,03%), модуляція (6,18%), 
конкретизація (3,67%), контекстуальна заміна (3,5%), калькування (2,17%), транскоду-
вання (2%) та генералізація (1%).

Так, модуляція як лексична трансформація використовується у текстах ядерної енер-
гетики з метою розкриття повного значення лексичної одиниці, напр.: decision limit – по-
ріг прийняття рішення, deep sea disposal – глибоководне захоронення в морі, exposure 
– експозиційна доза. 

Вивчення особливостей перекладу термінів засвідчило, що такі перекладацькі транс-
формації, як модуляція та переклад за допомогою додавання є досить подібними. При 
цьому було помічено, що між ними існує різниця, яка полягає в тому, що при перекладі за 
допомогою модуляції значення лексеми в мові перекладу виводиться зі значення лексем 
мови оригіналу, тобто відбувається смисловий розвиток. У свою чергу, переклад за до-
помогою введення слова характеризується розкриттям імпліцитного значення лексичної 
одиниці або виразу, проте лексема, яка вводиться у термін для розкриття його повного 
значення, визначається лише в контексті, наприклад: fixed contamination – фіксоване ра-
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діоактивне забруднення, fuel assembly – комплект тепловиділяючих елементів, individual 
monitoring – індивідуальний дозиметричний контроль.

Крім модуляції та додавання слова, у текстах сфери ядерної енергетики викорис-
товуються трансформації конкретизації й генералізації. Метою таких трансформацій є 
використання лексичної одиниці у мові перекладу з вужчою або ширшою семантикою, 
ніж у мові оригіналу, що можна спостерігати на таких прикладах: institutional control – 
відомчий контроль, integrated management system – комплексна система управління, item 
important to safety – вузол, важливий для безпеки, potential alpha-energy exposure – опро-
мінення від прихованої енергії альфа-випромінювання.

У ході аналізу лексичного складу термінів сфери ядерної енергетики було виявлено 
також використання контекстуальної заміни при перекладі, яка визначається контекстом, 
напр.: poison – поглинач нейтронів, qualification – атестація, redundancy – резервування, 
reference level – контрольний рівень.

У текстах сфери ядерної енергетики для передачі термінів українською мовою було 
зареєстровано також використання транспозиції, під час якої відбувається зміна частини 
мови одного з компонентів. Так, під час дослідження було встановлено, що найчастіше 
відбувається зміна іменника на прикметник, напр.: accident conditions – аварійні умови, 
actuation device – виконавчий пристрій, service conditions – робочі умови. 

Результати аналізу текстів сфери ядерної енергетики дозволяють стверджувати, що 
для них типовим є застосування у перекладі таких трансформацій, як калькування й тран-
скодування. Незважаючи на те, що транскодування вживається, здебільшого, для переда-
чі лексем латинського та грецького походження, у межах текстів сфери ядерної енергети-
ки ця трансформація застосовувалась до запозичених термінів, які набули в українській 
мові статусу загальноприйнятих відповідників, як це видно з таких прикладів: sorption – 
сорбція, fluence – флюенс, multiplexing – мультиплексинг, immobilization – іммобілізація. 
У свою чергу, калькування є характерним для термінів мови оригіналу, при передачі яких 
використовується перший відповідник у словнику, напр.: countermeasure – контрміра, 
absorbed fraction – поглинена фракція, preventive measures – превентивні заходи.

На підставі викладеного вище можна зробити узагальнення, що лексичні особли-
вості перекладу текстів сфери ядерної енергетики пов’язані, у першу чергу, з перекла-
дом термінів. Установлено, що закономірності перекладу термінів текстів сфери ядерної 
енергетики слід розглядати відповідно до їхньої структури. Експериментальним шля-
хом було виявлено, що основну частину термінів сфери ядерної енергетики складають 
двокомпонентні терміни (56%) при дещо меншій частці одно- та трикомпонентних тер-
мінів (21% та 11% відповідно). Багатокомпонентні терміни були виявлені лише у 12%  
випадків. 

Щодо способів перекладу таких термінів, то було зареєстровано частотне викорис-
тання повного еквіваленту або аналогу під час їхньої передачі українською мовою. У 
випадку відсутності повного еквіваленту або аналогу одиниці мови оригіналу, застосо-
вуються такі перекладацькі трансформації, як додавання слова, модуляція, експлікація, 
генералізація, конкретизація, контекстуальна заміна, пермутація, транспозиція, кальку-
вання, транскодування та трансплантація.



362

ЛітЕратура

1. Екологічний портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://
ecology-portal.ru/publ/1-1-0-532.

2. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні трудно-
щі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В’ячеслав Іванович Карабан. 
— Вінниця : Нова Книга, 2004. — 576 с.

3. Попов С. А. Технический перевод и деловая коммуникация на английском языке: 
Учебное пособие / Станислав Алексеевич Попов. – Великий Новгород : Новгор. гос. ун-т 
им. Ярослава Мудрого. – 2006. – 153 с.

4. Пронина Р. Ф. Пособие по переводу английской научно-технической литературы / 
Раиса Федоровна Пронина. – М. : Высшая школа, 1973. – 199 с.

УДК 811.161.2’25-112:051»2001/2010» 
Микитка О.Б.

(Львів, Україна)

іСторіЯ уКраЇнСЬКого ПЕрЕКЛаду  
на СторінКаХ ЖурнаЛу «вСЕСвіт» (2001-2010 рр.)

У статті подано характеристику статей з історії перекладу, опублікованих у 
журналі «Всесвіт» з 2001 по 2010 рр. Проаналізовано тематику, змістове наповнення 
та динаміку появи статей. Обґрунтовано цінність цих праць для подальшого розвитку 
українського перекладознавства.

Ключові слова: історія перекладу, міжгалузеве дослідження, рецепція творів і лі-
тератур.

В статье представлена характеристика статей по истории перевода, опублико-
ванных в журнале «Всесвит» с 2001 по 2010 гг. Проанализирована тематика, содержа-
тельное наполнение и динамика появления статей. Обоснованa ценность этих работ 
для дальнейшего развития украинского переводоведения.

Ключевые слова: история перевода, межотраслевое исследование, рецепция произ-
ведений и литератур.

The article offers an overview of the articles on translation history published in Vsesvit 
Journal in 2001-2010. Choice of topics, content and chronological dynamics of the article are 
analysed. The significance of these articles for further development of Ukrainian translation 
studies is substantiated. 

Key words: translation history, interbranch research, reception of works and literatures. 

Тематичні публікації, присвячені історії українського художнього перекладу, а за-
разом і періодичні публікації на тему історії українського перекладознавства часто 
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з’являються на сторінках журналу «Всесвіт». Як періодичне видання, що спеціалізується 
на іноземній літературі, «Всесвіт» одним із перших реагує на будь-які зміни і зрушення 
у царині художнього перекладу і перекладознавства. Відповідно, численні видання жур-
налу багаті на рецензії нових перекладів, підручників з перекладознавства, монографій, 
і бібліографічних покажчиків. Водночас, редколегія видання з такими тривалими про-
світницькими та освітніми традиціями (заснований у 1925) дуже дбайливо підходить 
до висвітлення історії українського перекладу, заглиблюючись у характер та хронологію 
зв’язків між українською літературою та іншими літературами, досліджуючи підвалини 
становлення цих зв’язків, привертаючи увагу до перекладачів та їхньої творчої спадщи-
ни та намагаючись відслідкувати шляхи поступу та змін у перекладацьких зацікавлен-
нях, підходах, мотиваціях та методах. 

За перше десятиріччя XXI століття у «Всесвіті» подано понад 40 статей з галузі іс-
торії перекладу та перекладознавства. Тут варто звернути увагу на міжгалузевість, при-
таманну усій науці про переклад загалом, і врахувати те, що частина статей водночас 
може належати до різних підрозділів перекладознавства. Це зокрема стосується жанру 
перекладацької рецензії, котрий на більш-менш постійній основі включає фрагментарні 
відсилання до історії рецепції перекладу, життєвого та творчого шляху відповідного пе-
рекладача, а заразом і спорадичний розгляд теоретичних проблем перекладу. Поза тим, 
цікаво відзначити, що попри на перший погляд короткий період - десятиліття, тут можна 
простежити певну динаміку публікації статей з історії перекладу. Якщо за відрізок із 
2001 по 2005 роки у «Всесвіті» з’явилося лише 13 статей, що їх можна віднести до галузі 
історії перекладу, то за 2006 – 2010 роки таких статей було вже 31. Якщо ж заглибитись у 
детальнішу статистику, то найбагатшими роками для історії перекладу були 2006 – 2008 
рр., оскільки щорічно на світ з’являлося від 6 до 8 таких тематичних публікацій. Ще 
однією особливістю цього періоду є те, що початок десятиліття характеризується підви-
щеною увагою до рецепції іншомовних творів в Україні, тоді як ближче до завершення, 
наголоси хоча й не цілковито, але зміщуються у бік рецепції/перекладів українських тво-
рів світовими мовами. Це свідчить про прагнення українських письменників та вчених 
сприяти формуванню позитивного образу рідної літератури та культури у світі. 

Загалом, статті з історії перекладу та перекладознавства можна віднести до трьох ка-
тегорій: присвячені перекладацьким постатям чи перекладознавцям, спрямовані на роз-
криття історії рецепції (здебільшого таки в Україні) певних літератур чи творів, а також 
ті, що мають на меті широко охопити історію перекладу та перекладознавства в Україні 
в цілому. Окрему категорію становлять статті, що передусім сприймаються як рецензії, 
проте містять значну кількість додаткової інформації з галузі історії (статті цієї категорії 
розглядатимуться у рамках трьох попередніх категорій на основі тематичної схожості). У 
зазначений період кожна з вищезгаданих категорій була представлена 26, 6, 6 і 6 статтями 
відповідно. 

Статті, у фокусі яких перекладацькі особистості, спрямовані, перш за все, на вияв-
лення білих плям історії, оприлюднення раніше замовчуваних фактів та документування 
подій, що все більше віддаляються від нас у часі. Більшість цих статей характеризу-
ються зацікавленістю минулим, особливо подіями XX століття, цим же підтверджуючи, 
що неодмінною передумовою поступу у майбутньому є критичне переосмислення ми-
нулого. Наприклад, за розглянутий період з’явилося сім статей, де розглядається творча 
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спадщина М. Лукаша, деякі аспекти його життя, співпраця із «Всесвітом» та редакто-
рами. Попри несхожість і різноспрямованість статей, у кожній з них автори намагають-
ся витворити реалістичний, правдоподібний портрет М. Лукаша, опротестовуючи його 
«тотальну героїзацію» і заохочуючи читачів сприймати і оцінювати його постать переду-
сім крізь призму його перекладів. Особливо цікавими у цьому аспекті видаються статті 
С. Жолоб [1] та М. Новикової [2], що, до певної міри, обстоюють протилежні точки зору. 
С. Жолоб ділиться спогадами про специфіку лінгвістичних дискусій з М. Лукашем, на-
голошуючи на необхідності часткового редагування та «пурифікації» його перекладів. 
М. Новикова, у свою чергу розглядає проблему редагування, з іншої точки зору. Вона 
вітає появу нередагованого, автентичного Лукашевого «Декамерона» і вдало проводить 
паралелі, ілюструючи як творча доля цього перекладу відображала культурну ситуацію 
у підрадянській Україні. 

Інші статті успішно продовжують розкривати таємниці українського «перекладаць-
кого мартирологу», проливаючи світло на несправедливо забуті перекладацькі постаті. 
М. Чабан, до прикладу, характеризує діяльність Валеріана Підмогильного [3] і Дмитра 
Лисиченка [4], представників так званого «невольничого перекладу». З іншого боку, час-
тіше з’являються статті про переклади та перекладачів з української. Читачі знайомлять-
ся з постатями Віри Річ[5], Рити Кіндлерової [6], групою перекладачів, завдяки яким Д. 
Павличко заговорив німецькою, і навіть Хіно Такао, перекладачем української класики 
японською. До інших перекладачів та перекладознавців, чия діяльність та творчі здо-
бутки привернули увагу дослідників у «Всесвіті», належать Г. Кочур, І. Качуровський, 
М. Москаленко, А. Онишко, А. Содомора, В. Коптілов, Л. Кундзіч та інші.

Група статей, присвячених рецепції іншомовної літератури в України, порівняно не є 
аж такою чисельною, проте різноманітна тематика добре відображає розгалужені інтер-
еси українських дослідників. До прикладу, Р. Яремко [7] пропонує увазі читачів дослі-
дження українських перекладів німецькомовної літератури Швейцарії. Л. Мушкетик [8] 
у своїй статті проводить ґрунтовне дослідження історії українського перекладу з угор-
ської, охоплюючи період з двадцятих років XX століття і аж до наших днів. Авторський 
підхід дослідників не зводиться до простого перечислення існуючих перекладів. Вони 
зосереджуються на естетичних, ідеологічних, стилістичних особливостях авторського 
письма, а також приділяють чимало уваги лінгвістичним проблемам перекладу, що при-
таманні обраним парам мов. Інші статті цієї категорії присвячено перекладам з есперан-
то, рецепції Ф.Г. Лорки і навіть українським перекладам з Гоголя. Серед авторів статей 
загального перекладознавчого характеру – такі шановані перекладознавці як М. Моска-
ленко [9-14] та І. Корунець [15]. 

На прикладі лише першого десятиліття XXI сторіччя продемонстровано, наскільки 
важливу нішу займає історія українського перекладу серед публікацій журналу інозем-
ної літератури «Всесвіт». Завдяки ретельному відбору тем та постійних авторів «Всес-
віт» робить неабиякий внесок у написання повномасштабної історії українського пе-
рекладу. Саме тому «Всесвіт» відіграє значну роль не лише платформи для публікацій 
нових перекладів, а й супроводу перекладів (як старих, так і нових) впродовж усього їх 
життєвого циклу, починаючи з добору творів, розглядаючи лінгвістичні, культурні та со-
ціальні аспекти перекладу, аж до рецепції, прийнятності та оцінки перекладів у цільовій 
(українській) культурі. 
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З іншого боку, підвищена увага до історії перекладу свідчить про інтроспективність, 
самозаглибленість і традиційний антропоцентризм сучасного українського перекла-
дознавства. Зараз наука про переклад перебуває на стадії самооновлення, намагаючись 
віднайти у собі потенціал для майбутнього розвитку, черпаючи власне з національних 
джерел. Про це свідчать зокрема і такі недавні публікації як «Історія українського пе-
рекладознавства XX сторіччя» Т. Шмігера (2009), «О.М. Фінкель – забутий теоретик 
українського перекладознавства» за редакцією Л.М. Черноватого та В.І. Карабана (2007) 
, «Українська перекладознавча думка 1920-х – початку 1930-х років» за редакцією 
Л.М. Черноватого та В.І. Карабана (2011). Загострений інтерес до історії перекладу і 
перекладознавства можна пояснити складними умовами розвитку у XX столітті, штучно 
створюваним перешкодами, замовчуванням досягнень національних вчених. Показово 
також, що українське перекладознавства не зазнало значного впливу «песимістичних» 
течій західної гуманітаристики. У працях українських дослідників і автор, і перекладач 
залишились живими, при цьому не втрачаючи статусу творців тексту. Розгляд лінгвістич-
них чи текстологічних проблем перекладу, зазвичай, не проводиться поза культурним, 
соціальним, історичним контекстами твору, беруться до уваги також і літературознавчі 
чинники. Отож, зараз наша наука про переклад іде в ногу із новітніми тенденціями, під-
тримавши «культурний поворот» (С. Басcнетт) у перекладознавстві, уділяючи все більше 
уваги проблемам співвідношення перекладу і влади (теорія постколоніалізму), проте не 
нехтуючи постаттю перекладача, як індивідуального уособлення живого перекладацько-
го процесу. Можна сміливо стверджувати, що така оптимістична, антропоцентрична на-
лаштованість українського перекладознавства глибоко укорінена у національну історію 
перекладу, у подвижницьку і націєтворчу працю сотень українських перекладачів. 
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СПіввідноШЕннЯ БіБЛЕЇЗмів в ангЛійСЬКій  
і уКраЇнСЬКій моваХ та ШЛЯХи ЇХ відтворЕннЯ При ПЕрЕКЛаді

Стаття присвячена фразеологічним одиницям біблійного походження, шляхам їх 
відтворення при перекладі з англійської на українську мову.

Ключові слова: біблеїзм, вільне словосполучення, пряме/переносне значення.
Статья посвящена фразеологическим единицам библейского происхождения, спосо-

бам их отображения при переводе с английского на украинский язык.
Ключевые слова: библеизм, свободное словосочетание, прямое/переносное значение.
The article is devoted to the research of phraseological units of the Bible origin, ways of 

their reproduction while translating from English into Ukrainian.
Key words: bibleizm, free word group, direct/figurative meaning.   

Важко оцінити той вплив, що зробила Біблія та її переклади на мови народів, що 
пройшли стадію християнської культури. Справедливо це й у відношенні англійської й 
української мов. У процесах засвоєння біблійних виражень цими мовами було багато 
схожого, однак результати виявилися різними: в силу цілого ряду історичних та інших 
причин, в англійську мову ввійшло набагато більше слів, виражень і цитат з Біблії, чим 
в українську (до речі, в англійській мові їх більше, ніж в інших західноєвропейських 
мовах). Загальновизнано також те, що Біблія з’явилася самим багатим джерелом англій-
ської ідіоматики.

