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УДК 821.10.01

Рева Л.Г.
(Київ, Україна)

вітаЛій чиШКо Про ПроБЛЕми ідЕнтичноСті мови і наЦіЇ
 
Віталій Сергійович Чишко (5.07. 1951–– 2003), якого вже немає з нами майже 10 

років, питаннями мовознавства не займався ніколи. Проте питання мови, її роль в само 
ідентифікації, націєтворчих функціях, а також й у зв’язку з актуальною для сучасної 
української науки проблемою, як транслітерація іншомовних власних імен, при створен-
ні проекту «Український біографічний словник» –– не стояли поза колами його наукових 
інтересів. Він волів створити інститут європейського зразка, де диференційовано співп-
рацювали б на користь молодої Української держави історики та філологи, архітектори 
та музикознавці, представники найширшого кола гуманітарних професій, які б сукупно 
долали наукові та житійські перешкоди, відшукували б та розкривали незвідане поле 
«білих» та «чорних» плям. Кожен регіон, населений пункт України –– «то своя непо-
вторна історія, свої герої, і відродити об’єктивно ці імена, показати їх внесок в історію та 
культуру України, в світову духовну скарбницю –– моральний і громадський обов’язок 
нинішнього покоління, яке працює в умовах незалежної України, –– говорив Віталій 
Сергійович Чишко. 

Він був обраний до складу Українського комітету славістів, Бюро Українського на-
ціонального комітету з вивчення та поширення слов’янських культур, Правління між-
народного історичного клубу «Планета», працював секретарем Національного коміте-
ту істориків України, був членом Головної редакційної ради семитомної «Енциклопедії 
української діаспори», редколегій «Енциклопедії історії України», серії «Соціальні 
та гуманітарні науки», українського реферативного журналу «Джерело», часописів 
«Пам’ять століть» та «Бібліотечний вісник», наукового щорічника «Україна дипло-
матична», щорічника «Український богослов», періодичного збірника «Наукові праці 
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського», науково-популярного літера-
турного альманаху «Історичний календар», «Записок Історико-філологічного товариства 
Андрія Білецького», наукового видання «Мова і культура», відповідальним редактором 
збірника наукових праць «Українська біографістика», членом Спеціалізованих вчених 
рад по захисту дисертацій при Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського та 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, експертної ради ВАКу.

Життєрадісність та гумор, здавалося б, супроводжували його скрізь. Звідси –– багато 
друзів.

Як би він зреагував на сьогоднішні скоріше політичні мовні проблеми –– не важко 
спрогнозувати. Мова є однією з основних ознак європейських країн. Це –– генетичний 

ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури
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код кожної нації, її душа, образ мислення, об’єд нуюча платформа для суспільства, і на-
дійна основа для його розвитку. Ключова місія сучасної держави –– забезпечити корін-
ній нації сприятливі умови для збереження та роз витку власної ідентичності –– мови, 
культури, тра дицій, звичаїв. В наш час не потрібно знищувати на цію фізично. Достатньо 
вбити її мову та культуру, на в’язавши їй чужі взірці. Культурний імперіалізм значно тон-
ший за економічний, він менше відчутний та приміт ний, аніж політичний та військовий. 
Як писала Ліна Костенко, «нації помирають не від інфаркту. Спочатку у них віднімається 
мова».

Існування єдиної мови –– технічна умова існування стійкої європейської дер-
жави. Дві державних мови в Україні не можуть служити факторами консолідації. 
Консолідуватися можна лише навколо чогось одного. В нинішніх умовах мова –– це 
гарантія національної безпеки, територіаль ної цілісності, національ ної свідомос-
ті та історичної пам’яті народу. В свою чергу, українсько-російська двомовність 
є результа том реалізації в нашій державі імперської полі тики асиміляції та спро-
би знищення української мови в сфері публічного вжитку.«Не буває двомовних на-
родів, –– пише польський дослідник Єжі Велюнський, –– так, як немає дитини, в 
 якої було б дві біо логічних матері. Колись самоіснування двомовності вже могло означа-
ти, що один народ асимілює іншому». Російський колоні алізм в Україні, звісно, істотно 
відрізняється від класичних «заморських» аналогів –– в першу чергу тим, що не дискри-
мінував українців за етнічною ознакою, оскільки взагалі не вважав їх окремим етно сом.

Взагалі, близькість мов полегшує домінуючій мові поглинання підлеглої. Вже че-
рез два роки впровадження двомовності в Білорусі кількість першокласників, які навча-
лись на біло руській мові, знизилось з 75 до 38% і по сьогодні про довжує зменшуватися. 
Біло руська мова насильницьким чином перетворюється на маргіналь ну, «опозиційну». 
Ір ландці, проголосивши незалежність та піддавшись на утиски англомовних громадян, 
зробили англійську «другою державною». За якісь п’ятдесят років це практично знищи-
ло ір ландську мову, на якій сьогодні розмовляє лише близько 5% населення в західних 
ра йонах країни.

Обмеження вживання певної мови –– це ознака завоювання однієї суверенної нації 
іншою чи її вимирання. З цього кута зору добровільне самообмеження у використанні 
національної мови рівноцінне повільному са мовбивству цілої нації.

Ті, хто писав закон «Про державну мовну політику» та голосував за ньо го, не за-
хищали навіть власні права. Адже в пов сякденному спілкуванні біль шість депута-
тів користуєть ся навіть не російською, а, ско ріше, регіональним суржи ком. Відтак, як 
підтверд жує історичний досвід, чиновники не говорять на державній мові лише у ви-
падках: якщо ця країна окупована іншою країною; коли чиновники ненавидять народ 
країни, якою вони керують; і коли вони не мають достатньо розумових здібнос тей для 
освоєння мови свого народу.

Досвід країн пострадянського простору показав, що лише повна відмова від 
нав’язаних народам імперських атрибутів –– тоталітар них символів і свят, чествування 
політичних злочинців, блюзнірського інтернаціоналіз му –– дозволило їм в короткий тер-
мін увійти до кола вільних країн Євросоюзу. І сьогод ні такі держави, як Литва, Латвія, 
Естонія, а в останні часи –– і Грузія, роблять впевнені кроки на шляху реформ в ін-
тересах своїх народів. Зате запо відники радянського мину лого –– Білорусь, Казахстан, 
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Киргизстан, де російській мові наданий державний статус, де монструють критичну еко-
номічну та політи чну залежність від Рос ії. Рівень життя в них далекий від європейських 
стан дартів. Чи такої долі ми хочемо для України? 

Активна пози ція –– зберегти мову, яку протягом століть цілеспрямовано знищували. 
Це можливо лише цілеспрямованою державною по літикою відновленням ук раїнського 
мовного прос тору. Звісно, Україна не може не рахуватися з 8 млн етнічних росіян та 
мільйонами російськомовних українців. Однак недопустимо знищувати єдину державну 
мовну по літику. Україна –– класична моноетнічна країна, де державостворюючий ет-
нос складає не менше 80% населення. А тому по літика відносного мовного питання, 
без перебільшення, зобов’язана формувати стратегію національної ідентичності [1]. 
В.С. Чишко в своїх планах щодо діяльності Інституту біографічних досліджень не об-
межувався дослідженням лише життєписів українських діячів. Всебічно розкриваючи 
провідну, консолідуючу роль українського етнокультурного начала, він прагнув охопити 
й представників усіх етнічних спільнот, які вважають себе невід’ємною складовою час-
тиною нації.

Тема Євро-12 перевела самосвідомість українців на новій рівень , дозволила з но-
вих позицій багато побачити. Футбол — один з найпопулярніших світових видів спорту, 
прийшовши в Україну у вигляді європейського чемпіонату, виявив усі плюси та мінуси 
нашого життя. Футбол не такий молодий, як це прийнято вважати, ще середньовічні чен-
ці в швейцарських Альпах, розділившись на дві команди по 11 чоловік “ганяли м’яча”,— 
це вважалося ритуалом вигнання нечистої сили. А витоки футбольних містерій знахо-
димо в Давньому Єгипті, який, відомо, складався з двох царств — Верхнього Єгипту та 
Нижнього Єгипту, якими керували 22 жерці-ієрофанти з них, два верховних жерця скла-
дали двуумвірат. Ці дві “команди” час від часу влаштовували військові “ігрища” поміж 
царствами, в яких проходив природний відбір, відсіювання слабких та відбір мужніх.

Сьогодні, явно чоловічий вид спорту, дозволяє під час гри ногами скидати чолові-
кам надлишок негативної енергії і не лише розряжатися, але й отримувати ейфоричний 
сплеск вдоволення від взяття воріт суперника. За великим рахунком в міжнародних тур-
нірах, де виступають національні збірні, виявляються потенціали країн, які виставили 
свої команди. Міряються країни не тільки своїми футбольними командами, але й тією 
ментальною енергією, яка через них транслюється. Завдяки грі національної команди 
можна судити про країну, про її сильні та слабкі сторони: про зовнішню політику (фор-
варди); про внутрішню політику (узгодженість команди); про захист своїх інтересів (за-
хисники та голкіпер); про збалансованість внутрішньої та зовнішньої політики ( напів-
захист); про ідеологію (тактика ведення гри) тощо. Можна проводити й інші аналогії, 
вони також спрацьовуватимут. Якщо ж ми подивимося на фаворитів чемпіонату, то серед 
них яскраво побачимо команди країн, в яких рівень державного розвитку вищий, аніж 
у аутсайдерів. Можна звісно посперечатися над нашим спостереженням, проте істотна 
доля істини в цьому є.

Свої набутки щодо історії та сучасного стану наукової біографії В.С. Чишко детально 
проаналізував у монографії «Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучас-
ності України». –– К.: БМТ, 1996. –– 240 с., яка стала не тільки ґрунтовним підсумком ба-
гаторічної праці дослідника-теоретика й практика біографістики в Україні, а й науковим 
доказом звільнення української науки від ідеологічних зашморгів тоталітарної доби [2].



8

ЛітЕратура

1. Громова И. Национальный ответ. Виктор Ющенко –– о языке, патриотизме и тре-
бованиях к власти // Аргументы и факты в Украине. –– 2012. –– № 12. 

2. Полєк В. Українська біографістика й біографія // Слово і час. –– 1997. ––  
№ 11-12. 

УДК 811.111’37

Будняк Д.
(Кельце, Польща)

ЕтноКуЛЬтура та Етнічна СвідоміСтЬ

Стаття присвячена культурі і мові, які, тісно переплітаючись, доповнюють і зба-
гачують одна одну. Це легко простежити, якщо звернутись до текстів слов’янських 
мов. Обсяг наших дослідів обмежено до культури слов’янських мов, що віддзеркалюють 
культурні та економічні досягнення народу та його соціальний стан, а також до розу-
міння слова в контексті культури, що завжди має соціальну спрямованість.

Ключові слова:  етнокультура,  система етнокультури, етногенез,  етнічні стерео-
типи,  етнічне кодування,  етнічний показник, національна самосвідомість,  національна 
ідентифікація, етнічна самосвідомість,  міжетнічні процеси.

Статья посвящена вопросам культуры и языка, которые, тесно переплетаясь, 
дополняют и обогащают друг друга. Этот процесс легко прослеживается, если обра-
титься к текстам славянских языков. Объем наших исследований ограничен культурой 
славянских языков, которые отражают культурные и экономические достижения на-
рода и его социальное состояние, а также пониманием слова в контексте культуры, 
которая всегда характеризуется социальной направленностью.
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The analysis of ethnic culture in such a wide cross-section of ethnic-personal factors, spir-
itual culture, folklore, national art, matrial culture etc. The system of ethnic culture is a com-
plex multilevel occurrence with its elements and mutual relations. 

Key words: national self-consciousness, ethnical self-consciousness, ethnical processes, 
ethnical stereotypes, ethnical genesis, ethnical culture, the  system of ethnical culture, the ste-
reotype contents, the direction of stereotype, ethnical coding, ethnical index, ethnical origin, 
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 “Світ, який нам дається у нашому безпосередньому досвіді,
 завжди залишаючись тим самим, пізнається по-різному, 
в різних мовах, навіть у тих, якими розмовляють народи,

 що являють собою єдність з точки зору їх культур.
 Порівнюючи детально різні мови, ми руйнуємо ілюзії, 

до яких нас привчає знання лише однієї мови, 
ілюзії, що нібито існують непорушні поняття, 

які однакові для всіх часів і періодів.
 Як наслідок, відбувається визволення думки з полону 

слова, з полону мови й надання їй реальної діалектичної
 науковості” 1[1:427]

Сучасні проблеми перебудови, що відбуваються в Україні, торкнулися й науки. 
Особливо помітні ці зрушення у відкриттях надзвичайно глибинних, необхідних для ро-
зуміння сутноі історичних процесів, навіть коли вони виявляють смутну реальність та 
абсурдну перспективу. Світова  цивілізація становить єдність і виявляється узагальне-
ними інтелектуальними потенціями, ідеальними для структури пізнання вимірами про-
гресу, еволюційною динамікою людства, щоспіввідносяться з національними системами 
світобачення як абсолют і безмір фактів.

Для української мови формування  і становлення майже ніколи не було закономір-
ним еволюційним процесом, природним у діалектичному розвитку. Відбиваючи загальні 
цивілізаційні закономірності інтелектуального розвитку людства, його етапи  і фунда-
ментальні мислительні характеристики, українська мова водночас розвивається як у 
контексті генетичної заданості, так і реальної історії свого народу. Історії, трагічні ко-
ординати якої безпосередньо визначають і характер мовного інтелектуального поступу. 

Звідси виникає потреба у окресленні стильового збагачення нової української мови  
змістового поля взаємозумовлюючих категорій: український народ – етнос, нація – як 
самодостатня і і цивілізаційна сутність; історико-соціальні обставини буття – кон-
кретна, змінна, суспільно детермінована форма життя нації. Отак, Панас Феденко в 
статті Наша національна назва у Шевченка2 [2:19] пише: “Назва Україна була єдиною 
назвою, що її вживає Шевченко в своїх поетичних творах. Цю назву поет згідно з ви-
могами віршування, зміняв: Україна, Вкраїна, Вкрайна. Назви – українець, - український  
у Шевченковім Кобзарі не зустрічаємо. У перекладі Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego 
твору  тараса Шевченка В казематах (1847 р.) ми читаємо:

Miłujcie swoją Ukrainę...
W ostatnią tę, w tę złą godzinę,
Kiedy się pastwi nad nią zbrodnia
Błagajcie o nią co dnia!3[3:5].

Шевченко уживає для означення субстантивного  і ад’єктивного імені представників 
української нації традиційної назви козак і козацький:

“Подай же руку козакові
  і серце чистеє подай”.

1 Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974, - 427с. 
2 Феденко Панас, наша національна назва у Шевченка, Бюлетень УВАН, ч. 6. Авсбург 1949, с. 19.
3 Piers Paul Read. Czarnobyl zapis faktów. 1993, s.5.
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Культура – це не тільки  все те, що створене руками й розумом людини, але й спосіб 
суспільного поводження, що виражається у народних звичаях, у ставленні один до одно-
го, до праці, до мови.

Як бачимо, культура і мова, тісно переплітаючись, доповнюють і збагачують одна 
одну. Мова не є застигла скеля, в ній відбувається час. Це легко простежити, як звернути-
ся до текстів минулих століть: змінюється стилістика, синтаксис, лексика, граматика, не 
говорячи вже про те, що навіть в один і той же  період часу мова різних людей (вік, фах, 
тощо), мова писемна і розмовна теж відмінні. 

Відомо, що існують історичні лексичні верстви, давні слова і висловлення, мовні 
символи, що для деяких стилістичних ситуацій не стратили своєї сили і зараз. Майже 
кожне слово в умовах спілкування, особливо в різноманітних ситуаціях усної комуніка-
ції, отримує певне стилістичне забарвлення та функцію. Власне в потребі взаємного ро-
зуміння слід виходити при вивченні  процесу взаємного пристосування розмовляючого і 
слухаючого – носіїв різних  мов. 

Отже, закон про державність української мови, що має втілення у всіх сферах  
суспільного життя, широко породжується у міжнародних відносинах. Якщо раніше ди-
пломатичне листування здійснювалось виключно російською мовою, то зараз всі доку-
менти, що виходять на дипломатичний рівень, складаються українською мовою.4 [4:165] 
Найбільш розповсюджений у дипломатичному листуванні документ – вербальна нота. 
Міністерство закордонних справ і посольства ведуть дипломатичне листування, як пра-
вило, за допомогою вербальних нот. Вербальні ноти використовуються для розгляду та 
рішення якнайкращого кола питань. У них розкриваються політичні, економічні, на-
уково-технічні та інші проблеми як двостороннього, так і багатостороннього характе-
ру.5[5:166]

Цікаві та приципово важливі з приводу міркування відомого літературознавця Петра 
Кононенка відтворюють реальність сприйняття навколишнього світу. Однак не може-
мо не помітити й того, що в них домінує об’єднуючий предмет послань: Україна. І ще 
– метод аргументації: історичного паралелізму (минуле - сучасне – висновок). Автор 
цікавиться: а що саме визначило стиль освідчення в любові до України Солженіцина”. 
Якою є справжня мета? Коли вірити молитовним запевненням, автор трактату  над усе 
дбає не тільки про благо Росії, а й України, він бачить, до чого призвели народ тота-
літарно-рабська імперія, політика національного нігілізму, й піклується: «как бы нам, 
вместо освобождения не расплющиться под его развалинами». Благородне бажання, - 
пише Петро Кононенко. – Але чи щире? Причина, очевидно, в тому, що Солженіцин не 
є “напівказахом”.6 [6:4] Бо коли він пам’ятає, що є майже напівкураїнцем,  то з цієї при-
чини його доброта набуває розмірів божественної благодаті, він згоден, щоб українцям 
належала вся... Малоросія. І якщо й чого хоче взамін, то це лише, щоб вони перестали 
бути українцями. Конкретніше, як пише автор, щоб злилися з росіянами і нарешті здій-
снили феномен того “дремотного неразличения наций”, якого прагнули царі, Сталін і 

4 Н.В. Ботвина, Державний статус української мови як фактор дипломатичної практики України, 
Київ 1992, с. 165-166.

5 Ibidem.
6  П. Кононенко. Якщо дивитись на світ з боку своїх кладовищ, «Літературна Україна» 1990, №5 

(4402), с. 4-5. 
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Брєжнєв, але не змогли здійснити, і цю благодатно-месіанську роль просто змушений 
завершити... Солженіцин.

Але  ж Солженіцин у даному разі – не лише індивід, Солженіцин – це явище, сфор-
моване століттями  рабської, мерзенної системи. Він це відчуває. Художні твори засвід-
чують, що він чимало зробив, тільки б вичавити з себе той морок віків. Проте, як засвід-
чує політичний трактат, психіка виявилася сильнішою за інтелект. І в цьому є слушність. 

І далі: - роздуми погляду на світ він спрямовує на надзвичайно вразливі події й 
обставини, які спрямували його критичне ставлення до відображення Солженіциним бо-
лючого питання про національне самовизначення.

“... сам російський народ не замислював цієї ідеології та практики, і його мова, куль-
тура – величезні здобутки вселюдського духу. І вони – також жертва тоталітарних ре-
жимів. Однак режими без підпорок триматися  не можуть. І хіба тільки цар та Погодін 
здійснювали фальсифікацію історії України? Не тільки запопадливі історикографи-ца-
редворці, а й О. Пушкін дивився на драму України та Мазепи й тріумф Петра очима... 
імператора.   Погляд   стовпів   імперії   визначив   і позицію В. Бєлінського, багатьох 
інших обдарованих людей. Зокрема й вихідців з України...”7 [7:5].                                          

Художнє  підтвердження цієї думки знаходимо в його роздумах про суб’єктивність 
людської особистості. Про це ми дізнаємося в зображенні найсуттєвішого, всього, чим 
живе і буде жити людство і яким є образ людини. Саме в такому аспекті розв’язує  це 
питання і Шевченко.

Тарас Шевченко повернув нації  не лише історичну самосвідомість, а й духовне 
здоров’я, гідність, віру в майбутнє, і саме його істинна народність стала крилами  щи-
рого інтернаціоналізму. І все було грандіозним надбанням усіх народів Росії, починаючи 
з російського. Тому були підстави сподіватися, що його уроки будуть творчо засвоєні.

Таким чином, за власним визначенням Петра Кононенка, на повну  сутність – заявляє 
про суть людського життя – особливо гостро ставить питання про долю української 
мови, виступає проти  однобокого розуміння узагальнення як абстракції. Адже люди-
ну досліджує ряд наук гуманітарного і природничого циклів. Суть проблеми, на нашу 
думку, саме в тому, щоб  встановити, як конкретно співідносяться матеріальна і духовна 
сторони людського життя в предметі художнього пізнання.

 Підсумовуючи наші міркування  про новизну погляду на світ в сучасних роз-
думах Петра Кононенка, треба сказати, що виникає потреба у окресленні змістового 
поля взаємообусловлених категорій: народ (нація) – природа світовідчуття оригіналь-
ної цивілізаційної рефлексії на оточуючий світ; історико-соціальні обставини буття 
конкретна, змінна, суспільно детермінована форма життя націй. Етнічний феномен 
– це етнічний домінант світопогляду, який проявляється у реальному житті не лише 
на рівні світоглядному, але й в особливостях нації, не лише на рівні світоглядному, але 
й в особливостях нації, національного характеру, національних етичних і естетичних 
пріоритетів, структурі мови. Матеріалом дослідження стали висловлювання з україн-
ської та польської преси. Вибір матеріалу  дав можливість виділення і опису найтипо-
віших мовленнєвих і комунікативних явищ у межах функціональних різновидів мовлення. 
Залежно від інтенції мовець може побудувати висловлювання з одним предикативним 
центром: „Православний Київ зустрічав Папу Римського. Католицький Львів про-

7 Ibidem
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щався з Понтифікатом. Майже тиждень Україна жила не лише „хлібом насущ-
ним”.[Українське слово: 5-11 липня 2001 р. 27 (3079) Київ, Шлях до Бога і Батьківщини].

 „Ojciec Święty  dziękował za przyjęcie szczególnie tym, którzy przybyli na spotkania z 
nim do Kijowa i Lwowa... Cytował też słowa poety ukraińskiego Tarasa Szewczenki: „Tylko 
we własnym kraju znajdziesz prawdę, siłę i wolnosć”. [NASZ  DZIENNIK, 28 czerwca 2001 
r., Nr 149 (1038), Jedność i harmonia].

 Номінувавши усі аспекти дії, мовець може побудувати поліпредикативне висловлю-
вання: „Древній Львів, у якому століттями мирно співіснували різні релігії, зустрічає 
велелюддям на вулицях, урочистою святковою атмосферою високого гостя - послан-
ця миру і добра Папу Римського Іоанна Павла II”. [Урядовий Кур’єр, № 113-114 (2040-
2041), Щира молитва на вівтар України, с. 1].  „Kiedy pojawil się papamobil, w górę poszły 
niebiesko-żółte sztandary narodowe. Witajemo! Witajemo! - śpiewali ludzie na powitanie 
Ojca Świętego”.  [PAPIEŻ NA UKRAINIE, RZECZPOSPOLITA, 28 czerwca 2001 r. w: 
Dziekuję Ci, Ukraino, że broniłaś Europy, s.4].

 Водночас, породження мовлення не заперечують наявності особливостей мовленнє-
во-мисленнєвої взаємодії чинників на домовленнєвому (внутрішньому) і власне мовлен-
нєвому (зовнішньому) етапах, зокрема специфічності механізмів розчленування задуму, 
формування особистих смиcлів, їхнього переходу в узуалізовані значення. Ця концепція 
не заперечує існування специфіки мовленнєво-мисленнєвих процесів вербалізації при-
наймні у межах трьох його „модулів”: спонукального, формуючого і реалізуючого, див., 
наприклад [Шмидт 1978: 98; Зимняя 1985: 158-159]. Див. також узагальнену схему вер-
балізації у [Кубрякова 1991: 78]. Для авторів цієї моделі істинною залишається думка 
Л.С. Виготського про те, що загальний напрямок мовленнєво-мисленнєвого процесу 
можна визначити як рух від „мотиву, що породжує будь-яку думку, до формування 
самої думки у внутрішньому слові, а згодом у значеннях зовнішніх слів і, нарешті, в 
словах” [Выготский 1956: 381].

 Лінгвістично це можна уявити у вигляді трансформації багатомірних структур бага-
тозначного контексту в лінійно організовані: „Не  встиг Папа Римський поцілувати у 
Борисполі українську землю, як більшість політиків і журналістів поквапилися на-
звати його візит на берегу Дніпра „епохальним” та „історичним”. Вони не поми-
лилися. Правда, „епохальність” та „історичниість” кожен тлумачив по-своєму”. 
[Українське слово, Шлях до Бога і Батьківщини: 27(3079)Київ, 5-11 липня 2001 р.]. 

 „Wizyta Jana pawła II na Ukrainie pokazała w sposób dobitny, że 10 lat demokracji nie 
było w stanie przełamać dziedzictwa komunistycznego z jakim w  większości krajów boryka 
się Kościół prawosławny. Trzeba jednak przyznać, że żaden inny Kościół na świecie nie 
złożył takiej hetakomby krwi, jaka przypadła prawosławiu”. nie złożył takiej hetakomby krwi, 
jaka przypadła prawosławiu”. [ ŻYCIE 5  28 czerwca 2001, Prawosławie w poszukiwaniu 
tożsamości].

 Джерело сучасного логіко-комунікативного і функціонально-комунікативного під-
ходу спостерігаємо за найсуттєвішими його ознаками  в українській та польській мовах:  
широке залучення понять логіки, психології теорії мовленнєвої діяльності,  комунікатив-
ної лінгвістики (див., наприклад [Апресян 1995, Бацевич 1997; 1999; Логический анализ 
1990 та ін.). На нашу думку, найзагальнішою ознакою, яку можна покласти в основу як 
сучасного підходу до явищ української та польської мов, є ознака усвідомлювання та не-
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усвідомлювання, причинами яких можуть стати ускладнені зовнішні умови комунікації. 
Розгляд подібних випадків дає змогу сформулювати важливий семантичний закон, який 
діє у межах аналізованого етапу: аспекти початкового задуму, виділені автором тексту, 
повинні номінуватись  на етапі поверхневої структури, як правило, один раз. Подвійна 
номінація аспектів можлива, якщо у межах одного з них здійснюється уточнення за пев-
ним параметром. 

Культура – це не тільки все те, що створене руками й розумом людини, але й спосіб 
суспільного поводження, що виражається у народних звичаях, у ставленні один до одно-
го, до праці, до мови. Як бачимо, культура і мова, тісно переплітаючись, доповнюють 
і збагачують одна одну. Це легко простежити, якщо звернутись до текстів слов’янських 
мов. Обсяг наших дослідів обмежено до культури слов’янських мов, що віддзерка-
люють культурні і економічні досягнення народу та його соціальний стан, а також  
до розуміння слова в контексті культури, що завжди має соціальну спрямованість. 
Слово в культурі як у соціальній практиці постає в різних об’єктивізаціях: традиційна 
включеність до ритуалу, система табу, правові норми, зафіксовані в текстах ідеали, вер-
бально оформлені прагнення соціальних змін тощо. В мові, у спілкуванні воно ніколи 
не постає ізольовано-самодостатнім. Розвиваючись у тісному зв’язку з апелятивами і 
підпорядковуючись  законам мови, слово виділяється в мовній системі у функціональ-
ному і формальному відношенні, представляючи собою цікаві явища. Ці багатогранні 
властивості слова, а саме всесторонній зв’язок його з життям народу і мовою, культурні 
та лінгвістичні особливості зумовили цінність при рішенні мовних питань. Слово в кон-
тексті вступає у складні взаємозв’язки. Підтримуючись всією сукупністю засобів. слово, 
в свою чергу, підтримує, цементує весь контекст. Таким чином створюється стильова 
єдність контексту. Конкретних виявів стильової єдності дуже багато, вони притаманні 
будь-якому справжньому мистецькому явищу.

Етнокультура  загалом розглядалася певний час у фольклорному значенні, за яким 
духовні і матеральні параметри народної культури ототожнювалися. Так, М. Рабинович 
визначав “етнічний аспект культури” як водночас виробничу та невиробничу культуру, 
тобто як сферу постійного задоволення матеріальних і “духовних вимог людей”8[8:220] .

Безумовно, аналіз етнокультури в такому широкому зрізі, коли  до неї  відносять 
етнопсихологічні чинники, духовну культуру, фольклор, народне мистецтво, матеріаль-
ну культуру тощо має рацію і сьогодні, але зміна ідеологізованих парадигм зумовила 
набагато глибше й грунтовніше розуміння етнокультури, що включає до цієї категорії і 
культурософські виміри. 

Система  етнокультури – це складне багаторівневе утворення зі своїми елемента-
ми  і зв’язками взаємодії. В етнокультурі існує своєрідний прошарок архаїчних стерео-
типів і уявлень, завдяки яким етнокультура має не тільки просторові, але й часові виміри, 
доступні почуттєво-емоційному. духовному перетворенню. 

Етнокультура, в нашому розумінні, - це все те,  що належить тому чи іншому на-
родові як своєрідному історичному та антропологічному утворенню, яка змінюється з 
плином історії, зберігаючи водночас у цих змінених формах більш або менш постійні 
характеристики.

8 Карпенко Ю.О. Етюд про долю // Мовознавство. – 1999. - № 4-5. – С. 220-221.
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 Розуміння етнокультури упродовж тривалого часу було пов’язане з “соціумною” 
парадигмою  у значенні етнічного етногенезу.  В межах цієї традиції етнокультура 
розглядається і в функціональному аспекті, де друга частина цього  терміна виконує 
інтегративну роль стосовно етнічної  цілісності. Однією із суттєвих функцій культури 
в етнічній системі  є знаково-символічна функція. яка об’єднує етнос у систему, адже 
сигніфікативній функції культури належить вагома роль як  в об’єднанні представників 
одного етносу(етнічна інтеграція), так і в розмежуванні представників різних етносів 
(етнічна диференціація)9[9:12].

Крім того, етнокультура  виконує комунікативну, пізнавальну, опредметнюючу (зна-
ками є всі зразки матеріальної і духовної культури), відтворювальну (забезпечення фі-
зичного існування етносу в результаті обміну речей між природою і людиною) функції. 

Культура як антропологічний феномен є суттю людини, її здатністю усвідом-
лювати і сприймати навколишній світ,  в тому числі свою етнокультуру, бо кожна з 
етнічних культур має свої особливості в структурах сприйняття і розумінні простору, 
часу, кольору, звуку. Кожна з них  формує свою картину світу, що стабілізує етнос і його 
культуру. Основою тривкості етнокультури виступає система традиції, своєрідна колек-
тивна пам’ять, що акумулює етнокультурну інформацію і передає її від покоління до 
покоління.  “Традиції – це згустки історії, ставлення до них є ставлення людини до своєї 
історії”10[10:78-82].  Не випадково, що І. Гердер спробував віднайти зв’язок  між тради-
ційним надбанням культури і онтологічними умовами людського буття, що втілюється у 
мові, звичаях, різних  видах мистецтва тощо. Причому культура регулює не лише рівень 
інформації, необхідний для відтворення етносу, а й ступінь іншоетнічних запозичень. 
Цей механізм не може дозволити, щоб у структурі етносу переважали іншородні компо-
ненти, які не сприймаються як свої, національні. Традиція – це досвід, накопичений у 
вигляді уявлень про ці компоненти і засоби їх визначення або символізації11[11:229-234]. 

Регулювання етнокультурної інформації здійснюється через етнічні стереотипи 
(накопичені ц свідомості людей духовні надбання, емоційно забарвлені образи переда-
ють знання, які поєднують у собі елементи опису, оцінки, тобто створюють стандартизо-
ваний образ). Це усталені форми етнічної поведінки, так би мовити, її штампи, шаблони, 
а до певної міри і зразки, відшліфовані багатовіковим досвідом народу. Вони є суттю 
механізму традицій. Уперше термін  “стереотип” увів у1922 р. І. Ліппман, який пояс-
нював його використання в етнокультурі принципом економії зусиль, характерним для 
буденного людського міркування. Принцип цей реалізується в тому. що люди прагнуть 
не реагувати  щоразу по-новому на нові факти і уявлення, а підводити їх під  уже існуючі 
категорії.  Проявляєть він і у захисті  групових цінностей, виконуючи при цьому суто со-
ціальну функцію: тут створюється “ефект призми” – бажання оцінювати якості інших 
народів через призму власної системи цінностей.

9 Карпенко Ю.О. Чи існував скотарський  етап слов’янського язичництва //Мовознавство. – 
1996. -  № 2-3. – С. 12-17.

10 Коваль О., Боднар К. Іконічні можливості культурних концептів ( в аспекті потебнянських 
студій)// Антропоцентричний підхід у дослідженні мови: матеріали  VII Міжнародних Карських 
читань 13-14 травня 1998 р. – Ніжин: Науа-сервіс, 1998. – С. 78-82. 

11 Кононенко В.І. Національно-мовна картина світу: зіставний аспект (на матеріалі  української 
та російської  мов)// Мовознавство. – 1996. - № 6. – С. 229-234.
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Зарубіжні етнопсихологи виокремлюють чотири характеристики стереотипу, або, як 
назвав їх  Л. Едвардс12[12:387],  вимірів:

1. Зміст стереотипу, тобто сукупність характеристик, приписуваних якій-небудь 
етнічній групі.

2. Єдиноподібність – ступінь узгодженості респондентів тих або інших характерис-
тик.

3. Напрям – загальне позитивне або негативне уявлення об’єкта  стереотипізування.
4. Інтенсивність – ступінь упередженості щодо стереотипізуючої групи.
Етнічні стереотипи – елемент національної психології. Вони формуються як на 

рівні буденної, так і абстрактної свідомості і є поєднанням емоційних, регіональних та 
вольових елементів. Л. Гумільов13[13:3-11] дослідив структуру етнічного стереотипу по-
ведінки, під яким він розумів визначену норму взаємин.

Зміст етнокультурного стереотипу за Л. Гумільовим зводиться до культурної норми у 
самому  широкому розумінні цього слова, яка поєднує стильові особливості життя. одягу, 
житла, спілкування тощо. Стереотип як норма має якості узагальнювати ці особливос-
ті етнічного розуміння, що на рівні етнічної свідомості сприймається як узагальнення 
“ми”.  

Етнічні стереотипи є кодом етнічної культури. Етнічне кодування характерне  не 
тільки для традиційно-побутової, а й для сучасної культури, хоча воно не так чітко ви-
ражається. Це пов’язано з ускладненням соціального буття, яке відповідно ускладнює і 
систему кодування: воно дедалі більше заглиблюється у сферу психіки, національного 
характеру, духовної культури і. природно, проявляється не стільки в зовнішніх ознаках, 
скільки у внутрішніх, чуттєвих чи поведінкових.

Збереження етнокультурних традицій і, зокрема, системи етнічних стереотипів, ма-
ють непересічне значення, бо від нього залежить не тільки доля етнічної культури, а 
значно  більше  -  цілісність етносу. 

Національна культура – це не лише мистецтво, - народне чи професійне, а й спо-
сіб поведінки, політична культура тощо. Національна культура – це синтез етнічного, 
народного і національного, переосмисленого, засвоєного, тобто такого, що збагачує на-
ціональне.  В основу національної культури покладено знакову систему, хоча роль етніч-
них стереотипів у ній не така, як в етнічній культурі. Етнічні стереотипи пробуджують 
національну культуру тоді, коли вони набувають значення національного символу, що 
можливо лише в ситуації високого духовного піднесення нації.  Каталізатором при цьому 
виступає національна самосвідомість – не просто усвідомлення причетності до рідної 
культури, а й особливе розуміння її ролі в консолідації нації, у формуванні її національ-
них інтересів.

Національна самосвідомість як етнічний показник в етнографічній науці розгля-
нута П. Кушнером14 [14;345], який  під етнічною  самосвідомістю розуміє осмислення 
індивідом своєї належності до певного етносу, етнічних форм, в яких відображаються 

12 Концепт движения в языке и культуре. – М.: Индрик, 1996. – 387 с.
13 Кочерган М.П. Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження // Мовознавство. 

– 1996. - № 2 – 3. – С. 3-11.
14 Леви-Брюль К. Первобытное мышление /Пер. с фр. и под ред. В.К. Никольского. – М.: Атеист, 

1930. – 345 с.
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об’єктивно існуючі ознаки етносу – елементи суспільної  й особистої свідомості – власні 
потреби, потреби й інтереси етносу як у взаєминах з іншими націями та народами, так і 
в подальшому своєму розвитку.

У соціумі національна самосвідомість посідає певне місце в системі уявлень і про-
цесів, які складають структуру суспільства і виконують певні функції. Поруч із сплеском 
етнічної самосвідомості, пдвищенням інтересу до історії і культури свого народу існу-
ють і зворотні тенденції, що пов’язані з послабленням і навіть втратою почуття етнічної 
приналежності.

Національну самосвідомість живлять так звані етнічні джерела, з-поміж яких можна 
виокремити:

1. Рід, пов’язаний з походженням.
2. Психологічні стимулятори.
3. Культурні стимулятори.
4. Соціальні стимулятори.
Етнічне джерело, пов’язане з родовою  пам’яттю, живиться усвідомленням спіль-

ності походження та спільною історичною долею народу. Родове почуття – продукт со-
ціально-біологічної природи – найяскравіше проявляється в іншоетнічному середовищі 
та екстремальних ситуаціях, коли виникає в об’єднанні “своїх по роду й племені”. 

Ю. Бромлей15[15:204] дає найбільш повну  характеристику структури національної 
самосвідомості у широкому її розумінні, підкреслюючи такі елементи:

1. Національна  ідентифікація.
2. Автостереотипи – уявлення про типові риси своєї спільноти, її властивості 

як цілого.
3. Уявлення про спільноту історичного минулого нарду.
4. Територіальна спільність (рідна земля).
Уявлення про історичне минуле є одним із компонентів національної самосвідомості, 

якщо розуміти його широко – не тільки як ідентифікацію людей за національною озна-
кою, але й як образ “ми” загалом, тобото уявлення про риси народу, його культуру тощо. 

Національна самосвідомість формується не тільки за логікою накопичення та від-
бору інформації загалом, яка передається з покоління  в покоління. але передовсім інфор-
мації., яка є культурною спадщиною цього народу і яка найбільш співзвучна сучасному 
національному настрою, національним духовним запитам. Без чітко визначеної націо-
нальної самосвідомості національна культура загалом неможлива, бо вона – категорія не 
тільки етнічна, а й етносоціальна. 

Відомий  англійський етнолог Е. Сміт16 [16:424] запропонував схему, згідно з якою, 
структуру кожного етносу можна зобразити у вигляді трьох соціальних кіл: 

1. Ядро.
2. Маргінальний прошарок.
3. Етнічні категорії. 
Представникам ядра властивий найвищий ступінь самосвідомості й самоідентифі-

кації з основним етносом. який перебуває на своїй території (межі етнічної самосвідо-
мості не збігаються з межами, які визначаються за фактором розміщення). Концентрація 

15 Логический анализ языка. Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – 204 с.
16 Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке. – М.: Индрик, 1999. – 424 с.
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внутрішніх потреб етногенезу на побутовому рівні культури  пояснюється повним  об-
меженням отримання етноважливої інформації. Міжетнічні процеси інтенсивно відбу-
ваються у сфері матеріальної культури, в царині ж духовної культури етнічна специфіка 
зберігається довше. 
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о нЕКоторЫХ оСоБЕнноСтЯХ  
вЕрБаЛЬного и нЕвЕрБаЛЬного ПовЕдЕниЯ ЛЕКтора

У статті розглядаються особливості вербальної та невербальної поведінки бри-
танського та австралійського лектора. Специфіка лекторського мовлення полягає в 
узгодженні вербальних та невербальних компонентів, які виявляються у використанні 
різноманітних просодичних засобів, а також міміки і жестів.

Ключові слова:  вербальний, невербальний, просодичні засоби, міміка, жести.
В статье рассматриваются особенности вербального и невербального поведения 

британского и австралийского лектора. Специфика лекторской речи заключается в со-
гласованности вербальных и невербальных компонентов, проявляющихся в использова-
нии различных просодических средств, а также мимики и жестов.

Ключевые слова: вербальный, невербальный, просодические средства, мимика, 
жесты.

The article deals with the peculiarities of verbal and nonverbal behavior of British and 
Australian lecturers. The specific feature of their speech lies in the coordination of verbal 
and nonverbal components which is achieved through the usage of various prosodic means, 
mimicry and gestures. 

Key words: verbal, nonverbal, prosodic means, mimicry, gestures.

Изучение коммуникативного поведения представителей различных лингвокультур-
ных общностей, как в теоретических, так и в прикладных целях, на современном этапе 
развития лингвистических исследований является первостепенной задачей.

Под коммуникативным поведением понимаются реализуемые в коммуникации пра-
вила и традиции общения, характерные для той или иной лингвокультурной общности. 
В коммуникативное поведение входит как вербальное, так и невербальное общение, по-
лучающее в актах общения коммуникативную интерпретацию  [1:49].Коммуникативное 
поведение имеет национально-специфический характер и выступает как аспект проявле-
ния в общении языковой личности. Национально-культурная специфика коммуникатив-
ного поведения реализуется в нормах коммуникативного поведения, которые позволяют 
характеризовать конкретное коммуникативное поведение как нормативное или ненорма-
тивное. О нормах коммуникативного поведения принято говорить в трёх аспектах: обще-
культурные нормы, ситуативные нормы и индивидуальные нормы [2:32].
©   Степанова О.К., 2012

ПСиХоЛогіЯ мови і КуЛЬтури
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Наибольший интерес в научном плане представляет кросс-культурное исследование 
ситуативных норм коммуникативного поведения, когда общение ограничено темой об-
щения, составом общающихся. Коммуникативное поведение характерно не только для 
лингвокультурной общности – народа в целом, но и для отдельных территориальных, 
профессиональных, возрастных групп коммуникантов, отдельных социальных ролей 
[5: 128].

Исследование коммуникативного поведения названных групп носителей языка и 
культуры позволяет выявить и разработать пути повышения эффективности коммуника-
ции в различных ситуациях общения.

актуальность данного исследования заключается в попытке изучить специфику 
взаимодействия вербальных, в первую очередь просодических, и невербальных средств 
при совместной реализации коммуникативных задач.

Целью данного исследования является установление закономерностей взаимодей-
ствия вербальных и невербальных средств, проявляющихся в коммуникативном поведе-
нии британских и австралийских лекторов. 

Исходя из основной цели исследования, в его задачи входило выявить особенности 
просодических и невербальных средств к отражению коммуникативного поведения в 
аспекте социокультурной специфики.

материалом исследования послужили лекции британского и австралийского лек-
торов. Лекция Сэра Кена Робинсона из Великобритании «Bringon the learning revolution», 
длительностью 16 минути австралийского лектора Энн МакГрет «The Irish, the aborigines 
and Australian colonisation», длительностью 47 минут.

Основным методом исследования был выбран перцептивный анализ, проведенный 
самим исследователем.

общение, будучи сложным социально-психологическим процессом взаимопо-
нимания людей, осуществляется по следующим основным каналам: речевому (вер-
бальному, от лат. «устный, словесный»); неречевому (невербальному).

Речь как средство общения одновременно выступает и как источник информации, и 
как способ воздействия на собеседника/аудиторию.

В структуру речевого общения входят: значение и смысл слов, фраз, а также рече-
вые звуковые явления: темп речи (быстрый, средний, замедленный), модуляция высо-
ты голоса (плавная, резкая), тональность голоса (высокая, низкая), ритм (равномерный, 
прерывистый), тембр (раскатистый, хриплый, скрипучий), интонация. Наблюдения по-
казывают, что наиболее привлекательной в общении является плавная, спокойная, раз-
меренная манера речи [3: 4].

Интонация передает смысловые и эмоциональные различия высказываний, отражает 
состояние и настроение говорящих, их отношение к предмету беседы или друг к другу.

Невербальное поведение играет важную роль в процессе коммуникации. Однако она 
частично определяется коммуникативной позицией участников.

Когда человек выступает в роли реципиента, анализирующего сообщение, он уде-
ляет большое внимание невербальному поведению коммуникатора и хорошо запоми-
нает его.

Самым мощным передатчиком информации является лицо человека, затем руки, кор-
пус и, наконец, ноги и ступни.
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В соответствии с существующей в исследованиях научного стиля традицией компо-
зиционного членения лекции, в каждой из изученных лекций были выделены следую-
щие композиционные части: вступление, основная часть и заключение [1: 114].

Британский лектор Сэр Кен робинсон – один из ведущих специалистов в области 
развития человеческого капитала, сфера его изысканий - творческое мышление, образо-
вание и инновации. 