Біблеїзми як пласт фразеології досі широко використовуються і в усному мовленні, і 
в літературі, в якості як прямих цитат з Біблії, так і алюзій та ремінісценсій.
©   Кузенко Г.М., 2012
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Вивчення лінгвістичної літератури, присвяченої дослідженню біблійних фразеоло-
гізмів (біблеїзмів), показало, що вони становлять важливий і цікавий шар фразеології 
у багатьох мовах світу, оскільки їх відбір у кожній мові відбувається з одного загально-
го джерела – Біблії. Біблійна фразеологія англійської мови, з одного боку, є частиною 
її фразеологічної системи, і, отже, біблійний фразеологізм набуває всіх диференціаль-
них ознак фразеологічної одиниці, а з іншого боку, біблеїзми мають низку специфічних 
ознак, зумовлених їх походженням й особливою семантикою, а також стилістичною ха-
рактеристикою та певними функціями у мові. До специфічних рис біблеїзмів необхідно 
віднести, у першу чергу, їх змістовну структуру, в якій чітко простежуються морально-
дидактичні, морально-етичні складники, а також їх лінгвостилістичні особливості, що 
виявляються в конотативності їх семантичної структури [1]. Крім того, в англомовній 
біблійній фразеології спостерігається і процес десакралізації, що може спричинити іро-
нічне або жартівливе забарвлення біблеїзму.

Часте використання біблеїзмів і цитування Біблії в художніх текстах та ЗМІ підштов-
хнуло вчених на вивчення цього мовного явища.

Популярність Біблії й звертання до біблійних текстів підвищили й активність ви-
користання в художніх і публіцистичних текстах біблеїзмів, тобто окремих слів сучасної 
мови, які або просто запозичені з Біблії (hell, angel, Saturday і ін.), або піддалися семан-
тичному впливу біблійних текстів. Поряд з окремими словами, біблеїзмами називають і 
сталі словосполучення, а також цілі вирази й навіть фрази, що сходять до Біблії, - напри-
клад, так буде світло! (let there be lіght!); Бог дав, Бог взяв (the Lord gave and the Lord has 
taken away)та інші. Насправді, дуже складно дати точне визначення біблеїзмам, оскільки 
біблеїзм як фразеологічна одиниця може бути й ідіомою, і крилатим висловом, і фразео-
логізмом, і навіть просто окремим словом біблійного походження.

Необхідно відзначити деякі особливості, характерні для вживання біблеїзмів в ан-
глійській мові: трансформування й нетрадиційне вживання.

Мовознавці класифікували біблеїзми за різними принципами. Нижче представлені 
дві різні класифікації біблеїзмів, які відрізняються основними принципами.

З погляду походження біблеїзмів виділяють:
1) Вирази, які вже в тексті Біблії відрізняються цілісністю значення (to keep as the 

apple of smb’s eye - зберігати як зіницю ока, alpha and omega - альфа й омега).
2) Фразеологізми, утворені на базі вільних словосполучень Біблії, але отримали нове 

фразеологічне значення (to hіde one’s lіght under a bushel - зарити талант у землю).
3) Фразеологічні одиниці, не представлені даним лексичним складом у Біблії, але 

семантично відповідні її текстам (forbіdden fruіt - заборонений плід) [2].
В.Г. Гак класифікує біблеїзми у такий спосіб:
1) За ступенем їхнього зв’язку з Біблією, де виділяються чотири підгрупи:
а) Первинні біблеїзми, які безпосередньо відбивають біблійний текст або ситуацію. 

До них ставиться переважна більшість біблійних фразеологізмів.
б) Вторинні біблійні фразеологізми, які лише віддалено пов’язані з текстом Біблії.
в) Безпосередні, які відносяться безпосередньо до Біблії. Цитування, приклади. Ісус 

говорив: «But І tell you not to resіst an evіl person. But whoever slaps you on your rіght cheek, 
turn the other to hіm also”.
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г) Опосередковані, до яких належать запозичення з інших мов або печатки окремих 
авторів. 

2) По семантиці, де виділяються дві підгрупи:
а) Біблеїзми, що мають пряме значення (babes and sucklіngs - новачки, недосвідчені 

люди; the holy of holіes – свята святих)
б) Біблеїзми з переносним значенням (to eat one’s words - взяти свої слова назад; a lost 

sheep – людина, що збилася з правильного шляху) [3].
Таким чином, ми бачимо, що кожна класифікація важлива й цікава, і вибір її зале-

жить від цілей і завдань вивчення, і не можна говорити, що одна класифікація правильна, 
а інша – ні.

Класифікація біблеїзмів за походженням і способом утворення дала підстави для 
відокремлення двох основних груп біблійних фразеологізмів в англійській мові – фразе-
ологічні одиниці, безпосередньо запозичені з тексту Біблії (цитатні біблеїзми), та фразе-
ологічні одиниці, детерміновані загальним змістом біблійних текстів.

Необхідно відзначити деякі явища, характерні для англійских та українських бібле-
їзмів. Насамперед варто сказати про те, що в англійських біблеїзмах тенденція до транс-
формування, нетрадиційного вживання сильніша, ніж в українській мові. Викликано це 
як внутрішньомовними причинами, так і екстралінгвістичними. Такі місцеві викорис-
тання біблеїзмів в англійській мові можна класифікувати й звести до наступних типів 
вживання: заміна компонентів (синонімічна, антонимічна, паронімічна та ін.); вставлен-
ня; номіналізація; опускання; подвійна актуалізація (тобто застосування прямих і пере-
носних значень); алюзія та ін. 

І. Значення й сфера вживання українських та англійських біблеїзмів збігаються.
Так, біблеїзми утворюють досить велику групу, і при їх перекладі використовується 

український біблійний еквівалент: daіly bread – хліб щоденний; the salt of the earth – сіль 
землі; to bіnd smb. hand and foot – зв’язати кого-небудь по рукам і ногам; to turn the other 
cheek – підставити іншу щоку; blіnd leaders of the blіnd – сліпі поводирі сліпих; to cast 
pearls before swіne - сипати бісер перед свинями, тощо.

ІІ. Біблеїзми фразеологізувалися тільки в одній із двох мов.
1) Англійські біблеїзми не мають еквівалентів у сучасній українській мові (тобто бі-

блійні прототипи прижилися тільки в англійській мові). Вони становлять досить велику 
й саму важку для перекладу групу. Завдання для перекладу полягає в тому, щоб знайти 
українські відповідності (згідно контексту), які образними засобами української мови 
передадуть той же зміст, що й англійські вирази. У деяких випадках це буде переклад-
тлумачення, в інших – описовий переклад, у третіх – фразеологізм, стійке сполучення 
або слово. Наприклад:

At the eleventh hour (Matthew 20:9) об одинадцятій годині – в останню хвилину, в 
останній момент;

Hewers of wood and drawers of water (Joshua 9:21) дрова, що рубають, і  люди, що 
черпають воду - (а також групи населення й цілі країни), що виконують важку роботу 
(зазвичай фізичну);

To hіde one’s lіght under a bushel (Matthew 5:15) тримати своє світло під спудом – 
приховувати свої переваги, здібності, бути зайво скромним, не використовувати своїх 
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можливостей, талантів (заривати талант у землю).
2) В українській мові затвердилися біблеїзми, які в англійську мову не увійшли, тоб-

то залишилися частиною біблійних текстів; при перекладі їх варто підбирати еквівален-
ти, що зберігають зміст і образність українського вираження.

Варіанти перекладу:
І повертається вітер на круги свої (Ecclesіastes 1:6)=And the wіnd returneth agaіn 

accordіng to hіs cіrcuіts;
Нітрохи не вагаючись(James 1:6) - wіthout a moment’s hesіtatіon/doubt; wіthout the 

slіghtest doubt;
Творити/створити собі кумира (Exodus 20:4) - to іdolіze smb; to make an іdol of smb.; 

to make smb. an іcon; to іconіze smb.; to put smb. on a pedestal; to deіfy/ hero-worshіp smb., 
to venerate uncrіtіcally; to make a pedestal of smth;

ІІІ. Біблеїзми фразеологізувалися в обох мовах, але при їхньому вживанні спостері-
гаються розбіжності.

1) Семантичні розбіжності.
Англійський та український еквіваленти демонструють розбіжності в значенні і оці-

ночному навантаженні - тобто при збігу основного значення переносні значення (яких в 
англійських біблеїзмах звичайно більше) мають лише деяку спільність у сферах засто-
сування, а денотативний і конотативний аспекти значень розходяться. Наприклад: Babel 
(Genesіs 11:9) (іноді = the tower of Babel – вавилонська вежа)- Вавилон, вавилонське стов-
потворіння, змішання мов;

І англійський, і український еквіваленти широко використовуються як алюзії (осо-
бливо в текстах на мовні й перекладацькі теми). «Babel» також може вживатися замість: 
«the (Babylonіan) confusіon of tongues».

2) Граматичні розбіжності.
В англійській та украінській мовах є різні синтактико-морфологічні моделі вживання 

біблійних еквівалентів:
To wash one’s hands of smb./smth. (Matthew 27:24) (зазвичай з доповненням) – умива-

ти руки (без доповнення);
Scapegoat (Levіtіcus 16:21-22) - козел відпущення (завжди про людей); вжив. також 

атрибутивно: thіs scapegoat propaganda; Scapegoatіng - пошуки козла відпущення; звалю-
вання провини на когось; пошуки крайнього. В українській мові такої форми немає.

Також слід зазначити, що англійські біблеїзми часто вживаються в атрибутивних кон-
струкціях, характерних тільки для англійської мови: a Davіd- And- Golіath battle; the eye-
for-an-eye phіlosophy; holіer-than-thou attіtude, a fіre-and- brіmstone speech etc.

3) Стилістичні розбіжності.
Англійські та українські еквіваленти функціонують у різних мовних стилях (і часто 

мають додаткові значення).
Наприклад, у парі the outer darkness - кромішна темрява (англійський вираз має 

на увазі тьму космічну й у цьому змісті близько до вихідного релігійного змісту цього 
вираження - пекло, місце перебування душ грішників); у той час як українській еквіва-
лент вживається в розмовній мові й означає: повна, безпросвітна темрява (на англ. мову 
перекладається: pіtch darkness; іt іs pіtch dark). До того ж, англійський біблеїзм придбав 
і інше, переносне значення – вигнання; похмуре, повне позбавлень і негод життя; воно 
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часто вживається з дієсловом to cast іnto - вигнати з ганьбою, піддати забуттю.
Однак навіть коли мова йде про такі вирази з яскраво вираженою стилістикою, тобто 

стилістично маркованих, варто пам’ятати про здатність біблеїзмів міняти стилістичне 
навантаження, впливаючи тим самим на контекст висловлювання; так, наприклад, вжи-
вання одного з виразів даної групи, що відноситься до книжкової лексики, у контексті 
звичайної розмови додасть гумористичний або іронічний характер висловлюванню.

IV. Англійському біблеїзму в українській мові відповідає не його український біблій-
ний еквівалент, а інший біблеїзм або просто фразеологізм.

There іs nothіng covered that shall not be revealed (Matthew 10:26, Luke 12:2)- немає 
нічого таємного, що не викрилось би (Марка 4:22, Лука 8:17)

Can the leopard change hіs spots? (Jeremіah 13:23) - “горбатого могила виправить”(у 
вибіркових контекстах);

A drop іn the bucket (Іsaіah 40:15) - крапля в морі;
Таким чином, перекладач має виявляти тип біблеїзму, з яким він працює, та підбира-

ти найбільш адекватний варіант перекладу з існуючих.
Через те, що англійська мова, в силу історичних та соціальних причин, більш насиче-

на фразеологічними виразами, у тому числі біблійного походження, ніж українська мова, 
то при перекладі можуть виникнути труднощі. Труднощі перекладу біблеїзмів поляга-
ють в різному ступені вживаності тих або інших біблеїзмів у різних мовах. Для кожного 
перекладача абсолютно необхідні широкі, енциклопедичні знання культурологічного й 
країнознавчого характеру, що дозволяють адекватно передавати при перекладі ті реалії, 
що зустрічаються в іншомовному тексті, звісно, знання біблійного фонду теж необхідно. 
Якщо цитати загальновживані, то достатньо знати необхідні еквіваленти. Але також іс-
нує проблема різного ступеню вживання виразів в англійській та українській мовах, тоді 
необхідно підбирати інші методи перекладу як то пояснення або добір виразу схожого 
за смислом.
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 Про ЕвоЛЮЦіЮ ПЕрЕКЛадаЦЬКоЇ ПроФЕСіЇ  
та ріЗновиди СПЕЦіаЛіЗаЦіЇ ПЕрЕКЛадача З ураХуваннЯм 

СПЕЦиФіКи ЗаСтоСуваннЯ двоСтороннЬого  
ПоСЛідовного ПЕрЕКЛаду 

Стаття присвячена розгляду етапів еволюції професії перекладача та питанням 
спеціалізації перекладацької діяльності. Для кожної перекладацької професії існують 
певні подібності й відмінності в умовах роботи, функціональних обов’язках переклада-
чів, етичних нормах поведінки й правових нормах, що потребує від перекладача не тіль-
ки розуміння предмету обговорення, але й наявності навичок для того, щоб працювати 
у різних ситуаціях спілкування.

Ключові слова: ескорт-перекладач, медіа-перекладач, перекладач в галузі соціаль-
них послуг, перекладач конференцій, послідовний двосторонній переклад, судовий пере-
кладач. 

Статья посвящена рассмотрению этапов эволюции переводческой профессии и во-
просов специализации переводческой деятельности. Каждая переводческая профессия 
имеет сходства и отличия в условиях работы, функциональных обязанностях перевод-
чиков, этических нормах поведения и правовых нормах, что требует от переводчика 
не только понимания предмета обсуждения, но и наличия навыков работы в разных 
коммуникативных ситуациях.

Ключевые слова: переводчик в СМИ, переводчик в сфере социальных услуг, пере-
водчик конференций, последовательный двусторонний перевод, судебный переводчик, 
эскорт-переводчик.

The article deals with evolution stages of interpreter’s specialization and problems of in-
terpreter’s specialization. Each specialization has its similarities and differences as to work 
conditions, interpreter’s responsibilities, ethical code and legal aspects. Any interpreter should 
not only understand the subject of discussion, but also have some skills of working in different 
communicative situations.

Key words: community interpreter, conference interpreter, consecutive two-way interpre- 
ting, court interpreter, escort interpreter, media-interpreter.   

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли міжнародні контакти в самих різних 
сферах життя перетворилися на повсякденне явище, переклад увійшов практично до 
усіх галузей життєдіяльності людини і сумарна вартість перекладацьких послуг може 
бути порівняна з бюджетами деяких країн. Так, за словами С.Ю. Світлової, вартість усіх 
видів перекладу в Західній Європі й США склала в 2000 р. 8 млрд. доларів, а до 2005 
року перевищила 10 млрд. доларів [5, с. 9-10].

На жаль, сьогодні ми не маємо офіційних даних ні за обсягом перекладацьких послуг 
в Україні, ні за кількістю фахівців, які працюють у цій сфері діяльності, але з упевненіс-
©   Світлична О.Р., 2012
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тю можна сказати, що в нас, як і в усьому світі, чітко прослідковується тенденція ста-
більного росту обсягу перекладацьких послуг (світовий приріст становить до 7% на рік) . 

Найбільша й найвпливовіша міжнародна перекладацька асоціація – Міжнародна 
федерація перекладу (FІТ), як відомо, відокремлює декілька перекладацьких професій: 
наукові або технічні перекладачі; перекладачі для ЗМІ; термінологи; перекладачі конфе-
ренцій; комунальні перекладачі; судові перекладачі; сурдоперекладачі; теоретики пере-
кладу; викладачі перекладу [3, с. 5].

У минулому, враховуючи специфіку ролі перекладача, існували різноманітні види 
спеціалізації перекладача, деякі з них існують і сьогодні. Найбільш повними, з погляду 
досліджень процесу еволюції перекладацьких професій, можна вважати роботи І. Курц, 
Ф. Кауфмана і М. Боуена [7]. Вони визначили наступні перекладацькі спеціалізації, які 
існували в процесі появи й розвитку професії перекладача: придворні перекладачі й цер-
ковні перекладачі, перекладачі, які супроводжували дослідницькі експедиції й завойов-
ницькі походи, військові перекладачі й перекладачі-дипломати.

Поява професії перекладача датується третім тисячоріччям до нашої ери. В епоху 
фараонів у Єгипті послуги перекладачів широко використовувалися для налагодження 
торговельних відносин з іншими народами, а також при проведенні воєнних дій.

Відтоді, як різні релігійні вірування поширилися за межами територій, на яких вони 
виникли, усний і письмовий переклад став необхідним для  людей, що сповідують ту, 
або іншу релігію. 

Наприклад, іудаїзм поширився по території арабських країн завдяки перекладам з ів-
риту на арамейський, а, за твердженням А. Ніанг, перекладачі зіграли важливу роль в іс-
ламізації Африки, оскільки перекладали промови проповідників на мови африканських 
племен [12]. Крім того, місіонери-християни проповідували свою релігію і прилучали до 
своєї віри місцеве населення Мексики, деяких африканських і інших країн.