Мужчина, родился 4 марта 1950 г., Англия, Ливерпуль. Место работы–Университет 
Уорвик, должность -профессор. 

Лекция: Bringon the learning revolution. (Поспособствуем революции в обучении). 
Длительность лекции 16 минут.
Контакт с аудиторией устанавливается мгновенно, благодаря шуткам лектора. Он ис-

пользует множество цитат всемирно-известных авторов. Несмотря на повествование в 
веселом и юмористическом духе, лектор доходчиво раскрывает основную суть темы. В 
завершении –зал аплодирует стоя. 

I. Вступление.
В ходе изучения коммуникативного поведения лектора были выявлены следующие 

закономерности. Лейтмотивом вступительной части лекции является риторическая за-
дача установления контакта с аудиторией.

В задачу установления контакта входит весь комплекс средств вербального и невер-
бального уровня, находящихся во взаимодействии. 

Пример:
«-Why don’t you wear watch? –It’s a single function device! –No, no. Ittellsus the date.» 

Лектор сопровождает данное высказывание эмоциональной мимикой, взглядом, и в силу 
юмористического жанра повествования, он сам улыбается и смеется, но сдержано. Же-
стами лишь демонстрирует положение часов на руке.

Данный пример демонстрирует использование лексики, относящейся скорее к раз-
говорному стилю, предложения простые, короткие, ничем не осложненные. Просодиче-
ское оформление приведенных текстовых отрезков в полной мере соответствует реали-
зации задачи установления контакта. Следовательно, не сообщая никакой существенной 
информации, лектор выбирает такое просодическое сопровождение, которое создает 
впечатление своеобразной беседы со слушателями. Как показывают результаты исследо-
вания, средства всех уровней языковой структуры: разговорная лексика, неосложненные 
короткие грамматические конструкции самым активным образом участвуют в реализа-
ции таких риторических приемов установления контакта, как объединение себя с ауди-
торией, прямое обращение к слушателям [7: 34]. 

Невербальный аспект коммуникативного поведения британского лектора характери-
зуется целенаправленным использованием жестов в функции подчеркивания информа-
ционных центров, а также усиления ритмической организации речи. Из используемых в 
указанных функциях жестов следует особо выделить движения рук сверху вниз, реали-
зуемые синхронно с ядерными тонами информационных центров.

II. Основная часть.
Кен Робинсон говорит о радикальном изменении от стандартных школ к индивиду-

альному обучению, т.е. нужно создать условия, при которых естественные таланты детей 
смогут расцвести.
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В композиционной части анализируемой  лекции лектор использовал в риториче-
ских целях вопрос к аудитории, причем в одних случаях это были  риторические вопро-
сы, на которые лектор не намеревался получить ответ аудитории, а давал ответ сам, о 
чем свидетельствует использование высокого нисходящего тона в ядрах эмфатических 
центров на фоне суженого диапазона предъядерной части, средняя громкость, быстрый 
темп [8: 147].

В других случаях это были прямые вопросы к аудитории, на которые лектор ждал 
ответ. Были отмечены элементы диалога лектора с аудиторией.

- How many of you here are older than 25?
- Are many people here under the age of 25?
- Pick up your hands up if you wearing the watch.
На невербальном уровне жесты лектора крайне скупы и консервативны на протя-

жении всей лекции. Основной аспект невербального коммуникативного поведения –это 
мимика лица, взгляд, повороты головы, улыбка.

III. Заключение.
Анализ коммуникативного поведения британского лектора в заключительной ча-

сти анализируемой лекции показал, что просодическое оформление этой части лекции 
демонстрирует выделение информационных центров и сопровождается повышением 
громкости. Скорость речи варьируется незначительно в пределах от средней до повы-
шенной. На протяжении всей лекции автор подтверждает свои слова, в основном, кивка-
ми головы и взглядом. При словах «…but believe!» он широко открывает глаза и подни-
мает брови. Частотная жестикуляция не присуща лектору. Иногда К.Робинсон усиливает 
ударные слова жестами, как бы ставя ударение рукой (пальцами) на слове, которое хочет 
выделить. Перечисление демонстрирует на пальцах обеих рук.

Невербальные средства заключительной части лекций выполняют функцию усиле-
ния ритмической организации высказываний, каждый жест соответствует ударному слогу. 
Была отмечена связь между частотой ритмических жестов и темпом речи лектора. Все не-
вербальные средства в коммуникативном поведении лектора в заключении, являются рав-
ноправными партнерами вербальных при передаче информационной структуры лекций. 

При выражении: «We don’t teach American history, we suppress it.» на слове “suppress” 
он двумя руками делает движение вниз.

В завершении лекции, К.Робинсон цитирует стихотворение и последние его стро-
ки произносит с замедленным темпом речи, выделяя паузами каждое слово, «“… 
Ourchildren |spreadtheirdreams| beneathourfeet, |and we should read softly», при этих словах 
лектор уставил свой взгляд в зал, пристально осматривая аудиторию (людей) и изредка 
поворачивая голову, что позволяет предположить, что использование послогового про-
изнесения служит дополнительному выделению ядра смыслового центра. Такое просо-
дическое послоговое оформление связано прежде всего с информационной значимостью 
завершающих лекцию выводов.

австралийский лектор профессор Энн макгрет (AnnMcGrath)
Женщина, в возрасте  50 лет, профессор истории, Директор Центра Туземной исто-

рии Австралии.
Лекция: «The Irish, the Aborigines and Australian Colonisation» (ирландцы, або-

ригены и колонизацияавстралии).
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Длительность лекции – 47 минут
I. Вступление.
Вступление данной лекции характеризуется эмоциональными всплесками, воскли-

цательной интонацией и быстрым темпом речи. Лектор начинает лекцию с введения в 
тему, ее названия. Вступительную часть австралийской лекции характеризует короткое, 
неформальное приветствие, которое, как по лексико-грамматическим, так и по просо-
дическим признакам относится к разговорному стилю. Во вступлении заметно демон-
стрируется ведущая роль невербальных средств в функции установления контакта, сня-
тия психологической дистанции между лектором и аудиторией. Лектор в начале лекции 
улыбается, держит руки на поясе или в карманах, почесывает нос. В целом невербальное 
коммуникативное поведение производит впечатление раскованности, свободы, раскре-
пощенности и тем самым задает тон дальнейшему общению.

Например:
«…A person I was most terrified was definitely Patric O’Farrel, because he had a terribly 

furrowed brows…» При словосочетании  «terribly furrowed brows» лектор хмурит брови, 
морщит нос, тем самым изображая мимикой лица профессора, о котором ведет речь. 
Лектор обыгрывает каждое слово мимикой, взглядом. Жесты очень часто сопровождают 
направление движения ядерного тона в информационных центрах.

К особенностям невербального оформления описываемой композиционной части 
следует также отнести большое количество адапторов 

– лектор постоянно снимает и одевает очки, потирает лоб, почесывает нос и т.д. Ха-
рактерна также частая смена поз, постоянное передвижение по аудитории, хождение 
взад-вперед. В целом, спектр реализованных во вступлении невербальных средств очень 
широк, лектор использует практически все известные типы жестов, а именно иллюстра-
торы, эмблемы, адапторы. В реализации информационной структуры лекции вербаль-
ные и невербальные средства функционируют однонаправлено [5: 133].

II. Основная часть.
Лектор углубленно рассматривает  темы лекции об ирландских иммигрантах в Ав-

стралии, сопровождая повествование историями о своих родных, о своих корнях и об 
ирландском фольклоре. 

Стиль лекторской речи очень эмоциональный, живой, веселый.
В ходе исследования основной композиционной части лекции было отмечено, что 

проявление фактора экстраверсивности в коммуникативном поведении лектора проис-
ходит не только на лексико-грамматическом уровне за счет использования местоимения 
первого лица единственного числа в именительном и объектном падеже, но также часто 
посредством его просодического выделения.

В основной части эмоционально окрашенным примером являются слова  «….and I 
said“Whoo!”…» при данном выражении лектор сопровождает слово “Whoo!” яркой ми-
микой лица и округлением глаз, а также движением руки в сторону от себя. Произносит 
выражение с восклицательной интонацией.

«…the whole family will be stained!» на слове «stained» лектор делает интонационное 
ударение, а также прищуривает глаз и отводит вниз руку с открытой к залу ладонью.

Характерным жестом, наблюдавшимся в коммуникативном поведении австралий-
ского лектора, является «движение левой рукой от себя по направлению в зал», который 
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подчеркивает изложение, ведущееся от первого лица и предназначенное в конечном ито-
ге адресату, на которого этот жест направлен, т.е. аудитории. В некоторых случаях создается 
впечатление, что лектор жестом помогает себе выразить мысль, подобрать нужное слово. 

В целом, в основной композиционной части австралийской лекции наблюдается зна-
чительно большее, чем во вступлении количество невербальных средств в функции под-
черкивания, дублирования выраженных вербально значений. 

III. Заключение.
Просодический рисунок высказываний, характерный для заключительной части ав-

стралийской лекции, незначительно отличается от описанных при рассмотрении преды-
дущих композиционных частей.

Данная лекция имеет в основном повествовательную интонационную окраску, с пре-
обладанием частых восклицаний, которые оформлены высоким нисходящим тоном.

На протяжении всего доклада лектор сопровождает свою речь жестикуляцией, сме-
хом, взглядом, мимикой, периодически повторяя все вышеуказанные приемы невербаль-
ной коммуникации. Хотя заключение лекции не настолько эмоционально насыщенна, 
как вступление и основная часть, но и ей также присущи частотные невербальные при-
емы, сопровождающие вербальные высказывания.

Невербальным аспектом коммуникативного поведения на протяжении лекции явля-
ется касание оправы очков, лица, в частности носа, волос. Ярко выраженная мимика 
лица, улыбка, смех. Широкие жесты открытости от себя ладонями вверх в сторону зала. 
Подобные «открытые» позы воспринимаются как позы доверия, согласия, доброжела-
тельности, психологического комфорта. Лектор жестикуляцией усиливает акцент и уда-
рение на фразах и выражениях.

Жесты и речь – взаимодополняющие друг друга понятия. Жестикулирующий чело-
век придает своей речи дополнительные выразительные средства. Количество жестов и 
их амплитуда, напрямую связаны с эмоциональностью говорящего [5: 136]. 

Таким образом, в коммуникативном поведении лектора-женщины и лектора-мужчи-
ны выделяются определённые стратегии, предпочтения в выборе примеров невербаль-
ного поведения, различия в использовании просодических средств, а также мимики и 
жестикуляции [4: 118].

Результаты сопоставительного анализа показали, что характерными для британских 
лекторов приемами интимизации являются объединение себя с аудиторией, прямое об-
ращение к аудитории. Австралийцы используют в основном прием обращения внимания 
на себя, апеллирования к своему опыту. Во вступительной части лекции все лекторы 
реализуют одну и ту же задачу установления контакта. При этом контактоустанавли-
вающие приемы, использованные для реализации этой задачи британскими лекторами, 
существенным образом отличаются от тех, которые используют австралийцы.

В речи британского лектора за редким исключением отсутствует восходящее движе-
ние тона в ядрах информационных центров [8: 148]. Отмечена тенденция использования 
среднего или низкого нисходящего ядерного тона узкого диапазона на фоне как высо-
кой ровной, так и нисходящей ступенчатой шкалы среднего диапазона. Такие параме-
тры просодии как громкость и скорость характеризуются как средние и варьируются не-
значительно на протяжении всей первой композиционной части австралийских лекций. 
Такой просодический рисунок позволяет сделать вывод о монотонности просодии и, 
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следовательно, о ее довольно низких контактоустанавливающих качествах в этой части 
австралийской лекции [9: 234].

Кроме того, и у британских, и у австралийских лекторов уже во вступлении наблю-
дается реализация основного противопоставления «главное-второстепенное». При этом 
изложение наиболее значимых в информационном отношении фрагментов сопрово-
ждается у британских лекторов более четким выделением информационных центров, в 
ядрах которых часто отмечается нисходящий тон высокого уровня расширенного диапа-
зона на фоне низкого тонального уровня предъядерной части, на отрезке информацион-
ного центра громкость речи повышается, а скорость существенно замедляется. Реализа-
ция основного противопоставления осуществляется в обоих случаях за счет изменений 
таких просодических параметров, как громкость и скорость речи [7: 44].

Необходимо отметить активное участие невербальных средств в коммуникативном по-
ведении австралийцев в функции выделения информационных центров, причем направле-
ния жестов подчеркивали направления движения тона в ядрах информационных центров.

Общим в использовании невербального канала коммуникации в речевом поведении 
обоих лекторов является то, что основной характеристикой взаимодействия вербальных 
и невербальных средств является их согласованность. Причиной согласованности сле-
дует считать их семантическое единство для достижения того результата, на который 
нацелены все компоненты коммуникативного акта.

В конце заключительной части настоящего исследования предстоит выявить основ-
ные механизмы влияния британского и австралийского менталитета на особенности ком-
муникативного поведения лекторов –представителей соответствующих наций. 

В целом, язык лекций и языковая личность лекторов оказались малоизученными 
в лингвокультурологическом и социолингвистическом планах, что ещё раз определяет 
актуальность и подчёркивает перспективность дальнейшего исследования.
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гЕнЕЗиС Когнитивной мЕтаФорЫ 
в ФоКуСЕ ПонЯтиЯ Когнитивного БЕССоЗнатЕЛЬного

Стаття присвячена розгляду механізмів породження когнітивної метафори і ролі 
безсвідомих когнітивних процесів в її виникненні. 

Ключові слова: когнітивна метафора, метонімія, когнітивне безсвідоме.
Статья посвящена рассмотрению механизмов порождения когнитивной метафо-

ры и роли бессознательных когнитивных процессов в её порождении. 
Ключевые слова: когнитивная метафора, метонимия, когнитивное бессознатель-

ное.
The present article analyzes mechanisms of cognitive metaphor creation and the role of the 

unconscious cognitive processes in its generation.
Key words: cognitive metaphor, metonymy, cognitive unconscious.

Анализ определений метафоры и метонимии в специальной литературе показал ма-
гистральные линии переосмысления сущности этих явлений в свете когнитивного под-
хода: 

– от понимания метафоры и метонимии как тропов к признанию их базовыми меха-
низмами мышления; 

– от понимания сущности метафоры и метонимии как собственно языковых явлений 
к пониманию их как способов категоризации знания; 

– от осмысления метафоры и метонимии как механизмов, противопоставленных по 
принципу переноса, к признанию факта их регулярного взаимодействия на когнитивном 
и языковом уровнях.

Сложная природа метафоры не могла не привлечь к ней внимания учёных разных 
сфер науки, изыскания которых обозначили контуры феномена метафоры и проиллю-
стрировали продуктивность объединения усилий и инструментария разных наук в из-
учении когнитивной деятельности в широком её понимании. Н.Д. Арутюнова пишет: 
«Изучение метафоры традиционно, но было бы неверно думать, что оно поддерживается 
только силой традиции. Напротив, оно становится всё более интенсивным и быстро рас-
©   Илюхина Н.А., 2012
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ширяется, захватывая разные области знания <…>. Интерес к метафоре способствовал 
взаимодействию названных направлений научной мысли, их идейной консолидации, 
следствием которой стало формирование когнитивной науки, занятой исследованием 
разных сторон человеческого сознания» [1: 3].

Обсуждая вопросы образования метафор, не приходится говорить о метафоре во-
обще, следует дифференцировать разные её типы. Среди типов метафоры,  выделяемых 
в многочисленных типологиях, в свете заявленной темы наиболее противопоставлены 
две разновидности: 

1) метафоры, называющие собственно предметные сущности и выступающие в но-
минативной и образной функциях: ножка стула, горлышко бутылки, шляпка гриба,  либо 
огненный шар солнца, змеистая река и мн. др.;

2)  метафоры, категоризующие знания об абстрактных сущностях, которые при ко-
дировании опыта их познания в памяти нуждаются в опоре на конкретно-предметные 
сущности: жизненный путь, строить властную вертикаль, вспыхнуло чувство, эта 
мысль не идёт из ума; угасающий день. 

Принципиальная разница между этими типами заключается в следующем. Образо-
ванию метафор первого типа предшествует впечатление о сходстве двух реалий, которое 
и становится основанием для метафоры. Метафоры второго типа (когнитивные мета-
форы) не предполагают изначального сходства (так как невозможно уловить сходство 
между сенсорно воспринимаемой реалий и абстракцией), сходство создаётся в резуль-
тате образного отождествления двух реалий: мысль не идёт из ума: ум = вместилище, 
мысль = живое существо. 

Приведём определение когнитивной метафоры: «Когнитивная метафора (син. кон-
цептуальная метафора; cognitive / conceptual metaphor) – одна из форм концептуализа-
ции, когнитивный процесс, который выражает и формирует новые понятия и без кото-
рого невозможно получение нового знания. По своему источнику когнитивная метафора 
отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между разными инди-
видами и классами объектов. При наиболее общем подходе метафора рассматривается 
как видение одного объекта через другой и в этом смысле является одним из способов 
репрезентации знания в языковой форме. Метафора обычно относится не к отдельным 
изолированным объектам, а к сложным мыслительным пространствам (областям чув-
ственного или социального опыта). В процессах познания эти сложные непосредствен-
но ненаблюдаемые мыслительные пространства соотносятся через метафору с более 
простыми или с конкретно наблюдаемыми мыслительными пространствами (например, 
человеческие эмоции сравниваются с огнем, сферы экономики и политики – с играми, 
спортивными соревнованиями и т.д.)» [2: 55].

Термин когнитивная метафора означает, что она формируется и существует на мен-
тальном уровне. Её доязыковая природа выражается в том, что соответствующее мен-
тальное представление проецируется на язык обилием разных лексических средств. Так, 
метафора власть – здание  воплощается в выражениях строить демократию, разрушить 
властную вертикаль, эпоха перестройки, здание государственности, фундамент госу-
дарства, этажи власти и мн. др., то есть образ вербализуется лексическим множеством. 

Когда говорят о когнитивной метафоре, имеют в виду отнесённость соответствую-
щего образа (огня, строения, дороги, вместилища и др.) к абстрактной реалии (времени, 
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эмоциям, интеллекту, социальным явлениям и т.д.) как к объекту её приложения. Лекси-
ко-семантическое варьирование образа, наблюдающееся, как правило, при интерпрета-
ции именно такой реалии (см. выше иллюстрацию метафоры власть – здание), как раз 
и обеспечивает реализацию основной функции когнитивной метафоры – образную кон-
цептуализацию знаний об абстрактной реалии в логике другой реалии, знания о которой 
в обыденном сознании структурированы и упорядочены. 

Обратимся к генезису когнитивной метафоры. Напомним, что этот тип метафоры не 
предполагает изначального сходства между двумя реалиями, которое могло бы послу-
жить основанием для порождения метафоры; сходство между ними создаётся в резуль-
тате порождения метафоры. Процитируем вновь НД. Арутюнову: «Человек способен 
<…> улавливать общность между конкретными и абстрактными объектами, материей и 
духом (ср.: вода течёт, жизнь течёт, время течёт, мысли текут и т.п.). В этих послед-
них случаях говорят о том, что человек не столько открывает сходство, сколько создаёт 
его [Полужирным шрифтом здесь и далее выделено нами. – Н.И.]» [1: 8-9].

С лингвистической точки зрения когнитивная метафора квалифицируется как  ре-
зультат сдвига в сочетаемости предикатных слов (догорает костёр → догорает день), 
который приводит к синтезу нового понятия. 

Кроме этого, лингвист может оценивать категориальный статус двух отождествляе-
мых метафорой реалий и принципиальное различие их природы: «Особенности сенсор-
ных механизмов и их взаимодействие с психикой позволяют человеку сопоставлять не-
сопоставимое и соизмерять несоизмеримое» [1: 9]. Такие оценки типичны в трактовке 
когнитивной метафоры. Приведём еще одно высказывание, интересное для последую-
щих рассуждений: «Чем дальше отстоят друг от друга противополагаемые разряды 
объектов, тем ярче «метафорический сюрприз» от их контакта. Соположение далёкого 
(создание сходства) – один из важных принципов построения художественной речи и 
ещё одна причина родства метафоры с поэзией. <…> Для метафоры, таким образом, 
характерно установление далёких связей. В какой мере случайны эти далёкие отно-
шения? Они случайны в том смысле, что прямо обусловлены индивидуальным опытом 
и субъективным сознанием автора. Произвол в выборе метафоры – недвусмысленное 
свидетельство её поэтической природы, ведь поэзия – это царство случайного, неожи-
данного, непредсказуемого» [1: 20].

Приведённая лингвистическая интерпретация этого типа метафоры как результата 
сдвига в сочетаемости предикатных слов не объясняет её механизма. Непонятным оста-
ётся вопрос о том, что же послужило толчком для сдвига в сочетаемости и образования 
метафоры. Процитированные выше мысли Н.Д. Арутюновой – результат оценки уже 
возникшего метафорического выражения, в котором отождествлены две разные по при-
роде реалии, «далёкие» друг от друга в свете принципов категоризации знания.

Сам же механизм порождения когнитивной метафоры не поддаётся рефлексии 
лингвиста. Это обстоятельство заставляет менять логику её осмысления – обращаться 
к ментальным механизмам работы сознания и, в частности, ставить вопрос об оценке 
порождения когнитивной метафоры в аспекте роли  осознаваемых и неосознаваемых ког-
нитивных процессов. 

Когнитивная квалификация этого типа метафоры – как способа категоризации зна-
ния об абстрактном феномене по аналогии с сенсорно воспринимаемым, как когни-
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тивного процесса, который выражает и формирует новые понятия – указывает вектор 
поиска ответа на вопрос о механизме порождения этого типа метафоры в направлении 
ментальных процессов.

Проведённые нами исследования (см. о них в статьях [3], [4]) показали, что в гене-
зисе когнитивной метафоры одинаково важна роль как метафорического, так и метони-
мического механизмов, при этом на стадии порождения образного выражения действует 
метонимический механизм отождествления двух реалий, между которыми в сознании 
существуют отношения смежности (а не сходства). 

Поставим вопросы, отражающие суть рассматриваемой проблемы.
1) Если ощущение сходства является лишь результатом отождествления двух реалий, 

т.е. создаётся метафорой, что является критерием выбора образа? 
2) Имеет ли место собственно выбор образа в качестве ключевой метафоры при кон-

цептуализации знаний о реалии или отождествление двух реалий происходит неосоз-
нанно?

3) Как соотносятся прихотливость метафоры («метафорический сюрприз», «царство 
случайного, неожиданного, непредсказуемого», по Н.Д. Арутюновой) и, с другой  сторо-
ны, известная регулярность воспроизведения конкретного метафорического образа, обе-
спечивающая ему статус базовой для данной сферы метафоры? Не означает ли второе, 
что образование метафоры и последующее регулярное воспроизведение образа в данной 
сфере направляются неким ментальным механизмом?

Отождествление двух реалий (суточного времени и материального предмета – го-
рящего или движущегося; ума и вместилища) происходит на основе представлений о 
смежности между конкретной и абстрактной реалиями, объединёнными в сознании но-
сителя языка связями гештальтного типа. Иными словами, в процессе концептуализации 
знаний об абстрактной реалии потребность в опоре на образное представление удовлет-
воряется тем, что сознание незаметно для человека «подсовывает» образ, находящийся 
«поблизости». В таком случае речь должна идти не об отдалённых друг от друга обла-
стях, а о смежных, то есть ближайших.

Покажем с краткими комментариями суть отношений смежности, на которых стро-
ится ключевая когнитивная метафора в сфере осмысления суточного времени и менталь-
ной деятельности. 

1. В качестве средства образной концептуализации начала и конца дня используется 
образ огня, воплощенный в выражениях Догорает закат; В небе ясном заря догорала 
(Коол); Горит восток зарею новой (Пушкин); Пылает небосвод; Погасло небо осеннее… 
(Блок); Догорает день; Догорал вечер; Угасал длинный летний день… (Щукин). При-
ведённые  факты считаются классическими художественными метафорами, поскольку 
сходство между двумя представлениями очевидно и выражается в признаках «цветовая 
гамма» либо «уменьшение / увеличение интенсивности света», «понижение / повыше-
ние температуры», «уничтожение» («окончание») и т.д.

Однако своим происхождением – основанием для отождествления светлого времени 
суток и огня – эти метафоры обязаны не сходству между названными реалиями, а смеж-
ности: образ огня используется по отношению к небу, закату, восходу, заре, утру, дню и 
т.п. благодаря связи последних с солнцем – смежным с ними в пространственном, вре-
менном, причинно-следственном отношении. В связи с этим приведенные высказывания 
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мотивируются представлениями, выраженными в высказываниях типа Догорает солнце; 
Пылает светило; Погасло дневное светило (Пушкин), т.е. являются результатом мето-
нимического переноса способа моделирования солнца. Огонь, в обыденном сознании мо-
делирующий солнце, распространяется на другие, смежные с солнцем реалии: небосвод, 
закат, зарю, день, вечер, утро. См. такой перенос в рамках одной фразы: Усталое солнце 
уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро, и угасающий день плени-
тельно и ярко румянился (Гоголь): «солнце – огонь» → «день – огонь». 

За этим переносом стоит когнитивный акт установления связи между суточным вре-
менем и небесным светилом, с которым время связано отношениями естественной смеж-
ности. 

Аналогично выглядит картина функционирования в этой же сфере другого образа – 
перемещающегося предмета, под которым тоже подразумевается солнце как главный по-
казатель динамики суточного времени: … светило уходит за горизонт (Песков); Уста-
лое солнце уходило от мира… (Гоголь); Вот и ещё один день уходит: уходит солнце → 
уходит день; Солнце совершило свой обычный обход дома. День созрел и стал склонять-
ся к вечеру (Набоков): солнце склоняется к западу → день склоняется к вечеру; …в час, 
когда утро встает над Невой? (Матусовский): встает солнце → встает утро; …Прогля-
нет день как будто поневоле И скроется за край окружных гор… (Пушкин): проглянет 
и скроется за горы солнце → проглянет и скроется за горы день; …я вернусь домой на 
закате дня…(народ. песня): закат солнца → закат дня (Подробнее см. [4])

2. Известен факт широкого распространения образа «вместилище» в сфере «вну-
треннего» человека, прежде всего в сфере абстрактных, в том числе ментальных, сущ-
ностей. Конструкции в памяти, в душе, в воображении, в уме, в мыслях, в речи и мно-
гие подобные возникают в результате метонимического смещения модели вместилища 
с конкретной реалии (представлений о голове, теле как вместилищах) на абстрактные, 
смежные с ней в картине мира:

В голове мысль о поездке → в уме / в сознании / в воображении / в памяти и т.п. 
мысль о поездке → поездка в мыслях, в планах и т.п. 

После акта категоризации абстракций в образе вместилища в сознании возникает ас-
социация между памятью-вместилищем и другими видами вместилищ. Так рождаются 
метафоры типа Штопором памяти откупориваю понемножку Запыленные временем 
дни и века (Шершеневич), в которой память выступает в образе бутылки с настаиваю-
щимся вином (подробнее см. [3]).

Все ключевые для этих сфер метафорические образы возникли на базе отношений 
смежности, т.е. с участием метонимического механизма. И сфера ментальных состоя-
ний, и сфера суточного времени демонстрируют в процессах их образного моделирова-
ния одинаковую логику: метафорическое моделирование опирается на отношения смеж-
ности этих абстрактных феноменов с конкретными реалиями в картине мира говорящего 
коллектива. 

Таким образом, определяя генезис когнитивной метафоры, следует сказать, что от-
ношения смежности проложили путь метафоре – подготовили условия для отождествле-
ния двух реалий: суточного времени и солнца (пылающего, движущегося), ума и вме-
стилища. После отождествления абстрактного понятия времени и образа солнца, ума и 
вместилища сознание начинает соотносить две сущности на основе их сравнения, искать 
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между ними сходство, т.е. манипулировать образом огня, вместилища и др. как мета-
форой. Сравнение приводит к выявлению сходства между элементами метафорической 
модели по нескольким линиям; огонь – вечер: тепло, свет, цветовая гамма и т.д. На осно-
ве комплекса выявленных сознанием общих признаков происходит варьирование образа 
как метафоры, его конкретизация, связанная уже не с солнцем, а с огнем вообще, в том 
числе с костром, пожаром, см.:  Догорает пожарище дня (Карпенко). Так в сознании 
человека метонимия превращается в метафору: сыграв свою незаметную роль, она под-
готовила метафорическую категоризацию абстрактной реалии. 

Регулярное воспроизведение образа как метафоры в процессе его функционирова-
ния стирает следы его проникновения в данную денотативную сферу – проникновения 
неосознанного, обязанного соположенности двух понятий-представлений, не связанного 
со специальной установкой говорящего.

В результате регулярного воспроизведения метафорического и варьирования образа 
происходит его отрыв от мотивирующей реалии. Но, оторвавшись, образ не «порывает» 
окончательно с этой реалией. О сохранении  связи с ней свидетельствует наличие огра-
ничений при функционировании образа как метафоры. Так, образ огня используется при 
интерпретации утра и вечера, начала и конца летнего сезона, но не используется для 
характеристики других частей суток и времен года: догорает день / вечер / ночь, разгора-
ется утро / день, разгорается / догорает лето, разгорается весна при невозможности 
выражений *догорает утро, *догорает весна / зима. Эти узуальные ограничения – сви-
детельство того, что образное моделирование времени опирается на не вполне осознава-
емое ощущение его связи с солнцем. 

О сохранении исходной мотивирующей связи свидетельствуют и другие факты: ме-
тафорическая концептуализация времени в образах огня и перемещающегося предмета 
в контексте нередко сочетается с указанием на светило – главный индикатор суточного 
времени: Усталое солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро, и 
угасающий день пленительно и ярко румянился (Гоголь); Солнце совершило свой обыч-
ный обход дома. День созрел и стал склоняться к вечеру (Набоков). 

Эти факты позволяют судить о важности для сознания подобной эмпирической опо-
ры, способствующей закреплению образа в данной сфере. 

Отвечая на вопрос о принципах выбора образа в качестве ключевой для данной 
сферы метафоры, подчеркнём: образ предопределён отношениями смежности в картине 
мира: между солнцем и суточным временем, между представлением о голове как части 
тела и об интеллекте как свойстве мозга, локализованного в этой части тела. Другими 
словами, проникновению образа в конкретную сферу (огня – в сферу суточного време-
ни, вместилища – в сферу психики) способствует метонимическое отождествление двух 
реалий, за которым следует метафорическое осмысление его результата.

Обратимся к высказыванию Н.Д. Арутюновой: «Метафора отвергает принадлеж-
ность объекта к тому классу, в который он на самом деле входит, и утверждает включён-
ность его в категорию, к которой он не может быть отнесён на рациональном основании. 
Метафора – это вызов природе. Источник метафоры – сознательная ошибка в таксо-
номии объектов. Метафора работает на категориальном сдвиге» [1: 17-18]. Верные рас-
суждения Н.Д. Арутюновой и других лингвистов о природе метафоры не учитывают 
природы когнитивной метафоры, которая создаётся в два этапа. В приведённых высказы-
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ваниях квалифицируется результат двух когнитивных актов – итоговый метафориче-
ский эффект, который не отражает стартового механизма этой метафоры, а значит – сути 
процесса, приведшего в итоге к её порождению.

Факт решающей роли метонимии на начальном этапе генезиса метафорической мо-
дели ставит в центр внимания вопрос о причинах трансформации метонимической логи-
ки в метафорическую. Момент «переключения» остаётся загадкой для лингвистической 
рефлексии.

Суть этого явления следует искать также в когнитивных механизмах категоризации 
знания. Когнитивные психологи говорят о значительной, даже определяющей роли не-
осознаваемых процессов в когнитивной, познавательной деятельности. Сошлёмся на 
высказывание А.Ю. Агафонова: «За последние десятилетия накоплено значительное ко-
личество экспериментальных данных, которые являются свидетельством поразительных 
возможностей неосознаваемой обработки информации. Результаты многочисленных экс-
периментов позволяют утверждать, что «когнитивное бессознательное» играет ведущую 
роль в осуществлении познавательной деятельности» [5: 43]. И далее: «Очень вероятно, 
что осознание – это во всех случаях осознание неосознанного. Гениальный Ж. Пиаже эту 
мысль выражал следующим образом: «Осознание представляет собой … реконструкцию 
на высшем – сознательном уровне элементов, уже организованных иным образом на низ-
шем – бессознательном уровне» (Цит. по: Inhelder, Chipman, 1976)» [5: 47].

Загадка генезиса когнитивной метафоры, в частности – механизма «переключения» 
сознания с метонимической логики на логику метафорическую, получает своё объясне-
ние при осмыслении этого неодноактного явления сквозь призму понятий осознаваемых 
и неосознаваемых когнитивных процессов. Метонимический этап образования когни-
тивной метафоры соотносится с неосознаваемыми процессами, с когнитивным бессоз-
нательным, а собственно метафорический этап – с осознанием природы образа в его 
сравнении с абстрактным понятием. Смена метонимической логики на метафорическую 
означает переход от неосознаваемого к осознаваемому, маркирует осознание тождества 
двух феноменов (суточного времени и солнца и т.д.) с установкой на поиск сходства 
между ними.

С учётом того, что когнитивное бессознательное представляет собой «функциональ-
ный блок разума, обеспечивающий обработку актуально воспринимаемой информации 
и её корреспонденцию с памятью» [5: 41], можно предполагать, что метонимический 
этап будущей когнитивной метафоры непосредственно опирается на ресурсы памяти, 
которая в гештальтной форме хранит образ соответствующей реалии (т.е. протекает в 
сфере когнитивного бессознательного), а дешифровка порождённого высказывания осу-
ществляется при его осознавании. При этом сознание направляет осмысление тождества 
двух реалий по логике их сравнения, обеспечивая нужную семантическую фокусировку 
метафоры. Таким образом, становится понятным механизм установления сходства меж-
ду абстрактной и чувственно воспринимаемой реалией – установление сходства проис-
ходит post factum, иными словами, между реалиями разной природы сходство создается 
как результат вынужденного «сопоставления несопоставимого».

Неосознанность метонимического механизма в момент метонимического сдвига 
представления с материальной реалии на смежную идеальную объясняется его прямой 
связью с памятью, которая «хранит весь психический материал, накопленный субъектом 
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к моменту текущего настоящего», при этом «всё содержимое памяти является неосозна-
ваемым» [5: 41]. 

Важнейшая роль отношений смежности в картине мира (и как следствие – столь же 
важная её роль в формировании образной языковой картины мира) обусловлена меха-
низмами восприятия мира и хранения знаний о мире. Один из способов восприятия и 
хранения информации о мире в неосознаваемых ресурсах памяти – гештальтная форма, 
которая в данном случае – при концептуализации абстрактных понятий – определяет 
способ их концептуализации по аналогии со смежной  предметной реалией, т.е. в извест-
ной мере механически, без осознания говорящим. 

Метафора же, в отличие от метонимии, имеет творческий характер – направлена на 
создание нового смысла, имеет существенное гносеологическое значение и потому не 
остается незамеченной, более того – требует интеллектуальных усилий для дешифровки, 
поэтому метафорический механизм, безусловно, связан с осознаваемыми процессами. 

В заключение подчеркнём: формирование образной языковой картины мира проис-
ходит в результате взаимодействия процессов, протекающих на уровне когнитивного 
бессознательного, с процессами осознавания, при этом роль неосознаваемого достаточ-
но велика.
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оБраЗ Правди у мовній інтЕрПрЕтаЦіЇ уКраЇнЦів

Стаття є спробою відповіді на питання, що таке правда для сучасних українців. За-
явлена тема є частиною досліджень мовної картини світу слов’ян та їх сусідів. Аналіз 
проведено за методикою, розробленою Люблінською етнолінгвістичною школою.   

Ключові слова: образ, мовна картина світу, цінність, правда.  
Статья является попыткой ответа на вопрос, что такое правда для современных 

украинцев. Заявленная тема является частью исследований языковой картины мира 
славян и их соседей. Анализ выполнен по методике, разработанной Люблинской этно-
лингвистической школой. 

Ключевые слова: образ, языковая картина мира, ценность, правда. 
This paper is an attempt of answering the following question – what is the truth for 

contemporary Ukrainians? The topic is a part of language picture of the Slavic world. The 
analysis is based on the methods worked out by the ethnolinguistic school of Lublin.

Key words: image, language picture of the world, value, truth.

Ця стаття є спробою реконструювати образ правди, який відтворено не за матеріала-
ми словників, а на підставі „конотаційних ознак, що враховують як ознаки предмету, так 
і користувачів мови із властивими їм системами цінностей, переконань чи теж стосунку 
людини до світу і його місце у цьому світі” [9: 46]. Якщо значення слова – це не тільки 
віддзеркалення фрагменту певної реальності, але й її інтерпретація [10: 134], то зібраний 
за допомогою анкетування лексикон повинен дати відповідь на питання: як розуміють 
правду українці. Незважаючи на фрагментарний і неповний характер анкети, на думку 
Є. Бартмінського, вона є надзвичайно багатим джерелом інформації, завдяки якому ми 
можемо отримати доступ до певної суспільної норми значення слова [4: 72]. Крім того, 
вона може надати інформацію щодо способу експлікації поняття правда, спектру лексич-
ної сполучуваності та характеру метафоричного сприйняття правди. 

Анкетування було проведено у 2010 – 2011 р. Зібрано відповіді 200 студентів ВНЗ 
України (Київ, Черкаси, Луганськ, Луцьк, Львів), що навчаються за спеціальностями: укра-
їнська філологія, неофілологія, геологія, педагогіка, радіотехніка, електроніка, телекомуні-
кація. Для опрацювання даних була використана методика, розроблена Люблінською етно-
лінгвістичною школою  на чолі із проф. Є. Бартмінським [5: 40 – 41]. Виділені цитати було 
поєднано у групи близькозначних виразів і визначено дескриптори – метавирази у вигляді 
мінімальних речень або їх відповідників, що виділяються за принципом type / token. Для 
визначення правди респонденти вжили 712 цитат, які були зведені до 121 дескриптора. 43 
ознаки мали частоту вживання вищу, ніж 4 цитати. 3 особи не відповіло на питання анкети. 
Під час аналізу матеріалу також бралася до уваги категорія аспекту, який, за визначенням 
Є. Бтртмінського, є боком предмету, охарактеризованим з певної точки зору. 

©   Братчук О., 2012



34

Розважання про те, що таке правда, не є простими і однозначними з огляду на її 
складну семантичну структуру, яку Н. П. Пєрцова метафорично назвала „сплетінням дій-
сності і утопії, явного і таємничого, знання і добра” [1: 56]. Внутрішня амбівалентність 
правди обумовлена, на думку лінгвістів [8: 149], наявною у мові опозицією правда – іс-
тина: когнітивну царину цієї опозиції можна визначити за такими ознаками: правда на-
лежить до цього світу, повинна стосуватися „фактів цього світу”, її можна осягнути за 
допомогою розуму, вона є доступною для усіх, і є нетривкою; істина не належить цьому 
світові, є ідеальною, абсолютною, невимірною, доступною для небагатьох, осягнути її 
можна через інтуїцію. Аналіз анкетного матеріалу довів наявність цієї опозиції в свідо-
мості українців. 

Семантичне ядро образу правди (за анкетними даними) складається з таких компо-
нентів: реальність, чесність / щирість, справедливість. На думку респондентів, семан-
тичною домінантою правди є значення ‘те, що відповідає реальності’. Правда є одна, 
стала і об’єктивна. Такий спосіб розуміння правди відповідає класичному підходу до 
теорії правди, представленого ще філософами старожитності, котрі за правильність при-
ймали згідність думки і реальності [6: 159 – 179]. 

На другому місці переліку є ознака чесність, складовими якої є поняття щирості і 
правдивості. Щирість є ключовим поняттям мовної прагматики, з огляду на те, що „саме 
явище комунікації передбачає щирість, котра є підставою усіх типів спілкування” [3; 
152]. Вона представляє прагматичну точку зору на теорію правди, яка вбачає правдивість 
у згоді наших переконань відносно нас самих. Таким чином,  свідчить про суб’єктивність 
правди і стосунок (позитивний і негативний) людини до інших. 

Менш важливою, на думку респондентів, але не менш складною ознакою образу 
правди є справедливість. Вона також викликає труднощі із визначенням когнітивної 
царини. Як виявляється, ми маємо справу із двома типами справедливості: суспільною 
(тобто правда) та правною (тобто закон,  законність, істина, об’єктивність). Цю останню 
можна назвати „моральною нормою, що захищає певні потреби людини, у цьому ви-
падку потребу людської незалежності, правдивості, пов’язаних із потребою правди” [7: 
163 – 164]. 

У аспектній структурі поняття правда домінуючими є соціальний і етичний аспект. 
До соціального аспекту зараховано 32 ознаки, що становлять 25,8 % цитат, які вжили 
респонденти для визначення поняття правда. Частина з них ставить ознаки із виразною 
позитивною аксіологічною оцінкою: справедливість; те, за що не карають; те, що не шко-
дить.  Група ознак без виразної аксіологічної оцінки складається із висловів, що назива-
ють суспільні стосунки, котрі, на думку опитуваних, найчастіше реалізуються у міжосо-
бистісній комунікації. Саме вона є способом переказу  інформації про світ / реальність 
/ події. Цей переказ відбувається за допомогою слів, сказаних і написаних. Студенти за-
значають, що писати правду легше, ніж говорити. Спілкування може відбуватися через 
розмову, діалог, або ж спір, у якому й народжується правда. 

Розуміння правди як соціальної справедливості є проявом стосунків між людьми, дій 
людини за морально-етичними та правовими засадами. Важливим є також переконання, 
що за правду не карають. Вона є правом людини. Правда є універсальною і актуальною, 
проте з’являється думка, що у сучасному світі її бракує і що людство XXI на неї не спро-
можне. 
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Етичний аспект налічує 31 ознаку (25%). Відповіді опитуваних показують, що для 
українців правда є позитивною цінністю, цінністю абсолютною, вічною, сталою, ціл-
ковитою, ясною і явно. Правда – це аксіома, котра не потребує доведення. Вона сприй-
мається як точка відліку для сприйняття і оцінювання світу, творення світогляду. Для 
українців правда є моральним ідеалом, тому що є містичною і не стосується фактів цього 
світу, є доступною для небагатьох. Вони пов`язують правду із чистотою і прозорістю. 
Таке трактування правди розміщує її понад антропологічною цариною – понад справед-
ливістю, етикою, моральністю, яка в українській мові концептуалізується за допомогою 
понять істина і правда у значенні ‘те саме, що істина’.  

Звертається увага також на психічний аспект (24 ознаки – 19,35 %). Відповіді рес-
пондентів доводять, що правда властива кожній людині, є для неї чимсь природнім. Лю-
дина, що має у серці правду, наділена також позитивними ознаками, такими як: щирість, 
сумління, сила, мужність (що проявляється у здатності визнавати свою слабкість). Прав-
да дає психологічний комфорт, впевненість у собі. Може бути проявом різноманітних 
емоцій, у тому числі і негативних, наприклад, страху. Одночасно є чимсь вищим – є 
альтер его людини, стає причиною авторефлексії. Характеризує духовний вимір людини, 
є потрібна для душі. 

З огляду на багату семантичну структуру правди їй важко дати точне, конкретне ви-
значення. Саме тому значну групу становлять вислови, що називають правду за допо-
могою надкатегорій, які характеризуються браком яскравої аксіологічної оцінки, а саме: 
правда – це те, що існує в реальності; реальний факт; філософське поняття; є матеріаль-
на; абстрактна категорія. 

Соціально-психічний аспект поєднує ознаки, що окреслюють позитивний стосунок 
до людей: чесність, довіра, вірність, повага, людяність, порядність. Правда є силою, але 
не агресивною.  

Студенти вказують на наявність у структурі слова правда ідеологічного аспекту, що 
виражається за допомогою семантичного компоненту, котрий асоціює її із комуністич-
ною ідеологією. Проявляється це у зв’язку назви цінності із назвою газети «Комсомоль-
ська правда».   

Характеристика правди за смаком (є гіркою) і вагою (може бути легкою і тяжкою) 
вказує на фізичний аспект поняття, який представляє позитивну (у випадку означення 
легка) і негативну (у випадку означень гірка і тяжка) оціночну парадигму. 

Мілітарний аспект представляє парадигму негативної оцінки поняття правда, що 
проявляється у метафоричному розумінні правди як зброї (того, що руйнує), гострого 
предмету (того, що ранить). Правда є причиною болю.   