Що стосується перекладачів дослідницьких експедицій, то, починаючи з 16 століття, 
найбільш частим засобом «придбання» фахівця в галузі перекладу був кіднепінг. Екс-
педиції Колумба, Фернандеса, Картьє й деяких російських дослідників попросту крали 
або купували кмітливих підлітків або молодих людей у тих землях, в яких збиралися 
продовжити свої дослідження. Цих людей навчали рідної мови експедиції, а потім ви-
користовували як перекладачів і провідників.

Перекладачі в галузі дипломатичних відносин з’явилися в середніх віках, коли офі-
ційною мовою церкви, науки, літератури й дипломатії вважалася латинь. Трохи пізні-
ше, при дворах європейських монархів, завдяки впливу французького двору, офіційною 
мовою дипломатії була визнана французька, але для спілкування з оттоманськими сул-
танами, які не знали ані латині, ані французької, при французькому дворі була створе-
на Східна Академія, яка готувала перекладачів з турецької, арабської й перської мов. У 
часи Радянського Союзу професія перекладача-дипломата вважалася дуже престижною, 
оскільки найчастіше, як згадує у своїй біографічній книзі В.М. Суходрев, перекладач 
був наділений реальними дипломатичними повноваженнями й користувався величезни-
ми привілеями [4]. Однак подібних висот досягали тільки лічені фахівці, основна маса 
людей, яка вивчала іноземну мову, так і залишалася за залізною завісою, практикуватися 
в мистецтві перекладу могли тільки перекладачі-дипломати (на найвищому рівні) і вій-
ськові перекладачі.  
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Перші достовірні відомості про існування військових перекладачів датуються часом 
початку військових походів Олександра Македонського в Азії. Він використовував пере-
кладачів для переговорів із представниками завойованих народів, а також зі своїми союз-
никами. Під час війни в Малій Азії між грецькими містами-державами й Персією кожна 
зі сторін використовувала своїх перекладачів для ведення мирних переговорів. Римляни 
також користувалися послугами перекладачів, як у ході своїх військових походів, так 
і для керування завойованими територіями. У середньовічних хроніках згадується про 
участь перекладачів у Хрестових походах, більш того на початку XII століття були ство-
рені спеціальні перекладацькі школи, у яких «кували» кадри для Хрестових походів на 
Близький Схід і Ізраїль.

Під час військових походів наполеонівської армії на Близькому Сході (приблизно 
1798г.) основними мовами військових перекладачів були французька і арабська.

Однак найбільше широко професія перекладача використовувалася в часи Першої 
й Другої світових війн. За словами дослідників, у часи Першої світової війни військове 
співробітництво між союзниками повністю залежало від роботи перекладачів, а про-
фесія перекладачів конференцій привернула увагу громадськості саме по закінченню 
Другої світової війни в ході Нюрнберзького процесу (1945-1946 рр.). Трохи пізніше в 
1953 році, після появи ООН, була створена перша міжнародна професійна організація 
перекладачів конференцій – Міжнародна асоціація перекладачів конференцій (AIIC), до 
складу якої на сьогоднішній день входить більш 2500 членів [13]. 

Таким чином, за словами Р. Тунк Озбен, сьогодні існують різні категорії перекладачів, 
залежно від того, якими спеціальними кваліфікаціями вони володіють, однак найпоши-
ренішими з них є: перекладачі конференцій (conference interpreters), судові перекладачі 
(court interpreters), ескорт-перекладачі (escort interpreters), перекладачі зі спеціалізацією в 
галузях правознавства, медицини, соціальної й інших сфер життєдіяльності  (community 
interpreters), перекладачі, які працюють на телебаченні (media-interpreters) [15, с. 16].

Для кожної перекладацької професії існують певні подібності й відмінності в умовах 
роботи, функціональних обов’язках перекладачів, видах перекладу й особливостях їх 
застосування, етичних нормах поведінки й правових нормах, що потребує від перекла-
дача не тільки розуміння предмету обговорення, але й наявності навичок для того, щоб 
працювати у різних ситуаціях спілкування.

Крім того, необхідно відзначити, що наявність перекладацької спеціалізації в різних 
ситуаціях спілкування і її вплив на перекладацькі норми викликає гарячу дискусію серед 
закордонних учених. У підтримку важливості урахування ситуативного аспекту при на-
вчанні усних перекладачів висловлюються Я.В.Фоменко й  В.І. Єрмолович. За словами 
Я.В.Фоменко, урахування ситуації спілкування необхідне у перекладі, а В.І Єрмолович 
вважає, що переклад, насамперед, повинен відповідати комунікативній ситуації [6]. Так, 
В.Н. Комісаров пише із цього приводу: «Перекладач постійно змушений вирішувати, чи 
буде відтворення мовного змісту вихідного висловлення в перекладі достатньою базою 
для правильного висновку про глобальний зміст, враховуючи відмінності у фонових зна-
ннях і в умовах спілкування у рецепторів перекладу» [6, c. 44-45].

медіа-перекладачі
Здійснюючи переклад на радіо або по телебаченню, перекладач зустрічається із ці-

лим рядом додаткових труднощів.
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Насамперед, необхідно відзначити той факт, що робота в прямому ефірі потребує на-
явність у перекладача міцної нервової системи, уміння швидко орієнтуватися в ситуації, 
яка склалася, швидкій реакції й уміння швидкого переключення з мови на мову в режимі 
«запитання-відповідь».

Крім того, перекладач повинен заздалегідь з’ясувати, яке технічне обладнання є в сту-
дії для здійснення синхронного або послідовного перекладу, ознайомитися з режимами 
його роботи, щоб не мати додаткових проблем через технічні труднощі в прямому ефірі.

Працюючи на телебаченні або радіо, перекладач повинен пам’ятати про те, що в цій 
ситуації особливо високі вимоги ставляться до вимови й стилю, тому що багатотисячна, 
а може й багатомільйонна аудиторія, яка звикла до добре поставлених голосів і ефектно-
го зовнішнього вигляду дикторів і коментаторів, буде оцінювати виступ перекладача, не 
звертаючи уваги на специфіку його роботи.

Крім того, якщо перекладач здійснює послідовний переклад на телебаченні, він най-
частіше перебуває в прямому контакті зі студією, і тоді особливу важливість для нього 
набувають уміння бути гарним оратором – підтримувати візуальний контакт із аудиторі-
єю й стежити за невербальною поведінкою [8].

Судові перекладачі
Якщо говорити про специфіку роботи судових перекладачів, то найбільш повне до-

слідження в даній галузі було виконано М. Кадрик. Вона вивчала роботу 200 місцевих 
суддів і їх перекладачів у Відені. У результаті, як вона відзначає, серед найбільш необхід-
них якостей, умінь і навичок, які мають бути властивими судовому перекладачеві, були 
виділені крім суто перекладацьких навичок і умінь, базові юридичні знання, а також 
знання судових процедур і судової організаційної структури [11]. Що стосується профе-
сійних обов’язків перекладачів, то судді відзначили, що перекладач має вміти узагальню-
вати отриману інформацію, спрощувати висловлення судді, давати присутнім необхідні 
роз’яснення юридичної термінології й навіть робити зауваження по стандартних питан-
нях і процедурах від імені судді [14, c. 416].

Крім того, для судових перекладачів існують окремі суворі етичні правила, зв’язані зі 
специфікою роботи під час судових засідань. Наприклад, відповідно до законів Америки, 
судовий перекладач не має права давати роз’яснення або уточнювати формулювання на-
віть у випадку, якщо цих роз’яснень просить іноземний адвокат [15].

Ескорт-перекладачі
Ескорт-перекладачі – найчастіше позаштатні службовці, яких наймають у випадку 

виникнення необхідності. Основними ситуаціями використання послуг ескорт-перекла-
дачів є переговори, ділові поїздки, робота  гідами-перекладачами. Серед ескорт-пере-
кладачів, як і серед перекладачів конференцій, існує розподіл за «тематичною» спеці-
алізацією, крім того, ескорт-перекладачі звичайно здійснюють послідовний переклад, 
відмінною рисою якого є швидкість переключення з мови на мову (під час переговорів), 
а для гідів-перекладачів необхідні поглиблені знання історії й культури рідного міста й 
країни для супроводу гостей під час екскурсій.

Перекладачі в галузі соціальних послуг (комунальні перекладачі)
Ініціатива в об’єднанні перекладачів, які надають послуги в сфері професійно орієн-

тованого перекладу в галузі соціальних послуг належить університету Оттави, під дахом 
якого в 1992 році вперше зібралися представники перекладацької професії, які працю-



375

ють у юридичних, соціальних установах і установах охорони здоров’я. Їх зусиллями в 
1995 році в Торонто була проведена перша міжнародна конференція з проблем професій-
но орієнтованого перекладу в галузі соціальних послуг.

За словами Ф. Поххакер, переклад у соціальній галузі має багату історію, як самий 
прадавній різновид перекладу у світі, хоча він, у порівнянні з перекладом на конферен-
ціях, і не залучає такої великої уваги громадськості [14]. Якщо говорити про історичний 
розвиток цього виду перекладу, то із самого початку він служив сполучною ланкою між 
племенами, народами однієї країни й знов прибулими людьми – завойовниками, до-
слідниками, поселенцями, а зараз використовується для спілкування з іммігрантами, які 
приїхали в пошуках кращого життя, біженцями й усіма, хто потребує надання притулку. 
За словами Сесилії Вадензьо, переклад у соціальній сфері має суспільне призначення й 
служить для того, щоб налагодити спілкування між представниками різних професій-
них груп і непрофесіоналами, звичайними людьми – у поліції, імміграційних службах, 
у центрах соціального забезпечення, медичних центрах, школах і освітніх установах. 
Іноді цей вид перекладу називають перекладом у сфері суспільних послуг (public service 
interpreting), або діалоговий переклад (dialogue interpreting) [16, c. 33]. Остання назва, 
на нашу думку, відображає специфіку здійснення цього виду перекладу, не тільки як 
форми – двостороннього послідовного перекладу, яка вимагає навичок переключення 
з мови на мову, але і як специфічної ситуації спілкування, яка вимагає від перекладача 
умінь пояснювати спеціальні поняття й терміни, а також необхідності мати знання в га-
лузях психології й культури, враховуючи той факт, що вони працюють із людьми різних 
віросповідань і національностей. Крім того, більшість цих людей вирвані зі звичного 
оточення та потребують соціальної й психологічної підтримки.

За словами закордонних дослідників, які займалися проблемою вивчення специфіки 
даного різновиду перекладацької спеціалізації, для неї характерне спілкування за до-
помогою двостороннього послідовного перекладу, в основному насиченого короткими 
фразами, тому що діалог ведеться між представниками певної професійної групи – лі-
карями, працівниками соціальних центрів тощо – і їхніми клієнтами, які найчастіше не 
тільки не володіють іноземною мовою, але й не розуміються в предметі обговорення [14, 
c. 415]. Таким чином, відповідно до проведених вищезгаданими вченими досліджень, 
найбільш важливими уміннями для цієї перекладацької професії були визнані уміння 
«редагувати» переклад – спрощувати, узагальнювати й пояснювати необхідні формулю-
вання й значення слів при необхідності, знання культурних особливостей, знання пред-
мета обговорення, а також конфіденційність і неупередженість [14, c. 415-416].

Перекладачі конференцій
Під час конференцій використовується в основному два види перекладу – синхрон-

ний і послідовний. Виконуючи синхронний переклад, перекладачі сидять у спеціальній 
кабінці, звідки відкривається вид на конференц-зал. Вони слухають мовця в навушниках 
і одночасно перекладають його промову, використовуючи мікрофон,  учасникам конфе-
ренції, які перебувають у залі. За словами К.Ч. Пенг, найбільшу складність у процесі 
синхронного перекладу представляє уміння одночасно перекладати відрізки висловлен-
ня, які вже надійшли, й сприймати відрізки висловлення, при цьому перекладач повинен 
уміти максимально концентрувати увагу й працювати в умовах психологічного наван-
таження для того, щоб забезпечити правильний, точний переклад, особливо відносно 
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спеціальної термінології, яка часто зустрічається в процесі професійно орієнтованого 
перекладу [13].

Крім того, за словами А.П. Чужакіна, синхрон – це комбінація слухання, моменталь-
ного осмислення тексту й чітко артикульованого перекладу, й однією з важливих нави-
чок для роботи на конференціях є навичка швидкого ознайомлення з текстом [6, c. 20]. 
Професор О.Д. Швейцер, визнаний майстер синхрону, відзначає: «Праця синхронного 
перекладача – це праця найвищої кваліфікації. Вона вимагає знання і вихідної мови, і 
мови перекладу, автоматизованих навичок знаходження відповідностей, здатностей ви-
тримувати тривале нервове навантаження. Закордонні психологи характеризують ситуа-
цію синхронного перекладу як ситуацію тривалого стресу, миттєвої реакції, спритності, 
уміння прогнозувати подальший хід подій у залі засідання. З іншого боку, синхрон – це 
не тільки нелегка праця, але змагання у майстерності, яке й приносить задоволення,  і, 
що найголовніше, це – «свято, яке завжди з тобою», яке переносить тебе з атмосфери 
буденної повсякденності в зовсім інший світ» [6, c. 21].

Послідовний переклад, який є предметом нашого вивчення, під час конференцій ви-
користовується не так часто, як синхронний, однак набуває особливого значення в таких 
комунікативних ситуаціях, як вузькоспеціалізовані засідання (highly technical meetings), 
переговори під час обіду (working lunches), церемоніальні зустрічі (ceremonial occasions), 
зустрічі в кулуарах (small groups) і під час виробничої практики (field trips).

Крім того, як відзначають фахівці Міжнародної Асоціації перекладачів конференцій 
(AIIC), дуже важливо підібрати команду перекладачів для забезпечення роботи конфе-
ренції відносно будь-якої тематичної спеціалізації, тим більше, що міжнародні пере-
кладацькі організації мають досить велику кількість перекладачів, які спеціалізуються в 
різних видах професійно орієнтованого перекладу.

 Крім цього перекладачі конференцій повинні досконало володіти активною мовою 
(мовами), що потребує наявності великого словникового запасу, швидкості, повного 
розуміння пасивних мов (знання синонімії, ідіом, прислів’їв, цитат), уміння підводити 
підсумки й аналізувати інформацію (потребує уміння переформулювати висловлення), 
а також розвинену перекладацьку інтуїцію (забезпечує навичку антиципації). Крім того, 
перекладачам конференцій необхідно мати швидку реакцію, уміти зосереджувати увагу 
протягом значного періоду часу й уміти працювати в команді (психологічна сумісність із 
колегами-перекладачами).

Також бажано, щоб фахівець з перекладу був знайомий зі стандартними процеду-
рами ведення конференцій і вмів працювати з необхідною документацією, яку надають 
перекладачам до початку конференції (порядок денний, список учасників, доповіді, до-
відкові матеріали, тощо).

Якщо говорити про різновиди послідовного перекладу, який застосовується під час 
конференцій, то це абзацно-фразовий і двосторонній  переклад, перший з яких вимагає 
добре розвиненої навички швидкого переключення з мови на мову, швидкого підбору 
еквівалентів і гарної реакції, інший потребує володіння універсальним перекладацьким 
скорописом (УПС) і добре розвиненої пам’яті, тому що відрізки промов окремих орато-
рів можуть затягтися на 10 хвилин і більше.

За словами Л.К. Латишева й В.І. Провоторова, від абзацно-фразового перекладу дво-
сторонній переклад відрізняється тим, що вимагає від перекладача уміння швидко пере-
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ключатися з однієї мови на іншу як у світі сприйняття, так і в світі репродукування [2, 
c. 115]. 

Ми вважаємо, що, незважаючи на ідентичність розумових механізмів, які забезпе-
чують виконання цих двох специфічних видів перекладу, а отже навичок і умінь для 
їхнього здійснення, ступінь розвиненості навичок для здійснення цих видів перекладу 
різна й залежить від інтенсивності переключення з мови на мову. Крім цього, викорис-
тання УПС ми розглядаємо як допоміжний засіб, здатний допомогти функціонуванню 
розумових механізмів перекладача, але не змінити їх.

Якщо продовжити говорити про сфери застосування послідовного двостороннього 
перекладу, то деякі дослідники відзначають той факт, що, у порівнянні із синхронним 
перекладом, попит на нього останнім часом падає. Однак, як відзначає Д. Джайл, послі-
довний переклад поступово зникає із західноєвропейського ринку, у той же час здобу-
ваючи все більшу популярність в Азії й Східній Європі. Причиною цьому, насамперед, 
є більш низька собівартість його забезпечення в порівнянні із синхронним перекладом 
- він не вимагає спеціального технічного обладнання, немає необхідності наймати ве-
лику команду високооплачуваних перекладачів, легше визначитися з часом і місцем 
його проведення [10, c. 153]. Крім того, необхідно особливо відзначити той факт, що 
саме двосторонній послідовний переклад використовується для забезпечення зустрічей 
на вищому рівні.

За словами Ю. Пенг, досвід роботи з виконання послідовного перекладу вважається 
необхідною вимогою, яка ставиться до молодих фахівців - перекладачів, які починають 
свою роботу в таких міжнародних організаціях як ООН та Департамент усного пере-
кладу у складі Єврокомісії (DG Interpretation), особливо для роботи під час конференцій. 
Тобто вважається, що той фахівець, який продемонстрував гарні результати в послідов-
ному перекладі, здатний здійснювати перекладацьку діяльність на більш високому рівні 
й поступово «доросте» до синхронного перекладу [13, c. 11]. 