Дуже рідко студенти пов’язували правду з релігійними (Бог, віра), культурними (зна-
ння), естетичними (гармонія), побутовими (порядок),  біологічними (є природна – ство-
рена природою, а не людиною) і політичними (є незалежна) ознаками. Назви ці входять 
до парадигми позитивних цінностей, проте спосіб оцінювання кожного окремо взятого 
висловлювання може змінюватися залежно від контексту, у якому кожне з них вживається.    

Статистичний аналіз показав, що під час визначення правди, українці найчастіше ви-
користовують вирази без яскравої аксіологічної оцінки (такі вирази становлять 62,1%). 
Для групи висловлень із яскравою аксіологічною оцінкою характерною є перевага пози-
тивних ознак (29,82%). 8,08% становлять висловлення, що характеризують правду з не-



36

гативного боку. Варто також відзначити, що операція виділення оціночних ознак викли-
кала певні труднощі, зумовлені передусім складною семантичною структурою окремих 
семантичних ознак поняття. Крім того, брак контексту не дозволив виконати однозначну 
кваліфікацію. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що правда для українців є позитивною 
моральною цінністю, проте стосунок опитуваних до неї є нейтральним, що доводить до-
бір лексики, здійснений респондентами для визначення досліджуваного поняття.

ЛітЕратура

1. Перцова Н.Н. Формализация толкования слова. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – C. 83. 
2. Степанов Ю.С. Слова правда и цивилизация в русском языке: (К вопросу о методе 

семиотики языка и культуры ) // Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. – Т. 31.– 1972. – 
Вып.2.  – С. 165–175.  

3.  Antas J. O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczny. – Kraków, 
1999, – C. 169.   

4. Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie 
stereotypu matki // Język a kultura, t. 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, 
metodologia, analizy lingwistyczne, pod red. J. Bartmińskiego. – Wrocław, 1998. – C. 72. 

5. M. Brzozowska, O przebiegu badań nad zmianami w rozumieniu nazw wartości w 
latach 1990 – 2000 //  Język –Wartość – Polityka. Zmiany rozmienia nazw wartości w okresie 
transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, pod red. J. Bartmińskiego. – 
Lublin: Wyd. UMCS, 2006. – С. 40 – 41. 

6. Chwedeńczuk B. Spór o naturę prawdy. – Warszawa, 1984. – C. 159 – 179.   
7. Puzyninа J. Język wartości. – Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992. – C. 145 – 153.  
8. Wierzbicka A. Język, umysł, kultura. – Warszawa: Wyd. PWN, 1999. – C. 35 – 37.
9. Tokarski R. Poziomy konotacji semantycznej // Język a kultura. – Wrocław, 1991. – Т. 

2. – С. 46. 
10.  Tokarski R. Słownictwo jako interpretacja świata // Encyklopedia kultury polskiej XX 

wieku. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego. – Wrocław, 1993. – T. 2. – C. 335. 



37

УДК  811.111’342.2:792.028
Тихонина С.И.

(Одесса, Украина)

ПроиЗноШЕниЕ КаК ПоКаЗатЕЛЬ  
рЕчЕвой КуЛЬтурЫ в аКтЕрСКой рЕчи

(на материале художественного фильма)

Стаття присвячена дослідженню британського та американського акцентів ак-
торського мовлення в контексті художнього фільму.

Особливості вимови в ролі актора служать інструментом для створення характе-
ру, а соціальні і регіональні особливості нівелюють у відповідності до цілей і завдань, 
що стоять перед ними.

Ключові слова: акцент, особливості вимови, актор, соціальний, регіональний.
Статья посвящена исследованию британского и американского акцентов актер-

ской речи в контексте художественного фильма.              
Произносительные особенности в роли актера служат инструментом создания ха-

рактера, а социальные и региональные особенности нивелируются в соответствии с 
целями и задачами, стоящими перед ними.

Ключевые слова: акцент, произносительные особенности, актер, социальный, 
региональный.

The article is dedicated to the study of British and American accents of actors’ speech in 
the feature films context.

The peculiarities of an actor’s role speech serve as an instrument to create the character, 
social and regional peculiarities vanish in correspondence with the set aims and tasks. 

Keywords: accent, peculiarities of speech, an actor, social, regional.   

актуальность представленной работы заключается в необходимости рассмотрения 
вокалических особенностей произношения в речи актеров в социокультурном контексте 
художественного фильма, так как в процессе межкультурной коммуникации возникает 
необходимость оценить степень экспрессивности актерской речи с точки зрения ее соот-
ветствия нормам, а также той реакции, которую она вызывает у носителей двух вариан-
тов английского языка, британского и американского.

новизна исследования определяется тем, что впервые в качестве объекта сравни-
тельного анализа избирается актерская речь в двух вариантах английского языка, британ-
©   Тихонина С.И., 2012
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ском и американском, в аутентичном исполнении в контексте художественного фильма.
Цель работы состоит в изучении восприятия аутентичной британской и американ-

ской речи в контексте художественного фильма.      
Данная цель предполагает решение следующей задачи: проведение аудиторского 

анализа для выяснения восприятия региональных, социальных акцентов и ментального 
представления о стандарте и об отклонении от стандарта, т.е. изучение восприятия ак-
центов британских и американских актеров, поданных в контексте эпизодов костюмиро-
ванной романтической трагикомедии «Влюбленный Шекспир».

материалом для анализа послужили 6 видеоэпизодов из вышеназванного фильма, 
каждый продолжительностью 1 минута.

Профессия актера заключается в том, что актеры должны меняться как хамелеоны, 
чтобы соответствовать той роли, которую они играют. Так же, как и костюмы, отличные 
от тех, в которые они одеты в повседневной жизни, так же часто им приходится приме-
рять акценты. 

В этом отношении особо важно и интересно, каким образом актеры пытаются ма-
нипулировать языком как инструментом для создания характера. Актеры проходят спе-
циальное обучение, чтобы сымитировать тот или иной акцент для определенной роли. 
Образовательные программы для актеров   театра и кино часто включают обучение речи, 
диалогу и имитации акцента. Актерам также может помогать преподаватель-специалист 
по диалектам, который дает индивидуальные уроки по приобретению того или иного 
диалекта, нужного для создания той или иной роли. Конечно, способности каждого акте-
ра овладеть акцентом индивидуальны, и иногда в ходе одного и того же фильма у актера 
акцент может таинственным образом то исчезать, то снова появляться.

Польский киновед П. Мареш считает, что «можно выделить три основных способа, 
как поступать с многоязычностью (иноязычностью) в кинофильме, а также соответству-
ющие им формы выражения. В конкретных кинофильмах при этом они не должны при-
меняться в чистом виде, но могут использоваться в различных комбинациях» [4: 260]. 
Итак, автор выделяет следующие способы:

Первый способ: элиминация многоязычности - все языки редуцируются в пользу од-
ного, нашего языка. Таким образом, создается искусственный мир, в котором все говорят 
одинаково, невзирая на свою национальную принадлежность.

Второй способ: эвокация (создание впечатления) многоязычности - в речи пер-
сонажей в большей или меньшей степени содержался указания на то, что они, соб-
ственно, говорят на другом языке. Для эвокации определенного языка используется, 
главным образом, включение отдельных выражений (или кратких высказываний) на 
этом языке в поток моделируемой коммуникации. При этом речь идет о таких вы-
ражениях и высказываниях, которые имеют небольшую семантическую нагрузку и 
выполняют первичную функцию установления контакта (например, приветствия» 
обращения), а также о выражениях, репрезентирующих данный язык в общественном 
сознании (например, американское ОК, немецкое jawohl). Наряду с этим существуют и 
другие способы, один из них – это иноязычный акцент.

И, наконец, третий способ: присутствие многоязычности – полная реализация в 
рамках кинофильма разноязычных высказываний. Как правило, таким способом созда-
ется эффект подлинной жизни, но речь идет отнюдь не о полном сходстве с реальной 
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коммуникацией. Следует подчеркнуть, что важным становится аспект этнической при-
надлежности персонажей, конкретного пространственного, временного или социального 
закрепления коммуникации и, что имеет непосредственное значение для нас, повышает-
ся также и значение фонетического качества речи.

Иногда акцент является частью логичной и продуманной стратегии по созданию об-
раза. Часто при создании образа героя, который приезжает в США из другой страны, 
важную роль играет акцент как показатель его происхождения. Например, итальянский 
акцент Ника Нолта в фильме «Нефть Лоренцо». Для фильмов, действие которых про-
исходит на юге США, актеры долго и тщательно учатся говорить с южным акцентом 
(например, Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром»), однако иногда актеры даже не 
делают попыток овладеть акцентом (Кларк Гейбл, Лесли Хауард в этом же фильме).

Режиссер часто требует от актеров использовать акцент как указатель на то, что род-
ной язык героя не является английским. Существует множество фильмов, в которых, по 
сюжету, диалоги ведутся не на английском. В таких фильмах акцент указывает на место 
действия и среду. Иногда акценты в фильмах могут абсолютно не соответствовать реаль-
ному акценту, и все равно создавать необходимую атмосферу. 

В большинстве фильмов, где акцент используется как указание на место, где про-
исходит действие, лишь некоторые герои говорят со специально приобретенным акцен-
том. Возможно, это потому, что не все актеры способны обучиться нужному акценту, а, 
может, из-за того, что режиссер считает, что лучше никакой акцент, чем неполный или 
непохожий. Итак, актеры приобретают акцент главным образом как инструмент для соз-
дания характера, хотя иногда и для указания на время и место действия фильма.

Фильм «Влюбленный Шекспир» снят совместным производством США и Велико-
британии. События фильма развиваются в Лондоне в конце XVI века и описывают исто-
рию запретной любви между молодым начинающим драматургом и актёром Шекспиром 
(в исполнении британского актера Джозефа Файнса) и юной красавицей Виолой де Лес-
сепс (в исполнении американской актрисы Гвинет Пэлтроу). 

Для изучения восприятия вариативности гласных английского языка в актерской 
речи были отобраны по 10 слов, содержащих гласные [ɔ:], [æ], [i:] из речи двух выше-
названных персонажей. Гласные звуки были отобраны потому, что они являются наи-
более подвижными, изменчивыми и выразительными показателями определенного типа 
произношения, а также носителями просодических изменений. 

Основным методом исследования был выбран аудиторский анализ. Аудиторами были 
приглашены преподаватели-фонетисты английского языка, имеющие опыт аудирования.

джозеф Файнс (в роли Шекспира).
Рассмотрим результаты вариативности гласных на примере речи главного героя, Уи-

льяма Шекспира, молодого начинающего драматурга и актёра театра «Глобус».
В речи этого героя наиболее выразительными для данных эпизодов оказались изме-

нения в произнесении трех гласных:
Монофтонг [ɔ:]

Долгий лабиализованный монофтонг заднего ряда среднего подъема узкой разновид-
ности.

Монофтонг [ɔ:] был зарегистрирован в следующих 10 словах: Lord, anymore, course, 
ashore, thought, adore, orchard, swords, short, wall.
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Результаты сопоставления произношения гласного в речи актера с эталонным значе-
нием, представленным в литературе, выявляет, что данный актер действительно владеет 
нормой литературного произношения. Отклонение эталонного значения незначительно.  
Данный монофтонг произнесен с меньшим подъемом и закрытостью,  что противоре-
чит современным тенденциям в приобретенном произношении – Received Pronunciation 
(RP), где этот звук имеет задний подъем и является более закрытым [8: 62]. 

Наибольшее отклонение от нормы наблюдается в слове adore, т.е. более низкий 
подъем, затем идут слова swords и thought, что свидетельствует о значительном про-
движении звука вперед.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что для создания эффекта вырази-
тельности, актер использует прием аффектации: делает звук очень открытым или значи-
тельно продвинутым вперед.

Монофтонг [æ]
Нелабиализованный монофтонг переднего ряда низкого подъема широкой разновид-

ности.
Монофтонг [æ] был зарегистрирован в следующих 10 словах, в том числе в словах:  

passion, rank, riverbank, vagabond, unsatisfied, sad, handsome, perhaps, man, married.
Отклонение от нормы данного звука минимальное, т.е. актер обладает практически 

эталонным произношением данного гласного. Отмечается небольшая тенденция к про-
изнесению данного звука с меньшим подъемом: что в настоящее время в RP существует 
тенденция произносить данный звук болем открыто, ближе к произношению [a], однако 
в произношении данного актера эта тенденция не отражена. Напротив, актер более кон-
сервативен в этом случае.

Монофтонг [i:]
Долгий нелабиализованный монофтонг переднего ряда высокого подъема узкой раз-

новидности.
Монофтонг [i:] был зарегистрирован в следующих 10 словах: Queen, each, thee, 

sweet, dreams, free, seal, leave, see, scene.
В произношении данного монофтонга наблюдается тенденция к меньшему подъему, 

большей открытости: отклонение от эталонного значения довольно незначительное. 
Как известно, палатализация сопровождает выражение нежности в отношении к 

женщинам, звук сужается, дифтонгизируется. Тенденция к дифтонгизации в произно-
шении данного звука особенно выразительно в романтических ситуациях (“Good night, 
good night. As sweet [Ii:] repose and rest. Come to thy heart as that within my breast. O wilt 
thou leave [Ii:] me so unsatisfied?”).  

Из всего сказанного выше, можно придти к выводу, что фонетически речь данного 
актера соответствует принятому в произношении стандарту.     

гвинет Пэлтроу (в роли виолы де Лессепс) 
Рассмотрим результаты вариативности характеристик гласных на примере речи глав-

ной героини фильма, юной красавицы Виолы де Лессепс в исполнении американской 
кинозвезды Гвинет Пэлтроу. Гвинет Пэлтроу – американка, но ее произношение едва 
можно отличить от нормы.  

Монофтонг [ɔ:]
Долгий лабиализованный монофтонг заднего ряда среднего подъема узкой разновидности.
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Этот монофтонг был зарегистрирован в следующих 10 словах: author, court, more, 
important, saw, Lord, swords, thought, because, all.

Данный монофтонг актриса произносит не совсем в соответствии с нормой, гласный 
среднего подъема, более продвинут вперед по ряду, менее огублен, т.е., по своим харак-
теристикам он приближается к звуку [a], что отображает общую тенденцию произноше-
ния данного звука в американском варианте английского языка.

Монофтонг [æ]
Нелабиализованный монофтонг переднего ряда низкого подъема широкой разновид-

ности.
Этот монофтонг был зарегистрирован в следующих 10 словах: Majesty, dramatic, 

Saturday, manhood, alack, hand, lamp, sad, marry, act. 
Отклонение от эталонного значения данного монофтонга минимально. Актриса про-

износит звук практически в полном соответствии с нормой PR.  
Монофтонг [i:]

Долгий нелабиализованный монофтонг переднего ряда высокого подъема узкой раз-
новидности.

Монофтонг [i:] был зарегистрирован в следующих 10 словах: see, cheek, week, leave, 
piece, dream, meet, leans, sweet, stream.

Значительных отклонений от эталонного произношения данного монофтонга не на-
блюдается. Незначительное отклонение прозвучало в предложении “O think’st thou we 
shall ever meet [I] again?... Methinks I see thee [I], now thou art so low, as one dead in the 
bottom of a tomb. Either my eyesight fails, or thou lookest pale…”. В рассматриваемом пред-
ложении актриса произносит данный монофтонг с меньшим подъемом, ближе к кратко-
му [I], т.е. с небольшой ретракцией.  

Рассматривая произношение как показатель речевой культуры в актерской речи, 
следует отметить, что социальный, региональный или иностранный акцент английского 
языка служит инструментом для создания характера и для указания на время и место 
действия фильма. При этом актер может воспроизвести акцент полностью или частично, 
а в некоторых случаях в фильмах, могут сниматься реальные носители того или иного 
акцента. 

Полученные в результате исследования данные по двум актерам – британцу и англи-
чанке – подтверждают данные профессора Розины Липпи-Грин, которая утверждает, что 
человек, в частности, актер, при специальном обучении и упорно работая, может если 
не овладеть, то создать впечатления овладения тем или иным диалектом. Хотя нередки 
случаи, когда человек в равной степени владеет двумя диалектами [10: 270].
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роЛЬ муЗЫКаЛЬнЫХ мЕЖдународнЫХ КонКурСов  
в Формировании транСнаЦионаЛЬного КуЛЬтурного 

ПроСтранСтва

У статті розглядається історія музичних конкурсів в різних країнах. Історичний 
нарис показує роль міжнародних музичних конкурсів, які є істотним чинником форму-
вання транснаціонального культурного простору, стимулювання процесу взаємовпливу і 
взаємозбагачення національних культур.

Ключові слова: музичний конкурс, міжнародний музичний конкурс, транс- 
національний культурний простір.

В статье рассматривается история музыкальных конкурсов в разных странах. 
Исторический очерк показывает роль международных музыкальных конкурсов, кото-
рые являются существенным фактором формирования транснационального культур-
ного пространства, стимулирования процесса взаимовлияния и взаимообогащения на-
циональных культур.

Ключевые слова: музыкальный конкурс, международный музыкальный конкурс, 
транснациональное культурное пространство.

The article deals with the history of musical competitions in different countries. It also 
shows how international musical competitions create transnational cultural spaces.
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Актуальность темы исследования.  Освоение культурного контекста общего миро-
вого пространства, осознание целостности, неделимости мира есть следствие станов-
ления качественно нового состояния культуры, которое определяется взаимодействием 
культур локальных цивилизаций современности. Современный мир все больше приоб-
ретает черты глобального сообщества, приводит к расширению взаимосвязей различных 
стран, народов и их культур. Конкурсы и фестивали сделавшиеся за истекшие полтора 
десятилетия одним из символов глобализации культуры, выступают основным каналом 
культурного обмена. В связи с этим особенно важной представляется проблема обмена 
культурными ценностями, его роль в процессах интеграции, ознакомления с культурным 
наследием государств, стран и народов. Обмен культурными ценностями является су-
щественным фактором формирования транснационального культурного пространства, 
интенсификации процесса взаимовлияния и взаимообогащения национальных культур.

Степень разработанности темы. При рассмотрении транснационального  культур-
ного пространства как среды взаимодействия культурных ценностей мы опирались на 
работы Ф.Броделя, А.Н. Быстровой, С.Н. Иконниковой, В.В. Миронова, А.Швейцера. 
Единое ценностное основание культурного универсума раскрывается в работах Э. Гус-
серля, А. Маслоу, Л. Франка, М. Хайдеггера. Специфика реализации художественных 
потребностей личности отражена в таких работах, как «Человек в мире художественной 
культуры» (М., 1982); «Художественная культура  развитие личности» (М., 1987).

Таким образом, несмотря на широкий спектр публикаций, отражающих различные 
точки зрения и суждения ученых, роль музыкальных конкурсов в транснациональном 
культурном пространстве изучена недостаточно, что и обусловило наше обращение к 
заявленной теме.

Цель исследования – раскрыть роль музыкальных конкурсов в формировании транс-
национального культурного пространства.Одним из оригинальных направлений меж-
культурной коммуникации, обладающих своей спецификой, можно назвать контакты в 
области музыкального искусства. Этот вид творчества обладают исключительной эмо-
циональной силой, способен вовлекать в общение обширную аудиторию и объединять 
людей разных наций, религиозной принадлежности и культурных традиций.

Диалог в сфере искусства осуществляется на протяжении очень долгого времени. 
Первые контакты возникли практически сразу после появления данного вида музыкаль-
ной деятельности.

Можно отметить, что коммуникация в области музыки не на вербальном уровне. Та-
лант композитора, эмоциональная сила произведения делают его доступным и понятным 
в самой разнообразной аудитории. Коммуникации в данной сфере осуществляются по 
иным каналам и имеют другие проблемы и результаты, чем в иных формах культурного 
диалога.

Безусловно, благодаря таланту композиторов музыкальных произведений проис-
ходит сближение народов, представляющих разные культуры, выявляются общие про-
блемы, формируется уникальная художественная среда, география которой значительно 
отличается от традиционной, принятой, например, в международных отношениях.

Спецификой данного направления международного культурного обмена является 
обширная аудитория и большое эмоциональное воздействие на слушателей и зрителей. 
Этот вид искусства обладают исключительными возможностями в формировании пози-
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тивного образа страны, народа, цивилизаций и могут являться мощным инструментом в 
современных международных отношениях. К наиболее ярким формам, в которых прояв-
ляются современные международные связи в области музыки можно отнести: фестивали 
и конкурсы, совместные проекты, мастер-классы.

В чем важность международных музыкальных связей в современном культурном 
обмене?

• Благодаря своей природе, они способствуют формированию позитивного образа 
государства. Это нашло подтверждение во внешней культурной политике разных стран, 
включивших музыкальные обмены в число своих приоритетов. 

• Способствуют активизации международных контактов, т. к. музыкальные связи 
могут развиваться даже в условиях межгосударственных противоречий.

• Способствуют обогащению национальных культур, сохранению культурного раз-
нообразия в мире.

Международные музыкальные связи являются древнейшей формой творческого 
общения людей. Сегодня связи в области музыки - одно из наиболее массовых и эмо-
ционально наполненных проявлений культурного обмена людей всех рас и националь-
ностей, различной профессиональной, религиозной, возрастной, социальной принад-
лежности. Такое активное участие в международном музыкальном обмене определено 
самой природой музыки, интернациональной по сути.

Международные связи в области музыки - одно из наиболее старых, традиционных 
направлений культурного обмена, т. к. они связаны с древнейшими формами человече-
ской культуры. Главной целью музыкальных состязаний определение уровня подготовки 
участника. [5; 121]

Сегодня международные связи могут развиваться в следующих формах (они во мно-
гом перекликаются с формами международных театральных связей):

• Международные музыкальные конкурсы
• Международные музыкальные фестивали
• Гастрольный обмен
• Репертуарный обмен
• Совместные творческие акции (совместные постановки, приглашение зарубежно-

го дирижера, солиста и т. п.).
Следует отметить, что особенностью международных музыкальных связей является 

то, что развиваются они более активно на общественном, индивидуальном, а не на госу-
дарственном уровне.

Одной из наиболее распространенных форм международных музыкальных связей, 
их неотъемлемой частью являются международные музыкальные конкурсы. Музыка, 
как и многие аспекты культуры, не может существовать в ограниченном пространстве 
какого-либо социума, народа или государства. Выдающиеся музыканты редко сидят на 
одном месте, путешествуя по всему миру с концертами, активно общаясь друг с другом 
в рамках различных конкурсных проектов, фестивалей и гастролей, совместных меро-
приятий. Для музыкантов особенно важно мировое признание, важно заработать имя не 
только в своей стране, но и на мировом уровне. Именно для этой цели и существует си-
стема международных музыкальных конкурсов, которые, кроме всего прочего, являются 
еще и системой отбора для исполнителей.
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Международные музыкальные конкурсы играют существенную роль и в междуна-
родном культурном обмене. Они расширяют возможности для контактов на государ-
ственном и негосударственном уровне, способствуют формированию позитивного имид-
жа страны, обогащают национальную культуру.

 Развитие музыкальных форм изложения произведений, равно как появление широ-
кой гаммы исполнительских инструментов, получило заметное развитие в XVII - XVIII 
веках в странах Западной Европы, что было связано с бурным экономическим ростом 
и культурным развитием в этих странах. В Новое время античные идеалы пережива-
ют второе рождение. Возвращается практика различных соревнований и конкурсов, в 
частности, в области музыки. Так, в первую очередь, стали развиваться соревнования в 
исполнительском искусстве между отдельными музыкантами, пользовавшимися особой 
известностью, или среди исполнителей на отдельных инструментах - органе, скрипке, 
клавесине. Особенно богаты событиями такого рода были ХVII-ХIХ века.

Известно, что в первой половине XVIII столетия в Риме проходила встреча двух ве-
ликих музыкантов, Г. Ф. Генделя и Д. Скарлатти, причем Г. Ф. Гендель был признан луч-
шим в игре на органе, а Д. Скарлатти на клавесине. В XVIII веке, в Дрездене, состоялось 
соревнование между И. С. Бахом и известным органистом Луи Маршаном, которые со-
перничали в искусстве музыкальной импровизации. В 1781 году в Вене при дворе импе-
ратора Иосифа II был устроен турнир между В. А. Моцартом и пианистом М. Клементи, 
где оба музыканта виртуозно исполнили импровизации на тему собственных сочинений, 
представляя, таким образом, венскую и итальянскую школы игры на фортепьяно. Од-
нако эти конкурсы не имели регулярной основы, были бессистемными и спонтанными.

Действительно международный массовый характер музыкальные конкурсы приоб-
рели именно в начале XIX века. Считается, что первый международный музыкальный 
конкурс состоялся в 1803 году в Париже. В 1844 году в Лейпциге проходило первое 
международное соревнование скрипачей, в котором приняли участие музыканты из Гер-
мании, Италии и Англии. С 80-х годов в Берлине стали устраиваться международные 
конкурсы молодых скрипачей им. Мендельсона.

Традиция проведения международных конкурсов сохранилась и приумножилась в 
XX веке. Кроме того, если в XVIII-– XIX веках международные музыкальные конкурсы 
были единичным явлением, то именно в XX столетии они стали приобретать регулярный 
характер. Сейчас международные конкурсы занимают важное место в международном 
музыкальном мире и являются одной из активных форм международного культурного 
обмена. На сегодняшний день в мире проводится большое количество различных кон-
курсов в области классической, эстрадной, народной музыки. 

Обращаясь к истории международных музыкальных конкурсов, можно выделить 
три основных этапа формирования современной системы международных музыкальных 
конкурсов:

I этап: 20-40-е годы XX столетия-– время появления первых международных музы-
кальных конкурсов;

II этан: 50-60-е годы XX столетия-– время создания основных международных му-
зыкальных конкурсов современности.

III этап: начиная с 90-х гг. XX века, число и география международных музыкальных 
конкурсов значительно увеличилось.
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Можно предложить следующее определение международного конкурса. междуна-
родный конкурс-– это специфическое мероприятие в одной из отраслей культуры, 
проводимый с целью выявления наилучших достижений в заявленной сфере, с 
четко обозначенной программой, международным составом участников и сроками 
проведения. 

Существует определенная типология международных музыкальных конкурсов.
Типы международных музыкальных конкурсов:
- монографические, т. е. посвященные исполнению произведений одного компози-

тора (например, конкурс имени Ф. Шопена в Варшаве, конкурс имени В.-А. Моцарта в 
Зальцбурге, конкурс имени Л.-В. Бетховена в Вене). Иногда конкурс может быть посвя-
щен творчеству двух - трех композиторов.

- конкурсы имени композитора, творчеству которого в данном конкурсе уделяется 
особое внимание, т. е. произведения этого композитора входят в обязательную програм-
му конкурса. При этом программа данного конкурса не ограничивается произведениями 
только этого композитора, но включает музыкальные произведения и других авторов 
(например, конкурс имени П. И. Чайковского в Москве, конкурс имени Н. Паганини в 
Генуе).

- тематические конкурсы, как, например, конкурсы современной музыки (наприме , 
Евровидение), конкурсы фольклорной музыки.

- конкурсы со смешанной программой, в состав которых входят произведения раз-
личных композиторов, разных жанров, в программу включаются соревнования в различ-
ных номинациях (например, конкурсы им. В. Горовцад., им. В. Крайнева, им. Е. Станко-
вича и т. ).

Виды международных музыкальных конкурсов весьма различны: соревнования от-
дельных исполнителей, хоров, музыкальных коллективов, дирижеров, соревнования в 
мастерстве владения тем или иным видом музыкальных инструментов и т. д.

Структура международных музыкальных конкурсов обычно оговаривается заранее. 
Традиционно конкурсы состоят из трех - четырех туров. Количество и размер премий 
варьируется. Места обычно подсчитываются на основе 25 - балльной системы.

 Время и сроки проведения международных музыкальных конкурсов различны, но 
обычно в таких случаях выбираются наиболее подходящие месяцы для данного климата. 
Принято, чтобы один и тот же конкурс проводился примерно в одни и те же сроки. Про-
должительность международных музыкальных конкурсов-– от трех-– четырех дней до 
двух недель.

Условия проведения международных музыкальных конкурсов весьма демократичны 
и устанавливаются организаторами. Наиболее частым ограничением является возраст: 
для исполнителей - 35 лет, для дирижеров - 40 лет.

Международные музыкальные конкурсы проводятся практически в каждой крупной 
стране. Принять у себя международный музыкальный конкурс считается делом пре-
стижным. Это способствует развитию туристских, культурных связей, поднимает авто-
ритет страны, положительно влияет на ее имидж. 

Анализируя роль международных конкурсов и ситуацию, сложившуюся в современ-
ном глобализирующемся мире, мы пришли к выводу, что международные конкурсы яв-
ляются той почвой, на которой формируется транснациональная культура. Транснацио-
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нализация культурного пространства ведет к проникновению в пространство отдельных 
национальных культур нового ценностно-смыслового содержания, соответствующего 
определенной модели глобализации. В определенном смысле можно сказать, что транс-
культура характеризуется выходом за определенные территориальные и ментальные гра-
ницы. Музыкальные международные конкурсы приобретают свойства поликультурного 
мероприятия в транснациональном пространстве. 

Дальнейшее изучение данной проблематики позволит выработать понятийный аппа-
рат и научный инструментарий, необходимый для понимания и прогнозирования роли 
международных конкурсов в формированием транснационального культурного про-
странства.

ЛитЕратурA

1. Глобализация и столкновение идентичностей. Международная интернет-конфе-
ренция 24 февраля 14 марта 2003 г. / Сб. материалов; под ред. А. Журавского, К. Костюка. 
- М., 2003. - 440 с.  

2. Иконникова С.Н. Хронотоп культуры как основа диалога поколений // Очерки по 
философии и культуре. СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. - С. 
69-74.

3. Кессиди Ф.К. Глобализация и культурная идентичность / Ф.К. Кессиди // Вопросы 
философии. 2003. - №1. - С. 76-79.

4. Многоликая глобализация: культурное разнообразие в современном мире; под ред. 
П. Бергера, С. Хантингтона. М. : Аспект-Пресс, 2004. - 379 с.

5. Пухлянко М. «Шопеновский» репертуар в современном исполнительстве и форте-
пианных конкурсах / науковий вісник НМАУ вип. 102, К. 2011. – с. 119-126

6. Тишков В.А. Культурный смысл пространства / В.А. Тишков.-–Этнографическое 
обозрение. 2004. -№1. - С. 14-31.



48

УДК 821.01/01
Каиржанов А.К.

(Астана, Казахстан)

виЗантийСКиЕ КонЦЕПтЫ  
в ЯЗЫКЕ ПЕрЕводнЫХ ПамЯтниКов ПиСЬмЕнноСти  

КиЕвСКой руСи

Византизм, по определению Константина Николаевича Леонтьева (1876 году), обо-
значает, во-первых, самодержавие, во-вторых, в религии – христианство, отличающими 
его от западных церквей, от ересей и расколов. В-третьих, в нравственном аспекте, ви-
зантизм – разочарование во всем земном, стремление освободиться от мирских устрем-
лений («Византизм и славянство»).

Что касается первого аспекта этого сложного понятия, то можно дать короткую 
историческую справку.

Византийская империя почти на всем протяжении своей эволюции испытывала угро-
зу со стороны своих соседей, то есть была окружена врагами и вела постоянные во-
йны. В V веке с гуннами, в составе которых были остготы и славянский племенной союз 
анты. В VI-VIII веках вела борьбу с викингами и с болгарскими племенами (утургурами 
и кутургурами), натравливая их друг на друга, обезопасила свои северные границы от 
набегов. В это же время империя вела перманентную войну с персами из-за того, что 
персы перекрывали Великий шелковый путь. Византия искала союзников, и в VI веке 
василевс направлял в тюркский каганат четыре посольства (Евтихия, Иродиона, Пав-
ла Киликийского и Анангаста), чтобы совместными усилиями обуздать и приструнить 
персов, и тем самым освободить Великий шелковый тракт для ведения торговли. В X 
веке с Киевской Русью. Но были времена, когда существование империи висело на во-
лоске. Так, армия Романа Диогена в 1076 году при Манзикерте потерпела поражение от 
войск Алп-Арслана, который, привлекая тюркских кочевников Приаралья, сумел создать 
Сельджуков Рум. Султаны не ставили перед собой задачи сокрушить Византию. Они 
пытались сохранить в Анатолии дуализм – исламские владения (Дар ал-ислам) и христи-
анские земли (Дар аль-харб). Однако сельджуки вскоре погрязли в междоусобной войне. 
Так, в 1086 году Сулейман терпит поражение от сельджукского военачальника Тутуша 
и был убит. Однако государство Сельджуков Рум просуществовало до 1206 года, пока 
не было уничтожено монголами. Неоднократные обращения василевса к папе Римскому 
привели к череде крестовых походов, начиная с 1096 года. Так, очередной крестовый по-
©   Каиржанов А.К., 2012
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ход привел в 1204 году взятию Константинополя, что спровоцировал сепаратизм внутри 
империи. Так, в Трапезунде появился новый василевс, принявший титул автократа. В 
1206 году появляется Никейская империя.

И только в 1261 году Михаилу VIII удалось освободить Константинополь от латин-
ского влияния. Несмотря на все взлеты и падения Византия сумела сохранить свою само-
державность, где силой, а где и хитростью дипломатии и это продолжалось до оконча-
тельного исчезновения империи в 1453 года. 

Теперь подробнее рассмотрим второй и третий аспекты византизма.  
Византизм как концепция получил свое начало и развитие в 4 – 6 веках, представ-

ляя сплав идей эллинистического неоплатонизма и ранней средневековой патристики 
(труды Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Псевдо-Дионисия Ареопагита и др.). В 
это сложное время усиливается мимезис со стороны большинства населения Византии 
по отношению к отцам церкви, которые в своих трудах и проповедях создали особое от-
ношение к ранневизантийской культуре, центром которого становится христианский Бог 
как источник «абсолютной красоты». 

В сочинениях Василия Кесарийского, Григория Назианзина и Григория Нисского, 
а также в речах Иоанна Златоуста закладывалась основа византийской ментальности. 
Кстати, ментальность мы понимаем вслед за Владимиром Викторовичем Колесовым и 
Моисеем Михайловичем Копыленко как миросозерцание в категориях и формах родного 
языка, в процессе познания соединяющее интеллектуальные, духовные и волевые каче-
ства национального характера в типичных его проявлениях. Кстати, сегодня Евразий-
ский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, что в Астане отмечает 100-летие 
со дня его рождения и наше понимание ментальности эквиполнетно с его воззрениями 
по этому вопросу. 

В этой ментальности наблюдается сочетание идей раннего христианства (мы отме-
чаем, что  христианская конфессия официально оформилась в Византии) с философией 
неоплатонизма и аристотелизма. 

Главная отличительная черта византизма в отличие от католицизма проявилась в сво-
еобразии философско-богословских воззрениях кафолических теологов и словолюбцев, 
в догматике, литургии, обрядности церкви, в системе христианских этико-эстетических 
ценностей Византийской империи. 

Мы в нашем исследовании стремились показать на материале языка переводных со 
среднегреческих сакральных и не сакральных текстов древнерусской письменности 11 
века византийскую ментальность. Главное, каким образом она внедрялась в славянские 
земли.

Определяя черты византизма, мы прослеживаем, каким же диссипативным транс-
формациям они подверглись в языке памятников древнерусской письменности, и что 
восприняло из этой ментальности население Киевской Руси. 

Чтобы быть понятным, остановимся на методологических аспектах нашего иссле-
дования. 

Мы понимаем, что любая система синергична, в том числе и языковая система. Си-
нергия языковой системы предполагает процессы взаимодействия как минимум двух 
противоречивых начал – наращивающий источник (генерация, или трансформация), 
выполняющий роль кодификации языка, и диссипации, действующей только в речевой 
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стихии, влияющей на язык своими двумя фазами: диффузией, когда элементы из речи 
вначале проникают в язык. Но это не значит, что эти новые элементы могут быть усво-
ены языком. В большинстве случаев они отвергаются языком, и только немногие новые 
элементы приживаются в нем. Распространяются они в языке благодаря второй фазе 
диссипации, которую мы обозначаем «дисперсией». Эти новые лингвистические реа-
лии пополняют язык. Такое состояние естественного языка и его системы обозначается 
нами как нелинейное (дискретное), открытое (динамическое) состояние. Кроме того, 
такая система неуравновешенна, потому что диссипация и генерация (наращивающий 
источник) по отношению друг к другу находятся в напряженной связи: генерация всегда 
консервативна, а диссипация хаотична, но благодаря которой появляется в языке новые 
приращения. Иначе говоря, язык подвергается развитию и на определенном этапе насту-
пает надлом и возникает фаза флуктуации, что приводит к перегреву языковой системы. 
Однако на новой точке аттрактора начинается подъем и развитие языка на новом уровне. 
Но это такой уровень языка, который отрицает предыдущее состояние, что затрагивает 
все уровни языка. Кстати, мы планируем свой доклад на очередной конференции «Мова 
и культура», на которой попытаемся показать лингвосинергетические взгляды выдающе-
гося украинского ученого Сергея Борисовича Бураго. 

А теперь вернемся к нашим баранам, так, например, случилось с церковнославян-
ским языком русского извода в конце 17 века, когда его функционирование ограничива-
лось только в сакральной сфере.

 Вместо литературного кодифицированного языка возник симбиоз и ужасная эклек-
тика, то есть функционировал так называемый «перемешивающий слой» в лексике, со-
стоящий, например, из иноязычной и просторечной лексики. Этот процесс можно по-
казать на рисунке. 

Генерация языковой системы возможна, когда в динамической системе существует 
неустойчивое состояние, т. е. возникает «перемешивающий слой». Другими словами, 
«перемешивающие»  семантические сдвиги  лингвистических единиц. Это удачно  де-
монстрируется в трудах Д.С. Чернавского. На каждой точке эволюции языковой систе-
мы возникают «перемешивающие слои»; движение в этих слоях происходят не только 
по  вертикали «верх↔ вниз», но и в разные хаотические направления, и мы наблюдаем 
процесс синергии. Об этом свидетельствует  полисемия словарных статей толковых сло-
варей и употребления лингвистических единиц в том или ином дискурсе, которые полу-
чают такие значения, которые не отражаются в толковых словарях.  

Неустойчивость  системы в момент бифуркации происходит при нарушении ис-
ходной однородности системы и в этих условиях формируется структура.  Нелинейные 
единицы разных уровней системы схвачены  изоморфностью, что и приводит к стабили-
зации структуры. Подобная структура остается гармонической с определенной ампли-
тудой  колебания, т. е. формируется  устойчивость системы на новой точке аттрактора, 
благодаря флуктуации. Если новая  диссипативная структура (D2)   больше  начальной   
(D1), то образуются  ступенчатые структуры, т. е. мы имеем дело с новым  (гармониче-
ской амплитудой) уровнем развития системы. Однако новая информация при этом не 
образуется, т.к. она возможна только при образовании «пичковых» структур.

 В этих условиях в системе генерируется новая информация. Это происходит в струк-
туре перемешивающего слоя.  
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Рис.  образование ступенчатых и пичковых структур 

1. Образование перемешивающего слоя  во время пичка амплитуды колебания в определенный 
момент эволюции языка. 2. Пичковая амплитуда неустойчивости системы. 3. Тенденция пере-

структурирования  структуры языка во  время флуктуации. 4. Гармоническая амплитуда  устойчи-
вого развития системы. 5. Бифуркация или перегрев системы. 6. Точка аттрактора, где начинается 

переструктурирование  системы в новых условиях. 

Сравните, например, из истории современных русского и украинского языков. Ведь 
усилиями многих писателей и мыслителей возникла тенденция к переструктурированию 
языка, преодолевая последствия долгой флуктуации, приведшей к установлению «ново-
го баланса» в языке, что предвосхитило в России пушкинскую эпоху, а на Украине шев-
ченковскую эпоху. Теперь обратимся к византийским символам. Византийские символы 
ментальности (солнце, свет, тепло, весна; тьма, холод, зима; буря, волны; море; корабль; 
кормчий; земля; семя; сеятель; волк; голубь, горлица; орел; лев; облако и дым и др.) про-
никли в язык памятников древнерусской письменности Киевской Руси благодаря пре-
стижности и сакральности церковнославянского языка, где фазы диффузии и дисперсии 
совпали. Здесь нельзя не отметить роль экстралингвистических факторов, которые дик-
товались кафолическим христианством. И язык, и христианская ментальность оказали 
влияние на те, или иные сдвиги в сознании древнерусского суперэтноса Киевской Руси, 
и эта ментальность отражается в зеркале языка переводных м оригинальных текстах 
Киевской Руси. 

В нашем исследовании мы обратились к текстам Хроники Георгия Амартола, кото-
рая вкупе с другими трудами славянского средневековья, стояла у истоков формирования 
духовности народов Киевской Руси, привнесенной из Византии. Через хронографы вос-
принималось многое – и философские системы античности, например, неоплатонизм, 
и богословские учения кафолического христианства. На страницах ХГА мы зрительно 
представляем и ожесточенную борьбу христианства с ересями различного толка, опи-
санные в рамках борьбы добра и зла. Содержание ХГА пронизывает прецессия, которая 
служит и средством, и является синергией, в которой отражаются основные догматы ор-
тодоксальной доктрины православия. Перед нами средневековая историко-философская 
энциклопедия, представляющая собой полный и исчерпывающий перечень сакральных 
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воззрений, оцененных составителем как великое благо, что позволило в самой Византии 
в многочисленных списках сформировать христианскую ментальность, которая была не-
однозначно воспринята в славянских землях, в том числе и в Киевской Руси. Для анализа 
мы предприняли анализ одного концепта – концепта «премудрости». 

Этот концепт у Георгия Амартола представляет собой соединение размышления и 
познания, что является когнитивным conceptus-ом. Мы использовали публикацию ХГА 
Василия Михайловича Истрина, греческий текст Карла де Боора. Кроме того, привлекли 
современный перевод этого памятника письменности, осуществленные В.Матвиенко и 
Л.Щеголевой. 

Концепт премудрости у Георгия Амартола эксплицирует значение «истолкователь 
скрытой божественной истины, правды». Этими качествами может обладать тот, кто был 
вдохновлен Богом, кто научился просвещать сердечное зрение. Он – выразитель сакраль-
ного духовного братства и противник еретичества, отвергающий их развращенные нра-
вы. Ведь всем известны развращенные нравы римлян в эпоху эллинизма. 

Идея поиска «неизреченной премудрости» постоянно заставляла рефлексировать ви-
зантийских словолюбцев и временаписцев, чтобы «с правдой утесняться, чем с ложью 
расширяться (платонничать)». 

Прецессию поиска этой мудрости обнаруживаем во многих древнерусских текстах. 
Так, например, в Изборнике 1076 года используется сочетание «отъкрыти корень пре-
мудрости» (αποκαλύπτω ρίζα σοφίας) является сакральным символом – синкретой в ви-
зантийской сакральной культуре, обозначающий «обнаруживать источник неизреченной 
мудрости». Компоненты этого сочетания подверглись семантическому сдвигу (К1К1) и 
получили следующие несвободное значение «обнаруживать сокровенную мудрость». В 
славянских языках этот символ является продуктом заимствования, и не можем мы со-
гласиться с тем представлением отдельных ученых, что премудрость (София Премудро-
сти) и другие символы кафолической церкви есть изобретение русского мира. 

Поиски «неизреченной» божественной премудрости стали краеугольным камнем ви-
зантийского православия, перешедшего и заимствованного в славянских землях, в том 
числе и в Киевской Руси. Так, концепт «Софии Премудрости» стал осмысливаться на 
Руси более широко. Во-первых, София – величественный собор, символ благоустроен-
ности бытия, гармонизация хаоса, единение в одну соборность жителей страны, мощи 
государства. Во-вторых, София – иконографический сюжет в экспрессивно-поэтической 
форме толкующий горнюю Премудрость Христа; в-третьих, София – это тема письмен-
ных источников, разнообразно представляющих неизреченный образ пластически вы-
раженной глубокой сакральной мысли; и, наконец, в-четвертых, София – это символи-
чески зашифрованная сакрально-философская мудрость. И эта мудрость, облекаясь в 
экспрессивно-эмоциональный образ, воплощает в себе, характерное для Средневековья, 
символическое представление о высшей божественной мудрости, сосуществовавшее в 
духе определений византийской сакральной философии [21, с.70].

Уже в XII веке Кирилл Туровский, опираясь на труды Иоанна Златоуста, Григория 
Назианзина, Симеона Логофета, Епифания Кипрского, разрабатывал проблему изучения 
«неизреченной» премудрости в своем сочинении «Слово о премудрости» [110]. Он счи-
тает, что познание премудрости возможно, если мы с вами будем обладать высокими 
нравственными качествами: «кротость бо есть мати мудрости и разуму и помыслу благу 
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и всем добрым делом» [111, с.79]. Кирилл Туровский использует образ кроткой матери, 
которой смирение, мудрость являются ее детьми, а отцом выступает сам Господь.

Этому сакральному «семейству» противостоит гордыня, являющаяся средоточием 
всех человеческих пороков, а возглавляет их Сатана. Человек, смиривший свою гор-
дыню, может стать мудрым человеком, носителем глубокого и истинного сакрального 
знания, могущим транслировать эти познания другим людям. Кротость и смирение, по 
мнению византийских отцов церкви, формируются при помощи специальной аскети-
ческой системы – исихии (εσίχια – ‘покой, безмолвие, отрешенность’). Это этико-аске-
тическое учение о пути к единению человека с Богом через очищение сердца (κάρδιαν 
κατάρσις) постом, слезами и самососредоточением сознания. Возникло в IV-VII веках в 
первых монастырях Византийской империи. Об этом свидетельствуют Отечники «Муж 
мудрый безмолвие видит», хотя первое описание исихазма дал Симеон монах Ксерокер-
ского монастыря в Константинополе. П.В.Пятнов приводит в своей статье отрывок из 
описания исихазма Симеона: «затвори дверь твоей кельи, сядь в углу и отвлеки мысль 
твою от всего земного, телесного и скоропреходящего. Потом склони подбородок твой на 
грудь свою и устреми чувственное и душевное око твое на пупок свой; далее сожми обе 
ноздри свои так, чтобы едва можно было дышать, и отыщи глазами, приблизительно, то 
место, где сосредоточены все способности души. Сначала ты ничего не увидишь сквозь 
тело твое; но когда проведешь в таком положении день и ночь, тогда, о чудо, увидишь то, 
чего никогда не видел, увидишь весьма ясно, что вокруг сердца твоего распространяется 
божественный свет» [112, с.55]. Идею исихазма защищал Григорий Палама, который пи-
сал, что божественное озарение было явлено Иисусом Христом, чтобы люди могли по-
стичь «неизреченную» премудрость Бога. В 1351 году Григорий Палама одержал победу 
над противниками этой аскетической системы, и учение исихазма стало официальной 
политической доктриной в Византии. 

Итак, постижение высшей премудрости, по мнению представителей кафолического 
христианства, возможно благодаря исихазму, который в представлениях монахов создает 
условие для преодоления, прежде всего, в самом себе гордыни, то есть формирование 
кротости души делает человека более совершенным, помогая преодолеть, например, 
некоторые природные стихийные чувства и неупорядоченность мысли. В английском 
языке есть слово «рендер»,  которое обозначает ‘выстраивание в одно единое целое ряд 
фрагментов’. Исихия упорядочивает мысли, направляя их в одно направление, поэтому 
византийский монах, используя аскезу исихазма, становился кротким, а это позволяло 
ему постичь доминирующие смыслы божьей премудрости, сокровенных тайн, например, 
темных и неизреченных мест текста Священного Писания. Но для этого необходимо, по 
мнению Георгия Амартола, знать, что человеку присуще «два пути и образа жизни… 
Ведь первый трудный и житейский -- … о браке – а другой ангельский, и апостольский, 
и безупречный – девственность, то есть монашеская жизнь. Тот, кто изберет житейский, 
то есть брак, порицаться не будет, но столь великой благодати не получит. Ведь получит, 
как принесший тридцатикратный плод. А тот, кто возлюбит чистый и прекрасный, даже 
если он и покажется слишком суровым и труднодостижимым из-за добродетели после 
законного страдания и терпения, получит более дивную и достославную благодать. Ибо 
он явно вырастил совершенный и полный, светлый и благолепный плод, то есть стори-
цу» [103, с.192-193].  
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В Киевскую Русь исихазм проник вместе с крещением как неотъемлемая часть хри-
стианской веры. Принято считать, что исихазм на Руси имел свои отличительные черты 
от византийской доктрины тем, что он не был основной богословской доктриной [112, 
с.56]. Однако, тем не менее, на Руси, особенно, в монастырях в определенных случаях 
без этой аскетической системы невозможно было обойтись, и она оказывала свое влия-
ние на формирование отдельных черт древнерусской ментальности. Мы не думаем, что 
в Киево-Печерской лавре не были известны, хотя бы отдельные аскетические элементы 
исихазма. Эти наши рассуждения подтверждаются исследованиями Д.С.Ищенко. Он, ис-
следуя переводные тексты Киевской Руси XI века, указывает, что «с приходом в Киев 
митрополита Георгия связывается, по летописи, приобретение Феодосием Печерским 
Студийского устава, по которому полагалось читать в монастырях поучения Феодора 
Студита» [127, с.152].

Ср., цитату из «Слова» Григория: «дхъ чювьствьныи тънъчеи есть инехъ телесъ, тако 
и англское естьство, очима чювьствьнома не видиться» [Ibid, с.152]. Здесь парафрастиче-
ски указывается на определенные элементы исихазма, при помощи которого достигается 
познание высшей сакральной мудрости. Итак, и Антоний, и Феодосий Печерские, по-
видимому, владели аскезой православия, конечно, дальнейшая разработка этой аскезы 
и приведение в стройную систему мы наблюдаем в монастырях Московского царства, о 
котором указывает В.В.Колесов [114, с.260-274]. Кроме того, мы в наших рассуждениях 
хотели бы уклониться от категорических суждений, так как любое такое поведение мо-
жет привести к искажению истинного положения вещей в истории культуры древнейшей 
поры. 

Приведем места из текста Амарт, где Георгий мних передает особенности этой хри-
стианской аскезы исихастов. Так, «Амаксовий же этот кротким научением и суровым 
убеждением порученного ему юношу в светлом молчании жизни его утвердил». В этом 
же абзаце читаем: «он, по царскому повелению отправившись в Испанию, в отчие земли, 
где он родился, там, в молчании и кротости жизнь проводил» [103, с.300]. Кротость и 
молчание вбирается концептом «молчальничество»: εις άσκησιν ‘находиться в состоянии 
аскетизма’, то есть ‘подвергать себя длительному воздержанию’. Славянский переводчик 
при помощи лексемы съ молчаниемь сумел свободно передать смысл, проясняющий 
основную суть исихазма, понятный древнерусскому монашеству Киевской Руси. Ср., в 
Амарт еще одно повествование о жизни исихаста: «Феодосий…, уведав волю Божию че-
рез Иоанна, монаха и постника египетского. Этот божественный муж, будучи девяноста 
лет возрастом, один в пещере пребывал, сам не выходил из своей кельи и других не пу-
скал к себе. Приходящих к нему он благословлял и приветствовал только через окошко, и 
не каждый день, а дважды в неделю – в субботу и в воскресенье. В остальные же дни он 
никому не показывался и только посту, и бдению, и молитвам предавался. И можно было 
видеть, что этот блаженный весь иссох телом от крайне суровой жизни» [103, с.312].

Древнерусский переводчик вместо ησυχαστου (род. падеж) ‘отшельника’, образо-
ванного от ησυχάζω ‘жить молчаливо, уединенно’ (отсюда в византийском православии 
исихазм и исихасты), во время перевода использовал слово постникъ, постничьское, что 
в Киевской Руси обозначали исихастов словом молчальники.  

Таким образом, концепт «премудрости» был творчески заимствован в Киевской 
Руси, который стал ментальным символом-синкретой. Однако в Киевской Руси данная 
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синкрета стала осмысливаться как «София Премудрости». Такое широкое понимание 
этого символа возникло уже в 12 веке в результате переработки идей Иоанна Златоуста, 
Григория Назианзина, Симеона Логофета, Епифания Кипрского и других отцов-ортодок-
сов византийской церкви. 

На начальном этапе возник симбиоз славянской и христианской культур, который 
создал прецедент для возникновения новых символо-синкрет, появившиеся в структуре 
синергии и закрепились в языке и речи восточных славян. Такое закрепление в языке и 
в сознании людей протекало разными путями: во-первых, во время свободного эквиво-
кабульного перевода среднегреческих символов, во-вторых. Древнерусские книжники 
осознанно искажали во время перевода отдельные места среднегреческого текста там, 
где отстаивались приоритеты в области понимания сакральных догматов, утверждавши-
еся в жестокой борьбе с представителями разного толка еретичества. В-третьих, пере-
работанная византийская ментальность органически вошла в сознание людей, которая 
оставалось неизменной до никоновских реформ, а после раскола церкви ее пытались 
удержать в неизменной форме последователи протопопа Аввакума. 

Однако становление новой ментальности происходило не так гладко, как это пред-
ставляется сегодня. Так, И.Данилевский указывает, что большинство жителей по своим 
убеждениям не были христианами, они были на самом деле язычниками. Возникало дво-
еверие: христианами по форме и язычниками по существу. Для того чтобы преодолеть 
такое двоеверие книжники во время перевода византийских текстов усиливали христи-
анскую сакральность. Так, мы наблюдаем нарочитую «порчу» и переосмысления отдель-
ных мест во время перевода ХГА. Ситуация 11-12 веков была таковой, как мы пытались 
это представить в нашей книге, опираясь только на анализ текста ХГА и других славян-
ских текстов, составленных в разных местах славянского мира. 
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КоЛЬоронаЗви в тЕКСтаХ  
уКраЇнСЬКиХ ЗамовЛЯнЬ

У статті здійснено розгляд символіки кольороназв у текстах українських замов-
лянь. Описано функціонування давньої християнської символіки, пряму номінацію та 
асоціативне значення кольоронайменувань. Проаналізовано семантику основних кольо-
роназв, які функціонують у досліджуваних текстах.

Ключові слова: кольороназви, символіка, українські замовляння.
В этой статье рассмотрено символику цветообозначений в текстах украинских 

заклинаний. Описано функционирование давней христианской символики, прямую но-
минацию и ассоциативное значение цветообозначений. Проанализировано семантику 
основных цветообозначений, которые функционируют в исследуемых текстах.

Ключевые слова: цветообозначения, символика, украинские заклинания.
The article deals with functioning of ancient Christian symbolics, direct nomination and 

associative meaning of colournames. The semantics of the main colournames which function 
in the investigated texts are analysed.

Key words: colournames, symbolics, Ukrainian charms.

Фольклорні тексти у різних аспектах вивчають Ю.Л. Мосенкіс, В.В. Жайворонок, 
М.К. Дмитренко, Л.М. Дяченко, Н.О. Данилюк, С.Я. Єрмоленко, Н.В. Слухай, І.Є. Рус-
нак, П.В. Мацьків, О.А. Молодичук, О.А. Остроушко, М.І. Редьква, З.С. Василько, 
В.Ф. Вакуленко, Т.В. Жук, В.В. Галайчук, І.І. Казимир, І.Ю. Круть, О.В. Слюсарева, 
О.Ф. Свиридов, М.В. Філіпчук та інші мовознавці. 

Особлива увага приділяється вивченню лексики українських замовлянь, адже лек-
сема в текстах замовлянь – це передусім знаряддя впливу на зовнішній світ, яке несе в 
собі заряд потужної символічної енергетики [1: 9]. На нашу думку, саме колористична 
лексика посідає чільне місце у системі текстів українських замовлянь, функціонуючи у 
таких структурних композиційних макрокомпонентах, які визначає О.Ф. Свиридов: 1) 
зачин (вступна частина), 2) епічна частина (розповідь), 3) імперативна частина (вимога, 
прохання) і 4) закріплення чи «закріпка» (закінчення). Крім того, кожен композиційний 
макрокомпонент може поділятися на дрібніші макрокомпоненти [7: 4].

У цій статті розглянемо символіку кольороназв у текстах українських замовлянь, 
звертаючи увагу на функціонування давньої християнської символіки, пряму номінацію 
та асоціативне значення кольоронайменувань. Проаналізуємо семантику основних ко-
льороназв, які функціонують у досліджуваних текстах. 

Традиційна символіка зеленого кольору пов’язана з життям, свіжістю, молодістю, на-
дією. За давньою християнською символікою зелений – символ спокою і свіжості, свят-
ковості [5: 18], наприклад: Тгашена яма горить. Чим її гасити? Свяченою водою, зеле-
ною травою [3: 210]. Трава і зелене листя символізують ріст, життя, вічність, пам’ять (і 
©   Шуляк С.А., 2012
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забуття), молитву, шепіт [3: 171]. Дуб здавна відомий як культове дерево, оберіг. Повір’я 
щодо проживання на дереві бога чи богів пов’язане з уявленнями про дуб як центр світу, 
що поєднує нижній світ із верхнім, тобто світ померлих предків (коріння) із живими 
(стовбур) та з богами (крона, що сягає неба) [3: 141]. Дубе, дубе зелений, / Я тебе ззім / З 
гіллям і корінням. / Дубино зелена, / Посватаймося й побратаймося [2: 197].

Білий колір у давній християнській символіці виступає атрибутом святості, добра, 
невинності, радості [5: 16]. У текстах замовлянь наголошується на надбанні здоров’я, 
прагненні здобути його часто замінюючи негативні процеси на позитивні, як-от: На тобі 
плаксивці, / Нидрімливці, нисонливці, / А дай моїй дитині сон / Зі всих сторон, / І спання 
до білого дня, / До смеркання, Від смеркання до сіяння, / Від сіяння до Божого взихання 
[2: 197]. Репрезентантом здоров’я у цьому тексті є такі атрибути, як сон, спання до білого 
дня. Хоч здоров’я у мовній свідомості асоціюється безпосередньо з життям, життєді-
яльністю, зв’язок цих концептів набуває складного характеру [6: 28].

Текстові сполуки на кшталт: Йшла біла дівка / Білою дорогою: / Ніжки в неї білі, 
/ Ручки в неї білі, / Голова в неї біла, / Здибала її Пречиста Діва: / – А куди йдеш, дівко 
біла? / – Ген-ген більма зганяти, / Граблями згрібати. / Фух, фух, / Не мій дух – Божий 
дух [2: 138]; Вийшла дівка з-за білої гори / С білими руками, / С білими ногами, / С біли-
ми очима, / С білими плечима. / Зустріла її Матерь Божа: / – Де ти їдеш, дівка біла? / 
Іди ти та приступи / До Божого, / Молитвеного, / Хрещеного (ім’я) [2: 139] реалізують 
образно-переносний характер увиразнення портретної характеристики персонажів, відо-
бражаючи людську красу.

Лексема білий здебільшого виступає засобом зображення кольорових характеристик 
тіла, обличчя у таких текстах: Лишаю, лишаю, я тебе свяченим салом мішаю. Кабан, 
поросята, діти – тут тобі не сидіти, білого тіла не труїти [2: 177]; Отець домовий! 
Скоч додолу та принеси мого (Івана) до мого дому; неси його душу, неси його кості, 
неси його живіт і біле лице, і щире серце якнайскоріше, якнайпрудчіше: в цей час, в цю 
годину… [2: 217]. У таких конструкціях зустрічаємо вирази з яскраво вираженим екс-
пресивним компонентом.

Характерним для текстів українських замовлянь є вживання словосполучення білий 
світ у конструкціях з образним репрезентантом широкого простору, напр.: …ти, Гос-
подній Замикачу, замикаєш ти по білому світу церкви, монастирі, замкни мою хвіртку 
й не пусти до моєї коровиці злого духу од нині й довіку [2: 267].

Чорний у християнській символіці, на противагу білому, є атрибутом темних сил, 
зла, гріховності, горя [5: 16], як-от у замовляннях від бешихи: … Іди ти собі, бех, на 
сибірську гору! А на сибірській горі сибірський дуб, а в сибірському дубові чорне дупло. 
В чорнім дуплі – чорне руно. Там сидить твоя мати, змія Коропія, й жона бешиха. 
Чорну гору розвертатимеш, чорного дуба вивертатимеш, і змію Коропію ввічі ви-
датимеш. Іди ж собі при пустий шлях!.. [2: 158]; На чорному морі / Чорний чоловік 
сидить, / Чорний вогонь горить. / Чорна виделка, чорна тарілка, / Чорний ніж, чорна 
печінка… [4: 31].

Лексема чорний уживається у зв’язку з розвитком значення “безрадісний”, “сум-
ний”, “тяжкий”, “безпросвітний”, “печальний”. Наприклад, у примовці від корчу: Чор-
ний чоловік у чорній сорочці, у чорнім ремені, у чорнім кожусі, у чорній шепці, у чорних 
гачах, у чорних постолах, у чорних онучах, у чорних волоках. Узяв чорні воли, запріг 
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чорний плуг, а в плузі – чорний ніж, чорні колеса. Оре чорну землю, посієв чорну пшени-
цю, чорнов боронов заскородив [2: 144].

Лексема чорний може позначати не тільки колір, а ще й якість, наприклад, чорна 
слабость – важка хвороба: Возьми цього хрещеного, молитвеного (Івана), / Цю чорну 
слабость вижени, / бруд з тіла видави / чистим хрестом животворящим [2: 145]; чорна 
свиня – брудна: Лишай, лишай, лишай! / Я тебе замовляю, / До чорної свині посилаю. / 
Що чорна свиня тобі мати… [2: 176]; чорне море – темне місце, де живуть чорти та ін.: 
Йшла Ієва понад чорним морем, / А в чорнім морі корча, / Під тією корчею три чорта; 
Одному роги, другому ноги, / А третьому – перелоги в ноги [2: 268].

У багатьох випадках лексема чорний не виходить за межі свого традиційного значен-
ня, вживається як постійний епітет до слова ворон: Летів чорний ворон, пустив каплю 
по морі. Та капля розплинулась, розійшлась по морі. Щоб так розплинулась, розійшлась 
бешиха по шкурі [2: 162].

Епітет чорний на позначення ознак рослинного світу особливо продуктивний у таких 
конструкціях: Іди собі на чорні луга, де буйний вітер свистав, перебував! [2: 161]; у за-
мовляннях від криксів дитини: Дубе, дубе! Ти чорний. У тебе, дубе, білая береза, у тебе 
дубочки синочки, а у березочки дочки. Тобі, дуб і береза, шуміть та густи, а родженому, 
хрещеному рабу Божію (…) спать та рости! [2: 205].

Кольороназва сірий вживається на позначення тваринного світу і зазвичай виступає 
у прямому значенні, наприклад: Не йду, не їду ні на козі, ні на коні, а на сірій вівці. Зо-
рями підпережуся, раба Божого (ім’я) до раби Божої (ім’я) золотом покажуся [2: 223]; 
Один держить рукавицю, другий – патирицю, а третій держить дубину – скот сірий 
поганяти і кров розганяти [2: 269].

Жовтий, як колір речовинно-предметного світу, вживається у таких українських за-
мовляннях: Там вам бувати, / Там вам гуляти, / Жовтими пісками пересипати, / І водою 
переливати, / Очеретами крутити / І болотами мутити, / Та цьому сину то ниперехід 
[2: 197]; Гей, коровко, до води, ногами тупоти, ушима махай, очима кліпай, а хвостом 
замітай та йди на високу гору, там шовкова трава родить. Траву коси, а росу пий, та 
принеси хазяйці відро молока, густу сметану та жовте масло [2: 244].

Рудий колір здебільшого вживається у текстах замовлянь на позначення кольору тва-
ринного світу (руда корова), як-от: Добридень тобі, кринице! / В тебе є три джерелі: / 
Одне водяне, друге медове, / А третє молочне, / Моїй рудій корові помочне [2: 248].

Червоний – колір одягу, що є ознакою приналежності до вищого суспільного стану; 
символ влади, сили; символ вогню; символ краси; колір крові; символ сильних почуттів, 
пристрасті; символ революції [5: 16]: Їхав св. Юрій на червоній горі, на червонім коні, 
червоні поводи [2: 267]; Бо їхав святий Юрій на червоному коні, кінь червоний, сідло 
червоне, стремена червоні, червоний меч, та зняв народженій, благословенній корові 
пристріт з плеч та в ноги, а з ніг та в хвіст, возьми пристріт біс од народженої, благо-
словенної рябої корови [2: 255].

Слід зазначити, що червоний колір як ознака речовинно-предметного світу в укра-
їнських замовляннях вживається у прямому значенні, як-от: Летів переліт через попів 
двір, сів на воротях, в червоних чоботях. Тут тобі не панувати, жовтої кості не ла-
мать, білого тіла не сушить, червоної крові не в’ялить…[2: 265]; Болячка-болячниця, 
голова-головниця, ой чого ти розболілась-розшумілась? Чи ти від спання, чи від гуляння, 
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чи від буйного вітру? Годі тобі боліти, шуміти, жовтої кости ламати, червону кров 
розганяти. Поти ти боліла і шуміла, поки я не говорила [2: 117].

Синій у прямому значенні – колір водних джерел: Помощ моя от Господа, сотвор-
шого небо і землю. Їхав св. Юрій на вороних конях, на чотирьох колесах: коні розбіглись, 
колеса розкотились по синьому морю, по чистому полю [2: 137].

У творчості слов’ян – синій є давнім епітетом, властивим народному мовленню 
(синє море) [5: 18]:– У лісі нелень-дуб, / а в полі з борони зуб. / На синім морі біл камень 
лежить. / І так як тим тром братам до міста не сходиться, / і судів не судить, і пере-
судков не мать, / так у хрещеного народженого дитяти / тіменному зубу і зубищам не 
бувати [2: 213].

Кольороназва синій в українських замовляннях вживається як колір внутрішніх ор-
ганів людини (синіх печеней), наприклад: І я ізгоняю більмо от хрещеного раба Божого 
(…), виговорую з костей, з молей, з тісних плечей, з синіх печеней, із буйної голови, з 
чутких ушей, із щирого живота, із ретивого серця, з гарячої крові, з жовтих костей, з 
солодкого мозку: у раба Божого (…) сльоза із ока і більмо із ока! [2: 137]. 

За семантичною сполучуваністю виділяємо такі підгрупи золотого кольору: колір 
елементів космонімічного світу (золотий ріг місяця), як-от: – Місяцю, місяцю молодий, 
/ у тебе ріг золотий, / тобі на підповня, / мені на здоров’я [2: 118]; колір зубів (золотий 
зуб), наприклад: Мишко, мишко, сидиш на горищі, / забери в мене зуб кістяний і гнилий, 
/ а дай мені дужий і молодий. / Як не даси дужого й молодого, / то дай мені золотого! 
[2: 214]; колір предметного світу (золотий міст): – Їхав Юрій на білім коні золотим мос-
том, підпірався золотим хостом, а за ним бігло три пси: один від більма, другий від 
крові, третій від перелогів. Годі вам, пси каміння лизати, йдіть до раби Божої (назва 
тієї особи) більма лизати, кров спивати, перелогів шептати [2: 133]; колір релігійних 
понять (золотий хрест), наприклад: – Молодик молодий, на тобі хрест золотий, на небі 
зрождавсь, на морі скупавсь, що у тебе ріжки не щемітимуть, а у мене зуби не боліти-
муть. Тобі на сповня, мені на здоров’я [2: 125]. Варто зазначити, що кольороназви утво-
рюють смислові зв’язки з лексемою здоров’я. Т.В. Радзієвська, досліджуючи концепти, 
пов’язані з поняттям існування, зазначає, що «здоров’я усвідомлюється як безумовна 
цінність, що не підлягає ніякому сумніву, запорука нормальної життєдіяльності людини» 
[6: 28].

В одному тексті зустрічаємо лексеми на позначення кольору очей (сірі, чорні, карі): 
Пресвятая Богородице, стань мені на поміч од рижої масти, од жовтої кости… ти із 
сірих очей, ти із чорних очей, ти із карих очей…[2: 248]. Крім цього, знайдено кольоро-
назви, які вживаються на позначення кольору їжі (сметана, сир, сироватка), наприклад: 
Іди, моя корово, лугами, там здибишся з трома вужами. На першому вужові жовтая 
сметана, на другому білий сир, на третьому зеленая сирватка. То я в свої корови бла-
женної сметану і сир забираю, а сироватку для дурнів оставляю!!! [2: 258]. Щодо кольо-
ропозначень свійських тварин, то тут переважають чорний, білий, сірий, рябий, жовтий 
та глинястий, особливо в зачинах замовлянь, як-от: Кури чорні, кури білі, кури сірі, кури 
рябі, кури жовті, кури глинясті (яка є масть курей, такі й казать). Візьміть хрещено-
го, народженого, молитвеного младенця крикси [2: 207]; Кури, кури рябенькі! В вас голо-
ви маленькі, а у рожденного і хрещеного раба Божого Івана велика голова. Скрикніть ви 
сон із усіх сторон на рожденного і хрещеного раба Божого Івана! [4: 23].
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Отже, кольороназви в текстах українських замовлянь мають не тільки давню христи-
янську символіку, а й не виходять за межі свого традиційного значення, вживаються як 
постійні епітети. Залежно від контексту, слова-кольороназви можуть позначати не тільки 
колір, а ще й якість.
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У статті розглядається залежність смислового сприйняття текстів, що знахо-
дяться на перетині сфер комунікації (релігійної та наукової), від такої соціальної ха-
рактеристики людини, як воцерковленості / невоцерковленості. Показано, що воцерков-
лені інформанти зі смисловими компонентами пов’язують релігійно марковані одиниці 
тексту, тоді як у невоцерковлених смислові і стилістично марковані одиниці не пере-
тинаються, при цьому «типові» компоненти текстуо однаково мають науковий, а не 
релігійний характер.

Ключові слова: смислове сприйняття, розуміння тексту, набір ключових слів, набір 
типових слів, стилістична маркованість, воцерковлення / невоцерковлення.

В статье рассматривается зависимость смыслового восприятия текстов, находя-
щихся на пересечении сфер коммуникации (религиозной и научной), от такой социаль-
ной характеристики человека, как воцерковленность / невоцерковленность. Показано, 
что воцерковленные информанты со смысловыми компонентами связывают религиозно 
маркированные единицы текста, тогда как у невоцерковленных смысловые и стилис-
тически маркированные единицы не пересекаются, при этом «типичные» компоненты 
текста единообразно имеют научный, а не религиозный характер. 

Ключевые слова: смысловое восприятие, понимание текста, набор ключевых слов, 
набор типичных слов, стилистическая маркированность, воцерковленность/ невоцер-
ковленность.

The article investigates the dependence of semantic perception of texts that are at the inter-
section of the communication spheres (religious and scientific), on the social characteristics of 
such a man as inchurched / unchurched. It is shown that the inchurched informants associate 
religiously marked items of a text with semantic components, whereas the unchurched respond-
ents do not incorporate the semantic and stylistically marked units, and besides the “typical” 
text components uniformly have scientific, not religious character.

Key words: semantic perception, understanding of a text, a set of keywords, a set of typical 
words, stylistically marked, inchurched / unchurched.

Особенности когнитивной деятельности человека в целом и речевой деятельности в 
частности представляют собой сложнейшие проблемы, которые ставились учеными со 
времен античности, однако механизмы человеческой деятельности по выявлению смыс-
©   Худякова Е.С., Пепеляева Е.В., 2012
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ла в вербальном произведении до сих пор остаются нераскрытыми. Интерес к смысло-
вому восприятию текста, к его пониманию обусловлен общей антропоцентричностью 
современного языкознания, ведь «производство смыслов» является сущностным свой-
ством человека. Термины «смысловое восприятие» и «понимание текста» используются 
лингвистами в качестве синонимов, причем в первом случае акцент делается на линг-
вистическом явлении – смысле текста, его «улавливании», во втором же – на результа-
тивности данного процесса [1: 28]. Мы используем термин «смысловое восприятие», 
поскольку исходим из представления о многовариантности интерпретаций текста и от-
сутствии «правильного», единственно верного восприятия, тогда как термин «понима-
ние» предполагает наличие и «непонимания», то есть восприятия, которое не достигло 
своего результата. 

Многовариантность смыслового восприятия обусловлена, с одной стороны, индиви-
дуальностью и неповторимостью человеческого опыта, с другой стороны, социальной 
природой человека: как член той или иной социальной группы, как носитель тех или 
иных социальных характеристик человек усваивает и способы работы с текстом, приня-
тые в данной социальной группе. Поэтому чрезвычайно актуальным представляется рас-
смотрение особенностей смыслового восприятия текста в зависимости от социальных 
параметров реципиента, в частности, исследование различий в восприятии текста, нахо-
дящегося на границе сфер коммуникации, информантами с разным институциональным 
статусом (воцерковленными и невоцерковленными). В лингвистике используются раз-
ные наборы социопсихологических признаков [2], оказывающих влияние на речь чело-
века, однако современная ситуация, характеризующаяся возрастанием влияния Церкви 
на общество, заставляет дополнить этот список еще одним социально-групповым при-
знаком – воцерковленностью или невоцерковленностью человека, то есть его принад-
лежностью или непринадлежностью к религиозной группе (подробнее см. [3]). 

Любой человек является одновременно носителем огромного числа социальных ро-
лей, каждая из которых так или иначе оказывает влияние на его речевую деятельность; 
человек производит и понимает тексты в ситуациях, включающих разнообразные, под-
час сложно сочетающиеся признаки (например, признаки научной и религиозной сфер 
коммуникации). Поэтому значимым представляется исследование смыслового воспри-
ятия текстов, созданных на пересечении сфер коммуникации, поскольку это позволит 
выявить специфику перцептивной речевой деятельности в зависимости от социальных 
параметров человека. 

В качестве материала исследования выступили 48 анкет, полученных от информан-
тов, выборка которых была сбалансирована по факторам «институциональная принад-
лежность» (воцерковленность / невоцерковленность), «специальность» (гуманитарная 
/ негуманитарная) и «гендер» (мужской / женский). В качестве материала для анкети-
рования выступили три текста, созданных представителями так называемого «религи-
озного литературоведения», сочетающие в себе признаки «канонического» научного и 
религиозного стилей. В результате эксперимента было получено более 10000 реакций 
от 48 информантов. В ходе эксперимента испытуемым предлагалось выявить в тексте 
наиболее нагруженные по смыслу слова. В результате по методике, предложенной А.С. 
Штерн, были получены наборы ключевых слов (НКС) каждого текста, которые пред-
ставляют собой результат смыслового сжатия, являются «моделью» смысла текста [4: 
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78]. НКС может существенно отличаться у каждого испытуемого: «Участники экспери-
мента, даже имеющие одинаковое образование, по-разному воспринимают текст. Они 
отличаются по способности индексировать текст, в разной степени владеют текстом, 
способностью выделить основное его содержание, с помощью КС» [там же: 78]. Вместе 
с тем в общем НКС текста обычно выявляется ядерная зона – набор наиболее частотных 
реакций, включаемых большинством участников эксперимента в свой НКС: ядро НКС 
отражает групповой, социально обусловленный смысл текста, в то время как малоча-
стотные или единичные реакции выявляют индивидуальное в восприятии текста. Важ-
ными являются как объемы ядра и периферии НКС, так и общий объем НКС (количество 
разных слов, включенных в набор). Помимо квантитативного анализа НКС, был про-
веден и квалитативный анализ полученных в ходе анкетирования реакций. Также мы 
просили информантов выявить в тексте слова, являющиеся типичными для данного 
текста, в результате чего был получен набор типичных слов (НТС). Подобное расшире-
ние методики позволяет проследить связь между смыслом текста и его стилистической 
принадлежностью, а также выявить, какие именно единицы – маркированные или не-
маркированные стилистически – представители разных групп относят к смысловым 
компонентам текста.

В первом тексте воцерковленные  выделили 52 единицы в качестве КС (что состав-
ляет 7% от общего объема текста); невоцерковленные же в качестве КС выделили 70 
единиц (9% от объема текста), то есть их ответы отличаются большим разнообразием. 
Это можно объяснить тем, что данный текст по сравнению с остальными двумя более 
связан с абстрактной научной тематикой, чем с религиозной. Среди всех КС, выделен-
ных воцерковленными, единицы религиозной тематики составляют 67%:  В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог выделили 53% воцерковленных инфор-
мантов, Божественное Слово стало началом половина воцерковленных определила как 
ключевую единицу текста, такие лексемы, как Бог, Вера, язык выделены всеми воцер-
ковленными. Однако и фразы абстрактного научного содержания также имеют большую 
частотность у воцерковленных информантов: язык – это основа нашей личностной 
идентификации с другими членами общества (85%), человек – носитель и хозяин слова 
(35%), антиципация в языке (50%), суггестия (25%), что, вероятно, обусловлено жанро-
во-стилевой направленностью текста. Невоцерковленные же информанты к ключевым 
словам отнесли лишь 38% религиозной лексики, остальные 62% единиц НКС относятся 
к категориальной сфере науки. Почти 79% среди всех КС занимает первая фраза текста: 
Вера – это признание чего-нибудь как истинное на основе непреложного убеждения… 
доказательствах. Как определяла А.С. Штерн, начальная фраза, как и в нашем случае, 
чаще всего относится к НКС, она как будто направляет текст. Фраза-«лидер» в НКС не-
воцерковленных – язык – это основа нашей личностной идентификации с другими чле-
нами общества – ее выделил в качестве ключевой 91% невоцерковленных информантов. 
Однако среди ядерных КС невоцерковленных присутствуют две единицы религиозного 
содержания: Божественное Слово стало началом (33,3%), язык является основанием 
для веры (33,3%). Таким образом, различия в восприятии смысла текста воцерковлен-
ными и невоцерковленными носят вероятностный характер, однако тенденция к выбору 
«подсловаря» [5], соответствующего своему институциональному статусу (воцерковлен-
ному или невоцерковленному), в ответах испытуемых прослеживается. 
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При выделении типичных слов различия в ответах воцерковленных и невоцерков-
ленных более существенны – в анкетах воцерковленных информантов присутствует 
множество КС «религиозной» тематики: вера в Бога (91%), Язык также является ос-
нованием для веры (66%), Бог (75%), Божественное Слово (91%), Вера заключена не 
только в глубинах словесного значения (56%), Вера (52%), язык (87%) – эти единицы 
входят в ядро набора типичных слов. И наоборот, в ядро НТС невоцерковленных вошли 
следующие единицы научного «подсловаря»: Убеждения (95%), онтологически (92%), 
фидеизм, антиципация, суггестия (по 63%). Таким образом, социальные характеристики 
индивида оказывают более сильное влияние на выявление типичных компонентов тек-
ста, указывающих на сферу коммуникации, где данный текст функционирует, при этом 
смысл текста может определяться достаточно схоже.

В ядро НКС второго текста, отличающегося критическим подходом к религиозно-
сти, у обеих групп информантов вошли следующие единицы: распятия, Матерь Божия, 
кенозис, противоречия между православными и католиками, Эта подробность быстро 
превратилась в водораздел между католическим и православным Распятием, основани-
ем служат данные Туринской плащаницы, Христа, Догматическое богословие считает 
верхней точкой кенозиса – Голгофу, восточная традиция и основная ветвь западной, 
венец на голове Спасителя, низшей точкой человеческого падения является распятие 
людьми Сына Божия, важность иконографических деталей. Смысл данного текста вос-
принимается достаточно единообразно вне зависимости от институциональной принад-
лежности индивида, поскольку она не может повлиять на объективное содержание ядра 
НКС. Как видим, ядро НКС данного текста включает как религиозные, так и научные 
единицы, вместе с тем периферия НКС воцерковленных информантов несколько шире 
и включает единичные религиозно окрашенные компоненты, например: Чувственная 
же сцена «умирания» принижает духовный подвиг Матери Божией, если не лишает 
Ее этого подвига вовсе; исцеляли и воскрешали безнадежных, которые подавали людям 
благодать и «держат» само мироздание; безумную дерзость, неблагодарность гордыни 
человеческой; служат пробитые кисти рук Спасителя. Эти фразы не относятся к объ-
ективному ядру НКС, но для воцерковленных несут важную смысловую нагрузку.

НТС же, как показатель стилевой маркированности, у обеих групп информантов от-
личается. Так, группа невоцерковленных снова показала больший процент единиц, мар-
кированных как слова научного стиля. Наиболее частотные единицы среди НТС нево-
церковленных – Термин (65%), кенозис (83%), канон (56%), деталью (52%), утверждать 
обратное (63%), приоритет (42%), В заключение (75%), подчеркнуть (45%), Не оста-
навливаясь (36%), Догматическое богословие (65%), иконографическим особенностям 
(78%). Воцерковленные информанты показали значительное пересечение НКС и НТС – 
смысловое восприятие наложилось на формальное, стилевое. Чаще всего повторяются в 
типичных словах воцерковленных информантов слова религиозной тематики: Распятия 
(87%), Матерь Божия (76%), Крестом (67%), Христа (78%), Иисуса (65%), Спасителя 
(76%), крест (82%), Голгофу (56%). Подобным выбором НТС воцерковленные практиче-
ски полностью относят второй текст к религиозному стилю. 

В третьем тексте, имеющем помимо религиозного и научного пластов и публици-
стическую окрашенность, в ядра НКС и воцерковленных, и невоцерковленных инфор-
мантов вошли следующие фразы:  «Грешница» – это поэма нового, фрагментарного 
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типа» пневматологического, а не событийного или психологического содержания, по-
этому смущение критика по поводу якобы отсутствия развития действия неправомоч-
но; Содержание поэмы – судьбоносная встреча грешницы со Христом, обернувшаяся ее 
духовным преображением.; Центральные связующие поэму в одно композиционное целое 
образы – Христос и грешница – движутся навстречу друг другу: она, еще не видя Его, в 
гордой запальчивости бросает Ему вызов; Содержание поэмы – судьбоносная встреча 
грешницы со Христом; обернувшаяся ее духовным преображением.

Можно отметить пограничное положение данных единиц НКС: в качестве темати-
ческих они включают религиозные компоненты, но обусловленные содержанием пер-
вичного текста (поэмы А.К. Толстого «Грешница»). Невыделение их кем-то из инфор-
мантов скорее могло бы сказать о поверхностном знакомстве с текстом, чем о стилевом 
предпочтении. Относительно различий в НКС можно отметить, что они минимальны и 
выражены, как и в случае со вторым текстом, единицами, отражающими картину мира 
воцерковленного человека: Свет Христов через Его взор, что был «как луч денницы», 
осветил пустыню небытия (56%), Они являют собой открытое исповедание право-
славной веры поэта, выражают его христоцентрическую устремленность и пламен-
ную преданность небу (35%), всемилостивый, всепрощающий, всесильный, всевидящий, 
всеблагой, вселюбящий / («Любовью к ближним пламенея...») (45%), что «стоит уже 
«при дверях» Суд последний над миром» (66,6%). Нерелигиозные информанты чаще вы-
деляют фразы, относящиеся к собственно научной формальной стороне поэмы, анали-
зируемой в тексте: Перу Толстого принадлежат пять поэм (34%), Поэма состоит из 
шести строф (39%). 

Ядро НТС у воцерковленных информантов включает 7 единиц, 4 из которых имеют 
религиозную окрашенность: Иисуса Христа, образ Божий, жанр, поэтического творче-
ства, Христос, Бог, поэма. Ядро НТС у невоцерковленных информантов вообще не со-
держит религиозно маркированных компонентов: поэма, обобщенный образ, Подобного 
рода рассуждения аксиологии, центральные связующие, иконографической традиции, 
жанр, склонны согласиться, содержание поэмы, эпическая сторона. Снова становится 
очевидным смещение НТС текста у воцерковленных информантов к теме, входящей в 
их «картину мира», причем особо стоит подчеркнуть пересечение НКС и НТС, то есть 
наложение смысловой категории на ситуативную, что указывает на определение текста 
воцерковленными информантами как церковно-религиозного.

В результате проведенного анализа установлено, что от социальных характеристик 
информантов зависит прежде всего определение сферы функционирования текста, ко-
торая «объективируется» в стилевой атрибуции текста. Действительно, опыт групповой 
деятельности в определенной сфере накладывает ограничения на определение сферы 
использования гибридного текста. Вместе с тем воцерковленные информанты сближа-
ют смысловые и типичные компоненты текста, то есть религиозная сфера деятельности 
воспринимается ими и как смыслоформирующая. Невоцерковленные же информанты в 
качестве типичных компонентов устойчиво выявляют научные термины, а к смысловым 
компонентам относят собственно тематические – и религиозные, и научные. 
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гЕрманСЬКі ПророчиЦі у найдавніШиХ  
Пам’ЯтКаХ ПиСЕмноСті: ЛінгвоКуЛЬтурний аСПЕКт

У статті проаналізовано лексичні одиниці на позначення назв германських віщунок 
та магічних технік ними застосовуваних, що виокремлені з найдавніших пам’яток пи-
семності, у лінгвокультурологічному аспекті. Дані етимологічних словників допомага-
ють розкрити специфіку цих номінацій.

Ключові слова: германські жінки-віщунки, давні германці, етимологія, магічні техніки.
В статье проанализированы лексические единицы, вербализирующие германских 

пророчиц и магические техники, выделенные из самых древних письменных памятников, 
в рамках лингвокультурологического подхода. Данные этимологических словарей помо-
гают раскрыть специфику этих номинаций. 

Ключевые слова: германские женщины-пророчицы, древние германцы, этимология, 
магические техники. 

The article deals with lexical units to denote Germanic prophetesses and magic arts 
picked out from the oldest manuscripts with the linguistic cultural approach being applied. The 
etymological reconstruction helps reveal the specific features of the nominations.

Key words: Germanic prophetesses, Old Germanic tribes, etymology, magic arts.

Давньогерманські магічні техніки, застосовувані жінками-віщунками, вже тривалий 
час привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних лінгвістів. актуальним на сьо-
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годнішній день виявляється їхнє вивчення у термінах лінгвокультурологічної теорії, яка 
дозволяє розглядати мовні знаки, які репрезентували ці поняття у давніх текстах, крізь 
культурологічну призму. Серед лінгвістів усталилася думка про те, що мова – це «дзер-
кало культури» народу, вмістище й засіб трансляції культурних цінностей між поколін-
нями, важливий інструмент пізнання дійсності. 

Отже, метою роботи є аналіз номінацій давньогерманських пророчиць, виокремле-
них з найдавніших писемних пам’яток.  Поставлена мета передбачає вирішення таких 
завдань: виокремити лексеми на позначення давньогерманських пророчиць та магічних 
технік; надати етимологічний аналіз запропонованих мовних одиниць, описати історико-
культурологічні особливості германських етносів окресленої доби. 

Згідно з уявленнями, що побутували у давньогерманському суспільстві доби Ранньо-
го Середньовіччя, деякі жінки були наділені особливою магічною силою, що дозволяло 
їм користуватися неабиякою владою та шаною у патріархальному світі на відміну від 
жінок інших племен. Жінки-пророчиці, «священні людські створіння [11: 165]», воло-
діли знаннями, які допомагали їм відкривати долю людини або накладати магічні чари. 

Найдавніші згадки про германських жінок-віщунок зафіксовані у творах римських 
авторів, де розповідається про германське войовниче плем’я кімбрі. Чаклунок цього 
племені зображали як літніх жінок, одягнених у білі шати. Вони приносили у жертву 
військовополонених, розбризкували їхню кров і у такий спосіб віщували майбутні події. 
За язичницькими віруваннями кров мала магічну силу, і тому чаклунки використовували 
саме її під час ворожіння. 

Ритуальні техніки із застосуванням крові жертви (двн.-ісл. blót, двн.-англ. blót «жерт-
ва») у північних германців позначалися двн.-ісл. іменником Blót «жертвопринесення». 
Доказом того, що плем’я кімбрі практикувало Blót, слугує також археологічна знахідка 
Haraldskær Woman, знайдена в Ютландії (Данія) у 1835р. Тіло цієї жінки покоїлося у 
торф’яному болоті і завдяки цьому добре збереглося: скелет майже не ушкоджений, є 
залишки шкіри та внутрішніх органів. На основі проведених дослідів була висунута гі-
потеза, що цю жінку було принесено в жертву під час Blót [5: 125–186].

Язичницькі жертвопринесення Blót були поширеним явищем не тільки у північних, 
а також у західних германців. Зазвичай жертвами були тварини, свині та коні. Їхнє м’ясо 
готували у великих казанах, а їхню кров розбризкували на статуї богів, на стіни та на 
учасників цього ритуалу. Потім усі присутні збиралися на священну вечерю, як вони 
вважали, разом зі своїми богами. Приносячи жертви, давні германці намагалися схилити 
на свою користь богів, благали їх про добрий врожай, здоров’я, мир та злагоду.