Крім того, як відзначає Д. Джайл, послідовний переклад є «прекрасним діагностич-
ним засобом», оскільки в процесі навчання різних видів усного перекладу саме за допо-
могою послідовного перекладу можна оцінити точність сприйняття логічної структури 
вихідної мови й майстерність володіння мовою перекладу студентами. Завдяки подібній 
«діагностичній» властивості послідовного перекладу, він став невід’ємною частиною 
більшості міжнародних програм підготовки й курсів підвищення кваліфікації перекла-
дачів [10, c. 153].
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ЕмоЦійно-ЕКСПрЕСивні чаСтКи в риторичниХ  
ПитаннЯХ: оСоБЛивоСті ПЕрЕКЛаду З німЕЦЬКоЇ  

на уКраЇнСЬКу мову

В статті аналізуються функції емоційно-експресивних часток німецької мови у 
риторичних питаннях з погляду можливості їхнього відтворення засобами української 
мови. Труднощі ідентифікації питання як риторичного та функції частки, зокрема, зу-
мовлюються писемним характером аналізованих текстів та наявністю омонімів част-
ки у нериторичних питаннях.

Ключові слова: емоційно-експресивна частка, риторичне питання, імпліцитний 
зміст, лексичний відповідник. 

В статье анализируются функции эмоционально-экспрессивных частиц немецкого 
языка в риторических вопросах с точки зрения возможности их передачи средствами 
украинского языка. Трудности идентификации вопроса как риторического и функции 
в нём частицы, в частности, обусловлены письменным характером анализированных 
текстов и наличием омонимов частиц в нериторических вопросах.

Ключевые слова: эмоционально-экспрессивная частица, ритoрический вопрос, 
имплицитный смысл.

In the article the functions of the German modal particles in the rhetorical questions 
are analyzed from the perspective of their translation into Ukrainian. The identification of a 
question as a rhetorical one and of the particle function in it is especially difficult in a written 
text and due to homonyms of the modal particles in non-rhetorical questions.

Key words: modal particle, rhetorical question, implicit meaning.
 
Сучасна функціонально спрямована лінгвістика багато уваги приділяє мовним яви-

щам, (імпліцитний) план змісту яких не відповідає (експліцитному) плану вираження,  
серед яких виділяють, зокрема, риторичні питання. Згідно Лексикону Мецлера рито-
ричними є питання, на які мовець не чекає відповіді, а вкладає в них спонукання чи 
повідомлення, яке має бути особливо наполегливим, емоційним, патетичним тощо [1: 
546]. Попри наявність чималої кількості робіт, присвячених феномену риторичного пи-
тання, в т.ч. з частками  (Р. Вихованець, Л. Безугла, М. Панкова, P. Maral, J. Meibauer, 
A. Gressillion, J.Switalla  та ін.), не всі його аспекти дістали належне висвітлення, зокрема  
можливість передачі імпліцитного смислу такого висловлення при перекладі. Відомо, 
що у формуванні цього смислу у німецькій мові  беруть участь емоційно-експресивні 
частки auch, bloß, nur, denn, etwa, vielleicht, nicht, schon. 

Функції емоційно-експресивних часток (далі: ЕЕЧ) у риторичних питаннях стали 
не випадково об’єктом нашого дослідження. Риторичне питання відносять до «специ-
фічних мовних засобів вираження імпліцитного смислу» [2], які слугують для реаліза-
ції різних типів імпліцитних мовленнєвих актів. У безпосередньому спілкуванні слухач 
©   Кучма О.І., 2012
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отримує певні невербальні вказівки (інтонація, тональність, погляд, міміка мовця тощо) 
на наявність імпліцитного смислу, які  допомагають адекватно сприймати та кваліфіку-
вати зміст повідомлення. У друкованому тексті складніше ідентифікувати питання як ри-
торичне  та розкодувати вкладений в нього імпліцитний смисл, що створює виклики для 
перекладача. Метою статті є дослідити на матеріалі художніх творів німецькою мовою та 
їхніх українських перекладів, як наявність ЕЕЧ в риторичному питанні допомагає чи, на-
впаки, ускладнює розуміння закладених у нього смислів та відтворення їх українською 
мовою. 

За частотою вживання у різних типах речень у корпусі з понад 3 000 прикладів з част-
ками утворюється послідовність: denn, wohl, schon, nur, nicht, auch, etwa, bloß, vielleicht, 
пор. [3: 203]. Проте у риторичних питаннях (170 прикладів або біля 6% від загальної 
кількості) частота вживання зовсім інша: wohl (49), nicht (48), etwa (20), denn (16), schon 
(14), vielleicht (12), auch (11), nur (5), bloß (2). Причини цього полягають, очевидно, в 
ефекті взаємодії ЕЕЧ та синтаксичної конструкції риторичного питання. 

ЕЕЧ wohl  трапляється як у питаннях з питальним словом, так і без нього. Wohl у 
спеціальних питаннях, в т.ч. непрямих, виражає суб’єктивну невпевненість, обережність 
і стриманість мовця по відношенню до слухача. Питання справляє враження роздуму, 
іноді майже монологу, може бути еліптичним, оcкільки повторює уже висловлене кимось 
питання: “Wer hat den Brief geschrieben? – Wer wohl?“ Передбачається, що слухач відпо-
відь знає сам. Ілокутивний зміст висловлювання передається українською теж спеціаль-
ним питанням з часткою ж у сполученнях (ж все-таки, то …ж, ж іще, а … ж), напр.: 
“Wen hast du mit,» fragte er. - “Wen wohl.” – “Hol sie rauf”, sagt Karl. [4: 265] – “Кого ти 
привіз?”- “Кого ж іще?” – “То веди її сюди” [пер., 262].

ЕЕЧ wohl вживається також у загальному питанні, яке за інтенцією мовця не є власне  
питанням, а вигуком. Мовець не хоче класифікувати своє припущення чи гіпотезу як 
питання або твердження, тому й відповіді не очікує. Його вигук базується на суб’єктивно 
виявленому відхиленні від норм чи власних уявлень, пов’язаному з певною негативною 
конотацією. Це передається українською через сполучення питальних часток з особо-
вим займенником: ви/а вам/у тебе/та ти що, …?, питальним словом: чи що?, вставним 
словом: чи, може…?): “Mein Vater bewegte die Lippen, bereitete einen Satz vor und wandte 
sich dann an Kohlschmidt: Deserteure – weißt wohl nicht, was Deserteuren zusteht“. [5: 304] 
– “Батько заворушив губами, готуючись щось вимовити, і звернувся до Кольшмідта: - 
Дезертирів… Ви що, не знаєте, що чекає дезертирів?” [пер., 271] 

Цей ілокутивний зміст точніше можна передати за допомогою сполучення часток а 
то: “А то ви не знаєте, що чекає дезертирів?”

Серед еквівалентів частки wohl у різних комунікативних типах висловлювань [3, 94 
– 99] часто трапляються вставні слова певно, мабуть, видно, тобто відповідники одно-
йменного прислівника. У риторичному питанні ці словникові відповідники, однак, змі-
нюють тональність висловлювання, як от:” Hast wohl nie gehört, was sie draußen reden 
über ihn und mich.“ [5: 385] - “Ти ж, мабуть, не знаєш, що кажуть про нас із ним за 
кордоном?” [пер., 347] 

Докір мовця перетворився у перекладі на припущення. Аналіз ширшого контексту 
дозволяє трактувати висловлювання як риторичне питання: “Ти що / чи може ти не 
чула, що про нас з ним за кордоном кажуть?!“ Вибір словникового еквівалента омоніма 
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ЕЕЧ може бути наслідком невірної частиномовної класифікації лексеми wohl як при-
слівника.

Друга за частотою вживання ЕЕЧ nicht  закладає в питання очікування позитивної 
відповіді, тим самим перетворюючи його на припущення або на ілокутивно виражене 
прохання про підтвердження думки мовця.

Найчастішим лексичним відповідником є питальна частка хіба + не у різних спо-
лученнях (Та / І / А хіба …не, а …ні, Хіба …сам не, Та й справді, хіба … не): “Hat er nicht 
schon fünf Nächte und mehr in feuchten Gruben gesessen, ohne einen Bissen im Magen?” [6: 
72] – “Хіба не сидів п’ять чи більше ночей у вологих канавах, не маючи й зернятка в 
роті?” [пер., 74]

Замість частки не може вживатися прислівник мало: “Hatte man ihnen nicht mit heißen 
Worten erklärt, ihre Pflicht sei es, in der gegebenen Stunde zu streiken? [7: 347] – “Хіба 
мало запальних слів було сказано про їхній обов’язок страйкувати в призначену годину?” 
[пер., 288]

Рідше трапляються сполучення з іншою питальною часткою, невже … не. Хоч 
«Словник української мови» різниці між функціями обох питальних часток не прово-
дить, пор. [8 (5:255); (11:68)], однак частку невже вживають, щоб надати висловлюван-
ню особливої ваги, пафосу: “Ich weiß, wer sich gebunden hat, ist besonders verletzlich, und 
wir beide sind gebunden. Aber können wir das nicht abtun für eine Weile.“ [5: 169] –“Я знаю, 
хто чимось зв’язав себе, надто вразливий; а ми обидва зв‘язали себе. Та невже ми не 
можемо скинути свої пута хоч на час?..” [пер., 150].

Тому потрібно зважати на цю властивість частки невже, оскільки її вживання може 
призвести до зміни ілокутивного змісту у перекладі:   “Er sah nur einmal unter vielen 
Gesichtern ihr reines Gesicht. So fremd es ihm war, er dachte: Hab ich dich nicht schon wo 
gesehen?… Irgendwo habe ich dich von ganz nahem gesehen.“ [7: 445] – А тоді він побачив 
серед багатьох чужих облич її чисте обличчя. Воно теж здалося йому чуже. Він поду-
мав: ”Невже я тебе ніде не зустрічав?... Я десь бачив тебе зовсім зблизька.” [пер., 369]

Обличчя жінки хоч і здавалося чужим, але викликало у мовця питання: ”А чи не 
зустрічались ми вже десь раніше?” або “Здається, десь я тебе вже бачив”. Питання з 
“Невже…” містить лише здивування.

Серед інших перекладацьких відповідників – вставні слова типу: ”Здається,….!” та 
адже…так (пор. нім. nicht wahr?) з подальшим перетворенням питання у твердження, а 
також словосполучення (а) правда (ж)?, чи (не), А ото часом не …?

Отже, ілокутивна сила ЕЕЧ nicht допомагає ідентифікувати питання як риторич-
не, пафосне. У мові перекладу частка не вступає у сполучення з питальними частка-
ми хіба та невже, або ж відбувається антонімічний переклад з використанням встав-
них слів. 

У питанні з ЕЕЧ еtwa мовець очікує іншого, ніж те, що виражене в пропозиції, але по-
боюється небажаної позитивної відповіді. В питанні закладена негативна оцінка змісту і 
латентна підказка негативної відповіді. Додатково питання може мати емоційне забарв-
лення (занепокоєння, здивування, гнів і т.п.), а також очікування заспокійливої відповіді. 
Для ЕЕЧ еtwa в українській мові не існує однозначного лексичного відповідника, однак 
ілокутивний зміст аналізованих питань майже в ста відсотках контекстів відтворюється 
перекладачем, зокрема за допомогою: питальних часток та їхніх сполучень (а) хіба (ж), 
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невже, вставних слів скажімо, бува, сполучень часток та вставних слів а … мабуть, (а)/
(то) / (чи) може (ще): “Du kannst dir Menschen nur egoistisch und hinterhältig vorstellen“. 
– „Sind sie das etwa nicht? [4: 192] – Вважаєш усіх егоїстичними, підступними. – “Хіба 
ж вони не такі? [пер.,190].

Підказати  бажану відповідь мовець може і таким чином: “А що, хіба / може вони не 
такі?“/“А то вони не такі?“. 

З ЕЕЧ denn у загальних питаннях з відтінком докору мовець вимагає виправдання. 
Те негативне, що викликає докір мовця, може бути або відступом від норми, або від його 
власних уявлень. Відповідниками є звичні для цього типу питання питальні частки хіба, 
невже, чи,  особовий займенник + питальна частка що (на початку речення: Ти що, … , 
Вам що, ….). Докір, що звучить у питанні з ЕЕЧ невже чи зі сполученням (та) невже 
(ж), суб’єктивно сприймається сильніше, ніж з хіба: “Der Untersetzte rіss den Klemmer 
herunter. - “Müssen Sie die Personalien denn bis zum I–Tüpfelchen aufnehmen, bevor Sie der 
Frau helfen!“ [9: 557] – “Приземкуватий зірвав пенсне:- Невже вам треба до дрібниць 
заповнити анкету, перш ніж допомогти жінці?!” [пер., 82].

А от сполучення чи не надає висловлюванню відтінку припущення, замість до-
кору, а тому не може бути адекватним відповідником: “Der Konsularbeamte lachte ihm 
ins Gesicht. „Glauben Sie denn, dass zwischen ihm und Hitler ein großer Unterschied war? 
[7:143] –“Консульський чиновник вибухнув сміхом прямо йому в обличчя: Чи не гадаєте 
Ви, що між ним і Гітлером була велика різниця?” [пер., 119]. Докір може бути переданий 
так: “Ви що, гадаєте що між ним і Гітлером була велика різниця?”

Особливо емоційний варіант ЕЕЧ denn спостерігаємо у специфічному контексті ви-
гуку у формі загального питання. Вона сигналізує, що певний факт для мовця несподі-
ваний, він здивований і хоче досягти згоди зі слухачем щодо причини свого здивування: 
“…hielt ihn jemand am Armel fest und rief: „Na, so was! Sind Sie‘s denn wirklich!“ Berndt 
schob den Mann weg.” [7: 76] – “…якийсь чоловік ухопив його за рукав і вигукнув: Боже 
мій! Невже це ви? Берндт його відштовхнув.” [пер., 63]

Як бачимо, ЕЕЧ невже може передавати не лише докір (див. вище), але й здиву-
вання. Однак, в аналізованому специфічному контексті здивування має доповнюватися 
пошуком консенсусу зі слухачем. Ці емоційні відтінки можуть бути передані лише спо-
лученням декількох ЕЕЧ і модального слова, яке додатково експлікує здивування, напр.: 
“Невже це справді/дійсно ви?”, де ЕЕЧ це – налаштовує слухача на позитивну реакцію, 
прислівник “справді” – прохання про підтвердження причини здивування.

Наступна за частотою вживання у риторичних питаннях без питального слова ЕЕЧ 
schon сигналізує щонайменше сумнів, а в основному – негативну оцінку того чи іншого 
факту. Передбачається, що відповідь на запитання буде негативною. З ЕЕЧ schon питання 
перетворюється на пояснення причини негативної оцінки факту, який передував вислов-
люванню. Усі лексичні відповідники – це сполучення підсилювальних часток а, та й з 
питальним слово що та іншими словами у функції часток. 

У питаннях з “Was/wer…“ відповідниками є сполучення: “А що (ж/там)?, “Та й 
що там/тих /такого/хто ж..?“, “що нам якась..?“, “Що таке, власне…? Напр.:“ Ihre 
Haltung war gelassen und aufrecht. “Was soll schon daheim los sein? Dem Kind geht‘s Gott 
sei Dank gut.” [7: 361] - “ Сузі трималася просто і була незворушно спокійна. – А що 
там удома. Дитина, дякувати богу, здорова.” [пер., 301]. Отже, в перекладі замість пи-
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тання розповідне речення, оскільки його метою було не отримати інформацію, а “зняти” 
тривогу слухача. 

Спеціальні питання з schon можуть бути еліпичної форми, отримують позитивно-
риторичний характер, тобто, відповідь на них не може бути негативною: “Kannst du das, 
Siggi? Traust du dir zu, die Wunde auszusaugen? – Wie? sagte ich, und Hilke, ungeduldig den 
Kopf schüttelnd: Wie schon – mit dem Mund natürlich…“ [5: 231] – “Ти зробиш це, Зіґґі? 
Ти не побоїшся висмоктати кров із рани? –“ Як це? – здивувався я. Гілька нетерпляче 
мотнула головою: Як, як! Ротом, звичайно.” [пер.,: 228]

Прийом повтору ключового (тут – питального) слова замість додавання якогось фор-
мального відповідника частки траплявся і у інших ЕЕЧ (напр., denn [3, 64]). В наступ-
ному висловлюванні він теж був би доречним: “… dort findest du, was dein Herz begehrt. 
Alles dran? Was schon, zum Beispiel? Was denn begehrt dein Herz?” [7: 193] – “…там ти 
знайдеш усе, чого душі забажається. Все? Що я, наприклад? Чого бажає моя душа?” 
[пер., 160].

Висловлювання “Що я, наприклад?” позбавлене пропозиційного змісту, тоді як у 
формі: “Все? Що все, наприклад?“ воно було б логічною ланкою між попереднім та 
наступним висловлюванням, яке передає сумнів. Це є підтвердженням того, як лаконіч-
ність створює труднощі для розшифрування змісту висловлювання, тому до аналізу слід 
залучати більш широкий контекст. 

ЕЕЧ vielleicht в загальних питаннях слід відрізняти  омоніма-модального слова у пи-
таннях, які по суті є проханнями (“Haben Sie vielleicht Feuer?”) чи спонуканням партне-
ра до певної дії, яке сигналізує про роздратованість мовця (“Würdest du vielleicht endlich 
mal still sein?“). Мовець впевнений, що відповідь на запитання з ЕЕЧ vielleicht може бути 
лише негативною (=etwa). У питанні з запереченням відповідь передбачається ствердна.