 Північні германці святкували Blót тричі на рік: восени (у середині жовтня), взимку 
(в грудні) під час сонцестояння та навесні (у квітні) під час весняного рівнодення. У 
англосаксів ритуал жертвопринесення відбувався тільки один раз на рік у визначений 
місяць, який мав назву blótmónaþ (двн.-англ. blót + mónaþ «місяць»). Цим місяцем був 
листопад Novembris, тому що саме у цей період вони запасалися харчами на зиму та про-
понували на пожертву багатьох тварин, яких вони тоді вбивали. У фрагменті з одного 
давньоанглійського тексту цей ритуал описаний у такий спосіб:

(1) Se mónaþ is nemned on Léden Novembris, and on úre geþeóde 
blótmónaþ, forðon úre yldran, ðá hý hǽðene wǽron, on ðam mónþe hý bleóton 
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á, ðæt is, ðæt hý betǽhton and benémdon hyra deófolgyldum ða neát ða ðe 
hý woldon syllan [2: 113] – «цей місяць називають новембріс, латиною, 
нашою мовою це місяць, коли приносять жертви богам, тому що наші 
пращури, коли вони були язичниками, завжди приносили жертви цього 
місяця, тобто вони дарували своїм ідолам домашню худобу жертв».

У цьому уривку на особливу увагу заслуговує етимологія лексем, пов’язаних із риту-
алом жертвопринесення. Назва ритуалу Blót двн.-ісл. іменник зі значенням «жертвопри-
несення, жертва; святкування під час жертвопринесення». Він мав відповідник у давньо-
англійській мові (пор. blōt, ge blōt «жертвопринесення, жертва»). У 1879 р. норвезький 
філолог С. Буге висунув гіпотезу, згідно з якою первісне значення Blót «зібрання для ма-
гічних заклинань» етимологічно пов’язане з лат. flamen (утворене від найдавнішої форми 
*flădmen) «жрець». Обидві ці лексеми походять від і.-є. основи      *bhlād-(s)men «жрець». 
Давньоісландське Blót є дериватом двн.-ісл. дієслова blóta «приносити жертву богам, 
щоб схилити їх на свою користь». Його відповідниками є гот. blŏtan, двн.-англ. blōtan, 
двн.-в.-нім. blŏzan або pluozan [10]. Речення, вилучені з давніх текстів, демонструють 
контексти їхніх уживань. Пор.: 

(2) двн.-ісл. blóta til friðar, sigrs, langlífis, árs, byrjar [13: 60] – «прине-
сти в жертву задля миру, перемоги, довголіття, доброго врожаю та до-
брого вітру»;

(3) двн.-англ. Ða burhleode on Cartaina bleóton men hira godum [2: 113] 
– «жителі Карфагена приносили в жертву людей своїм богам».

Залишки язичницького ритуалу жертвопринесення відбилися в сучасному англій-
ському іменнику blood «кров» та дієслові to bless «благословляти, робити священним». 
Сучасне англ. blood є продовженням двн.-англ. blod «кров»; пор. також двн.-фриз. 
blod, двн.-ісл. bloð, двн.-в.-нім. bluot, гот. bloþ, утворених від прагерм. *blodam «кров, 
що розбризкується на язичницьких вівтарях». Дериватом прагерм. *blodam є дієслово 
*blothisojan «окропляти, маркувати  кров’ю», від якого походить сучасне англійське ді-
єслово to bless. Пор. також двн.-англ. bletsian, bledsian, двн.-ісл. bleza, гот. bleiþyan «мати 
милосердя», «благословляти, освящати». Зазначимо, що саме це дієслово у перекладі Бі-
блії на давньоанглійську мову глосувало лат. benedicere та грец. eulogein «говорити добре 
про щось або когось; вихваляти», а для  перекладу Священного Писання використано 
двн.-євр. brk «ставати навколішки, вихваляти». Наприкінці давньоанглійського періоду 
двн.-англ. bletsian, bledsian розвиває значення «дарувати щастя, добробут» [10].

Обидва давньоанглійських слова, blod та bletsian, походять від і.-є.   *bhlo-to- «на-
бухати, литися потоком; те, що раптово починається, розпускається». У цьому контексті 
має сенс зазначити, що для давніх германців характерне уникнення похідних зі значен-
ням «кров» від інших і.-є. коренів, наприклад, від і.-є. *esen- (пор.: грец. поет. еar, лат. 
aser, санскр. Аsrk) або від   і.-є. *krew- «кров, що тече в людині», від якого утворилося 
слово «кров» у балто-слов’янських та інших мовах. Пор. також лат. cruour «кров з рани», 
грец. kreas «м’ясо, серцевина» [10]. Факт ігнорування давніми германцями синоніміч-
них форм спільноіндоєвропейського походження при утворенні лексеми зі значенням 
«кров» можна пояснити існуванням певного табу на їх вживання, викликане особливим 
ставленням до крові як до сакральної субстанції, а не як до звичайної рідини, яка тече в 
організмі людини або тварини. 
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Магічне ставлення до крові зумовлювало сакральність її червоного кольору. Це під-
тверджується даними давньогерманських пам’яток писемності (пор. двн.-ісл. taufr і двн.-
англ. teafor «магія», що походять від прагерманської основи зі значенням «червоний» 
[10]).

Повертаючись до найдавніших згадок про германських жінок-пророчиць, звернімося 
насамперед до римського історика Тацита, який згадував у своїх творах «Historia» (IV та 
V книги) та «Germania» (VIII частина) чаклунку германського племені бруктерів Веледу. 
Традиційно бруктерів визначають як германський етнос, що жив у I ст. н.е. між річкою 
Ліпе та верхньою течією річки Емс. Етимологія імені Veleda залишається затемненою, 
оскільки дослідники остаточно не визначилися з мовною належністю цієї лексеми. Деякі 
відносять її до давньогерманського, а інші до кельтського мовного ареалу. Існує гіпотеза, 
що Veleda походить від західногерманського waldon «мати силу» [6: 26–85] (хоча така 
етимологізація має сумнівний характер [3: 170]. Тезу про кельтське походження імені 
Veleda знаходимо у Р. Мухи, Х. Янкуна, В. Ланге, які поєднують ім’я Veleda та двн.-
ірл. fili < *welet «філід, поет; провидець», ср.-вал. gwelet, вал. gweled «провидець, поет» 
[9: 169]. Для підтвердження тези про кельтське походження імені Веледа додамо, що 
показовою є огласовка з кореневим е < і.-є. *wel-, а типовою германською огласовкою 
континуанти і.-є. основи *wel- було б ă. При цьому сам факт найменування германської 
пророчиці племені бруктерів кельтським іменем не має розглядатися як дещо екстра-
ординарне. Зрозуміло, що мовна ситуація розглянутої епохи та ареалу поширення цього 
імені можуть бути реконструйовані лише фрагментарно. З іншого боку, деякі дослідники 
вважають, що функцію lingua franca у цьому ареалі виконувала саме гальська мова [3: 96, 
209], і пишуть про германо-кельтське мовне та культурне «проміжне поле» (Zwischenfeld 
(див.: [3: 211–239]). Оскільки при співвіднесенні з кельтськими даними вивляється, що 
Veleda означає «провидиця», має сенс вважати справедливою тезу про те, що це ім’я слід 
трактувати не як антропонім, а скоріше як термін або епітет [4: 169].

Пророчиця Veleda стала відомою під час повстання батавів (69–70 рр. н.е.), коли спо-
вістила про першу перемогу повстанців над римськими легіонами. Її вважали «святою  
і тому відгородили від будь-яких контактів із зовнішнім світом. Вона жила самітницею 
на високій вежі, передаючи свої пророкування через посередниць, якими були жінки, 
пов’язані з нею родинними зв’язками або її учениці. Згодом римляни взяли її у полон та 
зробили своєю пророчицею. Ось що про германських чаклунок пише Тацит:

(4) лат. Veledae. ea virgo nationis Bructerae late imperitabat, vetere 
apud Germanos more, quo plerasque feminarum fatidicas et augescente 
superstitione arbitrantur deas. tuncque Veledae auctoritas adolevit; nam 
prosperas Germanis res et excidium legionum praedixerat (12: 4.61) – «ве-
леда була незайманою жінкою, яка мала великий вплив на бруктерів. 
Традиційно германці вважали, що жінки були наділені магічною силою 
передбачення та надавали їм священного статусу. Про магічні здібності 
веледи говорили тоді багато, тому що вона передрекла перемогу герман-
ців та поразку римських легіонів».

Існують свідоцтва і про інших германських пророчиць. Так, Діон Касій у своєму 
творі «Historia Romana» пише про «діву Ганну» – Γάννα παρθένος, що приїхала до Риму 
у 91 або 92 р. н.е. разом з Мάσυος (Масіосом) – царем германського племені семінонів. 
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Масіос та Ганна були почесними гостями імператора Доміціана. Діон також зазначає, що 
Ганну вважали послідовницею Веледи. Етимологія імені цієї пророчиці ґрунтується на 
германських даних: Ganna походить від прагерманської основи*gand-no, що пов’язують 
з двн.-ісл. gandr «магічний жезл», лангобардом Gandulf (власне ім’я), а також з провиди-
цею Gambara < *Gand-bera «та, що несе магічний жезл» [13: 21–22]. Ця версія видається 
семантично обґрунтованою через вже доведений традиційний зв’язок магічного жезла 
та пророчиці, проте цю поки що єдину етимологічну розвідку імені Ganna не можна вва-
жати остаточно доведеною [1: 276]. Щодо мовної приналежності цієї лексеми, то вона 
є ще одним реліктом германо-кельтського «проміжного поля». Можна інтерпретувати 
ім’я Ganna як похідне від і.-є. *gen- «знати» (пор. гот. kunnan – kann, kannjan) – основи, 
зафіксованої в якійсь з мов або діалектів відповідного ареалу (можливо, галльському) 
як *gan-, тобто з нормальним, а не з нульовим, як у давньоірландській (пор. двн.-ірл. 
ad-gninim «дізнаватися»), ступенем аблаута [8: 222]. Інша гіпотеза – інтерпретація імені 
Ganna як західнобалтійської континуанти і.-є. *gwen- «жінка» з опорою на прусс. genn-/
gann- «жінка, дружина», також (з димінутивним суфіксом) «дівчина» (пор. позначення 
Ганни як παρθένος «діва»), що з’явилася в германському ареалі внаслідок активних кон-
тактів семінонів із західними балтами. Втім, так само як і традиційна версія, ця етимоло-
гія імені Ganna залишається лише гіпотетичною [1: 276].   

Готський історик VI ст. Йордан у своєму творі «Getica» (див.: [7]) розповідає про 
готських чаклунок Halju-runnos «ті, що володарюють у пеклі або у світі мертвих», яких 
вигнав зі своїх земель готський король Філімер (Filimer «багатославний»). Пор.:

(5) лат. Filimer <… > repperit in populo suo quasdam magas mulieres, 
quas patrio sermone haliurunnas is ipse cognominat, easque habens suspectas, 
de medio sui proturbat longeque ab exercitu suo fugatas in solitudinem coegit 
errare (7. XXIV: 121) – «Філімер <…> знайшов серед своїх людей відьом, 
яких він назвав своєю рідною мовою – ті, що керують пеклом. Підозрю-
ючи цих жінок у чаклунстві, він вигнав їх зі свого племені та примусив їх 
блукати далеко від його війська».        

Згадування Йорданом готських чаклунок є додатковим свідченням існування таких 
жінок, але через їхню магічну силу вони становили загрозу для релігійно заангажованого 
готського суспільства і тому мали бути вигнаними за межі племені.

Отже, з урахуванням вищезазначеного, є всі підстави констатувати існування жінок-
провидиць у германському суспільстві ще на самому початку зародження цих етносів. 
Це підтверджується лінгвальними та позалінгвальними даними, представленими в нашій 
праці. З іншого боку, ми не виключаємо можливості, що абсолютно всі жінки, які зна-
лися на магії, були наділені специфічними паранормальними здібностями, необхідними 
також і для «віщування майбутніх подій . Перспективним вбачаємо застосуванням ме-
тодик порівняльного-історичного аналізу для дослідження окреслених у роботі лексем.    

ЛітЕратура

1. Ганина Н. А. Валькирия: к генезису мифа и специфике древнегерманских 
ареальных традиций / Н. А. Ганина // Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов 
и германцев. – М.: Индрик, 2005. – С. 104–118. 



71

2. An Anglo-Saxon Dictionary [ed. and enc. by N. Toller]. – London; Oxford : Oxford 
University Press, 1898. – 1302 p.

3. Enright M. J. Lady With a Mead Cup: Ritual, Prophecy and Lordship in the European 
Warband From La Tène to the Viking Age / M. J. Enright. – Dublin & Portland: Four Courts 
Press, 2002. – 340 p.

4. Guyonvarc’h C. J., Le Roux F. Les Druides / C. J. Guyonvarc’h, F. Le Roux. – Paris: 
Rennes, Editions Ouest-France, 1986. – 448 p.

5. Hamerow H. Early Medieval Settlements: The Archaeology of Rural Communities in 
North-West Europe 400-900 / H. Hamerow. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 240 p.

6. Henderson J. A Roman Life : Rutilius Gallicus On Paper and In Stone / J. Henderson. – 
Exeter: University of Exeter Press, 1998. – 156 p. 

7. Jordanes. Getica [online]. – Режим доступу:  http://www.ucalgary.ca/~vandersp/
Courses/texts/jordgeti.html

8. Lehmann W. P. A Gothic etymological dictionary / W. P. Lehmann. – Leiden: Brill 
Academic Publishers, 1997. – 712 p. 

9. Much R. Die Germania des Tacitus / R. Much. – [3 Aufl.]. – Heidelberg: Carl Winter 
Universitätsverlag, 1967. – 432 S.

10. Online Etymology Dictionary [online]. – Режим доступу: http://www.etymonline.com
11. Simpson J. Olaf Tryggvason versus the Powers of Darkness / J. Simpson // The Witch 

Figure: Folklore Essays by a Group of Scholars in England Honouring the 75th Birthday of 
Katharine M. Briggs. – Boston: Routledge & Kegan Paul. – 1973. – P. 165–187.

12. Tacitus. The Germania [online]. – Режим доступу: http://classics.mit.edu/Tacitus/
histories.html

13. Untermann J. Sprachvergleichung und Sprachidentität: methodische Fragen im 
Zwischenfeld von Keltisch und Germanisch / J. Intermann // Germanische Rest-und 
Trümmersprachen. – Berlin; N.Y., 2005. – S. 211–239.

14. Zоëga G. T. A Сoncise Dictionary of Old Icelandic / G. T. Zоëga. – Oxford: At the 
Clarendon Press, 1910. – 560 p.



72

УДК 811.161.2’37/38“16”
Тома Н.М.

(Київ, Україна)
 

ЛЕКСична ідЕнтиФіКаЦіЯ СЕмантичноЇ груПи «мораЛЬ»  
у мовному ПроСторі ПЕтра могиЛи 

У статті досліджено та проаналізовано семантику морально-етичних абстракт- 
них лексем, які є найбільш уживаними у творчості відомого мислителя. Окреслено шля-
хи подальшого розвитку значення досліджуваних  мовних одиниць.

Ключові слова: мовний простір, Петро Могила, морально-етична лексика, семан-
тика, староукраїнська мова першої половини ХVІІ ст.

В статье исследована и проанализирована семантика нравственно-этических аб-
страктных лексем, наиболее часто встречающихся в произведениях известного мыс-
лителя. Очерчены пути дальнейшего развития семантики исследованных лексических  
единиц.

Ключевые слова: лингвистическое пространство, Петр Могила, нравственно-эти-
ческая лексика, семантика, староукраинский язык первой половины ХVІІ в.

In the article semantics of moral and ethic abstract lexemes, which are most used in the 
language creation of a well-known thinker, is explored and analyzed. The ways of subsequent 
semantic development of explored linguistic units are outlined.

Key words: linguistic space, Petro Mohyla, moral and ethic vocabulary, semantics, old-
Ukrainian language of the 1st half of the 17th century.

Цікавість до мовотворчості конкретного автора зумовлена тим, що за кожною інди-
відуальною мовною картиною світу можна простежити загальну картину світу народу, 
пізнати його ментальність. 

Актуальність цієї розвідки зумовлена тим, що мова творів Петра Могили дослідже-
на недостатньо. Не вивченою залишається абстрактна лексика (релігійна, філософська, 
наукова та ін.), яку використовував автор у своїй творчості і яка є важливою частиною 
лексичного складу староукраїнської мови XVII ст. Її системний аналіз стане певним вне-
ском у вивчення  актуальних проблем українського мовознавства.

Період, коли  Петро Могила писав твори, є винятково показовим з погляду форму-
вання національної мови. Відтворити процес становлення лексико-семантичної системи 
української мови того періоду можливо лише за умови поглибленого вивчення її окремих 
лексичних підсистем, зокрема, і на прикладі окремих лексико-семантичних груп. 

Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати лексеми на позначення морально-
етичних понять, вживані в  мовному просторі Петра Могили, з погляду семантики та 
простежити їхнє функціонування в сучасній українській мові.

Об’єктом аналізу в пропонованій розвідці є морально-етичні терміни староукраїн-
ської мови першої половини XVII ст., виявлені в мові творів Петра Могили – представ-
ника  епохи українського бароко, характерними рисами якої було зародження церковно-
ораторської та наукової літератури. 
©   Тома Н.М., 2012
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Морально-етична лексика привертає увагу багатьох науковців. Зокрема, окремі мов-
ні одиниці досліджують: Т. Радзієвська (лексема гріх), Н. Безпала (лексика на позначення 
гордості та мовну одиницю цнота), О. Ясіновська (концепт любов), В. Кононенко (мо-
рально-етичні концепти в художніх творах ХІХ–ХХ ст.).

Мораль є сукупністю правил суспільно схваленої поведінки індивідів. Вона відобра-
жає дійсність у формі моральних норм – вимог, яких має дотримуватися людина згідно 
з суспільним і власним усвідомленням добра і зла. На індивідуальному рівні мораль-
ність особистості – вища форма моральної свідомості, що заснована не на зовнішніх 
вимогах суспільства, а на внутрішніх чинниках – совісті, співпереживанні, на власному 
усвідомленні добра і зла [1: 152]. Мораль контролює людську поведінку, спираючись на 
внутрішні переконання людини, на почуття справедливості, любові, обов’язку, а також 
на зовнішній контроль з боку суспільства, на громадську думку.  Мораль звернена до 
людини як до особи. 

До найбільш уживаних лексем на позначення морально-етичної сфери людини, за-
свідчених в аналізованих творах Петра Могили,  належать лексеми: благо, благодать, 
безчестіе, грhхъ, добро, зло, милосердіе, милость, очищеніе, совhсть, сумнhня, цно-
та, честь, честный. У межах морально-етичної лексики, виявленої у творах Петра 
Могили, можна виокремити  дві семантично опозиційні мікрогрупи – лексику на позна-
чення  моральних чеснот з домінантною одиницею добро і лексику, що позначає гріхи, з 
домінантною одиницею зло.

Мікрогрупу з домінантною одиницею добро в досліджуваних текстах формують такі 
мовні одиниці: добро, благо, благодать, милость, милосердие, совhсть, сумнhня, очи-
щеніе, цнота, честь, честный.

Поняття добра у свідомості людини пов’язане з намаганням зрозуміти світ, поба-
чити в ньому інших, відповісти їм моральними вчинками і чеснотами. Чітка система 
уявлень людини про добро і зло допомагає усвідомлювати нову інформацію про світ, 
орієнтуватися в ньому. Істинне добро асоціюється з благодаттю. У філософії добро – 
«основна позитивна категорія моралі, що є повною протилежністю зла; відображає 
сукупний зміст вимог і цінностей моральної свідомості» [2: 164]. За давніх часів ро-
зуміння добра визначалося переважно уявленнями про міфологічно узвичаєне, цінне 
або корисне для людського життя й діяльності. У цьому відношенні воно збігається з 
поняттям блага.

За часів Петра Могили лексема добро мала значення:  усе позитивне в житті людей, 
добро, благо;  сукупність речей, цінностей, належних кому-небудь, майно, власність, 
маєток [3 (8: 50–51)]. У наступному реченні слово добро закріплене зі значенням «усе 
позитивне в житті людей, добро, благо»: Аще и добро, зло проклято есть, а еже по пове-
линію и благословенію, аще и мнится зло быти, добро и свято есть [4: 180]. У сучасній 
українській літературній мові слово  добро має аналогічні значення: 1) усе позитивне в 
житті людей, що відповідає їх інтересам, бажанням, мріям; благо; 2) сукупність належ-
них кому-небудь речей, предметів, цінностей; майно; а також нові, зафіксовані у «Слов-
нику української мови»: задоволення, яке хто-небудь відчуває від певного становища, 
певних обставин; щось погане, недоброякісне, незначне [5 (2: 323)]. Останнє значення 
подане з приміткою іронічне, жартівливе. У сучасній мові спостерігається розширення 
і розвиток семантики лексеми добро.  
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Лексема благо має значення «добро», а також уживається у словосполученні на 
все добре, всіх благ [3 (2: 93)]. У творах Петра Могили лексема благо закріплена  зі 
значенням «добро», наприклад, у реченні:  Молимъ тя, Спасе, и презрhвъ ей вся 
съгрhшеніа, въ селhхъ праведныхъ, волныхъ ти ради страстей, якъ благъ прійми 
[4: 140]. У «Словнику української мови» засвідчено два значення лексеми благо: 1) 
добро, щастя; 2) у множині – достатки, вигоди, дари природи; все те, чого потребує 
людина в житті [5 (1: 191)]. 

Спільнокоренева зі словом благо лексема благодать у XVII ст., як свідчать історич-
ні словники, мала значення: 1) ласка, щедроти, задоволення, благо, блаженство; 2) до-
брота, добро [3 (2: 98)]. У досліджуваних творах Петра Могили розмежовуються такі 
складні поняття, виражені сполученнями благодать Божа, благодать Святого Духа і 
божественна благодать, яка за семантикою наближена до сполучення благодать Божа, 
наприклад: Сія же вся отъ сего блаженнаго старца навыче и благодатію Божіею 
исправи [4: 68];  Мы же, правовhрни суще, дhйствительную силу благодати святаго 
Духа имамы [4: 81]; И абіе божественною благодатію, молитвъ ради преподобныхъ 
отецъ нашихъ печерскихъ, преста болhзнь очная ей и донынh здраво и цhло видитъ 
въ славу Бога [4: 100]. На думку Петра Могили, Божа благодать –  це особлива бо-
жественна сила, що дається людині для подолання гріховності та спасіння, тому благо-
даті Божій чітко протиставлено світську, мирську, пов’язану з діяльністю людини. У 
сучасній українській мові спостерігається розширення семантики лексеми благодать, 
яка в «Словнику української мови» засвідчена зі значеннями: 1) щедроти, дари, ласка не-
відомих, таємничих сил; 2) усяке багатство, добро, достаток; джерела добра, достатків; 
спокій, щастя; 3) дуже гарно, спокійно [5 (1: 192)].  

Лексема милость засвідчена у творах Петра Могили зі значенням  «бути підпоряд-
кованим кому-небудь»: Понеже моленіе наше не възможе преклонити на милость ла-
комаго врага нашего, помолимся вhдящему озлобленіе наше и избавити насъ отъ супер-
ника нашего Могущому» [4: 53]. Зафіксоване також  релігійне значення «милість Божа»: 
Помилуй насъ, Боже, по велицей милости твоей [4: 170]. Як свідчить «Етимологічний 
словник української мови» [6 (3: 460)], лексема милость походить від праслов’янського 
*milъ – «милий», споріднене з литовським mielas. У «Словнику староукраїнської мови  
XIV–XV ст.»  [7 (1: 592)]  слово милость  подане у двох значеннях: 1) благовоління, при-
хильне ставлення, ласка; 2) милосердя. У сучасній українській мові лексема милость 
вживається у трьох основних значеннях: 1) доброзичливе, привітне ставлення до кого-
небудь; 2) дар, пожертвування; 3) любов, кохання [5 (4: 703–704)].  Два останні значення 
подано в «Словнику української мови» з приміткою застаріле. Як додаткові відтінки до 
слова милость у словнику сучасної мови наведено ще такі значення:  ввічливе  запро-
шення, наприклад, у словосполученні милості прошу (просимо) та в словосполученні 
по милості кого, чиїй з вираженням шанобливого прохання. Проте в сучасному мовлен-
ні слово милость утратило значення ввічливого запрошення та прохання і здебільшого 
вживається з семантикою, яка засвідчена в «Словнику української мови»: «доброзичли-
ве, привітне ставлення до кого-небудь».

«Етимологічний словник української мови» фіксує походження лексеми милосердіе 
від старослов’янського милосрьдъ – кальки з латинського misericordia  [6 (3: 461)], тобто  
милосердя є поєднанням милості й серця. Особливість милосердя –  утілення любові, що 
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знаходиться в серці, у певні вчинки. Любов через добрі, милосердні вчинки відводить 
людину від зла і робить її приємною Богові.

Як засвідчує історія християнства, милосердя, або добрі справи, так само, як і віра, 
завжди вважалися запорукою спасіння. Церква вчить, що не можна спастися однією ві-
рою, коли вчинки злі, або одними вчинками, хоч і добрими, але за відсутності віри й 
любові до Бога. 

Відповідно до християнського віровчення Петро Могила розподіляє справи мило-
сердя на тілесні та душевні. Справи тілесного милосердя пов’язані з підтримкою нуж-
денної людини і збереженні її тілесного існування. До другого типу милосердних справ 
Петро Могила відносить ті, які спрямовані на душевну підтримку ближніх [8: 27].

Слово милосердіе у творах Петра Могили  має значення  «добре, співчутливе став-
лення до кого-небудь», наприклад, у реченні:  Безчисленное твое милосердіе намъ 
грhшнымъ и осужденнымъ подай, Владыко Боже, егда пріидеши судите, Христе, да 
веселящесь, узримъ твою славу вhчную [4: 157].

У «Словнику староукраїнської мови  XIV–XV ст.» слово милосердіе подано як сино-
нім до лексеми милость.  Сучасна українська лексема милосердя загалом зберігає давню 
семантику, але набуває дещо відмінної форми вираження – милосердя. 

Лексема совhсть в сучасній українській мові має форму совість і значення «усві-
домлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед 
самим собою, людьми, суспільством; моральні принципи, погляди, переконання, сум-
ління» [5 (4: 435)]. З близьким до сучасного значенням ця одиниця вже засвідчена  у 
творах Петра Могили: Той же Авва глаголюше, якъ же на бhломъ платh, аще и меньшаа 
капля чернила паднетъ, абіе познавается, на черномъ же, аще и большаа, не познава-
ется: сице и чистую совhсть имhяй, аще впадетъ въ меншій грhхъ, абіе, въ чювство 
пришедъ, покается: нечистую же имhяй, не удобь познаетъ паденіа, сего ради и въ 
исправленіе неудобъ пріходить [4: 59]. Старослов’янізм за походженням совhсть має 
значення «сумління, свідомість» [6 (5: 342)].  

У текстах Петра Могили засвідчено синонім до слова совhсть – сумнhня,  на-
приклад: «Рахуйся юж набожний чловhче з сумненіем своим спойзри в него…», «…
найрыхлей искушай и пытай сумнhня своего, ежели не зостала на оным якаясь змаза 
грhховная…» [9: 907].  

Cовість є власним сумлінням, яке допомагає людині визначати свій моральний 
обов’язок, вимагати від себе його виконання й, відповідно до цього,  критично оцінювати 
власні вчинки. Відповідно до моральної самосвідомості своєї доби Петро Могила  вва-
жав, що совість має Божественне походження й дана людині для пізнання й викорінення 
власних вад і гріхів, яке може відбуватися лише через очищення.  

Мовна одиниця очищеніе в досліджуваних текстах функціонує зі значенням 
«очищення, звільнення від гріхів»: Сице вhрую, и сице несумhнно... о Христе мой, 
исповhдую: имьже мя достойно, въ истребленіе многихъ ми съгрhшеній, въ очищеніе 
и освященіе... и въ обрученіе будущаго живота и царствіа, сподоби причаститись... [4: 
139]. Слово очищеніе в сучасній українській мові корелює з лексемою очищення, яка 
має досить розгалужену семантику. Полісемія  сучасного українського слова очищення 
випливає з особливостей його формування і становлення, зокрема збереження дієслів-
них та іменникових значень, поширених у різноманітних стилях та жанрах літературної 
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мови. Тлумачний словник описує так його семантику: «звільнити від бруду, сміття, роби-
ти чистим; забирати звідкись усе зайвe, непотрібне, стороннє; робити чистим у мораль-
ному відношенні; звільняти місце, примусивши кого-небудь піти; знімати верхній шар, 
оболонку, обчищати; те саме, що обкрадати» [5 (5: 832)]. Варто зазначити, що сучасна 
лексема очищення вживається і в релігійному контексті, і в щоденному мовленні, коли 
йдеться про чистоту в буквальному сенсі. 

Лексему цнота «Словник староукраїнської мови  XIV–XV ст.» [7 (2: 527)] фіксує 
зі значенням «доброчесність, чеснота», одночасно вказуючи на походження від старо-
польського cnota. У творах Петра Могили лексема цнота позначає одну з найголовніших 
чеснот, властивих людині, – побожність, наприклад: Же всhхъ цнотъ христіанскихъ 
естъ школою, яко то: покоры, послушенства, вhры, надhи, милости, музства, мудрос-
ти, встремежливости, справедливости, доброти, ласкавости, щодробливости и иныхъ 
цнотъ [10: 387]. 

Джерелом людських цнот, на думку українського мислителя, була релігія, православ-
на віра. Утвердження цнот як невід’ємного атрибута людської особистості   –   головна 
ідея, що пронизує весь текст казання «Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка». 
Саме тут іменник цнота виступає одним із ключових понять. Наприклад,  у такому ре-
ченні:  Не тылко теды тыи, которыи досконале наслhдовати Хріста хотятъ, през 
тыи три стопнh евангельскихъ цнотъ, которыи всhм хрістіанам до выплъненя от 
Пана преложены сутъ, за Паномъ идутъ, але и самыи рады Збавителевы выплънити 
усилуютъ [10: 414] йдеться про три вимоги, які автор називає Євангельськими цнотами, 
трьома «стопнями», що приведуть людину до Царства Небесного. 

Від гріха, на думку Петра Могили, людину оберігають цноти, які досягаються че-
рез уникнення тілесних пристрастей, а саме: «покора, щедробливость, чистота, ласка-
вость, мhрност, терпеливост и пилное набожество» [9: 909]. Вони реалізуються через 
милосердні вчинки, що стосуються тіла й душі ближніх. 

Слово цнота збереглося і в лексиці сучасної української мови. Так, «Словник укра-
їнської мови»  [5 (11: 242)] подає такі значення слова цнота:  1) доброчесність, чеснота; 
2) невинність, непорочність. Отже, засвідчено розширення семантики лексеми цнота в 
сучасній мові.

Широко вживаним у творах  Петра Могили є слово честь, що зі  значенням  «шана, 
хвала» засвідчене в такому контексті:  Вси же людіе съ страхомъ и радостію славяху 
Бога, и честь въздаяху святому мученику о обличеніи и наказаніи страшномъ хулника 
и ругателя вhры святыя православныя [4: 80].  Чотири значення лексеми честь фіксує 
«Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.»[7 (2: 539)]: 1) сукупність вищих мораль-
но-етичних принципів людини і пов’язаних з ними звичаєвих норм;  2) особиста гідність, 
почуття власної гідності; 3) шана; 4) хвала, слава.  Слово честь поширене в сучасній 
українській літературній мові також зі значеннями: «повага, пошана, визнання кого-, чо-
го-небудь»; «те, що дає право на шану, повагу, визнання» [5 (11: 318)].

Прикметник честный має спільну семантику з іменником честь. Зі значенням «свя-
тий, священий» цю лексему використовував  Петро Могила: Будетъ тотъ честный 
крест вашей княж. милости, якъ нhколис маштъ Улиссесови на уварованъе ся сирен 
роскошей тогосвhтних; будетъ посохомъ Іакововым ку престю Іордана марностей 
[10: 388]. Слово честный походить від праслов’янського *чьstь, яке пов’язане із 



77

старослов’янським чь\, чисти [11 (4: 350)]. У «Словнику староукраїнської мови XIV–XV 
ст.» [7 (2: 538)] лексему честный подано в  трьох значеннях: 1) достойний, шановний; 2) 
святий, священний; 3) чесний, доброчесний. Слово честный у спрощеній формі чесний 
успадковує  сучасна українська мова зі значенням «який відзначається високими мораль-
ними якостями» [5 (11: 314)].

Опозиційну мікрогрупу в межах лексико-семантичної групи «Мораль» формують 
лексеми з домінантною одиницею зло: зло, грhхъ, безчестіе. 

Зло – категорія, що охоплює все негативне, і тому протилежне щодо блага і добра. 
Лексема зло в «Словнику української мови XVI – першої половини XVII ст.» [3 (12: 
4–5)] засвідчена зі  значеннями: щось шкідливе, недобре, погане; злий, поганий учи-
нок; біда, нещастя, лихо; підступність, хитрість, лукавство; злість, злоба, лють. У тво-
рах Петра Могили лексема зло має значення «шкідливе, погане», наприклад: Инокъ же, 
пещеру стрежай, рече ему: «не хули, человhче, ниже ругайся святымъ, да не зло тя 
что постигнетъ, ни единаго бо, сице творящаго, казнъ Божія мимоходитъ, нъ въскорh 
постигаетъ» [4: 73]. У «Словнику староукраїнської мови  XIV–XV ст.» лексема зло за-
реєстрована зі значенням «лихо» [7 (1: 400)]. За «Етимологічним словником української 
мови» [6 (2: 266)], лексема зло походить від праслов’янського *zъlъ, що має значення 
«поганий, злий». У сучасній мові слово зло вживається на позначення побутових та сус-
пільних явищ у значеннях: 1) що-небудь погане, недобре; 2) нещастя, лихо, горе; 3) по-
чуття роздратування, гніву, досади; розлюченість [5 (3: 597)]. 

Лексема грhхъ є питомим іменником [6 (1: 599)]. Первинно цю лексему вживали зі 
значенням «помилка», що засвідчено в історичному словнику  І. І. Срезневського [12: 
604]. Проте під впливом християнства визначальним для слова грhхъ стає релігійна се-
мантика, з якою воно активно функціонує  в пам’ятках києворуського періоду [12: 604]. 
У «Словнику української мови XVI – першої половини XVII ст.» лексему грhхъ зареє-
стровано зі значеннями: «порушення релігійно-моральних норм», «вина, провина», «по-
рок, гріх». У першому значенні лексема входить до стійких сполук: вь грhхъ впадати, 
грішити, грhхъ оставляти, відпускати грhхъ, грhхъ  учинити, згрішити [3 (7: 105–
107)]. У текстах творів Петра Могили слово грhхъ засвідчено зі значенням «порушення 
релігійно-моральних норм»: Нъ нынh, познавъ грhхъ и паденіе и лютую свою прелесть, 
похваляю вhру русскую и истинну быти исповhдаю, и почитаю васъ и святыя мощи 
вашя [4: 51]. 

Етимологія слова грhхъ непрозора. На думку вчених, вона пов’язана з литовським 
graizus –  «крутий, викривлений» [6 (1: 599)], що виражається  в одному зі значень у 
сучасній семантиці слова – порушення, помилка. У «Словнику української мови XVI – 
першої половини XVII ст.» [3 (7: 105–107)] чітко відмежовано смертні гріхи, визначені 
богословами, регламентовані Святим Письмом і номіновані переважно абстрактними 
іменниками (гордість, лінь, заздрість тощо), від гріхів, які не мають подальшої ієрархії 
поділу і можуть бути прощені людині.

Гріх як категорія християнства поділена на два аспекти: гріх первородний, здійснений 
Адамом, що переходить на кожну людину незалежно від її волі, та гріхи, свідомо вчинені 
людиною. У досліджуваних текстах ці категорії гріхів позначаються словосполуками з 
опорною лексемою грhхъ, а класифікаційну ознаку виражено прикметником: ...кгды жъ 
презъ грhхъ  пръвородный народъ людскій пекелному мучителеви подданымъ и неволни-
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ком был [10: 394];  ...з неволh вhчнои погибели выкупити насъ рачилъ и упадлыхъ през 
грhхъ пръвородный праотца презъ пониженую и от всhхъ взгорженую на древh Свою 
смерть поднеслъ и въздвигнулъ... [10: 395].

Зміст категорії гріх у досліджуваних текстах розгортається і конкретизується за се-
мантичним наповненням: проти віри, надії, любові, проти десяти Божих заповідей та 
Святого Духа, проти святих Божих:  ...научи о семъ, якъ тяжкій есть грhхъ наруганіе 
и хула на святыхъ Божіихъ, ибо якъ же кто образу царскому ругается, на царя сама-
го наруганіе наноситъ [4: 74]. Найтяжчими серед гріхів є пыха, лакомство, нечистота 
албо вшетенчество, заздрость, обжерство, гнhв, лhнивство до службы божей [8: 210].

У сучасній українській літературній мові лексему гріх уживають на позначення по-
ганого, непорядного вчинку, якогось недоліку, помилки, а також  у релігійно-моральному 
аспекті, коли йдеться про порушення Божих заповідей.

Лексему безчестіе Петро Могила вживає в значенні  «образа, зневага, ганьба, несла-
ва» [3 (2: 67)]:  Зрите убо, како Богъ преблагій и мhсто славы своея отъ безчестіа пре-
славно свободи, и да не іерейскимъ лhнивствомъ и нерадhніемъ паки въ запустhніе не 
пріидетъ, царскимъ закономъ укрhпи [4: 103]. У сучасній українській мові лексема без-
честя вживається найчастіше в релігійному контексті. У «Словнику української мови»  
слово безчестя подається у двох значеннях: 1) те, що завдає неслави; ганьба; 2) грошова 
винагорода за образу чиновної особи, яку ображений міг стягнути зі свого кривдника. 
Останнє значення наявне з приміткою застаріле [5 (1: 153)].

Лексеми на позначення морально-етичних понять увійшли до системи сучасної 
української літературної мови та активно функціонують сьогодні. Більшість аналізо-
ваних лексем у творах Петра Могили вживалися переважно в первісному, найчастіше, 
релігійному значенні, а в сучасній мові вони розширили свою семантику. У перспективі 
буде проаналізовано інші лексико-семантичні групи в мовному просторі Петра Могили. 
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УДК 81373:82-312.9׳
Терсіна І.З.

(Київ, Україна)

ЛЕКСичні ЗаСоБи інтЕнСиФіКаЦіЇ в романі Жанру ФЕнтЕЗі

Досліджено лексичні засоби інтенсифікації висловлення у циклі романів жанру фен-
тезі сучасної англійської письменниці Дж. К. Ролінґ. Проаналізовано інтенсифікатори 
висловлення, які, висвітлюючи основні способи підкреслення експресивності повідомлен-
ня, демонструють особливу уяву письменниці, завдяки чому художній текст набуває 
самобутності.

Ключові слова: засоби інтенсифікації висловлення, лексична експресивність, само-
бутність, авторська інтенція, ідіолектні словосполучення.

Исследовано лексические средства интенсификации высказывания в цикле романов 
жанра фэнтези современной английской писательницы Дж. К. Ролинґ. Проанализирова-
ны интенсификаторы высказывания, что представляют основные способы выделения 
экспрессивности сообщения, демонстрируют фантазию писательницы, благодаря чему 
художественный текст становится самобытным.

Ключевые слова: средства интенсификации высказывания, лексическая экспрессив-
ность, самобытность, авторская интенция, идиолектные словосочетания.

The research highlights lexical means of a statement intensification in J.K. Rowling’s 
Harry Potter book. The study suggests the analysis of intensificators demonstrating the major 
ways of emphasizing a statement expressiveness, therefore the literal text delivers the author’s 
individuality.

Key words: means of a statement intensification, lexical expressiveness, author’s intention, 
word combinations.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики є характерним інтерес до питань ідіолекти-
ки. Лінгвальна інтерпретація художнього тексту не є вичерпною без дослідження автор-
ського стилю і мовно-стильових ідіолектних особливостей висловлювань. Показовим у 
цьому плані є жанр фентезі, щобільше сучасний цикл дитячих творів Дж. К. Ролінґ про 
©   Терсіна І.З., 2012
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Гаррі Поттера, що репрезентує появу індивідуально-авторських одиниць, які відобра-
жають реалії самобутнього світу, створеного уявою мовця. Об’єктом вивчення обрали 
словосполучення з прикметником. 

Мета дослідження полягає у визначенні лексичних засобів інтенсифікації висловлен-
ня, утворених за допомогою прикметникових словосполучень, як експресивно маркова-
них елементів казкового тексту.

У формуванні і передачі авторської інтенції беруть участь одиниці різних рівнів мов-
ної системи, оскільки стиль, як стверджує В. В. Одинцов, це цілісна сукупність ,,фактів 
експресії”, які передають особливе смислове ,,забарвлення” висловлювання [1]. Інші до-
слідники додають: ,,Стиль досягається через трансформацію автором загальновживаних 
мовних елементів, а саме їх відбір, осмислення та комбінацію [2: 549]”.  Для створення 
художніх образів письменниця активно використовує різноманітні лексико-образні за-
соби інтенсифікації, серед інших утворені і за допомогою прикметникових словосполу-
чень, в яких виражається специфіка авторських інтенцій. Саме в таких словосполучен-
нях проявляється індивідуальне художнє бачення письменниці, її особливе сприйняття 
світу і образне його втілення. 

Образи надають можливість передати читачу те особливе бачення світу, яке закладе-
не у тексті і притаманне ліричному герою, автору, персонажам. Образам належить клю-
чова позиція і при інтерпретації тексту вони розглядаються як важливі елементи у струк-
турі цілого. Мовним втіленням образності є тропи та фігури мовлення [3: 75]. У текстах 
поттеріани такими лексико-образними засобами інтенсифікації, в яких вживаються різні 
моделі вільних прикметникових словосполучень, є: 

- метафора: ,,The forest was black and silent [5: 183]”; 
- порівняння: ,,The tunnel was so dark that they could only see a little distance ahead. The 

tunnel was quiet as the grave [6: 223]”;
- епітет: ,,My ideal birthday gift would be harmony between all magic and non- 
-magic peoples [6: 75]”; ,,The library was pitch-black and very eerie [5: 151]”;
- оксюморон:  ,,It looked oddly familiar [7: 45]”. 
За семантикою ці лексико-образні засоби є мовленнєвими, із конотаціями індивіду-

ального авторського бачення, які виходять із контексту. За структурними ознаками най-
вживанішими є моделі Adj+conj+Adj, Adv+Adj і Adj+as+N/Adj. Тропи і фігури мовлення, 
зокрема зі складом прикметникових словосполучень, маючи образну основу, характери-
зують, оцінюють, змальовують предмети, явища, внутрішні стани, виражають ставлення 
до них суб’єкта мовця. Ці лексичні засоби інтенсифікації надають художньому стилю 
романів великої емоційно-естетичної ваги, зумовлюють цілісність тексту як витвору 
мистецтва. У художній літературі з допомогою цих номінативних засобів активізується 
рецептивна спрямованість тексту, його дискурсивний вимір. 

Створення зрозумілих і сприйнятних образів вигаданого світу досягається через екс-
пресивні структури порівнянн, як найбільш доступного для розуміння дітей способу 
пізнання і відображення казкової дійсності. Найпоширенішою прикметниковою порів-
няльною конструкцією у романах є конструкція з корелятивними прислівниками: as …
as… : (Vbe+as)+Apred+as+N/NP/Adj, наприклад:

,,The enormous serpent, bright, poisonous green, thick as an oak trunk, had raised high  
[6:  234]”; 
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,,His whole body rigid, he swayed where he stood and then fell flat on his face, stiff as a 
board  [5:  198]”;

,,Her face was white as marble, and as cold, yet her eyes were closed, so she wasn’t 
petrified  [6: 226]”.

Ідіолектні особливості словосполучень з прикметниками, які вступають у структури 
порівняння, найглибше проявляються у структурі складених прикметників, за основу 
порівняння в яких авторка вибирає предмети, об’єкти з реального світу, які вже відомі 
сучасному читачеві. Наведемо приклади:

,,Twenty minutes later, left Eeylops Owl Emporium, which had been dark and full of 
rustling and flickering, jewel-bright eyes [5: 63]” – блиск в очах птахів-сов порівнюється 
з блиском прикрас;

,,The little creature on the bed had large, bat-like ears and bulging green eyes the size of 
tennis balls [6: 15]” – порівняння вигаданого світу (creature) з реальним, вуха як у кажана 
і очі як тенісні м’ячики;

,,He looked down and found himself gazing into a pair of lamp-like yellow eyes [6: 95]” – 
очі порівнюються з розміром лампочок;

,,Steam was billowing from under the crumpled bonnet; Hedwig was shrieking in terror, a 
golf-ball-sized lump was throbbing on Harry’s head where he had hit the windscreen, and to 
his right, Ron let out a low, despairing groan [6: 59]” – кусок порівнюється з розміром у 
реальному світі м’ячика у грі в гольф;

,,Ron was indistinguished from Crabbe, from the pudding-bowl haircut to the long, gorilla 
arms [6: 162]” – зачіска і руки порівнюються з реальними предметами: формою тарілки 
для пудингу і руками як у горили;

,,Mundungus did not look particularly reassured, but Moody was already pulling half a 
dozen eggcup-sized glasses from inside his cloak, which he handed out, before pouring a little 
Polyjuice Potion into each one [8: 48]” – розмір фужерів для соку порівнюється з реалією 
нашого світу.

Такі висловлювання сприймаються, як правило, як експресивні, тобто образні і емо-
ційно забарвлені, що відображають емоційний настрій авторки, її бажання вийти за рам-
ки нейтрального викладу думок. 

Для інтенсифікації висловлення у стилі Дж. Ролінґ характерні поодинокі метафори, 
які утворені прикметниковими словосполученнями.   Наведемо приклади:

,,The storm had blown itself out by the following morning, though the ceiling in the Great 
Hall was still gloomy [9: 23]”;

,,The room went quiet. Harry thought … What scared him most in the world? [7: 103]”;
,,She went very red and muttered ‘hello’ without looking at him [7: 51]”.
У порівнянні  large as bear метафора взаємодіє з гіперболою. Гіперболізована мета-

фора, вжита у компаративному сполученні, є одним із важливих стилістичних засобів 
образної характеристики. За допомогою цього виражального засобу автор намагається 
підсилити враження читача, підкреслюючи великі розміри велетня Хаґріда, і навіть ство-
рює комічний ефект. Інша метафора змальовує Сіріуса Блека, який їсть ‘in a very doglike 
way’, і є анімагом, що може перетворюватися у собаку. Як видно, специфіка образного 
освоєння дійсності письменницею пов’язана із такою споконвічною тематикою як світ 
природи.
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Серед лексичних засобів інтенсифікації, побудованих на моделі прикметникових 
словосполучень, часто (75%) вживаються епітети. Епітетам властива обов’язкова наяв-
ність емотивних та експресивних конотацій, завдяки яким виражається ставлення автор-
ки до предмета.

Вдаючись до епітетних конструкцій, Дж. Ролінґ створює самобутні образи вигада-
ного нею світу, які акцентують її яскраву авторську індивідуальність. У виборі епітетів 
індивідуальність авторки не стиснута рамками традиційних і умовних означень предме-
та. Наступні словосполучення з прикметниками, які вжиті у текстах поттеріани у функції 
епітетів, є нормою, тобто часто використовуються у письмовому та усному мовленні для 
опису предметів реального світу. Наведемо приклади: 

  ,,The Weasleys were clearly one of those old wizarding families the pale boy in Diagon 
Alley had talked about [5: 75]”;

,,They reached Hagrid’s house, sad and sorry-looking with its blank windows [6: 201]”.
Ідіолектні особливості словосполучень з прикметниками у функції епітетів прояв-

ляються у тому, що вони можуть вживатися для описів предметів і явищ лише казкової 
дійсності, вигаданого авторкою світу:

,,Mr. Dursley, however, had a perfectly normal, owl-free morning [5: 9]”;
 ,,He was a thin man, going bald, but the little hair he had was as red as any of his children. 

He was wearing long green robes which were dusty and travel-worn [6: 33]”. Авторка вжи-
ває епітет, не конвенціонального утворення travel-worn для опису одежі, як правило, зви-
чайно вживають епітет worn-out про людей. 

Стилістична експресивність прикметникових словосполучень досягається за раху-
нок групового упорядкування компонентів, що виконують функцію епітета. Прикмет-
ною рисою індивідуального стилю авторки є дво-трикомпонентні словосполучення 
з прикметниками, індивідуальність та експресивність яких проявляється в тому, що в 
таких бінарних структурах використовуються «не синоніми» в лінгвістичному значен-
ні, хоча такі прикметники лежать в одній семантичній площині. Такі бінарні структури 
використовуються у текстах у функції епітету для описів різних аспектів і параметрів 
живого і неживого світу. Наприклад, в наведених прикладах прикметники семантично і 
логічно підпорядковані:

,,He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache 
[5: 7]”;

,,The envelope was thick and heavy [5: 30]”;
,,Harry got out too, and after a minute or so, Ron seemed to regain the feeling in his limbs 

and followed, still stiff-necked and staring [6: 207]” – бінарні прикметники тут підпоряд-
ковані ідеї емоційного потрясіння, яке пережив Рон, і тому вони в одній синтагматичній 
площині.  

Емоційно-художня функція дво-компонентних словосполучень з прикметниками по-
лягає у навмисній деталізації описаного предмету з метою експресивного і логічного 
підсилення смислу висловлювання або підпорядковування вимогам ритму: pleased and 
proud; abashed and angry; invisible and irresistible.

Стилістично маркованими є вживання більше двох прикметників в одному синтагма-
тичному ряді, що уточнює основний зміст висловлювання і підсилює його емоційність: 

,,A wizard – young, foolish and gullible – wandered across my path [10: 709]”;
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,,He had made himself a black armband out of what looked like a rag dipped in boot polish 
and his eyes were puffy, red and swollen [11:  451]”;

,,So, you three have been on the run, how long?’ asked a new, mellow and pleasant voice 
[8:  243]”.

Нанизування прикметників у трикомпонентних структурах реалізується, як правило, 
для опису діючих осіб і підпорядковується правилам сполучення сучасної англійської 
мови.     

,,And some was goggling through the bars to him: a freckle-faced, red-haired, long-nosed 
someone [6: 23]”. У цьому реченні відбувається нанизування компонентів однакових за 
своїми структурно-словотворчими характеристиками і моделями adj+faced/nosed/haired, 
всі зібрані прикметники не відповідають уяві про красу чи приємну зовнішність у реаль-
ному світі:

,,Now she seemed older and much more serious and purposeful [11:  151]”; 
,,Never one had he imagined Dumbledore’s childhood or youth; it was as though he had 

sprung into being as Harry had known him, venerable and silver-haired and old [8:  24]”.
Вживання епітетних ланцюжків – характерна риса стилю Дж. Ролінґ, що створює 

необхідний емоційний тон розповіді. За допомогою різних епітетних конфігурацій ство-
рюється дуже яскраве, детальне бачення того чи іншого моменту. Структурно комбіную-
чи таким чином прикметникові словосполучення, письменниця досягає високої міри об-
разності: їй вдається чітко і лаконічно виразити ставлення до світу через призму дитячої 
свідомості.      

У системі лексичних засобів інтенсифікації, що письменниця використовує для ство-
рення образності розповіді, важливе місце займають означальні компоненти прикмет-
никових словосполучень, які виражені похідними прикметниками-конституентами. 
Такі компоненти дають широкі можливості для відображення в синтетичних образах 
суб’єктивного авторського бачення світу. Наприклад:

 ,,Mr Weasley, Fred and George were all observing him, stony-faced [11: 320]”;
,,Owl feathers, apple cores, a number of spellbooks lay higgledy-piggledy among the 

tangled robes on his bed [11:  42]”;
,,Harry sat there, white-faced and furious, staring at Uncle Vernon, hardly able to believe 

it [7:  20]”; 
,,Kwikspell is an all-new, fail-safe, quick-result, easy-learn course [6: 98]”.
 Серед похідних прикметників у складі прикметникових словосполучень привер-

тають увагу експресивні індивідуально-авторські утворення. Письменниця активно 
використовує словотвірні ресурси сучасної англійської мови, створюючи нові одиниці 
на основі уже існуючих моделей. Деколи має місце відхилення від конвенціональних 
правил словотворення, що не заважає розумінню індивідуально-оказіональних одиниць. 
Особливо цікавими є гостро-емоційні епітети-оцінки із суфіксом -like. Використання 
таких порівняльних епітетів є цікавою особливістю стилю Дж. Ролінґ і слугує одним 
із ефектних засобів типізації персонажів. Наприклад: ,,The little creature on the bed had 
large, bat-like ears and bulging green eyes the size of tennis balls [6:  15]”; ,,Harry had to 
crane his neck to look up into the giant face above: it was ancient and monkey-like [6: 226]”; 
,,MrMalfoy said nothing. His face was suddenly masklike [6: 247]”. Такі означення вико-
ристовуються для більш стислого і лаконічного опису персонажів; або, як й інші образні 
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засоби, які використовує письменниця, для створення комічного ефекту, вираження са-
тиричного або іронічного ставлення до героїв. Наприклад: ,,He stood poker-straight and 
awkward-looking [11:  320]”; ,,Harry lay awake trying to convince himself that his feelings for 
Ginny were entirely older-brotherly [11:  271]”; ,,Mr Dursley had a perfectly normal, owl-free 
morning [5: 9]”; ,,I won’t have this namby-pamby, wishy-washy nonsense about not hitting 
people who deserve it [7: 24]”. Характерними для авторського стилю є похідні прикметни-
ки утворені з допомогою напів-префікса half-: half-exaspereted, half-commiserating; half-
terrified, half-furious; half-amused, half-exasperated; half-exasperated, half-admiring.

Для опису зовнішності героїв популярними в романах є словосполучення з похідни-
ми прикметниками моделі adj+participle (ed) : 

,,Then Malfoy turned into the hook-nosed teacher, Snape, whose laugh became high and 
cold [5:  97]”;

,,The tall, thin, black-haired man standing next to her put his arm around her [5:  153]”;
,,As Gryffindors came spilling onto the field, he saw Snape land nearby, white-
-faced and tight-lipped then Harry felt a hand on his shoulder and looked up into 

Dumbledore’s smiling face [5:  164]”;
,,Fred and George Weasley were sitting, puffy-eyed and tousle-haired, next to fourth-year 

Alisia Spinnet [6:  83]”;
,,There was also an enormous, claw-footed desk, and, sitting on a shelf behind it, a shabby, 

tattered wizard’s hat – the Sorting Hat [6:  155]”;
,,His lip was trembling, and in the absence of his usually toothy grin, he looked weak-

chinned and feeble [6:  218]”.
Створення нових прикметників, які використовуються у атрибутивній і предика-

тивній функціях, пояснюється необхідністю відображення вигаданого світу, предмети, 
об’єкти, герої якого повинні бути зрозумілі сучасному читачеві. 

Наступні приклади індивідуально-оказіональних    словосполучень з прикметниками 
можна спостерігати лише у текстах поттеріани, у зображенні нереального, незвичайного 
світу, світу казки, у яких і знаходимо ідіолектні особливості мовних одиниць, як іманент-
ної ознаки індивідуальності стилю письменниці. 

,,MrDursley, however, had a perfectly normal, owl-free morning [5:  9]”;
,,Hagrid could be seen from the upstairs windows defrosting broomsticks on the Quidditch 

field, bundled up in a long mole-skin overcoat, rabbit fur gloves, and enormous beaverskin 
boots [5: 133]” - mole-skin може бути лише у казці, beaverskin більш реально.

,,And some was goggling through the bars to him: a freckle-faced, red-haired, long-nosed 
someone [6: 23]” - зібрані всі прикметники, які не відповідають уяві про красу чи при-
ємну зовнішність у реальному світі.

,,He decided just to drop the first one he caught over the hedge, but the gnome, sensing 
weakness, sank its razor-sharp teeth into Harry’s finder and he had a hard job shaking it off [6: 
33]” - razor-sharp конвенціональне слово, але не у сполученні з teeth.

,,Mr Lucius Malfoy strode into Hagrid’s hut, swathed in a long black travelling cloak,    
smiling  a  cold  and  satisfied  smile  [6:  194]” -  прикметники, які

які описують посмішку явно індивідуальні для авторки.
,,He didn’t look remotely handsome any more [6: 218]” - прикметник handsome у спо-

лученні з remotely дуже індивідуальне поєднання.
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 Особливо привертають увагу експресивні словосполучення з прикметниками кольо-
ру. Прикметники кольору у текстах поттеріани супроводжуються детермінантами-імен-
никами, що в цілому допомагає створити вигаданий світ з опорою на факти та об’єкти 
знайомого для читача реального світу. Деякі словосполучення з прикметниками опису-
ють колір, чи його відтінок, який можна виявити лише у містичному, нереальному світі. 
Наведемо приклади:

,,Madam Malkin was a squat, smiling witch dressed all in mauve [5: 59]”.  У цій кон-
струкції, як правило, інші кольори крім white не вживаються. 

,,Filch owned a cat called MrsNorris, a scrawny, dust-colored creature [5: 99]”. У цьому 
реченні вживається колір незвичного зображення.

,,The sky was a clear, forget-me-not blue, and there was a feeling in the air of summer 
coming [5:  168]”;

,,She was already wearing a salmon-pink cocktail dress [6:  13]”;
,,He was wearing a strange mixture of clothes: a pin-striped suit, a scarlet tie, a long black 

cloak and pointed purple boots. Under his arm he carried a lime-green bowler [6:  193]”;
,,Summer was creeping over the grounds around the castle; sky and lake alike turned 

periwinkle blue and flowers large as cabbages burst into bloom in the greenhouses [6:  196]”;
,,With roar, the fire turned emerald green and rose higher than Fred, who stepped right 

into it, shouted, ‘Diagon Alley!’ and vanished [6: 41]”- колір незвичний для опису вогню.
,,As Ron walked, open-mouthed, toward it, it moved slowly toward him, exactly like a large, 

turquoise dog greeting its owner [6:  203]”. Цей колір можливий лише у казці.     
Таким чином, стильовою домінантою романістики Дж. Ролінґ є використання лек-

сико-образних засобів інтенсифікації, серед інших утворені за допомогою прикметни-
кових словосполучень, в яких виражається специфіка авторських інтенцій. Взаємодія 
використаних авторкою лексичних засобів інтенсифікації, вжитих у прикметникових 
словосполученнях для передачі змісту, дає можливість  проникнути у суть творів і краще 
зрозуміти світогляд і настрій, виражений у романах поттеріани жанру фентезі.

Утворені художні засоби за допомогою ідіолектних особливостей прикметникових 
словосполучень – є елементами індивідуальної майстерності письменниці, що власне 
і виділяє її поміж творчості інших сучасних письменників дитячої літератури. Автори 
книги ,,Зарубіжні дитячі письменники у Росії” у статті про Дж. Ролінґ виділяють ,,худож-
ньо-психологічний і художньо-педагогічний феномен книг талановитої письменниці, яка 
володіє і художнім даром оригінального сюжетостворення, і майстерністю стиліста [4:  
354]”.
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имидЖ, оБраЗ и СтЕрЕотиП  
в КуЛЬтурном ПоЛЕ руССКого ЯЗЫКа

Стаття присвячена розгляду особливостей полісемантичних понять імідж, образ 
і стереотип з точки зору їхнього трактування в лінгвістичному і культурному сере- 
довищі російської мови.

Ключові слова: імідж, стереотип, образ, мова, культура.
Статья посвящена рассмотрению особенностей полисемантичных понятий 

имидж, образ и стереотип с точки зрения их трактовки в лингвистической и культур-
ной среде русского языка.

Ключевые слова: имидж, стереотип, образ, язык, культура.
The article deals with some characteristic features of the term image and stereotype as 

well as difference in their usage that appear unnatural in the English language, but absolutely 
vital in Russian.

Key words: image, stereotype, language, culture.

В языке любой культуры с определенной периодичностью могут появляться ино-
язычные слова. Этому процессу способствуют изменение жизни, появление новых про-
©   Тер-Минасова Д.И., 2012
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фессий и без заимствований языку было бы практически невозможно номинировать но-
вые явления. С другой стороны, заимствования могут наложиться на уже существующее 
в языке слово с тем же или сходным значением. В результате в одном и том же языке 
появляются параллельные значения, что создает сложности адекватного понимания.

Анна Вежбицкая пишет, что «если какое-то английское слово можно сопоставить 
по смыслу с некоторым русским словом, но при этом английское слово является рас-
пространенным, а русское используется редко, то данное отличие наводит на мысль об 
отличии в культурной значимости»[2: 30].

В XX веке в результате возникновения «имиджелогии» в лексике русского языка за-
крепилось слово «имидж». Одновременно с этим стало наблюдаться некое столкнове-
ние новых и уже существующих в языке категорий, что навело на мысль, что, будучи 
сложнейшим феноменом, в котором переплетены совершенно разнородные факторы, 
между американским термином «имидж» и его русским переводом «образ» существуют 
различия. Для понимания того, что в среде русского языка представляет собой имидж, 
необходимо уточнить как в русском, так и в английском языках значение не только тер-
мина «имидж», но и слова «стереотип»,  которые, по мнению некоторых исследователей, 
являются синонимами. 

С появлением понятия «имидж» и дисциплины «связи с общественностью» возник-
ла проблема соотношения понятий «образ» и «имидж», которая выглядит искусственной 
в среде языка заимствования, но порождает противоречия в среде русского языка. Образ 
в современных словарях представлен как «живое, наглядное представление о ком/чем-
либо, облик кого/чего-либо, рисующийся в воображении». Термин «имидж» получает 
следующее толкование: «целенаправленно формируемый образ (какого-л. лица, явления, 
предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-л. 
в целях популяризации, рекламы и т.п.». В «большой советской энциклопедии» (тре-
тье, последнее, издание) и «большом толковом словаре русского языка» (1998), статья 
«имидж» отсутствует.

В англоязычных справочных изданиях находим: «image – an opinion that people have 
about someone or something, which may not be a true one» (мнение о ком-/чем-либо, кото-
рое может не соответствовать реальности – авт.) или «a conception created in the minds of 
people, often by manipulation of newspapers, television or by public relations experts» (мне-
ние, сложившееся у людей под влиянием газет, телевидения или экспертов по связям с 
общественостью – авт.).

Итак, в русских справочниках объяснение дается через русский аналог «образ», под 
которым в данном контексте понимается не только внешний вид человека, но и некое 
представление о нем, его образе мышления, поступках, характере, и подчеркивается «це-
ленаправленное воздействие» имиджа, в то время как английские словари ассоциируют 
имидж с общепризнанным мнением.

Подобные наблюдения в разное время делали разные ученые. Вежбицкая, ссылаясь 
на Джона Локка пишет, что если точно сравнить различные языки, то можно увидеть, 
что, хотя в переводах и словарях в этих языках предполагаются соответствующие друг 
другу слова, среди названий сложных идей... едва ли найдется одно слово из десяти, ко-
торое означало бы совершенно ту же идею, что и другое слово, которым оно передается 
в словарях [2: 18]. В XX веке сходное замечание сделал Э. Сепир: «Языки очень неодно-
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родны по характеру своей лексики. Различия, которые кажутся нам неизбежными, могут 
полностью игнорироваться языками, отражающими совершенно иной тип культуры, а 
эти последние, в свою очередь, могут проводить различия, непонятные для нас» [2: 19].  
В. Шкловский объяснял, что «целью образа является не приближение его значения к 
нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание «виденья» его, 
а не «узнаванья»» [8: 18]. Исследование, в котором ученый делает попытку определить 
и истолковать этого термин, было проведено задолго до того, как в русском языке стал 
широко использоваться термин «имидж». Однако, опираясь на приведенные выше де-
финиции, можно предположить, что В. Шкловский имеет в виду именно «имидж», но 
не «образ», поскольку делает акцент на «создании особого восприятия» и на «виденье» 
предмета: неважно, что представляет собой предмет на самом деле; важно как его вос-
принимают.

Однако, в русском языке термин «образ» полисемантичен. Современный толковый 
словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова дает определения в следующей 
очередности: 1) внешний вид, облик, наружность, внешность; 2) живое наглядное пред-
ставление о ком-л, чем-л., возникающее в воображении, мыслях кого-л.; 3) форма вос-
приятия сознанием явлений объективной действительности; отпечаток, воспроизведе-
ние сознанием предметов и явлений внешнего мира; 4) обобщенное художественное 
восприятие действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального яв-
ления // тип, характер, созданный писателем, художником, артистом // художественное 
изображение явлений или предметов окружающего мира через другое, более конкретное 
явление, путем их сравнения, уподобления; 5) характер, склад, направление чего-л. Сле-
довательно, конкретное значение слова будет определяться исключительно по контексту.

Некоторые авторы, занимающиеся вопросами имиджелогии, справедливо рассма-
тривают «имидж» как публичное «я» человека. Другие предупреждают о необходимости 
постоянно контролировать поток информации о себе. Термин «имидж» используют и в 
том случае, когда говорят о «репутации, восприятии, отношении, сообщении, оценке, 
узнавании, доверии, поддержке, коммуникации и отношении». Согласно позиции Г.Г. 
Почепцова, имидж основывается скорее не на достоверной информации, а на том, как 
объект видится и воспринимается аудиторией. Иными словами, это некое сложившееся 
у аудитории мнение, которое зачастую не соответствует действительности.

Итак, важной особенностью имиджа, безусловно отличающей его от русского экви-
валента, является то, что имидж возникает и начинает представлять интерес только в тех 
случаях, когда объект (носитель имиджа) становится публичным.

Профессор А.Ю. Панасюк предлагает отойти от толкования данного термина че-
рез слово «образ» и интерпретировать его при помощи слова «мнение», считая, что оба 
термина близки по своему содержанию, поскольку последнее, согласно Современному 
Толковому Словарю Русского Языка под редакцией С.А. Кузнецова, означает «суждение, 
выражающее оценку кого-, чего-л., отношение к кому-, чему-л., взгляд на кого-, что-л.». 
Иными словами, имидж может быть у какого-то конкретного человека и мнение может 
быть о каком-то конкретном человеке; имидж может формироваться на основании дан-
ных не только о внешности человека, но и о его психике, и мнение может создаваться 
как по первому впечатлению, так и на основе оценки характера, темперамента [7: 9]. 
Подобная интерпретация встречается и у других авторов.
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Данная трактовка имиджа интересна, однако с ней трудно согласиться с точки зре-
ния семантики русского языка: в соответствии с правилами русской грамматики, мнение 
бывает о чем-то, а имидж представляет собой что-то. Следовательно, мнение может 
складываться в том числе и об имидже кого/чего-либо, что не позволяет в полной мере 
использовать это слово в качестве русского аналога термина «имидж».

Возвращаясь к трактовке имиджа как «an opinion that people have about someone or 
something, which may not be a true one» (мнение о ком-/чем-либо, которое может не со-
ответствовать реальности – авт.), выясняется, что данная интерпретация схожа с еще 
одним словом – «стереотип». Каждый народ имеет свое собственное мнение об окру-
жающих странах, населяющих их людях и т.п. Оно является основой наших знаний о 
жизни, культуре, традициях других народов, живущих на земном шаре. Эти представ-
ления передаются от поколения к поколению, воспринимаются как факт, а грань между 
вымыслом и реальностью достаточно условна.

В одном из интервью биограф Ее Величества королевы Елизаветы II Роберт Лейси 
заметил, что, «когда вы впервые встречаетесь с королевой, Вас прежде всего поража-
ет, что в жизни она отличается от ее сложившегося официального образа. Она гораздо 
чаще улыбается, кажется более естественной» [9: 254]. Эта же грань между имиджем и 
реальным образом проводится и в вышедшем на экраны в 2006 году художественном 
фильме С. Фрирза «Королева». Приведенные примеры являются доказательством того, 
что существует различие между образом и имиджем. Помимо этого, Р. Лейси и С. Фрирз 
говорят о различии публичного имиджа и настоящего образа, на которые оказывают вли-
яние стереотипы, существующие по отношению к монарху.

На протяжении длительного времени ведется полемика об определении термина 
«стереотип». Единого мнения относительно правомерности использования самого слова 
«стереотип» тоже не существует. Г.М. Кондратенко утверждает, что стереотипу так же 
сложно дать четкую словесную формулировку, как нелегко передать одним словом или 
фразой сложное переживание или отношение к чему-либо или к кому-либо [4: 61]. 

Итак, стереотип – это схематический, стандартизированный образ или представ-
ление о социальном объекте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие высо-
кой устойчивостью. Из англоязычных источников узнаем, что  «stereotype – a fixed idea, 
image etc that many people have of a particular type of person or thing, but which is often 
not true in reality» (устойчивая идея, имидж, сложившийся у людей о конкретном чело-
веке или предмете, но которое часто не соответствует реальности – авт.). Английские и 
русские словари дают аналогичные определения термина «стереотип», причем зачастую 
определяют его через «образ» и «имидж».

Возникает вопрос: можно ли считать «стереотип» и «имидж» синонимами? Несмо-
тря на кажущуюся идентичность и взаимозаменяемость в употреблении, различия все 
же существуют. Обратившись к вышедшей в 1922 году работе американского социолога, 
журналиста и ученого, введшего в научный лексикон термин «стереотип», У. Липпмана 
«Общественное мнение», мы узнаем, что, «для того чтобы охарактеризовать предмет, 
не обязательно видеть его. Обычно вначале мы даем ему определение и только потом 
рассматриваем. В огромном шумном внешнем мире мы вычленяем то, что уже было 
определено нашей культурой. Мы воспринимаем предметы через стереотипы нашей 
культуры» [5: 97].
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Мы получаем представление о большинстве вещей до того, как непосредственно с 
ними сталкиваемся. Именно поэтому мы рисуем в своем воображении улыбающегося 
американца, чопорного англичанина, галантного француза, гостеприимного русского. 
Однако стереотипы только принимаются человеком за знание, но на самом деле они со-
держат неполное и одностороннее описание какого-либо факта действительности. Наи-
более емко ложность стереотипов сформулировал в своем интервью звезда баскетбола 
Чарльз Баркли (Charles Barkley): «Вы понимаете, что мир не такой, какой вы думали, 
когда узнаете, что лучший рэпер – белый (Баркли имел в ввиду певца Эминема. – Авт.), 
лучший игрок в гольф – чернокожий (Тайгер Вудс – Авт.), самый высокий баскетболист 
– китаец (суперзвезда NBA Яо Минь, рост которого достигает 2 м 29 см – Авт.), а немцы 
не хотят воевать в Ираке».

У. Липпман отмечает еще одну характеристику стереотипа: стереотипы нагружены 
преференциями, приязнью или неприязнью, ассоциируются со страхами, желаниями, 
влечениями, гордостью, надеждой. Стереотипы, таким образом, представляют собой 
картину мира, в котором люди и предметы занимают предназначенные им места и дей-
ствуют ожидаемым образом. Не удивительно, что любое изменение стереотипов воспри-
нимается как атака на основы мирозданья» [5: 108]. 

В России проблемам изучения стереотипов уделялось меньше внимания, чем на За-
паде. В советский период национальные стереотипы и предрассудки воспринимались 
как явление, присущее исключительно западному обществу и не представляющее инте-
реса для исследователей. «Философская энциклопедия» 1960 года издания, к примеру, 
дает определение этого термина и переходит к пересказу основных положений теории 
Липпмана. Вместе с тем в России все же был разработан ряд интересных и оригиналь-
ных концепций. Исследование стереотипов связано с именами И.С. Кона, Г.М. Кондра-
тенко, Е. Блажнова, В.А. Ядова, С.Г. Тер-Минасовой, А.В. Павловской.

По мнению И.С. Кона, люди обычно без особых затруднений перечисляют черты, 
типичные как для собственного, так и для чужих народов. Иногда подобные характери-
стики совпадают и принимаются без возражений. С другой стороны, все или почти все 
они крайне расплывчаты, субъективны и произвольны. Интересно и другое замечание 
И.С Кона: люди обыкновенно думают, что их восприятия и представления о вещах 
совпадают, и если два человека воспринимают один и тот же предмет по-разному, то 
один из них определенно ошибается [3: 108]. Однако психологическая наука опровер-
гает это предположение. Восприятие даже простейшего объекта представляет собой не 
изолированный акт, а часть сложного процесса. Оно зависит от той системы, в которой 
рассматривается предмет, а также от предшествующего опыта, интересов и практиче-
ских целей субъекта.

Г.М. Кондратенко высказал идею о том, что «коль скоро в повседневной жизни чело-
веку часто приходится представлять и вырабатывать свое отношение к тому, свидетелем 
чего был не он, а другие люди, прибегать к помощи воссоздающего воображения, то 
весь процесс образования мнений напоминает, с одной стороны, игру в «испорченный 
телефон», а с другой – подгонку новых впечатлений и суждений под заученные, предвзя-
тые, стереотипные образцы». Кондратенко обосновывает свой вывод тем, что человеку 
суждено «метаться между Сциллой и Харибдой, где Сцилла – неизбежная ограничен-
ность, несовершенство и иррациональность индивидуального опыта, а Харибда – столь 
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же неминуемое для личности слепое подчинение массовым социальным стереотипам, 
идеологическим клише и мифам. В конечном счете, не только индивидуальное, но и 
общественное сознание оказывается огромным резервуаром стереотипов, “символов”, 
“стимулов” и “клише”» [4: 58].

Люди живут не только разумом, но и чувствами. Наиболее сильными являются за-
висть и восхищение, превосходство и неполноценность, любовь и ненависть. Говоря о 
стереотипе, следует упомянуть такую черту, как предвзятость. О ней говорят все ученые, 
занимавшиеся этим вопросом, называя ее «несмываемым родимым пятном стереотипа». 
В статье И.С. Кона говорится, что «психологи называют стереотипом предвзятое, то 
есть не основанное на свежей, непосредственной оценке каждого явления, а выведенное 
из стандартизованных суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и явлений» [3: 
188]. Иначе говоря, стереотип механически подводится под простую общую формулу, 
характеризующую класс таких явлений. С подобным предположением И.С. Кона можно 
согласиться, но с небольшим уточнением: если речь идет о предрассудках, то данная 
формула представляется верной, так как всякий предрассудок одновременно является 
стереотипом. Однако если посмотреть на проблему с другой стороны, то станет очевид-
ным, что не каждый стереотип в свою очередь будет являться предрассудком.

Интересный пример формирования стереотипа на основе предвзятых ощущений 
приводит в своем интервью радиостанции «Эхо Москвы», состоявшемся 6 января 2001 
года, писатель и журналист Михаил Любимов. На вопрос ведущей, являются ли англича-
не очень высокомерными, М. Любимов ответил следующим образом: «Это большой раз-
говор, потому что о нации самые различные бывают мнения. Расскажу такую забавную 
байку, пересказ Набокова. Корней Чуковский где-то в 1914 году посетил английского 
короля и завел с ним на своем жутком английском разговор об Оскаре Уайлде. Король, 
естественно, ни Уайлда не читал, ни Чуковского не понял. А Чуковский стал что-то го-
ворить о том, что невинного поэта посадили в тюрьму, притеснение личности. И король 
перевел тему на погоду. После этого Чуковский только и писал о лицемерии английской 
буржуазии, о монархии, какие они лицемерные, потому что не захотел он ответить на 
прямо поставленный вопрос». Вывод, сделанный М. Любимовым: «Так складывается 
стереотип».

Стереотипы представляют собой многогранное явление. Они дают первоначальные 
знания о предмете и одновременно с этим препятствуют получению истинного знания 
о нем. Как правило, они передаются из поколения в поколение и глубоко укореняются в 
сознании.

Возвращаясь к проблеме взаимодействия стереотипа и имиджа, А.В. Павловская 
предполагает, что они представляют собой одно целое. «Изучением национальных сте-
реотипов занимаются самые разные специалисты – социологи, психологи, политологи, 
филологи, историки – в самых разных странах. В ряде стран существует самостоятель-
ное междисциплинарное научное направление, изучающее происхождение, функциони-
рование, влияние на состояние общества стереотипных представлений. Направление это 
получило название «имагология» (во французском языке) или «имэджинология» (в ан-
глийском языке)» [6: 6]. Данное предположение кажется спорным, поскольку, несмотря 
на видимое сходство, это все же два самостоятельных явления, формирующиеся либо 
спонтанно (стереотип), либо целенаправленно (имидж).
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Е. Блажнов в статье «Имидж: секрет воздействия» [1: 52] проводит интересную связь 
между имиджем и стереотипом. Он говорит о том, что только благодаря стереотипу мы 
можем обратить внимание на имидж, поскольку «ранее усвоенная информация (в дан-
ном случае – стереотип) определяет восприятие последующей (в данном случае – имид-
жа). Действительно, стереотип подготавливает нас для восприятия новой информации, 
а имидж корректируется стереотипом, который также является благодатной почвой для 
формирования имиджа. Однако не следует забывать, что это явление имеет и обратное 
действие, поскольку стереотип формируется на основе какой-либо информации, вклю-
чая и навязываемый ему имидж.

Одно из важных различий между стереотипом и имиджем заключается в том, что 
стереотипный мир далеко не всегда бывает таким, каким мы его себе представляем, но 
это тот мир, который мы сами хотим видеть. «Имиджевый мир» – это мнимый мир, на-
вязываемый обществу. Под влиянием имиджа мнение о предмете или явлении может ме-
няться, а под влиянием стереотипов мы фокусируем свое внимание только на тех фактах, 
которые их поддерживают, и предпочитаем не замечать противоречащих им явлений.

Итак, обобщая вышесказанное: имидж – это целенаправленно формируемый образ 
какого-либо лица, предмета или явления, имеющий эмоционально-психологическую 
окраску, являющийся отражением требований массового сознания и ставящий своей це-
лью узнавание данного лица, предмета или явления; стереотип – привычное, но не всегда 
достоверное представление о явлении, лице или предмете, наполненное пристрастиями 
или неприязнью, опасениями или желаниями, сложившееся под влиянием эмоций, соци-
альных условий, предшествующего опыта, практических целей и интересов человека.

Несмотря на то что имидж, образ и стереотип являются самостоятельными едини-
цами, они связаны между собой. Имидж представляет собой сложившийся в массовом 
сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный облик конкретно-
го лидера, организации, института власти или товара, не имеющий строго неизменных 
характеристик, потому что у каждой целевой группы имеется своя специфика восприя-
тия, свои установки и эталоны-стереотипы. Следовательно, изучение каждого феномена 
должно осуществляться не отдельно, но в контексте друг друга. 

ЛитЕратура

1. Блажнов Е. Имидж: секрет воздействия. – М.: Журналист, 1994, №1
2. Вежбицкая, А. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: Языки 

славянской культуры, 2001
3. Кон И.С. Психология предрассудка. – М.: Новый мир, 1966, №9
4. Кондратенко Г.М. Об особенностях стереотипизации. – М.: Вестник МГУ, серия 

11 Журналистика, 1968, №1
5. Липпман У. Общественное мнение. – М.: институт Фонда «Общественное мне-

ние», 2004
6. Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. Россия глазами 

американцев 1850 – 1880-е годы. – М.: Издательство Московского университета, 1998/
7. Панасюк А.Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том как создавать свой имидж. – 

М.: ДЕЛО, 1998



93

8. Шкловский В. О теории прозы. – М.: Федерация, 1929 
9. Lacey R. Royal. Her Majesty Queen Elizabeth II. – Time Warner Paperbacks, 2002
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КАРТИНА СВІТУ  і  МОДЕЛЬ СВІТУ в ЛінгвіСтичниХ СтудіЯХ 

У статті окреслюється обсяг понять «картина світу» і «модель світу». З’ясо- 
вуються особливості функціонування співвідносних з цими поняттями термінів.

Ключові слова: картина світу, модель світу, мовна картина світу.
В статье определяется объем понятий «картина мира» и «модель мира». Выяс-

няются особенности функционирования соотносимых с этими понятиями терминов.
Ключевые слова: картина мира, модель мира, языковая картина мира. 
The article deals with the concepts «worldview» and «world model». Features of function-

ing of the terms corresponding to these concepts are found out.
Keywords: worldview, world model, linguistic view (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-
вої, Є. Бартмінського, Т. Булигіної, А. Вежбицької, Г. Гачева, І. Голубовської, В. Жайво-
ронка, О. Земської, В. Карасика, О. Корнілова, М. Кочергана, О. Левченко, В. Манакіна, 
©   Саєвич І.Г., 2012
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С. Нікітіної, В. Постовалової, З. Попової, А. Приходька, Ж. Соколовської, Й. Стерніна, 
В. Телії, С. Толстої, М. Толстого, 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.

Розуміння картини світу (Weltbild, worldview) є надзвичайно варіантним у сучасній 
науці. Сьогодні про картину світу говорять у загальнонауковому, гносеологічному сенсі, 
виокремлюють фізичну, математичну, геліоцентричну, міфологічну, релігійну, художню 
картини світу. Термін картина світу фігурує у філософії, семіотиці, культурології, пси-
хології, 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 наприкінці ХІХ ст. У більшості інших джерел авто-
ром терміна називають Л. Вітгенштайна. Однак перекладач та коментатор «Логіко-філо-
софського трактату» В. Руднєв зазначає, що на формування світогляду Л. Вітгенштайна 
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 семі-
отиці і структурній антропології та припускає, що термін Weltbild був вжитий Л. Вайсгер-
бером незалежно від Л. Вітгенштайна: «Термін «Картина Світу» і частково синонімічний 
йому «Модель Світу» широко використовується в семіотиці і структурній антропології, 
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-
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].
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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 ще 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 – 
Ворфа 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. Гайдеггер 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 світовідчуття. 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 світу» є розвиток і змінність, які залежать від 
рівня пізнання людиною дійсності. Зокрема К. Г. Юнг акцентує на взаємозалежній і вза-
ємоперетворювальній властивості образу світу і свідомості індивіда, адже 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 домінуючого у суспільстві образу 
світу (і відповідно світоглядного принципу) таким прикладом: «…якщо п’ятсот років тому 
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казали: «Вона одержима дияволом», то сьогодні: «У неї істерія»; раніше говорили: «Його 
зачарували», тепер це називають неврозом шлунка» [7: 299]. Отже, картина світу є поняттям 
історичним, змінним і перебуває у відношеннях взаємозалежності і взаємодії з когнітивними 
орієнтирами суспільства, а тому факти і події що інтерпретуються з погляду, наприклад, тео-
центризму або антропоцентризму (раціоналізму) по-різному й вербалізуються. 

Зазначимо, що процес пізнання, який є основоположним при формуванні картини 
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 семіотичного підходу до вивчення картини світу було сформовано поняття 
моделі світу, яку у найзагальнішому вигляді визначають як скорочене і спрощене відо-
браження всієї суми уявлень про світ в певній традиції у системному та операціонально-
му аспектах [5: 5]. При цьому наголошується, що «модель світу реалізується не як сис-
тематизація емпіричної інформації, а як поєднання різних семіотичних втілень, жодне з 
яких не є незалежним: всі вони скоординові між собою і утворюють єдину універсальну 
систему, якій і підпорядковуються» [5: 5]. 

У розумінні семіотиків 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 – віково-
му, генеалогічному, суспільному), свій / чужий, близький / далекий, внутрішній / зовнішній. 
Отже, семіотичні опозиції пов’язані зі структурою простору, часу, кольору, соціальних ка-
тегорій 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 допо-
могою 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. Наприклад, універсальна опо-
зиція 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-
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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.

Варто зазначити, що поряд з виокремленням у мовознавстві міфологічної, ре-
лігійної, наївної, наукової та художньої картин світу, які можна вважати різними 
способами концептуалізації дійсності, сучасні дослідження мовної картини світу зо-
рієнтовані переважно на «наївний», відмінний від наукового, погляд на світ, що в 
багатьох проявах сягає архаїчного міфологічного світогляду. Проте більшість «мерт-
вих», антропоморфних за своїм походженням метафор, які вербалізують «наївний» 
(міфологічний) погляд на світобудову, паралельно функціонують 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].

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].
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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 картина світу, що розглядаються в межах національних лінгвокуль-
тур. Модель /моделювання є необхідною умовою реконструкції і концептосфери, і окре-
мих культурних концептів. Концептуальну картину світу визначають як сукупність кон-
цептів, сформовану і упорядковану на підставі людського пізнання світу, наголошуючи 
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 меж-
ах наукової парадигми (зокрема структуралістської і комунікативно-функціональної). 
На наш погляд, суттєвим для дослідників у визначенні обсягу понять «картина світу» 
і «модель світу», що функціонують у різних наукових парадигмах, є врахування галузі 
знань та історичного ракурсу. На тлі усталеного розмежуванння мовної і концептуальної 
картин світу у сучасних лінгвістичних працях загальнонауковий термін картина світу до-
сить часто втрачає чітку референцію й ототожнюється або з мовною, або з концептуальною 
картинами світу. Втрата такої важливої ознаки, як співвіднесеність з конкретним науковим 
поняттям, свідчить про набуття терміном статусу загальновживаного словосполучення, а 
отже, про його детермінологізацію. Послідовність і точність у використанні метамови не 
можна недооцінювати, адже термінологічні домінанти визначаються методологічною 
основою дослідження та спрямовують пошуки дослідників у правильне русло.
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УДК 801.12.1
Рымкевич О.Е. 

(Минск, Беларусь)

о тЕКСтооБраЗуЮЩЕй ПриродЕ модаЛЬноСти 
(на материале публицистического дискурса)

У статті досліджується роль модальності в текстотворенні на матеріалі публі-
цистичного дискурсу. Модальні компоненти використовуються для передачі відношення 
висловлення до дійсності і автора до того, що він повідомляє. Вони виступають також 
в якості сполучних елементів тексту, формуючи мережу когезії.

Ключові слова: модальність, публіцистичний дискурс, модальна когезія, когерент-
ність, повинність, необхідність.

В статье исследуется роль модальности в текстообразовании на материале публи-
цистического дискурса. Модальные компоненты используются для передачи отношения 
высказывания  к действительности и автора к сообщаемому. Они выступают также в 
качестве связующих элементов текста, формируя сеть когезий.   

Ключевые слова: модальность, публицистический дискурс, модальная когезия, коге-
рентность, долженствование, необходимость.

The article deals with the function of modality in the production of texts in publicistic 
discourse. Modal components are used to transfer the relation of the utterance to reality as well 
©   Рымкевич О.Е., 2012
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as of the author to the reported. They function as linking elements of a text, forming a network 
of cohesions.

Key words: modality, publicistic discourse, modal cohesion, coherence, obligation, 
necessity.

Для текстового пространства в публицистическом дискурсе характерна много-
аспектность той части его смысла, которая объединяет отношенческие характеристики, 
выражаемые в преобладающей степени модальными средствами языка. 

За модальностью безотносительно к ее толкованию – от более узкого, не включаю-
щего эмоционально-экспрессивные значения, до весьма широкого с такого рода оттен-
ками – исследователями единодушно признается статус категории. Именно он позволяет 
ей активно участвовать в формировании как отдельных высказываний, так и более круп-
ных речекомуникативных образований – микро- и макротекстов. Фактически в тексте 
модальность и способна реализовать свой потенциал в полном объеме. В нем, как счита-
ют лингвисты, фразовая модальность, суммируясь, перерастает в текстовую и становит-
ся тем фактором, который связывает текстообразование и с системой языка, и с ее поль-
зователем в речи [1: 118; 2: 30]. Один из основателей лингвистики текста В. Дресслер в 
свое время особо подчеркнул мысль о том, что „Modalitäten binden… Sätze zu Textstücken 
zusammen“ ‚Модальности связывают… предложения в текстовые фрагменты‘ [3: 97]. 
В последних работах по лингвистике текста уже напрямую говорится о модальности 
текста [4: 318−326]. Все это отражает тезис, согласно которому модальность постоянно 
участвует в выстраивании текста для актуализации представляемых в нем содержатель-
ных связей. Она является неотъемлемой составляющей категории предикативности, а 
ее общее назначение состоит в том, чтобы устанавливать отнесенность сообщаемого к 
действительности, т.е. формировать сообщаемое либо как соответствующее реальности 
(в настоящем, прошедшем и будущем времени), либо как ирреальное (желаемое, воз-
можное, предполагаемое).

При формировании смысловой структуры текста модальные компоненты, о чем сви-
детельствуют имеющиеся в лингвистике данные, используются не только для переда-
чи отношения высказывания к действительности, но и для передачи отношения автора 
к сообщаемому, а также и в качестве связующих элементов текста. Текстообразующая 
природа модальности задается самим коммуникативно-прагматическим потенциалом 
этой категории, особенно в части субъективной модальности, способной многообразно 
модифицировать предикативные связи, придавая им каждый раз нюансы – уверенности 
или неуверенности, сомнения, предположения, категоричности и др. И не случайно, что 
публицистический дискурс в текстовом воплощении, который по своему типу отмечен сме-
ной коммуникативных обстоятельств и прагматических установок, и в принципе выступает 
как «текст в событийном аспекте», окрашен полимодальными проявлениями [5: 136]. 