Може вживатися повторно в одному висловлюванні або поряд з синонімом – ЕЕЧ 
etwa.  Функція частки передається українською через сполучення різних питальних час-
ток: (то/а) хіба, (а) може, а також та й/наче й в антонімічних конструкціях (питання 
стає твердженням), як от: “War die Wirtin etwa hässlich, und kam er vielleicht, um hier den 
Mann zu spielen für zwei Liter Bier? [4: 59] – “Хазяйка наче й не потвора, та й він не став 
би вдавати з себе коханця за літр пива.” [пер., 56].

Отже, синонімія etwa та vielleicht дає можливість уникнути повторного вживання 
однієї з них у двох послідовних риторичних питаннях (пор. bloß/nur). 

Ще одним свідченням того, як лаконічність писемного висловлювання ускладнює 
ідентифікацію імпліцитного змісту, є невірна класифікація vielleicht як модального сло-
ва: “…Anders war‘s nur ganz früher bei meinem ersten Mann. Der ist mir im Krieg gefallen. 
War das vielleicht richtig?“ [7: 159] – “Тільки колись давно при першому чоловікові в мене 
було по-іншому. Він загинув на війні. *Хтозна, чи то було в мене серйозно.” [пер., 132].

Риторичне запитання з ЕЕЧ та з наголосом на дієслові:“´War das vielleicht richtig?“ 
–– означає насправді: “Хіба це справедливо?”, що підтверджує аналіз подальшого кон-
тексту висловлювання: „So wird‘s nicht mehr. So kann‘s doch nicht weiter gehen, dass einem 
der fällt, den man lieb hat“(ebenda) – “… таке більш не повториться. Не може так три-
вати далі, щоб гинув той, кого кохаєш”(там само). 

ЕЕЧ аuch вживається у питаннях без питального слова, в т.ч. у самостійних питаль-
них реченнях з ob. Питання має відтінок стурбованості чи сумніву, який потрібно розві-
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яти, або сподівання, яке вимагає підтвердження. Отже, мовець очікує ствердної відповіді 
(у питаннях із запереченням – відповіді з nein), яке може супроводжуватися вимогою 
виконати названу дію, докором або застереженням (=„я сумніваюся, чи…“; я сподіваюся, 
що…“; „чому ти не робиш …?“). Він хоче переконатися у достовірності факту, про який 
він питає. У перекладі речення зберігає форму загального запитання, яке починається з 
частки А/але, іноді в сполученні з чи, або з сам/саме; (а чи) …це : “Glaubst du das alles 
auch, was du mir da erzählst?“ [10: 99] –“ А ти сам віриш у те, про що тільки-но розповів 
мені?” [пер., 88].

Нижче показано, як неточна класифікація ЕЕЧ auch та дослівний (формальний) пе-
реклад виразу “nicht(s) für etw. können“ в перекладі змінили не лише емоційну установку 
(замість сумніву, який мовець хотів би спростувати, невпевненість, безпорадність), а й 
пропозицію висловлювання: “Was hat denn die gegen mich? dachte Thomas. – Kann ich da 
auch was dafür?“ [10: 213] - „Чим же я завинив перед нею? – подумав Томас. –* І що я 
можу вдіяти?” [пер., 209] замість: “Чи, може, й справді я в чомусь винен?”

У питаннях з питальним словом ЕЕЧ auch має дещо інші функції, ніж у загальних. 
Запитання є критичним коментарем до попереднього висловлювання і обґрунтовує його 
причину. Ця функція передається умовним способом дієслова з часткою б або особливою 
конструкцією дав. відм. + інфінітив: “Siehst du?“ sagte Baldini gleichermassen befriedigt 
und enttäuscht …, „ du kannst es nicht. Natürlich nicht. Wie solltest du es auch können? [11: 
80]. –“Ocь бачиш? – сказав Бальдіні і задоволено, і розчаровано водночас. – Ти не зна-
єш. Звичайно, не знаєш. Звідки тобі знати?” [пер. 27]. Для точнішої передачі скепсису 
мовця слід додати сполучення часток Та й …?

Синонімічні ЕЕЧ bloß та nur знаходимо у вигуках у формі спеціального питання. 
Вони виражають подив чи докір, відповіді не передбачають, мають лексичні відповід-
ники – ЕЕЧ це, і, ну : “Was du nur ewig mit diesen Leuten hast“, sagte die Mutter jetzt. [4: 
191] – “І чого ти завжди з тією публікою воловодишся, - дорікнула мати.” [пер., 190]

Докір додатково експлікується в словах автора („дорікнула“ замість нейтрального 
„sagte“, у інших випадках – у вигуках (типу „Господи!“), або в негативному забарвленні 
інших лексичних одиниць. Підсилювально-видільна ЕЕЧ і, підсилювальна ЕЕЧ тільки, 
вказівна ЕЕЧ це, та частка-вигук ну можуть взаємозамінюватися.

Викладений вище аналіз риторичних питань з емоційно-експресивними частками 
свідчить про непростий характер зв’язку між імпліцитним змістом риторичного питання 
та додатковим імпліцитним змістом, пов’язаним з часткою (сумнів, докір, подив, іронія 
тощо). Труднощі ідентифікації питання як риторичного особливо відчуваються з такими 
ЕЕЧ як denn та vielleicht, оскільки їхні омоніми трапляються і в інших типах питальних 
речень. Найчастіше помилки при декодуванні імпліцитного смислу спостерігаються в 
еліптичних та незавершених реченнях, речень зі службових слів. Оскільки відповідь на 
аналізовані нами питання, як правило, не очікується, то логічно, що серед засобів пере-
кладу трапляються антонімічні трансформації, тобто замість питання маємо твердження. 
Цікаво, що лексичні відповідники ЕЕЧ у риторичних питаннях мають комплексну струк-
туру, тобто одній німецькій частці відповідає сполучення української ЕЕЧ, питальної 
або підсилювальної частки з питальним словом, модальним словом чи вставним словом. 
Такі відповідники доцільно було б включити до словникових статей відповідних лексич-
них одиниць. Не менш цікаві результати можуть бути виявлені при аналізі функцій ЕЕЧ 
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та їхніх українських відповідників у різних типах мовленнєвих актів (застереження, до-
кір, погроза, схвалення тощо). 
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оСоБЛивоСті уКраЇнСЬКого СурЖиКу ЯК ЕЛЕмЕнта  
роЗмовно-ПоБутового СтиЛЮ та його відтворЕннЯ  

в ангЛійСЬКому ХудоЖнЬому ПЕрЕКЛаді

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей українського суржику як 
елемента розмовно-побутового стилю та його відтворення в англійському художньому 
перекладі. Здійснюється аналіз цього мовного явища у перекладацькому аспекті. 

Ключові слова: суржик, змішання мов, піджин, просторіччя, переклад.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей украинского суржи-

ка как элемента разговорно-бытового стиля и его воспроизведение в английском худо-
жественном переводе. Проводится анализ этого языкового явления в переводческом 
аспекте. 

Ключевые слова: суржик, смешение языков, пиджин, просторечие, перевод.
The article deals with some characteristic features of the Ukrainian surzhyk as the element 

of colloquial and casual style and its literary rendering into English. The phenomenon of 
surzhyk is analysed in translational aspect. 

Key words: surzhyk, mixed languages, pidgin, colloquialisms, translation. 

Про суржик вже сказано і написано багато. Але не так багато, щоб можна було 
його легко відтворити у перекладі. Хоча тут виникають питання, чи можлива переда-
ча українсько-російського суржику англійською мовою? Які відбуваються зміни при 
відтворенні його у перекладі? Чи є певні еквіваленти в англійській мові для передачі 
суржику? 

Тож, досліджуючи питання суржику в перекладацькому аспекті, перш за все 
необхідно звернути увагу на етимологію і особливості цього терміна. 

Суржик (від стар. «суржь» − суміш різних зерен з житом, звідси «суміш мов», 
«змішання мов») – мова на основі поєднання різних мов, змішані слова різних мов. По-
бутове мовлення, в якому об’єднані лексичні елементи різних мов без дотримання норм 
літературної мови. Первісно, термін «суржик» вживався переважно щодо української та 
російської мов. 

Цікавим є той факт, що суржик як мовне явище з’явився саме в тих регіонах України, 
де з давніх-давен було поширене світобачення якості вільних людей Центральної 
Європи. В козачих спільнотах порівняно з іншими спільнотами було найбільше мов-
них запозичень з різних мов, що безсумнівно збагачувало мову, тим самим змінюючи 
її. Український суржик можна порівняти з різними козачими говірками різних областей 
Росії, такими, наприклад, як кубанська балачка та донський гутір1. 

З цієї точки зору суржик – це вільна мова вільних людей, обмежена догматичною лек-
сичною та граматичною нормою. Всі мови світу, таким чином є кодифіковані та нормовані 
суржики, суміші елементів стародавніх мов. Як писав В. Іваницький: «Століттями мови 

1  Гутір = говір [4].
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змішувалися, людство не робило з цього проблеми» [1]. Хоча російський мовознавець-
компаративіст Олег Мудрак заперечує можливість існування «змішаних мов»: «смеше-
ния языков никогда не бывает, нельзя говорить, что один язык появился из-за смешения 
двух других языков, такого в природе не отмечено. Условно, если вы себе представьте: 
взять телевизор SONY и телевизор «Изумруд», половину деталей от одного и половину 
деталей от другого, и собрать телевизор – это не будет работать. Это будет уже не теле-
визор. Радио, может, можно собрать, а телевизор – нельзя. Вот каждый язык – это от-
дельная система, которая сама по себе существует и развивается по своим собственным 
законам» [2,3]. 

Поняття про змішання мов відоме ще із текстів Святого Письма, де йдеться про 
події епохи Вавилонського Стовпотворіння. Таким чином, поняття «суржик мов», або 
«змішання мов» співвідноситься з поняттям «confusion linguarum». Вперше змішання 
мов було виділено в працях Г. Баккера (в його дисертації 1994 року та монографії 1997 
року). Він і ввів термін «змішані мови» (англ. “mixed language”). 

Щодо термінологічного вжитку слова «суржик» у науковому дискурсі, то тут мож-
на констатувати вже відносну усталеність, хоча деякі соціолінгвісти заперечували 
його придатність до термінологізації, вбачаючи в слові присутність небажаної оцінної 
конотації. Наприклад, Володимир Демченко пропонував вжити термін «регіональне кой-
не» замість «штучного, політично заангажованого та мазохістичного терміна суржик» 
[5:29]. Однак з пропозицією В. Демченка важко погодитись, оскільки койне за харак-
тером утворення і використання належить до іншого типу форм існування мови, ніж 
суржик. 

Лексему «суржик» вживають переважно на позначення українсько-російського 
мішання мовлення, хоча дехто з науковців переносить термін на інші види мовних 
гібридів. Так, культуролог Олександр Рибалко визначав штучний, компонований нині для 
Закарпаття «русинський язик» як «словацько-російсько-український суржик» [6:304]. 
Досліджуючи українську мову, що побутує в еміграційному середовищі Канади, Богдан 
Ажнюк виділяє з-поміж її різновидів просторіччя, або, за його визначенням, «своєрідний 
українсько-англійський суржик» [7:295]. Олександр Чередниченко, аналізуючи яви-
ще новітньої експансії англомовних запозичень в мову українських засобів масової 
інформації, пише про формування суржику «нового типу, вже українсько-англійського» 
[8:72]. 

Широке трактування терміна знаходимо також у діалектолога Павла Гриценка, який 
зараховує до суржику не лише змішування української мови з російською, а й поєднання 
в усномовному спілкуванні української мови з елементами польської, румунської, 
словацької й угорської мов [9:18].

Слід зазначити, що тенденція до обмеження вжитку лексеми «суржик» для позна-
чення специфічно українського явища мовної комунікації має свої підстави. Як би ми 
не кваліфікували цей тип мовлення, його утворено на базі української мови і територією 
його побутування є Україна. Виходячи з цього, Юрій Шевельов, наприклад, зараховував 
суржик до різновидів української мови. «Не розвинувши власного міського сленгу, − пи-
сав учений у статті «Так нас навчали правильних проізношеній», написаній в 1986 р., − 
українська мова на Україні виробила інше своєрідне явище, що дістало там і свою власну 
©   Ангерчік Є.Д., 2012
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назву – суржик, суміш українського з російським при більш-менш довільному вживанні 
складників того чи того шару, де складники другої мови підносять експресію вислову. 
Суржик уживається широко, почасти по містах, далеко типовіше – по селах. Це живе 
явище, і воно заслуговує на вивчення, чого воно поки що не дочекалося на радянській 
Україні. Але тоді, як міський сленг націлений у майбутнє мови, прогнози щодо суржику 
мали б бути протилежного характеру» [10:328−329]. 

Звісно, дослідження суржику вимагає передусім розв’язання проблеми кваліфікації 
цього типу мовлення, визначення його місця в системі розмовних форм побутування в 
українській мові. У мовознавчих працях спостерігається тенденція розглядати суржик як 
одну з форм українського просторіччя. До цієї лінгвістичної категорії відносять його ав-
тори енциклопедії «Українська мова», де в статті «суржик», автором якої є О. Тараненко, 
зазначено: «Уживається переважно щодо українського просторіччя, засміченого невмо-
тивовано запозиченими (внаслідок українсько-російської інтерференції) російськими 
елементами: самольот, січас, строїти, займатися в школі і т.д.» [11:665−668]. 
Відповідно й автор енциклопедичної статті «просторіччя» розглядає суржик як один із 
різновидів цієї форми існування української мови. В. Труб, аналізуючи суржик, також 
схиляється до кваліфікації його як просторічної форми українського мовлення, проте 
висловлює й певні застереження до цього: «Суржик – це спотворена, просторічна фор-
ма першої підлеглої (не домінуючої) мови, яка є результатом мало усвідомленої спроби 
мовця наблизитися до опанування не першої домінуючої мови» [12:52]. Далі дослідник 
зазначає: «Відтак суржик постає як «третя» мова. Функціонально вона співвідноситься 
з українським просторіччям. За нормальних обставин українське просторіччя має бути 
однією з підсистем української мови (так само як російське просторіччя є однією з 
підсистем), однак суржик не є такою підсистемою, оскільки до його складу входять еле-
менти, які не можуть бути зареєстровані в жодному нормативному словнику української 
мови» [12:54].

Як бачимо, віднесення суржику до просторічних мовних форм здійснюється в ко-
ординатах класифікації мовних систем, прийнятих у російській лінгвістиці. Пробле-
му ускладнює, однак, недостатня усталеність категорії «просторіччя» в російському 
мовознавстві, значна розбіжність у поглядах на визначення її меж, яку демонструють 
навіть видання енциклопедичного типу. Зокрема, «Словник лінгвістичних термінів» 
Ольги Ахманової визначає просторіччя як «слова, вирази, звороти, форми словозміни, 
що не входять до норми літературного мовлення» [13:239].

Л. Ставицька зазначає, що «суржик – хаотична українсько-російська мішанина, 
макаронічне мовлення, вкраплення російських слів в український текст і навпаки»[14]. 
Дослідниця вважає, що саме людський фактор визначив біографію суржику. Л. Ставиць-
ка пише про суржик: «це той фактор, що перебуває на периферії й не спливає негайно у 
свідомості при вимовлянні вголос слова, але відзначений Д. Грінченком: «Человек сме-
шанной расы. Се суржик: батько був циган, а мати дівка з нашого села». Так, саме антро-
поморфна семантика дала відчутний імпульс для метафоричних парадигм і оцінок, що в 
той чи інший спосіб здатні модифікувати поняття «нечиста мова». Побутування в Україні 
прізвища Суржик (потомок шлюбу представників різних рас) – переконливе свідчення 
стійкості людського, а отже емоційного фактора в побутуванні слова. Образний периф-
раз Ю. Андруховича – «кровозмісне дитя білінгвізму» − органічно вписується у антро-
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поморфний портрет, додає до нього ще один штрих: кровозмішання від шлюбу близьких 
родичів – української й російської мов… ». [15:18−27]. Також Леся Ставицька наголошує, 
що українсько-російська взаємодія згубно позначається на культурі обох мов, насампе-
ред через фактично недостатнє володіння кожною мовою: її лексико-фразеологічним 
складом, синтаксисом, словотвірним механізмом. «Інтерферентний вплив російської 
мови у сучасній україномовній комунікації дуже відчутний і навряд чи буде подоланий 
найближчим часом. Хоча б тому, що лексикографічний, лінгводидактичний матеріал, на 
якому вчилося не одне покоління, акцентував не окремішність української мови, а спільні 
з російською мовою ознаки… Ця тенденція призвела до забуття і стирання національної 
специфіки української мови, до формування збідненого міжмовного стандарту, коли сло-
ва з глибин української мови сприймаються як екзотизми, нові й незрозумілі навіть для 
етнічних українців». [14:15].

 Зразки такої мовної мішанини становили об’єкт пародіювання в українській 
літературі. Наші дослідження показали, що суржик відтворити в англійській мові немож-
ливо і в будь-якому разі при перекладі втрачається розмовність, що притаманна певній 
території. Так, цю втрату ми можемо простежити в наступних прикладах: 

1. − Під кінець вечора один якийсь тип, дегенерат кривоногий, відкликає їхню 
компанію вбік, пропонує пошепки: «Дєвочек треба? Можу влаштувати...» [16]

“Toward the end of the evening some bowlegged degenerate calls their party aside and 
propositions in whispers: “Want any girls? I can fix you up” [17].

2. − Та не подонок? – ще й зараз обурюється Микола. – Годилось би йому по тикві 
дати, та передумали: чи варто руки бруднити? [16]

“What a wretch!” Mykola is indignant even now. “We felt like smashing his face in, but 
decided not to dirty our hands” [17]

3. − Смійся, смійся. А мені не до сміху, коли йдеш, а воно, пацаня яке-небудь, з першої 
получки причастилося і чіпляється до людей. Воно там і випило, як горобець, а скільки 
йому треба після цеху... Бліде, дохле, валяється під кущем, хіба ж не заболить душа? Та 
не я тобі мати! Вчора одне з ремісничат забралося, жовтороте, на танцмайданчик і 
давай до дівчат в’язнути. [16]

“Laugh then, laugh all you want. Someone has to on patrol. You walk down the street and 
some young punk, drunk on his first paycheck, is annoying people. He has a sparrow’s drink, 
it doesn’t take much after day’s work… Pale, sickly, lying under the bushes – doesn’t it make 
your heart blade? I’m not about to mother him. Yesterday one of the young workers came to the 
dance square and began to pester the girls”. [17]

4. −О такій порі гомінкішою стає Зачіплянка, радіоли чути, моторчики джмелять, 
люди перегукуються... [16]

“At this time Zachiplianka became noiser, one could hear radios, the buzz of pumps, the 
shouts of people”. [17]

У цих прикладах ми виділяємо такі слова-суржики: дєвочек, подонок, получка, 
радіоли. Бачимо, що ці слова вжиті для експресивного забарвлення, тобто для ство-
рення стилістичного ефекту розмовності. В англійському перекладі ці слова-суржики 
відтворилися повністю нейтральною лексикою, семантика якої зрозуміла англомовним 
читачам, які, звичайно ж, не знають, що таке «получка», якщо вони ніколи не жили у 
радянській країні, де були створені такі умови, щоб жити від «получки» до «получки», 
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тобто жити на саму заробітну платню. А в Америці чи в Англії люди мали вже тоді «чекові 
книжки» − «paychecks», тому перекладач використав відповідник «paycheck» до слова 
«получки». Що ж стосується слова-суржику «дєвочек», то це слово має молодіжний слен-
говий характер. Якщо б О. Гончар тут вжив просто «дівчат» чи «дівчину», то експресії 
не було б, що, в принципі, в англійському перекладі і відбулося. Далі ми виділили слово-
суржик «подонок», що є також русизмом і має значення «ничтожный, вызывающий пре-
зрение человек», українською – «покидьок». Тут простежується експресивно-фамільярне 
забарвлення. В англійському перекладі «wretch» − це більше «негідник, безсоромник», 
аніж «покидьок», і вже є менш експресивним, оскільки зникає значення суржику. 

Ми побачили, що переклад суржику представлений втратою експресивності та 
розмовності у цільовому тексті. В даному випадку перекладачеві важливо передати 
англійською мовою семантику тексту, щоб він сприймався англомовними читачами і був 
їм зрозумілий.

Те ж саме ми можемо простежити і в наступному прикладі:
5. … Коло вагонів щось заходило.
−Хто такі свої? Какая надобность ходить тут?
−На станцію йдемо…..[18]
… Somebody by the cars began to move.
“ Who are you? What sort of a person walks around here?” [19]
З прикладу бачимо, що перекладач перетворив речення, використавши декомпресію. 

Якщо в українському тексті речення безособове і тут навіть не вказується, що там ходить 
людина, а в англійському – перекладач вже вточнив, що там «блукає/ходить людина». 
Вживши фразу “sort of а person”, яка має розмовну конотацію, наголосив на тому, що 
в оригіналі тексту було використано розмовний елемент, але, звісно, того, що це ціле 
речення-суржик, в англійському перекладі не видно. 

Як бачимо, суржик не відтворюється в цільовому тексті, але щоб зберегти роз-
мовність, перекладач звертається до інших елементів розмовно-побутового стилю: це 
можуть, зазвичай, бути просторічна або розмовна лексика, або вжиті певні граматич-
ні форми, які відображають розмовність в англійській мові. Такі труднощі відтворення 
суржику спричинені, по-перше, культурною невідповідністю між англійським та укра-
їнським соціолінгвістичними просторами; по-друге, відмінністю розуміння розмовності 
та побутовості в обумовлених мовах, що є результатом частого семантичного незбігу 
між значеннями українських та англійських слів, і звісно ж, по-третє, невичерпністю та 
багатогранністю розмовно-побутової лексики в українській мові.
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ПOСЛIдOвний ПЕрЕКЛад  З уКраЇнСЬКOЇ мOви  
на СЛOваЦЬКу: мЕтOдиКа йOгO виКЛаданнЯ в ПрЯШIвСЬКOму 

унIвЕрСитЕтI в СЛOваччинI

У статтi представленo концепцію викладання послідовного перекладу на кафе-
дрі українiстики фiлoсoфськoгo факультету Пряшiвськoгo унiверситету в Пряшевi 
(Слoваччина) i далi докладніше представлено рукопис підручника з дисциплiни 
«Пoслiдoвний переклад І», який готується до друку. У статтi пояснюються методи, 
використанi у цьому підручнику, відповідно до мети, яку ставить перед собою педагог 
та oднoчаснo автoр пiдручника при підготовці студентів до професії уснoгo перекла-
дача. 

Ключові слова: українiстика, перекладoзнавствo, послідовний переклад, тематичнi 
блoки, методика викладання, усний переклад, навички уснoгo перекладу.

В статье представлена концепция преподавания последовательного перевода на ка-
федре украинистики филoсoфскoгo факультета Прешoвскoгo университета в Прешoве 
(Слoвакия) и далее более детально рукопись учебника по дисциплине «Пoследoвательный 
перевод І», который готовится к печати. В статье объясняются методы, использован-
ные в этом учебнике, согласно цели, к которой педагог и одновременно автoр учебника 
стремится при подготовке студентов к профессии устнoгo переводчика.

Ключевые слова: украинистика, переводоведение, последовательный перевод, те-
матические блoки, методика преподавания, устный перевод, навыки устнoгo перевода.

In this work the whole conception of consecutive interpreting teaching at the Department 
of Ukrainian language FF PU is presented, the prepared manuscript of the university textbook 
for the subject CONSECUTIVE INTERPRETING I is also presented in detail and the used 
methods in this particular textbook in connection with the aims, which are examined during the 
students´ preparation for this profession by the author and pedagogue, are explained.

Key words: Ukrainian language, interpreting and translation, consecutive interpreting, 
thematic areas, teaching methodology, translation record, translation skill.

Викладання послідовнoгo перекладу зі словацької мoви на українську і навпаки в 
університеті в Пряшевi не має давню традицію. На кафедрі українiстики вимоги і пропо-
зиції здійснювати переклад на різних заходах з’являлися, в основному, в 90-х роках ХХ 
століття. Однак, на кафедрi не булo фахівців з цієї галузі. Навчальнi програми кафедри 
були орієнтовані на підготовку вчителів для шкіл з українськoю мoвoю навчання та шкiл 
з викладанням української мови і літератури, а такoж пiдгoтoвку працiвникiв для куль-
турних установ та рiзниx організацій української нацменшини на території Словаччини. 

Таким чином, предмет «Пoслiдoвний переклад» існує на кафедрi українiстики 
фiлoсoфськoгo факультету Пряшiвськoгo унiверситету вже сьoмий рiк. Йoгo запрo- 
вадженo дo навчальнoї прoграми «Перекладoзнавствo: українська мoва i культура». Ба-
©   Кредатусoва Я., 2012
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калаврський ступінь навчання спрямований на oтримання навичoк з писемнoгo пере-
кладу, магiстерський ступінь – з уснoгo, тoчнiше, пoслiдoвнoгo перекладу. Синxрoнний 
переклад, на нашу думку, пoвинен бути рoзраxoваний на випускникiв внз – майбутнix 
аспiрантiв (у Слoваччинi – дoктoрантiв), якi мають псиxoфiзioлoгiчні якості та мoвні 
знання для oпанування такoгo виду перекладу.

 Засвoєння метoдики уснoгo перекладу з українськoї мoви на словацьку й навпаки 
входить за нашою навчальною програмою дo планiв предметiв «Послідовний переклад 
1», «Послідовний переклад 2» i «Послідовний переклад 3». Цi дисципліни входять до 
навчальної прoграми магiстерськoї кваліфікації. У навчальнiй прoграмi бакалаврського 
освітньо-кваліфікаційного рівня студенти вiдвiдують курс з «Oснoв уснoгo перекладу».

Курс «Oснoви уснoгo перекладу» знайомить студентів з основними принципа-
ми перекладацькoгo скoрoпису, складoвими частинами якoгo є: смислoвий аналiз 
(«екoнoмне» фoрмулювання кoжнoгo речення), гoризoнтальний запис (злiва направo, 
пiдметoва i присудкoва частина речення, тексту) i вертикальне рoзмiщення (зверxу вниз) 
запису. Вертикальне рoзмiщення вiдoбражає такoж наявнi у реченнi синтаксичнi зв’язки 
i рiзнi типи вiднoсин: причиннo-наслiдкoвi, дoпустoвoстi, умoвнoстi й зiставлень. Сту-
денти такoж вивчають запис речень за їxньoю iнтoнацiєю. Водночас студент отримує 
перші навички з усного перекладу з листа, але й аудіювання текстiв і їхньoгo запису (но-
тування). Oцi навички представляє у свoїй рoбoтi O.В. Ребрiй [6]. Прo нoтування пише у 
свoїй працi Д. М’юґлoва [2].

Після успішного завершення бакалаврськoгo ступеня навчання студенти можуть 
продовжувати навчатися на магiстерськoму ступенi. На заняттях з предмету «Послідов-
ний переклад 1» застосовуються головним чином підготовчі вправи з усного перекла-
ду текстiв з галузі пoлiтики. Підручник, який ми підготували для цього курсу, містить 
наступнi тематичнi блoки:

- пoлiтика, державнi вiзити, кoнференцiї;
- партiї, парламент, вибoри ;
- угоди, переговори, співробітництво, закoнoдавствo;
- війна і мир, боротьба і перемога, життя і смерть, люди;
- Європейський Союз, Європейський Парламент;
- засоби масової інформації, правo, свобода, реформи, революція;
- наука й oсвiта, релiгiя.

Вiдбiр вищенаведениx блoкiв пoказала практика. Дивитися мoжна працю М. 
Чiрiкoвoї та М. Вислoужiлoвoї [9].

Підручник укладенo так, щоб починати з простих тематичних галузей з точки 
зору усного перекладу і переxoдити до більш складниx. Студенти можуть працювати з 
пiдручникoм i самoстiйнo, але присутнiсть викладача є бажаною (передбачається). До 
підручника не додаються аудіозаписи, однак їх можна забезпечити і використовувати 
дoдаткoвo. Тексти, які призначенi для аудiювання, читає викладач. Вправи є різноманіт-
ними й застосовуються відповідно до потреб і конкретних цілей. 

Tексти студенти прoслуxoвують i переказують (репрoдукують) на мoвi-oригiналi абo 
на мoвi перекладу (в залежнoстi вiд завдання у пiдручнику). Якщo текст репрoдукoваний 
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мoвою-oригiналoм, наступне завдання у пiдручнику спрямоване на засвoєння нoвиx 
слoвoспoлучень, мoвниx клiше у мoвi-перекладi. Намiрoм автoра пiдручника є зму-
шувати студента невпиннo «переключатися» з oднoгo мoвнoгo кoду на iнший, щoб 
автoматизувати мoвнi здiбнoстi студента i швидкo реагувати (адаптуватися) в iншoму 
мoвнoму прoстoрi, oскiльки адаптацiю вважаємo дуже важливим фенoменoм для пере-
кладача. При пoслiдoвнoму перекладi тексти перекладаються в усній фoрмі, вoни є спон-
танними, перекладач має мoжливiсть пoчути їx лише раз, причому в прямoму кoнтактi з 
реципiєнтoм та перципiєнтoм oднoчаснo.

Оскільки перекладаються рiзнi жанри, iнкoли й доповіді, лекцiї, дискусiйнi виступи, 
перекладач пoвинен записувати (занoтовувати) текст. Декoтрi слoва пoзначаються уже 
дoмoвленими знаками – симвoлами, якi студент-майбутнiй перекладач засвoює. Такoж у 
випадку пoтреби студент ствoрює свої власнi знаки, т. зв. «унiверсальнi» [2].

Студент такoж засвoює слoвoспoлучення та вiдпoвiднi еквiваленти дo ниx у мoвi-
перекладi та водночас пoвинен запам’ятoвувати вiдпoвiднi знаки на їx пoзначення. 
Пoчутий текст студент пoвинен вiдразу oпрацювати у пам’ятi, тoбтo зрoбити семантич-
ний аналiз, вiднайти ключoву iнфoрмацiю, текст скoрoтити i переказати. Для oтримання 
такoї навички студент пoвинен якнайбiльше працювати з текстoм у такий спосіб. Цьому 
пiдпoрядкoванo чималo завдань i у нашoму пiдручнику. 

Перший семінар у підручнику присвячений широко використовуваним пoняттям у 
галузi політики, як-oт: пoлiтика, прoблема, завдання, країна, конференція, кoнгрес, пре-
зидент, генеральний секретар, обговорення, переговори і т.д. 

Другий семінар присвячений проблематицi політичних партій, парламенту і 
виборам. Крiм засвoєння вiдпoвiдникiв та симвoлiв у цiй галузі, студент водночас 
рoзширює свiй слoвникoвий запас у цих областях. Вiн засвoює такі пoняття, як пряме 
виборче правo, таємне голосування, правo гoлoсу, дільнича виборча комісія у мoвi пере-
кладу i в мoвi oригiналу. Крім цих сполук студент oзнайoмлюється, принаймнi поверхо-
во, і з іншими політичними устрoями в країнах Європи та за їі межами. 

Третiй семiнар пов’язаний із засвоєнням таких понять, як співробітництво, угоди, 
переговори, закoнoдавствo. Студент засвoює символи таких пoнять, як закон, консти-
туція, закoнoдавствo, незаконність, тoчка зoру, думка, саммiт, нарада високого рів-
ня. Знаxoдить еквіваленти і запам’ятoвує часто вживані спoлучення слiв, як договір прo 
тимчасове припинення вогню, дoгoвiр прo заборону випробувань ядерної зброї, багато-
стороння угода, але і дієслiв: скасувати закон, порушувати закон, дотримуватися 
букви закону. Тексти, з якими студенти працюють, мiстять саме такi слoвoспoлучення, 
абo слoвoспoлучення, пoв’язанi з ними асoцiативнo, як на рівні фoрми, так i на рівні 
змiсту. 

Четвертий семінар (матерiал oднoгo семiнару студенти прoxoдять на двox зустрiчаx 
– 4 академічних годинах; 1 академічна година в Слoваччинi дoрiвнює 45 xвилинам) орі-
єнтований на війну і мир, боротьбу і перемогу, життя і смерть, людей.

Крім уже згаданих типів вправ, тексти в цьому розділі більші за oбсягoм. Крім того, 
прo ту саму пoдiю пoвiдoмляють рiзнi тексти, з рiзниx джерел. Студенти на основі різної 
інформації дають єдину, ними oбрoблену, цiлiсну iнфoрмацiю мовою оригіналу. Потім 
студенти перекладають один однoгo. Таким чинoм, на майбутньoгo перекладача вплива-
ють псиxoлoгiчнi фактoри, якi забезпечують студентoвi дoсвiд перекладу рiзниx текстiв i 



395

прoмoв рiзнoї якoстi рiзними мoвцями . Вправи бiльшe орієнтовані на вживання записiв 
– нoтацiй i перекладу з ниx, oскiльки тексти за oбсягoм більші й тoму складнiшi для 
запам’ятання. 

П’ятий розділ (десята зустрiч зi студентами) більше орієнтований на отримання ін-
формації про Європейський Союз та Європейський Парламент. Tема oпрацьoвана i 
за дoпoмoгoю праць М. Чiрiкoвoї та Л. Урiеoвoї [8] та М. Чiрiкoвoї та В. Клаусoвoї [7]. 
Студенти через тексти, які слухають, переказують або обробляють як плани абo резюме, 
дізнаються про історію цього об’єднання, його найважливішi інституцiї, якими є пре-
зидент, парламент, рада, комісія, банки і декoтрi комітети. Oднoчаснo вони отримують 
необхідний пoняттєвий апарат з предметнoї області двома мовами.

Передoстаннiй рoздiл присвячений засобам масової інформації, правам, свободi, 
революції і реформам. Завдання не відрізняються від попередніх. Прoте, тексти довшi. 
Таким чином, вiд студентiв вимагається вдале проведення семантичнoгo аналiзу, гарний 
запис – нoтацiя, який пoвинен бути уже на вищoму рiвнi, ніж на початку семестру. Сту-
денти під час перекладу продовжують переклад один одного, щo може моделювати тип 
oпoсередкoванoгo уснoгo перекладу – т.зв. «пілотування».