Прежде всего, этому текстовому типу присуща передача модального долженствова-
ния, прямо соотносящаяся с функцией убеждения, как результат появления у адресата 
определенного отношения к высказываемому. В этом отношении наглядной иллюстра-
цией может служить следующий фрагмент публицистического текста:

<…> Der Blick ins Ausland lehrt ein paar Dinge. Dazu zählt die Erkenntnis, dass Kinder, 
die mit mehreren Sprachen aufwachsen, vier bis acht Jahre systematischer Sprachförderung 
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benötigen, um mit ihren einsprachigen Mitschülern in der Unterrichtssprache gleichziehen 
zu können. Mit ein paar Zusatzstunden für einen begrenzten Zeitraum – so wie es in 
Deutschland häufig versucht wird – ist es nicht getan. Außerdem darf sich Sprachförderung 
nicht auf den Deutschunterricht beschränken. <…> Sie muss in mehreren, eigentlich allen 
Fächern stattfinden – Kinder, die zweisprachig leben, müssen mehr leisten, als Kinder, deren 
Muttersprache Unterrichtssprache ist. Wenn sie eine Matheaufgabe bekommen, müssen sie 
ausdrücklich in die Sache und in die Sprache eingeführt werden, die die Matheaufgabe enthält 
(Frankfurter Rundschau. 29.8.2007).

В приведенном текстовом изложении из авторитетной немецкой газеты-обозрения 
на первый план выводится семантика необходимости, выпукло обозначенная повтором 
на протяжении всего текстового пространства прототипического средства представления 
этого вида модальности – глагола müssen со значением объективного долженствования. 
Его поддержкой служит глагол benötigen с синонимичной семантикой. Особым образом 
значение необходимости усиливается за счет контраста, создаваемого введением модаль-
ного глагола können с семантикой возможности, а также глагола в отрицательной форме 
с контрастным модальным значением запрета nicht dürfen. Тем самым модальный гла-
гол müssen, являясь инициатором модальной когезии в виде ряда модальных глаголов, 
организует ее своей семантикой. Формируется аргументативно-модальный блок всего 
текстового фрагмента с доминантой модального значения необходимости в смысловой 
структуре текста. Иначе говоря, через когезийную связь модальных компонентов в по-
верхностной структуре текста развивается его внутренняя когерентная основа по линии 
аргументативного содержания. 

Характерен и последующий текст-фрагмент из интервью с директором одной из бер-
линских школ относительно некоторых проблем организации обучения в школе: 

<…> Da wird ein völlig anderes methodisches Konzept benötigt, das wir in der Regel nicht 
gelernt haben. 

<…> Auch auf anderen Gebieten sind die Anforderungen an Hauptschullehrer besonders 
hoch – sie müssen Lehrer und Sozialarbeiter zugleich sein. Leider gibt es bislang keine 
praxisnahe Ausbildung, die sie auf diese Situation vorbereitet. Das ist unglaublicher 
Missstand. <…> Wir in Berlin müssen ja manchmal Tage warten,  bis wir beim Amt (Р.О. 
Jugendamt) jemanden überhaupt erreichen (Der Spiegel. № 49/2006, S.54−58).

Достаточно очевидно, что общий модальный фон формируется как минимум двумя ли-
ниями: долженствования или необходимости достижения одного и недопущения другого. 

Вся аргументативная схема строится на основе модальных смыслов с семантикой 
необходимости у глагола benötigen и модального глагола müssen, а также критических 
оттенков отношения автора у оценочных высказываний leider, unglaublicher Missstand. 

Заслуживает внимания и продолжение интервью:
<…>  Eine Berliner Hauptschule kann nicht gesund werden. Denn das System ist krank. 

Deswegen verlangen einige sie nicht noch zu verbessern, sondern zu warten, bis sie abgeschafft 
ist. Aber ich kann doch nicht eine Schule gegen die Wand fahren, damit sich das System ändert. 
Das kann ich den Schülern gegenüber nicht verantworten. Wenn ich Politiker wäre, könnte ich 
allerdings solche revolutionären Thesen vertreten (там же).

Категорическая необходимость поиска иных концептуальных решений назревших 
проблем однозначно фиксируется глаголом verlangen, а заключительная реплика с глаго-
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лом können в форме конъюнктива II подчеркивает нереальную возможность.
Для этого небольшого фрагмента в целом характерна большая насыщенность мо-

дальными смыслами, которые доводятся до адресата как в связанных друг с другом 
высказываниях, так и в расположенных на значительном удалении. После ряда рассуж-
дений снова появляются модальные глаголы müssen и nicht können, подхватывая и про-
должая намеченные выше модальные линии общей когезии.

В заключение с помощью осторожной модальной тональности, привносимой глаго-
лами können и mögen, очерчивается некоторое предполагаемое поле деятельности, т.е. 
реализуется позитивно окрашенная модальность, объединяющая возможность и жела-
тельность в финальном звене развития всей когезийно-когерентной линии.

<…> Ich möchte die Rahmenbedingungen für die Schulen verbessern. Das könnte gut auf 
der nächsten Ebene geschehen, in der Schulaufsicht. Ich bewerbe mich gerade um eine solche 
Position. Mal sehen, ob ich dann einiges so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle (там же).

Рассмотренный текстовый материал показывает, что информационные блоки в гра-
ницах интервью сплачиваются в единое целое благодаря вариативному воплощению 
целого ряда сопряженных модальностей, которые, действуя то контрастно, то в унисон, 
способствуют реализации предусматриваемой авторской интенции. Правильнее гово-
рить о том, что в смысловом содержании текста формируется не линия модальности, а 
модальная сетка, так как именно она способна одновременно и скреплять текст, и окра-
шивать его многообразными оттенками отношения – достоверности, желательности, не-
обходимости, обязательности, возможности, запрета и др. 

Поэтому общий вывод, вытекающий из вышерассмотренного, правомерно сформу-
лировать следующим образом: в условиях текста происходит интеграция модальных 
значений в последовательно развертывающуюся нюансировку общего модального ком-
понента смысла текста. Процесс нюансировки осуществляется за счет иррадиации мо-
дальности одного высказывания на другие, причем как проспективно, так и ретроспек-
тивно. А общая картина создающейся нюансировки может колебаться по широкой шкале 
модальностей в пределах от абсолютной неуверенности до полной уверенности, что не 
мешает установлению их когезийно-когерентной спаянности в текстовом пространстве. 
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нЕКоторЫЕ СЛовоуПотрЕБЛЕниЯ,  
СвЯЗаннЫЕ С номинаЦиЕй «уКрЫватЕЛЯ/СКуПЩиКа КрадЕного» 

в  руССКом угоЛовном диСКурСЕ 

Метою написання даної статтi є аналiз динамiки деяких номiнативних слововжи-
вань, якi стосуються поняття «укривача/скупщика вкраденого». Динамiка слововжи-
вання розглядається пiд кутом зору лiнгвосемiотичного коду злочинної діяльностi як 
досвiду. 

Ключовi слова: слововживання, укривач/скупщик вкраденого, законодавство.       
Целью представленной статьи является анализ динамики некоторых номинатив-

ных словоупотреблений по отношению к «укрывателю/скупщику краденого». Динамика 
словоупотребления рассматривается с точки зрения лингвосемиотического кода пре-
ступной деятельности как опыта.

Ключевые слова: словоупотребление, укрыватель/скупщик краденого, законода-
тельство.

The paper aims at analysis of word usage to define master fences/fencing-cullies from the 
point of sideline-mainstay. The dynamics of usage is considered a linguasemiotic code of felony 
experience.

Key words: usage, master fence/fencing-cully, law.

В данной статье понимание термина «дискурс» основывается на концепции О.В. Ле-
щака, представленной в его книге «Лингвосемиотика культуры. Функционально-прагма-
тическая теория дискурса», согласно которой «...пространственно-временной контину-
ум...сосредотачивается вокруг текста (или набора текстов) в процессе его (их) создания 
или воспроизведения по определенным принципам лингвосемиотической системы 
(кода) в границах определенного функционального типа деятельности, основанной на 
опыте. Именно такой функционально-прагматический вариант лингвосемиотической 
деятельности (или лингвосемиотического опыта, что оказывается одним и тем же), огра-
ниченный временем, способом действия и/или тематикой, содержащий специфические 
элементы кода, определенные действия и характерные тексты, можно с точки зрения 
функционально-прагматической методологии назвать дискурсом»[1:34].

 Словоупотребление представлено как синхронический языковой код, расшифровка 
которого находится в диахронической понятийной сфере; «уголовный дискурс» не пред-
усматривает методологического разграничения воровского жаргона, тюремно-лагерного 
жаргона, арго, фени, криминального сленга, интержаргона, платта, кокумлошена и т.д., 
поскольку важна динамика специфического словоупотребления, и как следствие – вли-
яние идиолектов.

Рассмотрим данное утверждение на конкретном примере – словоупотреблениях 
«укрыватель краденного» и «скупщик краденного». Рядовой носитель русского языка, 
©   Зубков Е.А., 2012
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не связанный с преступной деятельностью или не работающий в правохранительных 
органах, чаще всего увидит смысловое различие лишь в том, что «укрыватель» прячет, 
а «скупщик» покупает, и поиск дальнейших различий простого обывателя не интересу-
ет, поскольку непосредственно его или ее не касается. С точки же зрения сотрудников 
правохранительных органов или преступников, а также  тех правопорядочных граждан, 
которые сталкивались с подобными словоупотреблениями на жизненном опыте, разли-
чия существуют, и довольно существенные. 

«Укрыватель краденного» может быть привлечен к уголовной ответственности по 
статье 316 УК РФ [2], что предусматривает штраф до двухсот тысяч рублей или в раз-
мере до восемнадцати зарплат, или же арест на срок от трех до шести месяцев, или же 
лишение свободы на срок до двух лет, если «укрывательство» не является «заранее обе-
щанным», как сформулировано в УК РФ, и хотя супруги или близкие родственники от 
уголовной ответственности освобождаются, однако наказание может быть более суро-
вым, если будет доказано соучастие в преступлении, т.е. «укрывательство заранее обе-
щанное». Интересным является словоупотребление по отношению к «укрывателю кра-
денного» с точки зрения современной юридической терминологии – «субъект заранее 
не обещанного укрывательства», которого без ситуативной привязки рядовой носитель 
русского языка просто не поймет. В царской России «укрывательство плодов преступ-
ного деяния» могло определяться как «пристанодержательство» и «совиновничество», 
каралось по статьям 180, 929-931, 1662 «Уложения о Наказаниях уголовных и испра-
вительных»  Российской империи [3], но в настоящее время большинство сотрудников 
правохранительных органов и юристов словоупотребления «пристанодержательство» 
и «совиновничество» и скрытый в них определенный поведенческий алгоритм в дей-
ствиях преступников того времени интересуют мало, разве только тех, которые занима-
ются научной деятельностью по данному вопросу. 

При рассмотрении словоупотребления «скупщик краденного» сразу же заметим со-
отнесение с иной статьей УК РФ – 175 [2], согласно которой «приобретение или сбыт 
имущества, добытого преступным путем», заметим опять «заранее не обещанное», 
наказывается штрафом до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы за пе-
риод до трех месяцев, или обязательными работами, исправительными работами, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. Необходимо упомянуть, что случаи привлече-
ния к уголовной ответственности за «приобретение имущества, добытого преступным 
путем», т.е. «скуп краденного», достаточно редки. В случае же «заранее обещанного 
приобретения имущества, добытого преступным путем», «скупщик краденного», как и 
«укрыватель краденного», становятся соучастниками кражи, мошенничества, убийства 
или иного преступления, и в таком случае по отношению к ним будут применяться со-
вершенно иные правовые определения в зависимости от статьи УК РФ относительно 
квалифицируемого преступления. Следует заметить, что статья 316 УК РФ, т.е. «укры-
вательство», находится в Главе 31 «Преступления против правосудия» Кодекса, а статья 
175 УК РФ, т.е. «скупка» – в Главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельно-
сти», однако это сути не меняет, и важной является формулировка «заранее обещанное» 
- «заранее не обещанное». В текстах отчетов сотрудников правохранительных органов 
могут встречаться различные  словоупотребления в зависимости от субъективного ви-
дения конкретного правонарушения, т.е. версии, заметим лишь, что большинство но-
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минативных словоупотреблений будут иметь элемент «лицо», как и в тексте статей УК 
- «лица, скупающие...», «лица, приобретающие...», «лица, укрывающие...» и т.д., однако 
данное утверждение автора представленной статьи имеет характер лишь предположения 
без текстов конкретных отчетов сотрудников правохранительных органов.   

Если говорить о разговорных словоупотреблениях по отношению к «укрывателю 
краденного» и «скупщику краденного», то вполне возможно предположить наибольшую 
частотность словоупотребления «барыга», какой бы смысл не вкладывал в это говоря-
щий в зависимости от своего знания о данном виде преступной деятельности, или же 
о возможности случайной покупки краднной вещи, «приобретения имущества, добы-
того преступным путем». В Викисловаре синонимом «скупщика краденного» являет-
ся «барыга», словарная статья «укрыватель краденного» отсутствует. Преступники в 
словоупотребление «барыга» вкладывают негативную коннотацию, о чем может свиде-
тельствовать номинация как человека, так и места: «1. Скупщик краденного, спекулянт. 
2. Вещевой рынок» [4:30]. Заметим, словоупотребление «спекулянт» может показывать 
временой отрезок сбора материала, т.е. до распада СССР, а словарная статья может кос-
венно свидетельствовать о существовании словоупотребления «идем к барыге», т.е. на 
базар, вещевой рынок, барахолку и т.д. с целью продажи краденного. Подобная нега-
тивная коннотация видна также в словоупотреблениях «подшефный бизнес(мен), под-
шефный ком(м)ерс(ант)», в которых усечение свидетельствует о пренебрежении,  хотя 
данное утверждение может показаться спорным. Заметим лишь, что прилагательное 
«подшефный» уже свидетельствует о принадлежности к организованной преступности, 
что коренным образом изменяет «квалификацию деяния», т.е. применение статьи УК РФ 
по отношению к «укрывателю/скупщику краденного». 

Возникновение словоупотреблений с элементом «подшефный» можно приписать 
влиянию идиоматических выражений времен СССР, таких как, например, «подшефный 
пионерлагерь», «подшефная школа», «подшефное предприятие», «подшефные колхоз-
ники» и т.д. Во времена СССР эти идиоматические выражения были в ходу повсеместно, 
граждане с ними сталкивались уже в школе. «Подшефный» значило для рядового обыва-
теля времен перестройки такой, которому оказывают братскую поддержку, в основном 
материальную, и за которую он может отблагодарить в меру своих сил. Уместным было 
бы предположить влияние клише и речевых штампов общего языка и создание этих иди-
оматических выражений на основе блендинга – прилагательное из общего языка с соци-
алистической коннотацией и заимствование через общий язык англицизмов. Однако это 
не касается словоупотребления «подшефный барыга», поскольку слово «барыга» в тю-
ремно-лагерном жаргоне первоначально обозначало «скупщика краденого», потом было 
перенесено на предпринимателя вообще. И в словоупотреблении с элементом «барыга» 
если и есть какая-либо имиджевая тенденция, то она скорее относится к т.н. «черному 
движению», а не к поведенческому алгоритму на основе западных образцов, принятому 
большинством ОПГ. 

Словоупотребления «черное движение» и «ОПГ» предусматривают два различных 
поведенческих алгоритма «укрытия имущества, добытого преступным путем», а так-
же наличие определенных синонимичных словоупотреблений для номинации «укрыва-
теля/скупщика краденного». Словоупотребление «черное движение» в очень большом 
упрощении, поскольку это не является предметом статьи, отнесем к т.н. «ворам», «за-
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конным ворам», «законникам», «в законе», «пристяжам старой формации»,  еще более 
упрощая – к организованной преступности времен СССР, а словоупотребление «ОПГ», 
т.е. «организованная преступная группа» будем относить, также в очень большом упро-
щении, к новой преступности, т.е. тем, кого называют «братва», «спортсмены»,  «си-
стема» и т.д. Оба поведенческих алгоритма по «укрытию имущества, добытого пре-
ступным путем», вызваны законодательством рассматриваемого периода. 

После образования СССР, в две основные волны, «золотая лихорадка» 1923-1929  
[5 (1:131, 208)] и после ликвидации «Торгсина» (1931-1936), укрытие любой собствен-
ности, в том числе и фамильной, в форме драгоценностей, золота, серебра и т.д. пресле-
довалось по всей строгости советского законодательства. Упрощая, не нужно было быть 
«укрывателем краденного», а лишь «укрывателем золота», чтобы быть арестованным, 
особенно после ликвидации «Торгсина», занимавшегося скупкой драгметаллов у насе-
ления и обменом на продукты питания. И хотя чисто теоретически в УК некоторых со-
юзных республик, в том числе Украины, существовало разделение «укрывательства» и 
«приобретения», т.е. «скупа», на практике же это разделение было нерелевантным, и в 
задачу адвоката, если таковой и был предоставляем, оправдание подсудимого не входи-
ло [6: 11-12]. Именно поэтому «укрывательство/скупка краденного» были одним и тем 
же преступлением, а словоупотреблений «подшефный бизнес(мен), подшефный ком(м)
ерс(ант)» просто не существовало. В данной связи, конечно же, интересны номинатив-
ные словоупотребления по отношению к «скупщику/укрывателю краденного» того пери-
ода - «барон», «нефеш», «не верь», «безрукие», «лицо»  и т.д, однако доказательство их 
существования является темой отдельной статьи. Вызвано это тем, что этих словоупо-
треблений в рассматриваемой коннотации мы не встретим в словарях фени, тюремно-ла-
герного жаргона и т.д. Сравним, например, «барон» - глава большой цыганской семьи» [4: 
29] или «бароны» или «балтийские бароны» («западники») – граждане аннексированных 
Советским Союзом прибалтийских республик, зачисленные в категорию антисоветских 
элементов» [5 (1:209)]. Заметим лишь, что в настоящее время, в связи с изменением 
государственного устройства и законодательства, эти словоупотребления, как и слово-
употребление «цеховик», являются вышедшими из широкого обихода. Неправильным 
было бы отнесение их к архаизмам, поскольку некоторые из них до сих пор в обиходе, 
например словоупотребление «лицо». В типичных ОПГ это словоупотребление не функ-
ционирует-– поведенческий алгоритм предусматривает существование «подшефных 
ком(м)ерс(ант)ов». Словоупотребление «лицо» предусмотрено для обозначения челове-
ка, который ведет официальные дела какой-либо небольшой преступной группировки, 
которая выбивается из типичного для ОПГ поведенческого алгоритма. Такая группиров-
ка не афиширует своего существования и находится в состоянии постоянной конспира-
ции, поддерживая отношения лишь с подобными себе группами согласно поведенче-
скому алгоритму «черного движения». У этой группировки отсутствуют «подшефные 
коммерсы», все официальные финансовые дела ведутся через «лицо», которое является 
официальным владельцем, например фирмы, или, генеральным директором открытого 
акционерного общества. Оно, т.е «лицо», официально принимает на работу «братву» и 
номинально является их шефом, платит им официальную зарплату и официально вы-
писывает им премии. Возможно, конечно же, объяснение роли «лица» посредством сло-
воупотребления «зицпредседатель (Фунт)» из «Золотого теленка» авторства Ильфа и 
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Петрова, однако это было бы большим упрощением. Как уже говорилось, доказательство 
существования номинативных словоупотреблений «барон», «нефеш», «не верь», «безру-
кие», «лицо» по отношению к «скупщику/укрывателю краденного» является предметом 
иной статьи. 

Темой же представленной статьи является анализ некоторых словоупотреблений, 
связанных с номинацией «скупщика/укрывателя краденного», и доказательство на их 
основе непрагматичности разграничения воровского жаргона, тюремно-лагерного жар-
гона, арго, фени, криминального сленга, интержаргона, платта, кокумлошена и т.д. при 
рассмотрении лингвосемиотической системы преступной деятельности. Докажем это на 
основе словоупотреблений «маклак» и «маз»:

В словаре генерал-майора  Д.С. Балдаева, всю жизнь проработавшего в пенитен-
циарной системе СССР, лексическая единица «маз» представлена как «1. Наставник 
начинающих воров. 2. Главарь воровской группы», а «маклак, маклан» - «скупщик кра-
деного» [4:237-238]. У В.В. Крестовского в «Петербургских трущобах (книге о сытых и 
голодных)» был описан «маз» как «главарь воровской группы», «скупщики краденного» 
зачастую сами стояли во главе «хороводов» и их не выдавали арестованные преступ-
ники, поскольку надеялись после освобождения получить свою долю – современный 
поведенческий алгоритм «лица». Рассмотрим следующую цитату: «Мазами называются 
мастера (Примеч. сравним англ. master fence), опытные во всех отношениях воры, про-
шедшие практический и юридический курсы. Они заправляют, распоряжаются делом во 
время производства воровства, делят добычу, обучают молодых воров, стоят во главе 
шайки и вообще играют роль главнокомандующего,атамана.» [7 (1:259-260)]. Однако у 
того же автора описывается, что «маз» не обязательно может быть вором, как например 
упомянутый в рассматриваемом литературном произвении Пров Викулыч, буфетчик, т..е 
содержатель «Ершов», воровского трактира, и скупщик краднного, а также одновремен-
но «маз ершовского хоровода», т.е. главарь шайки. Во всем произведении не упомянуто, 
чтобы Пров Викулыч украл что-либо лично, как и предводитель «Золотой Роты» Ковров 
– они только руководили. Дома у «маза Прова Викулыча» стояли следующие книги - «...
На полке присутствовали избранные книги, служившие постоянным и любимым чтени-
ем хозяину. Тут были святцы, Четьи-Минеи в корешковых перплетах с застежками и 
два тома из Свода законов – десятый и пятнадцатый (Примеч.-– УК того времени, 
см. [3]). Пров Викулыч был отменный начетчик, искусный диспутант и великий юрист. 
Он с полным убеждением и верой исполнял обряды религии, очень усердно посещал в 
каждый праздник храм божий, соблюдал среды и пятницы и все посты...все сие творил 
он по внутренним побуждениям совершенно искренне. Великим грешником  также себя 
не считал, ибо в жизнь свою не сотворил ничего против заповедей «не убий» и «не укра-
ди»...» [7 (1: 259]. Далее описывается, что Пров Викулыч по своей смерти свое добро 
намеревался завещать монастырям, навещал в тюрьме знакомых арестантов, помогал им 
выйти на свободу беря на поруки и даже давал им в долг деньги, и не было случая, чтобы 
деньги к нему не вернулись. 

Персонаж Прова Викулыча как раз характеризует типичного «главаря хоровода», ко-
торый также хранит материальные ценности воров, «отмазывает», т.е. выкупает их из 
мест заключения или «берет на поруки». И этим ворам не было смысла при аресте выда-
вать подобных «мазов», поскольку даже в случае тюремного заключения существовала 
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возможность получить свое добро обратно. А таким «мазам» не было смысла обманы-
вать воров, поскольку те всегда могли их выдать, или мог пойти слух о их нечестности 
по отношению к своим, что также могло привести к их выдаче ворами. Вполне можно 
предположить, что таким образом возникали первые российские «общаки» без влияния 
упраздненного Кагала, но это также тема отдельной статьи. Были, конечно же, разные 
«мазы», у многих «мазов» не было денег, чтобы выкупить своего «ученика» из тюрьмы, 
тогда он «тянул мазу», т.е. притворялся пьяным, попадал в участок и учил новичка, что 
говорить, чтобы выпустили. 

Прова Викулыча называли «патриархом мазов», он досконально знал уголовное 
право, и словоупотребления «пристанодержательство» и «совиновничество» чужды 
ему не были, как следует из вышеприведенной цитаты. Если говорить о современных 
преступниках, то вполне можно предположить, что им также знаком поведенческий ал-
горитм преступной деятельности тех времен, о чем может свидетельствовать появление 
лексической единицы «маз» в словаре Д.С. Балдаева, а также следующая цитата: «...за-
конники практически очень хорошо знают свою историю – историю появления воров 
и их традиций...»[8: 458].  

Автор представленной статьи не рассматривает словоупотребления «маклак» как 
полностью отражающее смысл номинации «укрывателя/скупщика краденного».  В 19-м 
веке существовал глагол «маклачить» [ 7 (1: 619)], т.е. нагло и слезно торговаться и 
обманывать своих. Кроме того, В.В. Крестовский дает характеристику «маклаков» как 
презираемой и ненавидимой всеми, не только ворами, категории. Приведем следующую 
цитату: «... Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы 
вечно ищущим взглядом, называются маклаками или барышниками-перекупщиками... 
вырывают друг у друга добычу...дело зачастую доходит до драки, а в накладе остается 
все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь...»[ 7(1: 74)]. 
Далее описано, что «маклаки» также не брезгуют воровским ремеслом, и часто их труд-
но отличить от «мазуриков», т.е. воров. 

В настоящее время ремесло, которым занимались когда-то «маклаки», можно разде-
лить на два совершенно различных вида деятельности - «барыжничество» и «воровство 
на доверие», однако смысл данных словоупотреблений возникает лишь из определенно-
го уровня знания лингвосемиотической системы преступной деятельности. С некоторой 
долей уверенности можно утверждать, что среднестатистическому правопорядочному 
гражданину из приведенных выше словоупотреблений по отношению к «укрывателю/
скупщику краденного» знакомо лишь «барыга», что же касается остальных словоупотре-
блений, то это вопрос сугубо индивидуальный. Кто-то слышал «подшефный коммерс»,  
а кто-то – «подшефный бизнес», иные читали «Золотого теленка», а некоторые и «Пе-
тербургские трущобы» впридачу. Кроме того, нельзя исключать возможности словоупо-
требления ««укрывательство заранее обещанное» из уст осужденного по статье 316 УК 
РФ, а «маз» и «маклак» - из уст сотрудника правохранительных органов. Важно влияние 
идиолекта, что показывает динамику словоупотребления и с функционально-прагмати-
ческой точки зрения исключает методологическое разграничение воровского жаргона, 
тюремно-лагерного жаргона, арго, фени, криминального сленга, интержаргона и т.д. 
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КатЕгоріЯ роЗмовноЇ мови
у дЕСКриПтивно-ЛінгвіСтичній КонЦЕПЦіЇ 

К. БЛанШ-БЕнвЕніСт

У статті розглядається категорія розмовної мови у дескриптивно-лінгвістичній 
концепції К. Бланш-Бенвеніст. Окреслено проблематику поняттєвої природи розмовної 
мови. Проаналізовано підхід до визначення та методу дослідження французької розмов-
ної мови у працях К. Бланш-Бенвеніст.

Ключові слова: розмовна мова, концепція, теорія, писемна мова, усна мова, спон-
танна мова, розмовне мовлення, писемне мовлення.

В статье рассматривается категория разговорного языка в дескриптивно-линг-
вистической концепции К. Бланш-Бенвенист. Очерчена проблематика понятийной 
природы разговорного языка. Проанализирован подход к определению и методу исследо-
вания французского разговорного языка в трудах К. Бланш-Бенвенист.

Ключевые слова: разговорный язык, концепция, теория, письменная речь, устная 
речь, спонтанная речь, разговорная речь, письменная речь. 
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The article deals with the category of spoken language in C. Blanche-Benveniste’s de-
scriptive linguistic concept. The problems of the notional nature of spoken language are out-
lined. The approach to the definition and the method of investigation of the spoken French in 
C. Blanche-Benveniste’s works is analysed.

Key words: spoken language, conception, theory, written language, oral language, spon-
taneous language, speech, writing.

Останнім часом розмовне мовлення та його елементи викликають значно вираже-
ний інтерес у представників різних напрямів мовознавчої науки. актуальною видається 
проблема вивчення розмовної мови на усіх її рівнях, оскільки до другої половини мину-
лого століття основним об’єктом теоретичного дослідження в лінгвістиці були логічно 
побудовані літературні тексти. Мовознавці аналізували переважно художню літературу, 
вважаючи її єдино гідною їхньої уваги. Тим часом у сучасному французького мовному 
просторі простежується тенденція зближення усного і розмовного типів мовлення, що 
зумовлює особливу увагу до малодослідженої категорії французької розмовної мови у 
лінгвістичному, прагматичному і перекладознавчому аспектах, визначаючи актуаль-
ність обраної теми.

мета роботи полягає у визначенні категорії розмовної мови у дескриптивно-лінгвіс-
тичній концепції К. Бланш-Бенвеніст.

об’єктом дослідження обрано категорію розмовної мови, а предметом – явище роз-
мовної мови у дескриптивно-лінгвістичній концепції К. Бланш-Бенвеніст.

Основні завдання нашої праці випливають з мети роботи: розглянути проблемати-
ку категорійного визначення розмовної мови; проаналізувати поняття розмовної мови у 
дескриптивно-лінгвістичній концепції К. Бланш-Бенвеніст; з’ясувати характерні для неї 
ознаки.

Постановка загальної проблеми та її зв’язок з науковими завданнями. Мовоз-
навці по-різному підходять до визначення поняття «розмовна мова». Відсутність єдиного 
визначення сутності поняття «розмовна мова» свідчить про багатосторонність, багатоас-
пектність та багатофакторність цього явища. Викликавши значний інтерес лінгвістів до 
дослідження цього обов’язкового компоненту будь-якої мови, він став предметом бага-
тьох наукових праць, зокрема Т. Винокура, В. Дєвкіна, Є. Земскої, О. Лаптєвої, О. Сіро-
тініної, Ю. Скрєбньова, В. Хомякова, які наголошують на важливості усно-мовного спіл-
кування поряд зі значною роллю писемного мовлення в житті суспільства. Різні аспекти 
французької розмовної мови вивчали Ш. Баллі, С. Бланш-Бенвеніст, Ф. Гаде, П. Гіро, 
П. Мерль, Н. Портнова, А. Ріго, О. Соважо, В. Соколова, О. Соломарська, Н. Шигарев-
ська та інші. 

Проте до цих пір більшість досліджень в лінгвістиці спрямована, насамперед, на 
писемну мову, на чому наголошує й Є. Васєньовa [1: 3].

В історії французького мовознавства є постаті, які визначили її розвиток на багато 
років наперед. До них належить і К. Бланш-Бенвеніст, на внескові якої у розвиток лінг-
вістики загалом і теорії розмовної мови зокрема, варто зупинитися докладніше на про-
блематиці розмовної мови. 

Адже, ще на переконання Ш. Баллі власне живе розмовне мовлення повинно бути 
основним об’єктом будь-якого статичного вивчення мови. Тут доречно пригадати яскра-
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во образне висловлювання лінгвіста: «Народнорозмовна ідіома (мова – а. Б.) постійно 
в русі, так ніби під землею тече швидка течія, покрита міцним льодом умовно-писемної 
мови; та якось крига розламається і бурхливий потік просторічної мови накриє нерухому 
поверхню, і поверне її до життя і до руху» [10: 13].

Розмовне мовлення розглядається як усна форма спонтанного діалогічного мовлення 
(О. Сіротініна [11: 17]), як одна з функціонально-стильових різновидів мови (Н. Шига-
ревська [12: 11], як невимушене мовлення носіїв літературної мови (Є. Земская [13 11], 
В. Дєвкін [14: 11]), як мовний рівень (А. Ріго [15: 9]).

У працях К. Бланш-Бенвеніст простежуємо вживання на позначення розмовної мови 
і розмовного мовлення терміна «français parlé» («розмовна мова»). Тому в нашій роботі 
послуговуємося терміном «розмовна мова», розглядаючи його у двох значеннях: як сис-
тема мовних знаків і як реалізація цих мовних знаків в усному мовленні. 

У французькій мовознавчій традиції термін «oral spontané» («усний спонтанний») 
не дуже поширений, що не можна говорити про «français parlé». У працях про розмовне 
мовлення (langage parlé) останнє швидше визначається термінами populaire (просторіч-
не) (П. Гіро [16]), familier (фамільярне), non conventionnel (нетрадиційне) (P. Caron [17]), 
non standard (нестандартне), informel (неформальне) [4: 21], беручи за основу соцільно-
детермінований підхід до трактування мовлення.

Як відомо, ще в 1970 році Клер Бланш-Бенвеніст зацікавилася французькою розмов-
ною мовою і заснувала разом з Жозе Делофе, Колетт Жанжан, Жаном Стефаніні і Андре 
Валлі науково-дослідну групу GARS (Groupe aixois de recherches en syntaxe) і журнал 
«Recherches sur le Français Parlé», який виходив у світ у 1977-2003 роках.

К. Бланш-Бенвеніст, сформована, як лінгвіст, на теоріях Г. Гійома і Р. Л. Вагнера, 
дуже рано фокусує свою увагу на французькій розмовній мові, так мало вивченій сфері 
знань, що засвідчують зокрема й автори Енциклопедії «Універсаліс» [18]. Як відомо, 
лінгвісти вже довгий час вважали писемне мовлення єдиним законним узусом мови, тоб-
то існувало, зазвичай, сильне упередження проти розмовної мови, що розглядалася як 
«непристойна» і як місце всяких девіацій порівняно з писемним мовленням, як істинного 
вираження мови. Саме борючись з цією, на нашу думку, консервативною, концепцією, 
К. Бланш-Бенвеніст започатковує новий, дещо революційний підхід до трактування і 
дослідження розмовної мови. Замість того, щоб розглядати усне мовлення через при-
зму зразків писемного мовлення, дослідниця робить його самого предметом окремого 
дослідження, розробляючи власні правила його граматичного опису на основі корпусу 
автентичних текстових матеріалів, записаних з безпосереднього мовлення носія мови 
[тексти]. Такий підхід дозволив їй виокремити узуси лексики, синтаксису і висловлю-
вання притаманних усному мовленню які, далеко не будучи простими помилками, відо-
бражають певні механізми мовлення і відповідно дослідження якого сприяє кращому 
пізнанню глибин мови.

У 80-х роках минулого століття група GARS на чолі з К. Бланш-Бенвеніст звертається 
до аналізу спонтанної мови, записаної на плівку, тобто автентичної мови простих людей 
різних віків і соціальних статусів, яку дійсно можна назвати французькою розмовною 
мовою [1: 3].

Провідну роль у дослідженні французької розмовної мови відіграють фундаменталь-
ні праці К. Бланш-Бенвеніст, зокрема: Le français parlé. Transcription et édition (у співав-
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торстві з К. Жанжан) [2], Le Français parlé: études grammaticales (із M. Більже, Ш. Руже 
і K. Ван ден Ейнде) [3], Approches de la langue parlée en français [4], Choix de textes de 
français parlé (із Ш. Руже і Ф. Сабіо) [5], Le français. Usages de la langue parlée (із Ф. Мар-
теном) [6]. Роботи, в яких лінгвіст синтезувала матеріал з більш ніж ста статей (а загалом 
виявлено більше 200 її особистих публікацій та у співавторстві – а.Б.), характеризують-
ся тонкістю лінгвістичної інтуїції, інтелекту і глибини аргументації [7].

Уже в своїй праці Le Français parlé. Transcription et édition [2] К. Бланш-Бенвеніст і 
К. Жанжан виступають проти поверхневого емпіричного ставлення до розмовної мови, 
зокрема до французької (français parlé): Коли переглянути праці щодо français parlé з 
початку ХХ століття (до 70-х років – а.Б.), то вражає наполегливість декількох «великих 
міфів», створених для того, щоб «відділити» те, що називають «français parlé» від мови 
загалом. Français parlé виокремлюють, то засуджуючи, то підносячи. У французькому 
мовному просторі розмовну мову часто приєднують до просторіччя, відриваючи від за-
конної французької мови [2: 27-29].

Далі К. Бланш-Бенвеніст і К. Жанжан справедливо стверджують, що мову ізолюють 
у часовому вимірі, називаючи джерелом інновацій та консерватизмів (архаїзмів – а.Б.). 
Різке протиставлення розмовного писемному розташовує перше далеко від другого. Її 
надмірне номінування різними ярликами і «рівнями» дозволяє включати розмовну мову 
лише до певних видів мовлення, викидаючи з інших [2: 20-22]. Позитивно сприймаючи 
вищенаведені твердження К. Бланш-Бенвеніст і К. Жанжан, не погоджуємося з тезою, 
що всі виокремлення розмовної мови головно відбувалися та відбуваються без попере-
днього серйозного вивчення, адже й тогочасні (Л. Сенеана, А. Боша, Ш. Баллі, П. Гіро, 
А. Доза), і сучасні (Е. Береговської, Ф. Гаде, П. Мерля, А. Семіва) наукові розвідки міс-
тять достатній фактичний матеріал. 

Повертаючись до «міфів» стосовно статусу французької розмовної мови, варто за-
значити, що, як слушно зауважують К. Бланш-Бенвеніст і К. Жанжан, по-перше, одні 
вчені піддають критиці плутанину, яку вносять деякі лінгвісти, у плані диференціації 
français parlé та français populaire, звертаючи увагу на те, що «народ» не єдиний, хто 
говорить інакше, ніж пише. По-друге, інші плутають усно-фамільярне мовлення (oral 
familier) з правильним письмовим мовленням (écrit correct), яке ризикує асимілювати 
розмовне і віддалитися від стандартного мовлення, з подальшим обмеженням спільного 
поняттєвого поля декількома пунктами, де різниця видається істотною, як, наприклад, 
стосовно додаткового підрядного речення, порядку слів, виділення членів речення, пара-
таксису, деяких морфологічних систем [...], що може призвести, без будь-якого аналізу, 
до думки, що усне та письмове – це дві різних мови. По-третє, К. Бланш-Бенвеніст і 
К. Жанжан критикують положення, що мова розвивається завдяки розмовному мовлен-
ню, особливо міському. Дослідники наголошують лише на частковості такої еволюції 
мови. Адже, якщо опускаються деякі структурно-мовні особливості (частка ne, інверсія 
підмета, сюбжонктіф, відносний займенник dont тощо), то додаються інші (відносний 
займенник que, надмірне вживання підмета, займенники ça і on тощо).

Схвально відгукуючись на працю К. Бланш-Бенвеніст і К. Жанжан Le Français parlé. 
Transcription et édition, Ж. Монфрен у Передмові пише, що він вперше простежує, щоб 
опис методів дослідження, який ґрунтовно спирається на теоретичне підґрунтя, був та-
ким реалістичним, таким повним і точним [8: І].
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К. Бланш-Бенвеніст, починаючи роботу над français parlé, своїм першим завданням 
вважала створення корпусу текстів, хоча в ті часи такі дослідження не сприймалися 
всерйоз. Текстуальні матеріали дослідниця збирала разом зі студентами [9]. У багатьох 
публікаціях вона фокусує увагу на методах редагування текстів французької розмовної 
мови, надаючи перевагу орфографічній транскрипції текстів: «Графічна форма слова має 
бути такою як у словниках, в тому числі й великої першої букви власних назв та оно-
матопей [...] Ніяких орфографічних трюків не допускається, навіть широко поширений 
засіб, який полягає в тому, щоб покласти апостроф замість графічно відсутніх голосних 
чи приголосних, які, зазвичай, вимовляються» [4: 29-30]. Але такий підхід до передачі 
усно-розмовної мови на письмі видається не цілком зрозумілим, бо тоді буде відсутня 
ідентифікація усно-розмовної орфографії. Порівняймо: 

– C’est d’la bombe ! 
– T’as jamais vu ça ! 
– C’est de la bombe ! 
– Tu n’as jamais vu ça !
Розвиваючи теорію розмовної мови, К. Бланш-Бенвеніст у своїй праці Approches de 

la langue parlée en français [4] справедливо акцентує увагу на зміні типів аналізу роз-
мовного мовлення завдяки застосуванню технічних засобів, що дозволило відійти від 
класичних забобонів, направлених проти розмовного мовлення, яке вважалося «непра-
вильним», просторічним і простонародним, відносячи його лише до сфери спілкування 
простого народу, в чому відчувався класовий підхід до диференціації мовленнєвих за-
собів, що аж ніяк не співвідноситься із сучасними мовознавчими теоріями на основі 
прагматики, когнітивістики та дискурсології.

У цій своїй праці авторка прагне відповісти особливо на такі питання: що ми дійсно 
знаємо про функціонування французької розмовної мови, і яким чином вивчати її у на-
уковій площині [19].

На відміну від існуючого переконання, що в усної й писемної мов різні граматичні 
системи, авторка прагне показати, що обидві форми мови загалом використовують для 
свого опису одні й ті ж синтаксичні правила, за винятком розділів морфології і просо-
дії. К. Бланш-Бенвеніст переконує, що орфографічні засоби, які використовує розмовна 
мова, відрізняються від орфографічних засобів писемної мови, що, мабуть, видається 
дещо категоричним судженням і стосується не всієї орфографії.

Крім того, якщо, на думку дослідниці брати до уваги інтонацію, то можна стверджу-
вати про існування багатого і (але – а.Б.) складного «макро-синтаксису», який вклю-
чає в себе, крім речень, ще й інші одиниці. У плані впливу розмовної мови на писемну, 
К. Бланш-Бенвеніст справедливо вважає, що перша не зумовлює виродження другої, якій 
вона загрожувала б в майбутньому розвитку, а виступає системою, вивчення якої вимагає 
як оволодіння технічними процедурами запису, так і використання особливих методів ана-
лізу, що докладно презентовані у цій праці. Вчена фокусує увагу на неоднорідності роз-
мовної мови, на існування її різновидів, аргументуючи зокрема тим, що, наприклад, мова 
дружніх бесід відрізняється за своїм лексичним, синтаксичним та просодичним наповне-
нням від мови публічних виступів, розповідей, аргументування чи технічних інструкцій.

Зважаючи на цінність і перманентну актуальність теорії розмовної мови К. Бланш-
Бенвеніст, аналіз її праць уможливлює висновок, що її ґрунтовно аргументований на-
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уковий доробок, хоч і не вичерпує повністю всіх аспектів її лінгвістичного, соціолінг-
вістичного, стилістичного та культурологічного осмислення, проте надає можливість 
використання дескриптивного методу в описі й розвитку концепцій розмовної форми 
інших мов, а також теорії розмовної мови у площині загальномовознавчих практичних 
та теоретичних досліджень. Водночас вважаємо, що науково-творча спадщина К. Бланш-
Бенвеніст стане поштовхом до комплексного та об’єктивного осмислення сутності роз-
мовного мовлення як на одномовному, так і на міжмовному рівнях.

ЛітЕратура

1. Васенёва Е. В. Спонтанное высказывание в коммуникативно-смысловом аспекте 
(на материале французского языка) / Е. В. Васенёва: автореф. дис.... канд. филол. наук: 
10.02.05. — М., 2004. — 22 с. 

2. Blanche-Benveniste C. Le français parlé : Transcription et édition / C. Blanche-
Benveniste, C. Jeanjean. — P.: Didier Erudition, 2000. — 264 p. 

3. Blanche-Benveniste C. Le français parlé. Etudes grammaticales / C. Blanche-Benveniste, 
M. Bilger, Ch. Rouget et K. van den Eynde. — P. : CNRS Éditions, 2005. — 292 р.

4. Blanche-Benveniste C. Approches de la langue parlée en français / Claire Blanche-
Benveniste. — P. : Ophrys, 2000. — 164 р.

5. Blanche-Benveniste C. Choix de textes de français parlé. 36 extraits / C. Blanche-
Benveniste, Ch. Rouget, F. Sabio. — P. : Honoré Champion, 2002. — 222 р.

6. Blanche-Benveniste C. Le français. Usages de la langue parlée / Claire Blanche-
Benveniste; avec la collaboration de Philippe Martin pour l’étude de la prosodie. — Leuven, 
Peeters, 2010. — 241 p.

7. Hommage à Claire Blanche-Benveniste [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://www.claire-blanche-benveniste.fr/Telechargements/Blanche-Benveniste_Hommage_
Deulofeu.pdf.

8. Monfrin J. Préface / J. Monfrin // Blanche-Benveniste C. Le français parlé : Transcription 
et édition // C. Blanche-Benveniste, C. Jeanjean. — P. : Didier Erudition, 2000. — С.І-ІV.

9. Rouquier M. Le français parlé [Електронний ресурс] / M. Rouquier, S. Caddeo, 
F. Sabio // Les travaux de recherche de Claire Blanche-Benveniste / M. Rouquier, S. Caddeo, 
F. Sabio. — Режим доступу: http://www.claire-blanche-benveniste.fr/recherche2.htm.

10. Bally Ch. Le langage et la vie, linguistique générale et stylistique, mécanisme de 
l’expressivité linguistique, langage transmis et langage acquis / Charles Bally. –– Troisième 
édition augmentée. –– Genève : Droz, 1965. –– 165 р.

11. Сиротинина О. Б. Современная разговорная речь и ее особенности: Уч. пособие / 
Ольга Борисовна Сиротинина. — М.: Просвещение, 1974. — 144 с.

12. Шигаревская Н. А. Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи 
/ Нина Александровна Шигаревская. –– Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1970. –– 216 с.

13. Земская Е. А. Русская разговорная речь: лингвистический анализ и проблемы 
обучения / Елена Андреевна Земская. — М. : Русский язык, 1979. — 240 с.