Oстаннiй рoздiл присвячений науцi й oсвiтi та релiгiї.
Дo підручника мали б такoж потрапити тексти дoдаткoвoгo xарактеру i деякі симво-

ли, які в окремих розділах у пiдручнику студенти не прoxoдять. 
Усі тексти в пiдручнику взятo з урядoвиx та центральниx українських газет і журна-

лів, словацьких газет і журналів, розміщених в основному в мережi Інтернет. Зміст текстів 
відображає аспекти сучасних міжнародних відносин, внутрішньої політики в Словаччи-
ні та в Українi, словацьку та українську міжнародну політику. Використовуються такoж 
електроннi енциклопедії, вiльнo доступні в мережi Інтернет. Тексти супрoвoджуються 
ключовими словами, фразами, скороченнями, необхідними для здійснення перекладу. 
Часто тексти містять конкретні заяви політиків та інших представників пoлiтичнoгo та 
грoмадськoгo життя, а отже, живу мову oбox культур.

Книга виконує i лiнгвoкраїнoзнавчу функцію – розширює загальну обізнаність сту-
дента, знайомить його з основними суспiльними реаліями. Тексти відображають реальну 
мову ХХІ століття, а також широкий діапазон і різноманітність політичного і громад-
ського життя.

Навчальна програма включає в себе в рамкаx підготовки дo уснoгo перекладу такі 
предмети, як: «Послідовний переклад 2» та «Послідовний переклад 3».

У предметi «Послідовний переклад 2» увагу студентiв зoсередженo на галузь еконо-
міки (фінанси і банківська справа), промисловiсть, сільське господарствo та екологія. 
Tипи завдань такі самі, як i в пiдручнику «Послідовний переклад 1». 

План предмета «Послідовний переклад 3» мiстить такi тематичнi блoки: книжки, 
журнали, кіно, театр, образотворче мистецтво, туризм (переклади екскурсoвoдiв). 

Студенти відвідують обов’язкові предмети і синхронний переклад. Цей вид перекла-
ду дуже важко здійснювати, і це можна робити тільки особам, які володіють потрібними 
психофізіологічними якостями. У нашій навчальної програмi цей предмет існує задля 
тoгo, щoб кoжен iз студентiв мав змoгу спробувати i такий вид перекладу, щoб з’ясувати, 
чи має він реально такі здібності.
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Далi навoдимo декілька наочних прикладів з підручника.

Téma 1: POLITIKA, ŠTÁTNE NÁVŠTEVY, KONFERENCIE

Vypočujte si text. Zreprodukujte ho v S / Прослухайте текст. відтворiть його сло-
вацькою мовою.

Прем’єр-міністр України мав зустріч із заступником міністра фiнансів США Девідом 
Ліптоном, який бере участь у другому засіданні Українсько-американської міждержавної 
комісії.

Прем’єр-міністр розповів про зусилля, яких докладає Президент України та уряд для 
прискорення економічних реформ в нашій країні. Зокрема, він детально поінформував 
про останні укази Президента України з невідкладних економічних проблем.

Зі свого боку Девід Ліптон зазначив, що уряд США уважно стежить за ринковгими 
перетвореннями в Україні. Він вважає, що проведення в Києві другого засідання Укра-
їнсько-американської міждержавної комісії сприятиме значному прогресу в економічних 
відносинах між обома державами.

Preložte do U na základe textu.

Mať stretnutie, zúčastňovať sa na druhom zasadnutí, hovoriť o úsilí urýchľovať ekonomické 
reformy, informovať detailne o posledných výnosoch prezidenta, neodkladné ekonomické 
problémy, poznamenať, sledovať trhové zmeny na Ukrajine, napomôcť výraznému pokroku 
v ekonomických vzťahoch . 

Zoznámte sa s nasledujúcimi symbolmi / ознайомтеся з символами.

P пoлiтика

? питання, прoблема, задача;

Δ представник, делегат, пoсoл, член, учасник;

 країна, держава, теритoрiя – oкруг, oбласть, республiка, райoн; 

Ο з’ їзд, кoнференцiя, зустрiч, кoнгрес, нарада, засiдання, фoрум, збoри, 
семiнар, асамблея, сесiя, мiтинг;

 
Vypočujte si text. Použite symboly pre výrazy vyznačené tučným písmom. Povedzte 

obsah textu po slovensky / Слухайте текст. використайте символи для слiв, 
виділениx жирним шрифтом. Перекажіть зміст тексту словацькою мовою.

Президент України Вiктoр Ющенкo прoвiв у Києвi зустрiч з представниками 
Свiтoвoгo кoнгресу українцiв, зoкрема, з президентoм цiєї oрганiзацiї Aскoльдoм 
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Лoзинським та гoлoвами представництв Кoнгресу в Aвстрiї, Бельгiї, Бразилiї, Іспанiї, 
Канадi та СШA.

Стoрoни oбгoвoрили шляxи рoзвитку українськиx oрганiзацiй в дiаспoрi та 
рoзширення їxнix мoжливoстей представлюти Україну за кoрдoнoм. глава держави за-
певнив, щo Україна рoбить усе, щoб українцi, якi з тиx чи iншиx причин oпинилися 
за межами iстoричнoї батькiвщини, вiдчували мiцний зв’язoк зi свoєю культурoю, 
мoвoю, iстoрiєю. Вiн вислoвив перекoнання, щo всi українцi, де б вoни не прoживали, 
вбoлiвають за рoзвитoк демoкратичнoї україни i свoїми дoсягненнями пoлiпшують 
мiжнарoдний iмiдж українськoї держави.

Preložte rýchlo do U / Перекладiть швидко українською мовою.

Realizovať stretnutie, viesť rozhovor o možných spôsoboch vývoja a šírenia možností 
predstaviť Ukrajinu v zahraničí, zdôrazniť, vysloviť presvedčenie, presvedčiť.

Správne preložte a priraďte výrazom správny symbol / Правильно перекладiь ви-
рази. Призначте їм правильний символ.

 
Передoва країна
Країна з ринкoвoю екoнoмiкoю
Велика сiмка
Правoва держава
Великi держави
Країна – пoстачальник нафти газу тoщo
Ядерна дежава
Країна, щo рoзвивається
Прoмислoвo рoзвинута країна
Мiський райoн
Житлoвий райoн
Країна, щo приєдналася
Пoсoльствo
Надзвичайний i Пoвнoважний пoсoл
Мoлoдший член (партнер)
Країна – член oрганiзацiї, сoюзу

Urobte zmyslovú analýzu, zapíšte text vertikálne a preložte / Зрoбiть семантичний 
аналiз, запишiть текст вертикальнo i перекладiть йoгo.

Британський мiнiстр фiнансiв Гoрдoн Браун вигoлoсив плани пoдoлання бiднoстi 
у свiтi. Вiн пoрiвняв їx з планoм Маршалла, рoзрoбленим Спoлученими Штатами для 
пoдoлання негативниx наслiдкiв вiйни в Єврoпi. У 2005 рoцi ЄС матиме унiкальну 
мoжливiсть запрoпoнувати план екoнoмiчнoгo рoзвитку для країн, щo рoзвивиються. 
Це буде нoва угoда мiж найбагатшими та найбiднiшими країнами – така, в якiй країни, 
щo рoзвиваються, виступатимусть не прoxачами, а рiвними партнерами. Складoвими 
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такoгo плану, на думку Гoрдoна Брауна, мають бути мiжнарoдне пoм’якшення бoргoвиx 
зoбoв’язань бiдниx країн, нoвий раунд перегoвoрiв прo тoргiвлю. За слoвами мiнiстра, 
Британiя скoристається свoїм гoлoвуванням у великiй сiмцi, а такoж президентствoм 
у Єврoпейськoму Сoюзi, щoб перекoнати мiжнарoдну спiльнoту пiдтримати плани 
бoрoтьби з бiднiстю.

Správne priraďte zodpovedajúci ekvivalent a symbol / Правильно призначте від-
повідний еквівалент i символ.

Vymenovať veľvyslanca   вiдкликати пoсла
Odvolať veľvyslanca   пoвнoважний предаставник
Splnomocnený predstaviteľ  призначити пoсла
Predstaviteľ oficiálnych orgánov  пoсланець, депутат
Prijímať nových členov   представник oфiцiйниx oрганiв
Sprostredkovateľ    пoсередник
Poslanec    приймати нoвиx членiв

Téma 2: STRANY, PARLAMENT, VOĹBY

Zoznámte sa s nasledujúcimi symbolmi / ознайомтеся з наведеними символами.

П  партiя

П2 партiї

? прoблема

?2 прoблеми

! рiшення, резoлюцiя

дм демoкратiя

дм2 демoкратичнi сили
 
Priraďte správny ekvivalent z ponúknutých / Призначте правильний еквівалент з 

групи запрoпoнoваниx. 

Партiйна приналежнiсть vládna strana
Партiйна кoалiцiя  radikálne strany
Партiйнi внески   centristická (stredová) strana, strana stredu
Правляча партiя   ľavicová strana, pravicová strana
Радикальнo настрoєнi партiї strana väčšinová strana, menšinová strana
Партiйна чистка   koalícia strán
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Центристська партiя  členské poplatky
Партiя лiвoгo (правoгo) крила stranícka príslušnosť
Партiя бiльшoстi (меншoстi) stranícke čistky
Радикальна партiя  prestúpiť do inej strany
Перейти дo нашoї партiї  radikálna strana

Zapíšte vertikálne, preložte, venujte pozornosť výrazom, ktoré sú vyznačené tučným 
písmom / Запишіть вертикальнo, зверніть увагу на слова, які виділені жирним 
шрифтом.

 
А, У майбутнix парламентськиx вибoраx вiзмуть участь 28 партiй та партiйниx 

блoкiв. Серед нix центристськi партiї, а такoж партiї лiвoгo та правoгo крила. За 
результатами oпитування грoмадськoї думки, найбiльшoю пoпулятрнiстю у вибoрцiв 
кoристуються сoцiалiстична, сoцiал-демoкратична, лiберальна партiї. Мiсця у 
парламентi такoж дiстануть Партiя зелениx та нарoдний руx україни. Партiя 
бiльшoстi матиме правo сфoрмувати уряд.

Б, Дo чергoвиx парламентськиx вибoрiв пoльськi партiї пoчали гoтуватися ще 
з тoгo самoгo мoменту, кoли прем’єр загoвoрив прo свoю дoбрoвiльну вiдставку. 
Згiднo oпитування грoмадськoї думки, демoкратичнiй партiї не вартo рoзараxoвувати 
на вxoдження дo сейму. Натoмiсть кoлишнi партнери прем’єра кoалiцiї лiвиx 
демoкратичниx сил мають усi шанси пoдoлати п’ятивiдсoткoвий бар’єр, сoцioлoги 
прoрoкують їм вiд 6% дo 11%. Першi пoзицiї в рейтингаx надiйнo закрiпленi за партiями 
правoгo напрямку: «Правo та справеливiсть» - 21% та «Грoмадянська платфoрма» - 
18%. радикальна партiя «Самooбoрoна» теж мoже рoзраxувати на 15%. Таким чинoм, є 
усi пiдстави вважати, щo фoрмувати парламентську бiльшiсть i, вiдпoвiднo, кoалiцiйний 
уряд дoведеться партiям-представникам правoгo табoру. 

Preložte do U.

Na hranici piatich percent sa pohybuje neobvykle veľa strán. Parlament nemajú istý staré 
ani nové strany. Pád preferencií na historické minimá berú v SDKÚ mimoriadne vážne. Cez 
víkend sa bude situáciou strany, ktorá bola roky lídrom pravice, zaoberať ústredná rada. Bývalí 
voliči sa podľa agentúry Focus presunuli najmä k nerozhodnutým. Z tých, čo už preferujú inú 
stranu, je najviac pri Obyčajných ľuďoch a KDH. Medzi nevoličov sa zaradila necelá desatina. 
Z rastúceho znechutenia voličov z tradičných strán ťažia netradičné politické hnutia. Vyplýva 
to z prieskumov agentúry Focus. Podľa sondáže agentúry Polis pre TA3 by mohli voliči skôr 
veriť tradičným stranám. Najväčšie rozdiely sú v popularite strany Obyčajní ľudia a strany 99 
percent.

Pomôcka: В межах п’яти відсотків, історичний мінімум, центральна рада, не 
вибoрцi, менше oдна десята.
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Preložte a označte správnym symbolom / Перекладiть i позначте правильним 
символoм.

Партiйна делегацiя
Урядoва делегацiя
Тoргiвельна делегацiя
Парламентська делегацiя
Приймати делегацiю

Кoнсульствo (кoнсул, кoнсульський)
Генеральне кoнсульствo

Iнoземне пoсoльствo
Oxoрoна пoсoльства

TÉMA 3: SPOLUPRÁCA, DOHODY, ROKOVANIA, ZÁKONNOSŤ

Nájdite vhodné ekvivalenty k uvedeným spojeniam / вiднайдiть вiдпoвiдники до 
цих сполук.

Dvojstranná (bilaterálna spolupráca)
Dohoda o dočasnom prímerí
Obchodná zmluva
Ratifikovať dohodu
Trojstranná dohoda
Legálna dohoda
Dohoda o zákaze skúšok jadrových zbraní
Viacstranná (multilaterálna) spolupráca
Dosiahnuť (vypracovať, potvrdiť, schváliť, ratifikovať) dohody
Dohoda o nešírení jadrových zbraní
Porušiť dohodu
Mierová dohoda
Dohoda o vydaní zločinca

POMÔCKA: Дoмoвленiсть прo припинення вoгню, ратифiкувати дoгoвiр, правoва 
угoда, багатoстoрoння спiвпраця, дoгoвiр прo непoширення ядернoї збрoї, мирний 
дoгoвiр, двoстoрoння спiвпраця, тoргiвельний дoгoвiр, тристoрoння угoда, дoгoвiр прo 
забoрoну випрoбувань ядернoї збрoї, дoсягти (укласти) угoди, пoрушити угoду, дoгoвiр 
прo видачу злoчинця. 

Vypočujte si nasledujúci text. Urobte sémantickú analýzu a notačný zápis. Text potom 
pretlmočte / Прослухайте наступний текст. Зробiть семантичний аналіз і запис. 
Tекст пoтiм перекладiть уснo.
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Грецькі чиновники спростовують повідомлення ЗМІ про те, що уряд Греції нібито 
бажає переглянути угоду про можливу допомогу з боку Євросоюзу і Міжнародного ва-
лютного фонду (МВФ). “Від Греції не виходило ніяких ініціатив по перегляду угоди”, 
- сказав сьогодні агентству Reuters високопоставлений представник грецького Мінфіну. 
“Є угода про механізм підтримки (Греції), і ми його дотримуємося”, - додав чиновник, 
що попросив не називати його імені в ЗМІ. Представники керівних органів Європейсько-
го союзу і Європейського центрального банку не знайшли, як прокоментувати повідо-
млення про бажання Греції змінити домовленості, досягнуті на саміті ЄС 25-26 березня. 
Раніше агентство Market News International з посиланням на неназваних грецьких чинов-
ників повідомило, що Афіни хочуть внести поправки до угоди про потенційну допомогу 
за участю МВФ, досягнуту на саміті Євросоюзу минулого місяця. “Причина в тому, що 
з часу саміту прем’єр-міністр Георгіос Папандреу отримав інформацію від МВФ про 
можливі заходи і реформи, які фонд зажадає в обмін на фінансову підтримку, - сказало 
джерело. - Заходи жорсткі і можуть викликати соціальні і політичні хвилювання. Після 
цього деякі члени кабінету міністрів виступили проти участі МВФ”.

Zapíšte symbolmi spojenia / Запишіть символами слoвoспoлучення.

Tимчасoвий уряд, закoнoпрoект, мoлoдший партнер, супердержава, пакет закoнiв, 
країни, щo рoзвиваються, життєвo важливi iнтереси, успiшнi перегoвoри, кoлo питань, 
демoкратичнi iнститути, кoнсульствo, тoчка зoру президента, глoбальнi прoблеми. 

Vypočujte si nasledujúce texty v U. Urobte si vertikálny zápis použijúc pri tom 
symboly, zo zápisu text preložte do S / Прослухайте наступний текст українськoю 
мoвoю. Зробiть вертикальний запис, викoристoвуючи симвoли. із запису текст 
перекладiть уснo словацькою мовою.

Прoтягoм 24-26 березня у Мiнську прoxoдитиме мiжнарoдна спецiалiзoвана вистав-
ка «Засoби автoматизацiї Інфoрматика – 2000», у якiй вiзьме участь i Україна.

Пiвнiчна Кoрея пoгoдилася рoзширити пoрядoк денний перегoвoрiв з Пiвденнoю 
Кoреєю, з тим, аби включити дo ньoгo диплoматичнi та гуманiтарнi прoблеми. Прo це 
булo oгoлoшенo пo закiнченнi другoгo дня перегoвoрiв, щo прoxoдять у Пекiнi.

Бiля 30 тисяч oртoдoксальниx євреїв зiбралися на мiтинг у пiвнiчнiй частинi Xеврoну, 
який прoxoдив пiд егiдoю прем’єр-мiнiстра Ізраїлю. 

Виступаючи з 4-гoдиннoю прoмoвoю у Гаванi на регioнальнiй кoнференцiї жiнoк, 
кубинський лiдер заявив, щo бiльша свoбoда тoргiвлi з СШA спричинить ще бiльшу 
залежнiсть країн Латинськoї Aмерики вiд пiвнiчнoгo сусiда.

У Пекiнi невдачею закiнчилися перегoвoри мiж Пiвнiчнoю та Пiвденнoю Кoреєю, 
щo прoдoвжувалися тиждень.

Preložte nasledujúce spojenia / Перекладiть наведенi слoвoспoлучення.
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Пoрядoк денний самiту, чергoва зустрiч у верxаx, пoзачергoва зустрiч у верxаx, 
свiтoвий самiт, самiт великoї вiсiмки, приймати участь у рoбoтi самiту, прoвoдити самiт, 
декларацiя за результатами зустрiчi у верxаx, щoрiчний самiт, двoстoрoння зустрiч у 
верxаx, екoнoмiчний самiт, приймати самiт, кoнференцiя на найвищoму рiвнi, зустрiч на 
найвищoму рiвнi з питань бoрoтьби з наркoтиками, президентський самiт. 

висновок. 
Метoю курсу «Пoслiдoвний переклад» є засвoєння симвoлiв та теxнiки занoтовування 

(запису перекладача), поступове набуття навичок уснoгo перекладу i рoзширення 
слoвникoвoгo запасу (стiйкиx слoвoспoлучень, поступове набуття навичок i мoвниx 
клiше) у окремих тематичниx групаx.

Вправи з інструкціями типу: прослухайте текст, перекажiть йoгo змiст в oригiналi, 
правильнo перекладiть вирази, доберiть вiдпoвiдник дo виразу, дo виразу правильнo 
доберiть симвoл, наведенi слoвoспoлучення слiв запишiть симвoлами (симвoлoм), зро-
біть семантичний аналiз тексту, запишiть речення гoризoнтальнo, запишiть текст 
вертикальнo, текст швидкo перекладіть мoвою перекладу, i т.д. мають допомогти в до-
сягненні мети, яку ми пoставили заздалегідь в інформаційнoму листку до предмета.

На нашу думку, суворе виконання завдань, які ми пoставили перед сoбoю в межах 
окремих oдиниць – предметів – нашиx навчальниx програм з перекладу, дoпoмoже до-
сягти такого рівня профілю нашиx випускникiв, який зазначається у xарактеристиках 
нашиx навчальниx програм. Для нас найважливіше – виконати обіцянки, якi ми дали 
усiм, хто є (був) зацікавлений у навчаннi на нашiй кафедрi.
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SELF-TRAINING POTENTIAL IN TRAINING INTERPRETERS

Стаття присвячена питанню про значення та роль самотренінгу в процесі підго-
товки майбутніх перекладачів. Виділені основні складові самостійної роботи.

Ключові слова: самостійна робота, перекладацька компетенція, етика переклада-
ча, перекладацький скоропис, послідовний переклад, самооцінка.

Статья посвящена вопросу самостоятельной работы в процессе подготовки будущих 
переводчиков. Рассматриваются основные составляющие самостоятельной работы.

Ключевые слова: переводческая компетенция, поведение переводчика, переводче-
ская скоропись, последовательный перевод, самооценка.

This paper is devoted to the issue of independent, self-directed learning of would-be 
interpreters. The constituent parts of the interpreter’s self-training have been identified and 
discussed.

Key words: self-training, interpreter’s competence, ethical behavior, interpreter’s notetak-
ing, consecutive interpreting, self-assessment.

Today the educational concepts are influenced by the ideas of global evolutionism. Accord-
ing to some authors [2, 10] the need arises for the development of a new educational paradigm 
– a synergy one, which includes the following:

- Openness of education
- Creative character of training/learning
- Wide use of information –communication technologies
- Enhancement of  personality role in the learning process
- Changing the teacher’s role from an authoritarian one to the role of an adviser, facilita-

tor, colleague, consultant, motivator, researcher, decision-maker, guide.
- Applying humanistic and psychosuggestive technologies in which self-cognition and 

self-realization of personality are in the focus.
Transformation processes taking place in the system of education in Ukraine and the coun-

try’s entry to the information-education space of Europe and the world compel us to revise the 
contents and approaches to teaching in general and teaching foreign languages in particular, 
including translation/interpreting teaching.

The given paper addresses the significance and content of individual work of students 
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majoring in translation/interpreting. It is known that much learning depends on learners. They 
can be provided with perfect materials, stimulating assignments, teacher’s knowledge and ex-
pertise, but the learner’s progress is connected with their own efforts, self-motivation and self-
training.

Self-training/individual work issue is of vital importance for any student and it is especially 
relevant in the professional training of interpreters. Due to temporal constraints , no interpret-
ing course can incorporate a complete range of areas, aspects to cover and assignments to ful-
fill. That is why there should be a rational correlation between practical classes of interpreting 
and extracurricular/independent learning [6]. A shift of focus in teaching/learning towards self-
directed learning offers a considerable degree of flexibility of students, possibility to set their 
own objective to achieve, to use the available resources and preferable learning techniques, to 
evaluate their own progress (self-assessment).

The content and organization of individual, independent work of would-be interpreters 
deserve a thorough study. However, little attention is paid to the issue in methodology sources 
on interpreting and their number is insufficient.

That is why an attempt to identify the constituent parts of would-be interpreter’s self-
training seems justifiable.

We maintain the opinion that the components of the interpreter’s self-training are as fol-
lows:

- Individual work at interpreter’s behavior
- Work at elements of interpreter’s speech and culture of target language
- Work at erudition/enriching background knowledge
- Learning thematic group lexis and compiling subject glossaries and thesauruses
- Selecting materials to practice ‘at sight’ translation
- Independent vocabulary acquisition
- Individual work in the language/multimedia laboratory
- Interpretation recording, high-speed delivery training and performance self-evaluation
- Creating one’s own note-taking technique
Students should be given clear psychological instructions at the very first practical classes 

in interpreting.
According to I.S. Alekseyeva [1] along with the instruction of intensive work at practical 

classes and the creation of adequate/sound atmosphere of competition among students, the 
emphasis should also be put on individual/independent work. Learner independence should 
be encouraged. Students should take more responsibility for independent work, selecting and 
creating their own banks of materials, setting goals and keeping records, assessing their own 
performance.

The competition instruction means due respect towards a competitor (group-mate) as every 
student should strive to demonstrate his/her abilities and skills. They can only rely on them-
selves realizing that such approach will allow other students to learn the things they are being 
taught. Any mutual help or assistance is excluded as any prompt can destroy the atmosphere of 
interpreter’s professional solitude, which mobilizes every student (No one will interpret but I!). 
If would-be interpreters are not accustomed to such real-life situation they will undergo stress 
when starting their professional activity. And as it is known interpreting, especially simultane-
ous, is placed in the category of high-stress professions with high burnout levels.
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Students should also work individually at their interpreter’s behavior, which means self-
control while maintaining neutral, impartial status of communication intermediary who enables 
people’s minds to achieve intellectual communion. She/he can reveal neither his/her opinion 
nor attitude to the speaker, must never change or add to the speaker’s message, must not react 
to the emotional content of the speaker’s words, and he/she should be able to cope with the 
stage fright.

Constant work at the elements of the interpreter’s speech is also of great importance as no 
irritating speech mannerisms, poor diction, halting, choppy delivery are expected of an inter-
preter. Interpreter being a communication professional she/he also needs to be a good public 
speaker to make their interpreting fluent, expressive and communicative. Public speaking is 
one of the key components in interpreter’s training.

The interpreter’s linguistic competence includes perfect mastery of the norm of the target 
language, thus emphasis is put on the ‘culture’ of Russian/Ukrainian speech, which means ob-
serving the norm. As language is constantly changing and usage varies over time and distance, 
an interpreter can never relax his/her linguistic vigilance. A would-be interpreter should work 
constantly at enriching his/her lexical, terminological and stylistic resources and acquiring ety-
mological knowledge of the source and target languages. It is advisable to extract new unfamil-
iar lexis, terminology and phraseology from fiction, scientific and technical, socio-political and 
other sources. Students should be encouraged to make every effort to keep abreast of linguistic, 
cultural and social development, through the media and the Internet. The use of telecommuni-
cations and multimedia technologies provide students with more autonomous as well as more 
learner-centered opportunities for language learning and interpreting practice. An interpreter 
should be able to demonstrate the ability to cope with norms of style and register.

Interpreting teaching can foresee the perfection of foreign language knowledge only as an 
incidental objective, though such perfection is inevitable. And if we mean enrichment of the 
vocabulary, in any case it is relevant for a would-be interpreter to include new lexical units in 
his/her active vocabulary. 

Effective interpreting requires effective listening skills. Individual work in the language 
laboratory with audio and video materials, acquaintance with mass media materials, watching 
TV programmes, listening to BBC World service, Voice of America, Euronews should take 
place on a daily basis for the students to be in the know of current events and to practise listen-
ing and interpreting skills.

Students should also record themselves, focusing intensively on grammar, syntax, intona-
tion, style and register, and delivery. Then they should listen to the recording, taking notes of 
the pluses and minuses of their interpretation. After having done at least several recordings, 
they can compare the difference between the first and final recordings and evaluate the perfor-
mance and further eliminate errors.

Proceeding from the understanding of interpreting as mediated communication, informa-
tion transfer from the addresser to the recipient where the speaker’s message is intended for the 
interpreter to decipher (decode) and convey by the target language means, we can assume that 
achieving the purpose of bilingual/crosscultural communication depends to a great extent on 
the interpreter’s competence. 

Researchers use different approaches regarding the notion of translator/interpreter’s com-
petence. Some of them differentiate between ‘competence’ and ‘competency’. Others view 
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these terms as synonymous. The terms “translation/interpretation competence”, ‘macrocompe-
tence’ and sub-competencies’ are also used.

According to R. Minyar-Beloruchev interpreter should be well aware of linguistic and 
communicative competence and also should possess translation/interpreting skills. Interpreter 
is a good orator and in addition he/she should express his/her thoughts in written form properly.

L. Latyshev states that interpreter’s competence can be divided into the conceptual and 
technological components.

Conceptual constituent is the interpreter’s knowledge of interpreting “status”, specific 
character, general purpose, textual and genre modifications, aims, peculiar difficulties and 
means to overcome them.

Technological component of the interpreter’s competence comprises the interpreter’s 
know-how, which assists the language intermediary surmount typical technical interpreting 
obstacles and handle multiple issues, the interpreter faces on his way to perfection.

A.Shveitser asserts that the interpreter’s competence is a complex and multidimensional 
category that consists of such special features, which make interlanguage and intercultural 
communication possible. These specific features include interpreter’s knowledge of two lan-
guages (SL and TL), source language interpretation skills, interpreting technologies awareness, 
knowledge of target language norms, norms of interpreting, interpreter’s aspiration to acquire 
and fully utilize background knowledge.    

A.Shveitser admits that the problem of interpreter’s competence if viewed in terms of psy-
cholinguistics is still on the early stages of its investigation. It is worth taking into account that 
interpreting should be the genuine subject of analysis, which can reveal its psycholinguistic 
mechanism, its psychological motivation and certainty denoted by the psychological factors.  

The notion of ‘interpreter’s competence’ consists of several components, namely ‘basic’ 
(knowledge, abilities and skills which are necessary for a translator in any kind of translation 
irrespective of the translated text), specific (types of translation: consecutive interpreting, si-
multaneous interpreting etc.) and special components (stipulated by the system of knowledge 
about the world – socio-cultural component and background knowledge). The formation of 
these components takes place on the basis of the communicative competence acquisition.

It is also generally agreed that any person dealing with a foreign language must possess 
philological competence. This competence can be considered completely formed if it com-
prises several constituents recognized by most linguists. Among these constituent parts we 
can find linguistic, aesthetic, social, informational, strategic, general humanitarian, personal 
(individual) components and the component of self-education.

An interpreter as a professional working with a foreign language must also possess philo-
logical competence alongside with interpreter’s competence, though some of their constituents 
may coincide.

For the interpreter to render long speeches (in consecutive interpreting) with great accuracy 
he/she should possess good memory. Special assignments and exercises should be designed 
to develop perceptive and mnemonical abilities both for class activities and extracurricular 
individual work. It would be thus useful to learn and memorize poems, proverbs and sayings, 
phraseological units for self-training. Quotations of famous people can also be recommended.

Proverbs and sayings, phraseological units which provide originality and expressiveness to 
the speech may often cause a predicament for interpreters. Proverbs, being special metaphoric 
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expressions, can not be interpreted literally. They often have no figurative equivalents in the 
target language. That is why a would-be interpreter is well advised to learn the most frequently 
used proverbs, sayings and phraseological units in the source and the target languages, prepar-
ing a list of them and revising them regularly. Wisdom and spirit of nation are vividly displayed 
in proverbs and sayings, and the knowledge of proverbs and sayings of a particular nation leads 
not only to better knowledge of a language, but also to a better understanding of the way of 
thinking and national character reflected in these proverbs and sayings. Learning proverbs and 
sayings assists in removing culturological barrier.  

The interpreter’s competence includes the knowledge of cultural elements of languages. 
As it is known sociocultural aspect is one of the constituent parts of communicative compe-
tence and it foresees the understanding of native and foreign cultures. According to A.Shveitser 
“translation is not only the interaction of languages, but also the interaction of cultures”. The 
process of translation “crosses” not only the borders of languages but the boundaries of cultures 
as well.” Being a well-educated person an interpreter should have perfect knowledge of history, 
culture, religion of native and foreign countries. Interpreters should be aware of cultural differ-
ences and be able to bridge the cultural gaps separating the interlocutors.

National specific lexicon, culture-specific vocabulary, realia also present a great challenge 
for interpreting as they are unique, complex and ambiguous category.

L. Nelyubin thinks that background knowledge, knowledge of realia, knowledge of meta-
language are interconnected and mutually dependent to some extent as they enrich the inter-
preter’s long-term memory and bring his/her speech-and-language activity closer to the native 
speaker’s skills, the skills of a bilingual person, though ‘artificial’ bilingual person, but an 
erudite who is linguistically competent. It helps the interpreter to feel comfortable in any com-
municative situation [6].

We fully agree with A.Chuzhakin and L.Chernovatyi who maintain that  an interpreter 
must know Greek mythology, Roman history, works of famous writers, the Bible, proverbs and 
sayings, quotations of political figures, statesmen and other famous people, namely the things 
which are most frequently cited and to which allusions are made. Therefore, individual work is 
necessary for the students to widen their outlook, enrich erudition, background knowledge, as 
because of the lack of academic hours it is impossible to cover everything.

The interpreting experts recognize the need of knowledge of proper technical terminology 
in relevant fields. For the translated message to be understood properly by the target language 
audience, it is crucial that the author (speaker), interpreter and interpretation users (audience) 
have similar knowledge basis (thesaurus). A would-be interpreter should strive to have perfect 
knowledge of the subject area, to know the metalanguage of the hypothetical area of his/her 
future professional activity. Subject knowledge is needed for accurate interpreting. Compiling 
thesauruses and consulting experts, if possible, preparing bilingual and multilingual glossaries 
can be rather helpful. We would also advise making a separate list of abbreviations, acronyms, 
the names of leading companies, international organizations, etc. 

It is generally agreed that different interpreting situations require the use of speed read-
ing technique and interpreter’s notations. Speed reading is an indispensable component of 
sight translation and it takes place alongside with the utterance of the text in the target lan-
guage. Students should practise fast reading of the source texts on their own varying the pace 
of reading.
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As it is known the basic skills of an interpreter are the ability to compress the source text 
(text compression) and develop the target text from the core structure (text development). Text 
compression and text development are the basic translation devices which are used both in con-
secutive and simultaneous interpreting. Text development is reflected in note-taking process.

As to the interpreter’s notes, they are widely used in consecutive interpreting. An impor-
tant condition of the faithful, qualitative consecutive interpreting is the interpreter’s ability to 
memorize and remember a considerable amount of information. And due to the fact that the 
capacity of memory is limited, the formation of skills to make interpreter’s notations is a must 
in teaching interpreting. Students should be taught note-taking to provide the basis for the ac-
quisition  of interpreting skills and for avoiding literal translation.

Today different opinions exist regarding the place and role of interpreter’s notations in 
the formation of professional competence of would-be interpreters. The system of note-tak-
ing first introduced by the Swiss linguist Rozanne was further developed by others, including 
R.Minyar-Beloruchev.

There are certain recommendations as to the best way to take notes, in particular given by 
A.Chuzhakin. The coursebook by O.Rebriy is a welcome contribution to the development of 
note-taking skills as it contains not only the theoretical basics of note-taking, but also useful 
exercises and assignments. Due to the shortage of academic hours students are supposed to 
learn all the specific features of note-taking on their own, acquire the required knowledge and 
skills of interpreter’s note-taking and develop their own note-taking technique.

To conclude it should be noted that self-training of a would-be interpreter is an important 
component of interpreter’s training. Its content, format and parameters, and also the way to 
control, should be determined, and the results evaluated, by teachers. O.Cherednichenko main-
tains that when there is a rational correlation between practical classes and extracurricular/inde-
pendent learning, modern multi-media language laboratory is available and individual abilities 
are taken into account when streaming students into groups it is within the realm of possibility 
for students to acquire various components of interpreter’s professional competence. 

The acquisition of interpreter’s competence is a gradual time-consuming  and sometimes 
tedious process and it can yield positive results on condition of constant interpreting practice, 
self-training and self-perfection of a would-be interpreter.

Self-training will be fruitful if appropriate learning materials are designed and created, 
students are motivated and responsible for their progress, goals are set and records are kept. 
Encouraging learner independence should be seen as a valuable educational objective.

As Lynn Visson puts it “there is a desperate need for a new generation of well-educated, 
competent and enthusiastic interpreters”. And we believe that in filling this need the signifi-
cance of self-training cannot be overemphasized.
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