14. Девкин В. Д. Общие вопросы разговорной речи. Немецкая разговорная речь. 
Синтаксис и лексика / Валентин Дмитриевич Девкин. — М. : Международные отноше-
ния, 1979. — 247 с.



115

15. Rigault A. Avant-propos / A. Rigault // La grammaire du français parlé / Sous la 
direction d’André Rigault. –– P. : Hachette, 1971. –– Р. 5–11.

16. Guiraud P. Le français populairе / Pierre Guiraud. — Paris, Presses Universitaires de 
France, 1965. — 117 p.

17. Caron P. Grammaire des fautes et français non-conventionnels / Philippe Caron. — 
Paris: Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 1992. — 404 р.

18. Blanche-Benveniste Claire (1935-2010) [Електронний ресурс]. — Encyclopédie 
Universalis — Режим доступу: http://www.universalis.fr/ encyclopedie/ claire-blanche-
benveniste/

19. Fuchs C. Claire Blanche-Benveniste. Approches de la langue parlée / C. Fuchs [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.decitre.fr/livres/ approches-de-la-langue-
parlee-9782708012783.html.

УДК 811.161.2’367.335
Спільник Т.М.

(Харків, Україна)

вираЖЕннЯ градаЦіЇ в СтруКтурі  
СКЛадниХ уСКЛаднЕниХ рЕчЕнЬ та в тЕКСті

У статті здійснено аналіз складних градаційних речень, які мають ускладнену 
синтаксичну структуру. Установлено, що ускладнення першої або другої частини ви-
словлення є надлишковим. Водночас саме таке ускладнення відповідає комунікативним 
намірам мовця.

Ключові слова: складні градаційні речення, ускладнена синтаксична структура, ко-
мунікативні наміри мовця.

В статье осуществлён анализ сложных градационных предложений с усложнённой 
синтаксической структурой. Установлено, что усложнение первой или второй части 
высказывания является избыточным. Вместе с тем, такое усложнение соответствует 
коммуникативным намерениям говорящего.

Ключевые слова: сложные градационные предложения, усложнённая синтаксичес-
кая структура, коммуникативные намерения говорящего.

The article analyses compound gradation sentences with a complicated syntactic structure. 
It has been proved that the complication of the first and second parts of the statement is 
redundant. At the same time the complication of this kind corresponds to the speaker’s 
communicative intentions.

Key words: compound gradation sentences, complicated syntactic structure, speaker’s 
communicative intentions.

Градаційні речення, синтаксична структура яких є ускладненою, у лінгвістичній лі-
тературі не були предметом спеціального вивчення. Це конструкції на зразок: Вітер не 
©   Спільник Т.М., 2012
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тільки розхитує кореневу систему кволого ще молодняка, він не тільки засипає піска-
ми, вітер ще й порушує нормальний обмін речовин у рослині (Ю. Смолич); І цікавився Ва-
силь не лише своїм молотобойством на Ленкузні, і любив він не лише одну математику, 
а й, ще будучи під опікою Поспіловського, почав він, не в пору добі і обставинам, займа-
тися усяким тим крамом, що його знайшов у Залізній церкві (У. Самчук). Порівняно з 
градаційними реченнями мінімальної структури, які складаються з двох предикативних 
частин, ці конструкції містять три й більше предикативні частини.

У синтаксичних описах точилися суперечки навколо питання про те, наскільки важ-
ливим є зміст другої предикативної частини в градаційних реченнях мінімальної струк-
тури. Так, одні вчені вважали, що основна інформація подана в першій предикативній 
частині речення. При цьому друга частина вносить лише щось додаткове й тому менш 
суттєве до того, про що повідомлялося раніше [1: 406; 2: 66]. Інші ж науковці дотримува-
лись тієї думки, що інформація, утілена в першій частині речення, має лише попередній 
характер. Друга частина, хоча й додається пізніше, усе ж містить основний інформатив-
ний зміст висловлення [3: 377; 4: 128].

Зважаючи на те, що не існує єдиної думки дослідників щодо значущості змісту пред-
икативних частин складних градаційних речень, а також на те, що градаційні конструкції 
ускладненої синтаксичної структури не були предметом спеціального вивчення, робота 
є актуальною.

мета роботи – виявити, як градаційне відношення виражається в структурі складних 
ускладнених конструкцій та в тексті. Для досягнення цієї мети необхідно розв’язати такі 
завдання:

1) охарактеризувати роль кожної з предикативних частин складної конструкції в по-
данні змісту висловлення як градації;

2) довести, що ускладнення синтаксичної структури градаційних речень відповідає 
комунікативним потребам мовця.

Дослідження довело, що співвіднесеність змісту першої й другої предикативних 
частин градаційних речень стосовно їхньої значущості можна виявити за критеріями 
необхідності і достатності. Саме ці критерії дозволяють схарактеризувати сутність гра-
даційного відношення.

Аналіз градаційних речень свідчить про те, що комунікативною метою мовця є відо-
бразити певну ситуацію дійсності і донести до слухача її сутність, свої думки стосовно 
неї. Для того щоб здійснити свій комунікативний намір, мовець прагне зробити вислов-
лення семантично довершеним, тобто таким, зміст якого цілком задовольняє згаданій 
комунікативній потребі. Використовуючи структуру складного речення, мовець посту-
пово наближається до своєї мети: спочатку, у першій предикативній частині, він подає 
зміст, необхідний для розуміння висловлення в цілому. Разом із тим цей зміст, з погляду 
мовця, хоча й містить необхідну інформацію, все ж не є достатнім для реалізації його за-
думу. Виразним свідченням цього є перша частина градаційних сполучників таких, як не 
тільки, не лише: вона утворюється на основі модальних часток тільки, лише, які мають 
обмежувальне значення, а разом із заперечною часткою не формують значення недостат-
ності щодо змісту предикативних частин, що їх містять. Уживання не тільки, не лише 
в першій частині градаційних речень є свідченням того, що нею не вичерпується зміст 
усього висловлення – загальний зміст висловлення обмежується значенням першої час-
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тини. Тому вживання в цій частині не тільки, не лише слід визнати своєрідним сигналом 
наявності у висловленні другої частини як такої, що забезпечить його змісту достатність. 
Її уводить друга частина сполучників а й, але й, а, наприклад: І тепер Дмитро розумів, 
що не тільки він прямує до свого щастя, своєї любові, своєї землі, але й вона наближа-
ється до нього, доступна і радісна, втираючи сльози скорботу і болю (М. Стельмах).

У градаційних реченнях, позначаючи першу частину як необхідну, але недостатню 
для розуміння його задуму, мовець надає другій частині того додатку, що забезпечує 
інформативну достатність висловлення в цілому. Отже, перша і друга частини співвід-
несені в структурі досліджуваних речень, з погляду мовця і відповідно до його кому-
нікативного завдання, як необхідна і достатня, що й забезпечує виникнення між ними 
градаційного відношення.

У градаційних реченнях, які складаються більше, ніж з двох предикативних частин, 
йдеться про ускладнення пов’язане з вираженням градаційного відношення, а саме про 
його збагачення відображенням у висловленні поступового руху від необхідного до до-
статнього, яке являє собою певний стилістичний прийом.

Градаційні конструкції ускладненої синтаксичної структури відбивають пошук мов-
цем того змісту, який би забезпечив висловленню достатність. Будуючи таку конструк-
цію, мовець ніби разом зі слухачем поступово наближається до сутності повідомлювано-
го явища, наприклад: [Коли з літака вийшли пілот, представник штабу партизанського 
руху і два радисти, всі кинулись цілувати їх.] Плакали дівчата-партизанки, плакали од 
радості і зворушення бувалі воїни, що не раз віч-на-віч стрічалися зі смертю, та й Дми-
тро якось незручно рубом великої долоні провів по очах (М. Стельмах). У цій конструк-
ції структурно ускладненою є частина, зміст якої відповідає критерію необхідності. У 
висловленні мовець поступово переходить від необхідного компонента до достатнього: 
спочатку він описує прояв психічного стану дівчат і воїнів. Після того, як дівчата пере-
хвилювалися, така поведінка для них є нормальною. У тій же першій, необхідній, части-
ні висловлення мовець зображує воїнів. Незважаючи на те, що вони багато чого бачили в 
боях, подія (її описано в попередньому контексті) вразила їх. Разом із тим мовець уважає, 
що цих наведених у першій частині аргументів недостатньо, щоб передати важливість 
описаної події. Зміст цієї частини необхідний у контексті зображуваного, але недостат-
ній щодо реалізації задуму мовця. На його думку, достатнім компонентом, який допо-
може досягнути комунікативної мети, буде зображення поведінки Дмитра. Очевидно, 
Дмитро не належить до тих, кого можна легко розчулити. Те, що навіть така людина 
не змогла встояти перед цією подією, осмислено мовцем як інформація, що відповідає 
критерію достатності.

У такій конструкції, як [Вона мовби тільки тепер стала помічати батькову само-
забутню любов до неї, так само, як тільки тут, серед пропалених сонцем степів, Ліна, 
здається, вперше по-справжньому відчула, що] в тій її Крайній Півночі була не тільки 
холоднеча та пурга, від якої душа леденіє, не тільки мохи та потворно покручені низь-
корослі берези, а що була там і краса білих літніх ночей, коли хлопці-вояки, позмінявшись 
з постів, серед ночі натягували сітку і грали у волейбол! (О. Гончар), ускладненою також 
є перша частина. Її зміст задовольняє критерій необхідності. Достатнім компонентом у 
цьому прикладі виступає інформація про стан речей, який є протилежним тому, що слід 
було б очікувати. Оцінка інформації про красу білих ночей на Крайній Півночі як достат-



118

ньої є суто суб’єктивною, оскільки не кожен зможе звернути на це увагу, коли довкола су-
цільний холод. Навіть сам герой, як повідомляє попередній контекст, не відразу помітив 
їх красу. У цьому реченні мовець переходить від відомої, звичайної інформації, що має 
статус необхідної, до інформації неочікуваної, виняткової, яка і є достатньою. Перехід 
від відомої для слухача інформації до нової мовець здійснює з метою застерегти його від 
думки про те, що на Крайній Півночі, окрім холоду та низькорослих дерев, більше нічого 
немає. Саме таке поступове наближення до сутності відображуваного явища реальної 
дійсності становить певний стилістичний прийом.

Існують градаційні висловлення з ускладненою необхідною частиною, які синтак-
сично оформлені як період. У їх побудові використовується стилістичний прийом на-
низування, наприклад: І дійсно, хіба не на його, Юркових, очах невблаганно міняється не 
тільки погода, не тільки зима і літо, не тільки гаї, дерева й річки – але міняються з 
грохотом царі, вельможі й держави, міняються з тріскотом державні лади і наче непо-
мітно, невмолимо якось перемінюється село, місто, люди, сусіди (П. Козланюк).

У градаційних конструкціях на зразок: Тож не дивно, що на пишний обід Яків Сте-
цюк не залишився: у нього повно справ, та й взагалі він не п’є, та ще й серце розболілося 
(з газети) складною є частина, яка уводить компонент, що забезпечує змісту висловлен-
ня достатність. Вона представлена мінімум двома предикативними частинами. Через це 
такі конструкції містять не один, а кілька градаційних сполучників.

Конструкції, у яких градаційне відношення є ускладненим, можуть оформлюватися 
також як послідовність речень у тексті. Такі конструкції названо градаційними контек-
стами, наприклад: [Чехова я знав, хоч, ясна річ, не в такому повному обсязі, як пропо-
нував мені видавець Маркс,] про Шеллера-Михайлова взагалі не чув. Та й хто про ньо-
го чув? Навіть випускники філологічних факультетів навряд чи скажуть вам сьогодні 
що-небудь про цього письменника (П. Загребельний). У висловленні мовець намагається 
переконати слухача в тому, що Шеллера-Михайлова він не знає не тому, що неосвічений, 
а тому що цей письменник дійсно невідомий. Із цією метою він відшукує достатній ком-
понент, який би дозволив виконати поставлене комунікативне завдання. Прагнучи ви-
правдати себе перед слухачем, мовець спочатку повідомляє йому про те, що про Шелле-
ра-Михайлова не чув ніхто. Цей зміст передається конструкцією, яка побудована у формі 
риторичного питання Та й хто про нього чув ?, тобто ніхто не чув. Інформація про те, що 
про такого письменника, як Шеллер-Михайлов, ніхто не чув, уже є достатньою. Разом із 
тим мовець уважає, що її недостатньо для реалізації його комунікативного задуму, тому 
він додає компонент, який, на його думку, забезпечить висловленню достатність: випус-
кники філологічних факультетів нічого не знають про Шеллера-Михайлова. Сполучник 
та й навіть, що приєднує другу, достатню, частину висловлення, сприяє формуванню 
в ній імпліцитного змісту. Цей зміст становить її пресупозицію, у якій міститься інфор-
мація про те, що мовець не є випускником філологічного факультету. Акцентуючи увагу 
на тому, що випускники філологічних факультетів нічого не можуть сказати про такого 
письменника, як Шеллер-Михайлов, мовець тим самим виправдовує своє незнання цього 
письменника (бо він не є випускником філологічного факультету). Таким чином, відшу-
куючи достатній компонент, який би допоміг реалізувати комунікативний намір, мовець 
у своєму висловленні здійснює поступовий перехід від інформації необхідної до достат-
ньої, що і є наближенням до комунікативної мети.
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До градаційних контекстів належить також конструкція Спати полягали пізно: брат 
не хотів роздягатися, та й мене все тягло до книжки. До того ж трохи лячно було 
гасити світло і лишатись у темряві (А. Дімаров), де повідомляється про основну, або 
необхідну, причину і про причину додаткову, або достатню, які спричинили до того, що 
хлопці лягли пізно спати. Однак мовець уважає за необхідне додати до вже завершеного 
висловлення інформацію, яка доповнюватиме це висловлення: брати боялися темряви.

Як можна бачити з прикладів, синтаксичне ускладнення першої або другої частин 
градаційної конструкції є надлишковим. Наявність лише однієї з частин, які знаходимо 
на другому рівні членування, відповідає вимогам, за якими будується градаційна кон-
струкція. Разом із тим для мовця така надлишковість є необхідною, оскільки вона сприяє 
увиразненню його висловлення.

Характерною особливістю градаційних конструкцій ускладненої структури є те, 
що вони як стилістичні фігури є експресивно забарвленими. Ці висловлення передають 
психічний стан мовця, а також його ставлення до явищ реальної дійсності, про які він 
повідомляє. Тому такі речення мовець вимовляє “з тим чи іншим ступенем почуттєвої 
виразності” [5: 160]. Так, у конструкції [Що ж ти купив дитині?! Хай воно мале, дурне, 
а ти ж чоловік бувалий...] Мало того, що один чобіт уполовину більший за другий, мало 
того, що обидва на ліву ногу, ще й одна халява чорна, а друга жовта!.. (Є Кравченко) 
відображується емоційна реакція жінки на куплені чоловіком для дитини чоботи, які 
були різними. У висловленні перша частина сполучника мало того, що ... ще й вказує на 
те, що жінка ніби змиряється з тим, що можна було не помітити різний розмір чобіт та 
що вони на одну ногу. Але ж вона ніяк не може зрозуміти, як чоловік не помітив різного 
кольору чобіт. Очевидно, що ця “остання краплина”, яка внесла достатніст, і примусила 
жінку звинувачувати чоловіка в неуважності.

Отже, рух від необхідного до достатнього в змісті таких градаційних висловлень ста-
новить стилістичний прийом, що дозволяє надати висловленню динамізму, а отже перекон-
ливості. Підтвердження думки про використання цих структур як певного стилістичного 
прийому може також служити їх функціонування як конструкцій експресивного синтаксису.
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ПроСодичнЕ оФормЛЕннЯ ЖіночиХ ПоЗитивниХ оЦінниХ 
виСЛовЛЕнЬ у СучаСному ангЛійСЬКому

діаЛогічному мовЛЕнні

Статтю присвячено експериментально-фонетичному дослідженню просодич-
них характеристик англійських жіночих позитивних оцінних висловлень у сучасному 
діалогічному мовленні побутової сфери з урахуванням фактора статі адресата мов-
лення. На основі аудитивного та акустичного аналізів було встановлено інваріантні та 
диференційні просодичні ознаки жіночих позитивних оцінних висловлень у комунікації 
між представниками рівного соціального статусу.

Ключові слова: жіноче позитивне оцінне висловлення, аудитивний аналіз, акустич-
ний аналіз, інваріантні просодичні ознаки, диференційні просодичні ознаки.

Статья посвящена экспериментально-фонетическому исследованию просодических 
характеристик английских женских позитивных оценочных высказываний в современ-
ной диалогической речи бытовой сферы с учетом фактора пола адресата. На основе 
аудитивного и акустического анализов определены инвариантные и дифференциальные 
просодические признаки женских позитивных оценочных высказываний в коммуникации 
между представителями одинакового социального статуса.

Ключевые слова: женское позитивное оценочное высказывание, аудитивный ана-
лиз, акустический анализ, инвариантные просодические признаки, дифференциальные 
просодические признаки.

The article deals with a gender-oriented experimental phonetic study of English female 
positive evaluative utterances in modern everyday dialogical speech. On the basis of auditory 
and acoustic analyses invariant and variant prosodic features of female positive evaluative 
utterances in the communication between representatives of the same social status have been 
established.

Key words: female positive evaluative utterance, auditory analysis, acoustic analysis, 
invariant prosodic features, variant prosodic features.

метою дослідження є встановлення просодичного оформлення  англійських жіночих 
позитивних оцінних висловлень у сучасному діалогічному мовленні побутової сфери з 
урахуванням чинника гендерної варіативності.

актуальність дослідження визначається спрямованістю сучасної лінгвістики на вив-
чення мовленнєвих явищ у ракурсі взаємодії мови та соціуму, де мовлення розглядається 
як форма гендерної поведінки індивіда. Необхідність вивчення цієї проблеми продикто-
вана її значущістю для уточнення інтонаційних моделей комунікативно-прагматичних 
типів висловлень у сучасному англійському мовленні.

об›єктом дослідження є жіночі позитивні оцінні висловлення в англійському 
діалогічному мовленні побутової сфери.
©   Тищенко Т.В., 2012
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Предмет дослідження становить інтонація жіночих позитивних оцінних висловлень 
англійського діалогічного мовлення в гендерному аспекті. 

матеріалом слугували записи британських діалогічних текстових фрагментів по-
бутового характеру з художніх творів та фільмів, навчальних лінгафонних курсів. 

наукова новизна цього дослідження полягає у вияві впливу гендера на інтонаційне 
оформлення та інформаційну архітектоніку сучасного англійського діалогічного мовлення. 

Комунікативну об’єктивацію думки, виділення інтелектуальної й емоційної 
комунікативно важливої інформації неможливо здійснити без використання просодич-
них засобів мовлення [1: 382–386; 2: 48–49; 3: 75–110; 4: 494–498]. Саме за рахунок про-
содичного чинника відбувається надання певної інтенційної спрямованості пропозиції, 
іллокутивної сили висловленню в процесі комунікації [5: 169]. На просодичному рівні 
раціональна та емоційна оцінки комунікантів виражаються за допомогою мелодії, то-
нального рівня, гучності, темпу, паузації, наголосу, тембру. Дослідження емоційного 
англійського мовлення [6: 147] виявило, що всі максимальні акустичні характеристики 
(ЧОТ, інтенсивність, тривалість) припадають на структури з емоційно-оцінними лексич-
ними одиницями, оскільки вони є, зазвичай, смисловими центрами висловлень. 

На думку В. В. Потапова, жіночому емоційному мовленню характерна просодич-
на експліцитність, чоловічому – більш властива лексична експліцитність. У передачі 
емоцій жінки ширше, ніж чоловіки застосовують просодичні засоби. Чоловіки частіше 
вдаються до лексико-граматичних засобів [7: 109–110]. При вираженні емфази у 
представників обох статей спостерігається підвищення тонального рівня й розширення 
діапазону, але у чоловіків яскравіше виявляється перший спосіб, а у жінок – другий [8: 
25–29; 9: 71; 10: 118–120]. 

За результатами першого етапу аудитивного аналізу оцінних висловлень були 
створені підвибірки по 80 експліцитних оцінних висловлень та проведене їхнє кодуван-
ня відповідно до характеру за шкалою оцінок, статі адресата мовлення, комунікативно-
прагматичних засад. Жіночі позитивні оцінні висловлення (ЖП ОВ) увійшли у підвибірки 
ОРВ (раціональних оцінних висловлень у комунікації між представниками однієї статі), 
РРВ (раціональних оцінних висловлень у комунікації між представниками різної статі), 
ОЕВ (емоційних оцінних висловлень у комунікації між представниками однієї статі), 
РЕВ (емоційних оцінних висловлень у комунікації між представниками різної статі).

За зведеними даними аудитивного та акустичного аналізів у підвибірці ЖП ОВ пере-
важають інтоногрупи з відсутнім передтактом (від 65,93 % у РРВ до 76,12 % в ОЕВ), а 
найтиповішим є середній рівний передтакт (10,99 % РРВ; 11,94 % ОЕВ; 15,63 % РЕВ; 
20,34 % ОРВ). Для ЖП ОВ найбільш характерним (від 28,13 % РЕВ до 42,37 % ОРВ) 
є низхідний тип конфігурації тону на такті, а рекурентність рівного сягає від 26,87 % 
ОЕВ до 30,51 % ОРВ. Встановлено, що відносні показники частотності висхідного типу 
конфігурації тону на такті сягають 17 % (РЕВ).

За даними аудитивного аналізу низхідний напрям руху тону є найтиповішим (від 
22,92 % у РЕВ до 44,07 % в ОРВ) для другої ритмогрупи інтоногруп ЖП ОВ. У другій 
ритмогрупі емоційних ЖП ОВ та РРВ менш рекурентним є висхідний напрям руху 
тону (від 11,94 % в ОЕВ до 17,71 % у РЕВ), ОРВ – рівний напрям руху тону (13,56 %). 
Перед’ядерна ритмогрупа ЖП ОВ оформлена переважно низхідним (від 37,50 % у РЕВ 
до 61,02 % у ОРВ) та рівним (від 18,64 % у ОРВ до 24,18 % у РРВ) напрямами руху тону. 
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Показники частотності висхідного напряму руху тону у перед’ядерній ритмогрупі вияви-
лися найвищими у РЕВ (15,63 %), а найнижчі зафіксовано у ОРВ (6,78 %). 

За результатами акустичного аналізу типу конфігурації тону в шкалі ЖП ОВ відносні 
показники рекурентності низхідного є найвищими (від 27,08 % у РЕВ до 40,68 % в ОРВ), 
а рівний тип конфігурації тону зафіксовано в межах 15,63 % (РЕВ) – 25,27 % (РРВ). 
Нижчі показники рекурентності (11,86 % та 8,79 %) в шкалах раціональних ЖП ОВ має 
низхідно-висхідний напрям руху тону. Висхідний напрям руху тону зафіксовано в шка-
лах 10,45 % ОЕВ та 12,50 % РЕВ. У підвибірці РЕВ висхідно-низхідний тип конфігурації 
тону зустрічається у 13,54 % шкал.

За даними аудитивного аналізу найтиповішою у ЖП ОВ (44,07 % ОРВ; 37,36 % РРВ; 
41,79 % ОЕВ; 22,92 % РЕВ) є низхідна ступінчаста шкала. Друге місце за рекурентністю у 
раціональних ЖП ОВ (13,56 % ОРВ; 26,37 % РРВ) та ОЕВ (14,93 %) посідає рівна серед-
ня шкала. У РЕВ відносні показники частотності низхідної з порушеною ступінчастістю 
шкали трохи вищі, ніж показники рівної середньої шкали (13,54 % проти 12,50 %), а 
висхідна ступінчаста шкала зустрічається у 11,46 % інтоногруп РЕВ. 

За зведеними даними аудитивного й акустичного аналізів звужений діапазон є 
найчастотнішим в актуалізації інтоногруп раціональних ЖП ОВ (45,76 % ОРВ; 43,96 
% РРВ). Менші показники частотності мають середній (30,51 % ОРВ; 28,57 % РРВ) та 
вузький (16,95 % ОРВ; 25,27 % РРВ) тональні діапазони. Інтоногрупи емоційних ЖП 
ОВ переважно оформлені середнім (47,76 % ОЕВ й 47,92 % РЕВ) і розширеним (22,39 % 
ОЕВ й 21,88 % РЕВ) тональними діапазонами. Звужений діапазон є більш рекурентним 
порівняно з вузьким (19,40 % ОЕВ й 16,67 % РЕВ проти 10,45 % ОЕВ й 12,5 % РЕВ). 

Акустичний аналіз підтвердив дані аудитивного аналізу щодо актуалізації тонально-
го діапазону шкал ЖП ОВ. Вузький тональний діапазон домінує при оформленні шкал 
раціональних ЖП ОВ (32,2 % ОРВ й 47,25 % РРВ), середній (34,33 % ОРВ й 31,25 % 
РЕВ) – шкал емоційних ЖП ОВ. Нижчими є відносні показники частотності звуженого 
(30,51 % ОРВ й 17,58 % РРВ) та середнього (16,95 % ОРВ й 17,58 % РРВ) тональних 
діапазонів шкали при реалізації раціональних ЖП ОВ. Рекурентність вузького діапазону 
є вищою, ніж рекурентність звуженого у шкалах емоційних ЖП ОВ (19,4 % ОЕВ й 20,83 
% РЕВ проти 16,42 % ОЕВ й 13,54 % РЕВ). 

За даними аудитивного та акустичного аналізів реалізація інтоногруп ЖП ОВ 
відбувається переважно на середньому підвищеному тональному рівні (від 61,54 % РРВ 
до 79,10 % ОЕВ початку та від 53,85 % РРВ до 79,10 % ОЕВ завершення). Менш реку-
рентним рівнем початку інтоногруп у ОРВ та емоційних ЖП ОВ є високий (18,64 %; 
14,93 %; 16,67 %), рівнем завершення інтоногруп раціональних й ОЕВ – середній зни-
жений (16,95 %; 27,47 %; 13,43 %). Для підвибірки РРВ середній знижений тональний 
рівень початку інтоногрупи є більш характерним (23,08 %), ніж високий (15,38 %). Ви-
сокий тональний рівень домінує над середнім зниженим на завершенні інтоногруп РЕВ 
(10,42 % проти 7,29 %). 

Шкали усіх ЖП ОВ, окрім РРВ, актуалізовані переважно на середньому підвищеному 
рівні (57,63 % – ОРВ; 61,19 % – ОЕВ; 56,25 % – РЕВ початку та 66,10 % – ОРВ; 62,69 
% – ОЕВ; 59,38 % – РЕВ завершення), а менш рекурентним у цих ЖП ОВ є високий 
рівень (18,64 % – ОРВ; 13,43 % – ОЕВ; 13,54 % – РЕВ початку та 10,17 % – ОРВ; 8,96 % – 
ОЕВ; 10,42 % – РЕВ завершення); при актуалізації шкал РРВ домінує середній знижений 
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рівень (52,75 % на початку та 51,65 % на завершенні), а відносні показники частотності 
середнього підвищеного сягають 19,78 % на початку та завершенні шкал.

За даними акустичного аналізу на ділянці «передтакт - такт» інтоногрупи ЖП ОВ 
найчастотнішим видом інтервалу (11,89 % – ОРВ; 14,29 % – РРВ; 11,94 % – ОЕВ; 13,54 
% – РЕВ) є позитивний вузький. Нульовий інтервал на цій ділянці зафіксовано у 11,86 
% ОРВ; 8,79 % РРВ; 5,97 % ОЕВ; 13,54 % РЕВ. На ділянці «передтермінальна частина 
- ядро» в інтоногрупах ЖП ОВ найрекурентнішими є позитивний вузький та нульовий 
інтервали. Позитивний вузький інтервал представлено у 23,73 % ОРВ; 25,27 % РРВ; 20,9 
% ОЕВ; 26,04 % РЕВ; нульовий – у 20,34 % ОРВ; 26,37 % РРВ; 22,39 % ОЕВ; 21,88 % 
РЕВ. Негативний вузький мають 15,25 % ОРВ та 13,19 % РРВ; позитивний звужений 
– 11,86 % ОРВ, 7,69 % РРВ. Позитивний середній інтервал «передтермінальна частина - 
ядро» властивий 10,45 % ОЕВ та 8,33 % РЕВ. 

За даними аудитивного аналізу низький низхідний термінальний тон є найбільш ха-
рактерним для ЖП ОВ (32,2 % ОРВ; 38,46 % РРВ; 19,79 % РЕВ; 32,84 % ОЕВ), а відносні 
показники частотності високого низхідного є нижчими (13,56 % ОРВ; 14,29 % РРВ; 14,93 
% ОЕВ; 18,75 % РЕВ), ніж низького низхідно-висхідного в раціональних (18,68 % РРВ й 
20,34 % ОРВ) та високого висхідно-низхідного в емоційних (19,79 % РЕВ й 20,9 % ОЕВ). 

За результатами акустичного аналізу термінальна ритмогрупа ОРВ оформлена 
низхідно-висхідним (25,42 %), низхідним увігнутим (23,73 %) та низхідним опуклим 
(20,34 %) типами конфігурації тону. Низхідний опуклий та низхідно-висхідний є 
найрекурентнішими (26,37 % й 20,88 %) на цій ділянці в РРВ. Висхідно-низхідний (від 
28,13 % у РЕВ до 31,34 % в ОЕВ) та низхідний увігнутий (від 16,67 % у РЕВ до 23,88 % 
в ОЕВ) переважають у термінальній ритмогрупі при актуалізації емоційних ЖП ОВ. У 
підвибірці РЕВ низхідний увігнутий та низхідно-висхідний тони реалізовані з однако-
вими (по 16,67 %) відносними показниками в термінальній ритмогрупі, а менш частот-
ним (15,63 %) є низхідний опуклий тип конфігурації тону. Складений тип конфігурації 
термінального тону є більш характерним для емоційних ЖП ОВ (11,46 % РЕВ; 7,46 % 
ОЕВ). 

За результатами аудитивного аналізу термінальний тон інтоногруп ЖП ОВ 
актуалізований переважно (від 62,71 % ОРВ до 85,07 % ОЕВ початку та від 59,34 % РРВ 
до 77,61 % ОЕВ завершення) на середньому підвищеному рівні. Другим за частотністю 
актуалізації термінального тону в раціональних ПЖ ОВ є середній знижений (20,34 % 
ОРВ й 19,78 % РРВ на початку та 22,03 % ОРВ й 25,27 % РРВ на завершенні). Висо-
кий тональний рівень є другим за рекурентністю (16,67 %) на початку термінального 
тону РЕВ, а середній знижений – на завершенні (13,43 %). 16,67 % термінального тону 
інтоногруп РЕВ починаються та 11,46 % завершуються на високому тональному рівні. 

За даними акустичного аналізу ЖП ОВ максимальна ЧОТ в інтоногрупах локалізована 
переважно (до 57,63 %) на ядрі. Відносні показники локалізації максимуму ЧОТ на такті 
вищі (від 17,71 % РЕВ до 26,87 % ОЕВ), ніж на іншому наголошеному складі (від 17,91 
% ОЕВ до 27,08 % РЕВ). Максимум ЧОТ ЖП ОВ зосереджений переважно (від 52,38 % 
у РЕВ до 76,47 % в ОРВ) в першій інтоногрупі. Місцем локалізації максимальної ЧОТ у 
40,48 % РЕВ; 19,57 % РРВ; 18,42 % ОЕВ; 14,71 % ОРВ є друга інтоногрупа. 

Найрекурентнішим видом мелодійного контуру в раціональних ЖП ОВ є простий 
низхідний (40,68 % ОРВ та 41,76 % РРВ). В емоційних ЖП ОВ найчастотнішим виявився 
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складний висхідно-низхідний мелодійний контур (40,30 % ОЕВ й 39,58 % РЕВ). Менш 
рекурентними є складний низхідно-висхідний (21,98 % РРВ й 27,12 % ОРВ), простий 
рівний (13,56 % ОРВ й 12,09 % РРВ), простий низхідний (26,04 % РЕВ й 38,81 % ОЕВ). 

Дані аудитивного аналізу, вказують на домінування помірної гучності при актуалізації 
ЖП ОВ (від 71,05 % в ОЕВ до 83,35 % в ОРВ). В емоційних ЖП ОВ частки підвищеної 
гучності вищі (16,67 % у РЕВ й 26,32 % в ОЕВ), порівняно з раціональними ПЖ ОВ 
(11,76 % в ОРВ й 13,04 % у РРВ). 

За результатами акустичного аналізу, максимум інтенсивності ОРВ переважно (до 
38,98 %) локалізований на іншій, крім першої та ядерної, інтоногрупі. Ядерний склад 
є основним місцем локалізації максимуму інтенсивності інших видів ЖП ОВ (46,15 % 
РРВ; 59,7 % ОЕВ; 51,04 % РЕВ). Максимум інтенсивності 27,10 % ОРВ; 26,37 % РРВ; 
20,9 % ОЕВ; 14,58 % РЕВ зафіксовано у першій ритмогрупі. Середній рівень максимуму 
інтенсивності домінує (до 86,84 %) у ЖП ОВ. Менш рекурентним (від 13,16 % в ОЕВ до 
35,29 % в ОРВ) є великий рівень максимуму інтенсивності ЖП ОВ. 

За даними аудитивного аналізу, ЖП ОВ вимовлені переважно (до 79,41 %) в 
помірному темпі. До 27 % ЖП ОВ оформлені сповільненим темпом. 

Дані акустичного аналізу вказують на те, що переважна більшість ЖП ОВ (від 73,68 
% ОЕВ до 88,24 % ОРВ) мають мінімальну середньоскладову тривалість. З короткою 
середньоскладовою тривалістю зафіксовано 11,76 % ОРВ; 10,87 % РРВ; 21,05 % ОЕВ; 
19,05 % РЕВ. Середньою є тривалість 2,17 % РРВ та 5,26 % ОЕВ.

За даними акустичного аналізу малі незаповнені паузи обдумування є 
найрекурентнішими в ОЕВ (35,29 %) та в РЕВ (27,78 %) У підвибірці ОРВ малі паузи об-
думування за частотністю поступаються (28,57 %) малим паузам вибору (33,33 %), а по-
казники частотності малих психологічних пауз і середніх пауз вибору однакові (14,29 %). 
У підвибірці РРВ частотність малих пауз обдумування й середніх пауз вибору однакова 
(23,08 %). Менш характерними для підвибірки РРВ є малі психологічні й середні паузи 
обдумування (15,38 %). Малі вибору та середні паузи обдумування є властивими (17,65 
%) підвибірці ОЕВ. У підвибірці РЕВ однакову частоту мають малі паузи обдумування 
та малі психологічні паузи (27,78 %), яким за показниками частотності поступаються 
середні паузи обдумування (16,67 %). 

Заповнені малі паузи обдумування є найбільш характерними для раціональних ЖП 
ОВ (50 %) та РЕВ (100 %).У підвибірці ОРВ частотність коротких (mm) та середніх (er) 
заповнених пауз обдумування є однаковою (по 25 %). Середні заповнені паузи вибору 
(повтори складів та слів) та малі паузи (um) обдумування мають однакову частотність 
(по 50 %) у підвибірці РРВ. 

За результатами аудитивного аналізу при реалізації ЖП ОВ найтиповішими є 
ліричний (до 57,89 %) та патетичний тембри (до 44,12 %). До 3 % раціональних ЖП 
ОВ репрезентовані у драматичному (трагічному) й елегійному (сумному) тембрах, до 3 
% ОЕВ – в елегійному тембрі. Таємничий (енігматичний) тембр зафіксовано лише при 
актуалізації РРВ (до 7 %). 

За даними експериментально-фонетичного дослідження найтиповішими просо-
дичними ознаками ЖП ОВ є середній рівний тип передтакту; низхідний і рівний на-
прями конфігурації тону на такті, у другій і перед’ядерній ритмогрупах; низхідна 
ступінчаста та рівна середня типи шкал; середній тональний діапазон інтоногрупи та 
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шкали; середній підвищений тональний рівень початку та завершення інтоногрупи; 
позитивний вузький інтервал «передтакт - такт»; позитивний вузький та нульовий 
інтервали «передтермінальна частина - ядро»; низький низхідний і високий низхідний 
термінальні тони; низхідний вид мелодійного контуру; помірний темп; помірна гучність; 
патетичний (зраділий) та ліричний (ніжний) тембри висловлення; локалізація макси-
муму ЧОТ на такті чи ядрі першої інтоногрупи; низхідний увігнутий тип конфігурації 
тону в термінальній ритмогрупі; локалізація максимуму інтенсивності на такті або на 
ядерному складі; широкий і розширений діапазони інтенсивності; мінімальна середньо-
складова тривалість висловлення; малі незаповнені тентативні паузи обдумування; малі 
психологічні незаповнені тентативні паузи. 

За результатами аудитивного та акустичного аналізів було зафіксовано, що 
раціональні ЖП ОВ проявляють таку варіативність:

1) ОРВ: високий тональний рівень початку шкали; нульовий інтервал «передтакт 
- такт»; позитивний звужений інтервал «передтермінальна  частина - ядро»; високий 
низхідно-висхідний термінальний тон; низхідно-низхідний вид мелодійного контуру; 
висхідно-низхідний тип конфігурації тону в термінальній ритмогрупі; малі незаповнені 
тентативні паузи вибору; короткі, середні та малі заповнені тентативні паузи обдумуван-
ня.

2) РРВ: висхідний напрям руху тону в другій інтоногрупі; середній знижений тональ-
ний рівень початку шкали; висхідно-низхідний вид мелодійного контуру; локалізація 
максимуму ЧОТ в іншій, крім першої та другої, інтоногрупі; низхідний прямий тип 
конфігурації тону в термінальній ритмогрупі; малий рівень максимуму інтенсивності; 
середні незаповнені тентативні паузи обдумування; малі та середні заповнені тентативні 
паузи вибору.

Емоційні ЖП ОВ проявляють таку варіативність просодичних компонентів:
1) ОЕВ: середній знижений тональний рівень завершення інтоногрупи; високий 

тональний рівень початку шкали; позитивний середній інтервал «передтермінальна ча-
стина - ядро»; низький висхідно-низхідний термінальний тон; середній знижений то-
нальний рівень завершення термінального тону інтоногрупи; коротка середньоскладова 
тривалість висловлення.

2) РЕВ: низхідна з порушеною ступінчастістю та висхідна ступінчаста типи шкал; 
високий тональний рівень завершення шкали, термінального тону й інтоногрупи; низь-
кий низхідно-висхідний термінальний тон; низхідно-висхідний вид мелодійного конту-
ру; висхідно-низхідний тип конфігурації тону в шкалі; складений тип конфігурації тону 
в термінальній ритмогрупі; коротка середньоскладова тривалість висловлення; середні 
незаповнені тентативні паузи вибору; малі заповнені тентативні паузи обдумування.

Для прикладу розглянемо жіноче позитивне РЕВ з оцінним прикметником:
Will: Oh, I watched the beginning and then switched over – too gory by half. I can’t take 

that sort of thing …
Jessica: ˆNo, | but  it was a ˆmazing! These people, they looked perfectly OK to me, I mean 

it wasn’t just older women having face-lifts to get rid of wrinkles, there were people in their 
twenties … even teenagers [11].

У першій інтоногрупі цього РЕВ (No) високий висхідно-низхідний термінальний тон 
оформлено середнім тональним діапазоном. Друга інтоногрупа (but it was amazing) ут-
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ворена середнім висхідним передтактом, середнім рівним тактом, поступово низхідною 
ступінчастою шкалою вузького діапазону, нульовим інтервалом “передтермінальна ча-
стина - ядро», високим висхідно-низхідним термінальним тоном розширеного діапазону, 
у помірному темпі та гучності, патетичному (зраділому) тембрі. Максимум ЧОТ серед-
нього підвищеного тонального рівня локалізовано на ядрі другої (оцінної) інтоногрупи, а 
максимум інтенсивності середнього рівня – на такті першої інтоногрупи.

У нижчеподаному прикладі ОРВ складається з чотирьох інтоногруп, три з яких 
містять оцінні прикметники: 

– What would you say are the good points about Britain as a country?
– ˇWell,(165 мсек) ∣ɔI ɔthink (110 мс)⌇ the ɔɔgood ˙points about ɔLondon (185 мс) 

∣ is that⌇(332 мс) ɔLondon is ↑still a ˙very ⌇(465 мс) ɔtolerant and ˙very⌇ (398 мс) 
ɔrelaxed ɔplace, ∣ and ɔmost ɔpeople, ⌇ ɔI ɔ find, ⌇(439 мс) are ɔvery ˆfriendly [12]. 

У першій інтоногрупі «Well” низхідно-висхідний термінальний тон вимовлено у 
вузькому діапазоні на високому тональному рівні. У другій інтоногрупі “I think the good 
points about London” зафіксовано високий висхідний такт, низхідну ступінчасту шкалу 
широкого діапазону, низький висхідно-низхідний термінальний тон вузького діапазону. 
Третя інтоногрупа «is that London is still a very tolerant and very relaxed place” має низь-
кий рівний передтакт, низхідну з порушеною поступовістю шкалу широкого діапазону, 
високий та низький низхідні тони звуженого діапазону. У четвертій інтоногрупі “and 
most people, I find, are very friendly” середній рівний передтакт продовжується серед-
ньою рівною хвилеподібною шкалою вузького діапазону, високим висхідно-низхідним 
термінальним тоном звуженого діапазону.

Висловлення актуалізоване у сповільненому темпі, помірній гучності та ніжному 
тембрі. Максимум ЧОТ високого тонального рівня локалізовано на ядрі першої 
інтоногрупи. Максимум інтенсивності високого рівня зафіксовано на такті другої 
інтоногрупи. Висловлення сприймається як виважене за рахунок малих пауз обдумуван-
ня та вибору. 

Отже, у сучасному англійському діалогічному мовленні побутової сфери жіночі 
позитивні оцінні висловлення характеризуються інваріантністю та диференційністю то-
нальних, динамічних і темпоральних параметрів.
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ЯКів гоЛоваЦЬКий в інтЕрПрЕтаЦіЇ ФіЛарЕта КоЛЕССи

У статті проаналізовано погляди Філарета Колесси на багатогранну, таланови-
ту та значною мірою суперечливу творчу спадщину Якова Головацького у контексті 
особливостей тенденцій літературного процесу та розвитку фольклористики ХІХ ст. 
Акцентовано на позитивних та негативних аспектах діяльності першого професора 
руської словесності у Львівському університеті, його значення для розвитку української 
фольклористики. Висвітлено погляди Ф. Колесси щодо значущості фольклорних записів                      
Я. Головацького для української усної словесності. Звернено увагу на особливості вико-
ристання творчого доробку Я. Головацького у працях Ф. Колесси.

Ключові слова: усна словесність, духовний рух, літературне відродження, фоль-
клорна спадщина, етнографічна діяльність, пісенний матеріал.

В статье проанализированы взгляды Филарета Колессы на многогранное, талант-
ливое и в значительной степени противоречивое творческое наследие Якова Головац-
кого в контексте особенностей литературного процесса и развития фольклористики 
ХІХ в. Проанализированы оценки Ф. Колессы положительных и негативных аспектов 
деятельности первого профессора русской словесности во Львовском университете. 
Представлены взгляды Ф. Колессы на значимость фольклорных записей Я. Головацкого 
для украинской устной словесности. Обращено внимание на использование фольклорных 
записей Я. Головацкого в трудах Ф. Колессы.

Ключевые слова: устная словесность, духовное движение, литературное возрож-
дение, фольклорное наследие, этнографическая деятельность, песенный материал.
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In the article the views of Filareta Kolessi are analysed concerning many-sided, talented 
and to a great extent contradictory creative inheritance of Yakiv Holovats’kyy in the context 
of tendencies of literary process and his development as a specialist in folklore of the XIXth 
century.  It points out the positive and negative aspects of the activity of the first professor of 
Russian literature in the Lviv University.

Key words: verbal literature, spiritual motion, literary revival, folk-lore inheritance, 
ethnographic activity, song material.

У своїх фольклористичних студіях Філарет Колесса досить часто звертався до фоль-
клористичної спадщини Я. Головацького, яку аналізував у різних аспектах. Так, роз-
глядаючи у праці “Українська усна словесність” записи, видання і дослідження творів 
українського фольклору, вчений зазначив, що свою збирацьку працю Я. Головацький 
розпочав ще в 1830 роках ХІХ ст. [1: 10], а в розвідці “Огляд українсько-руської народної 
поезії” назвав його першим збирачем усної словесності в Галичині: “У нас в Галичині 
перший почав занимати ся збиранім народних пісень Яков Головацкий, а за єго приводом 
Іван Вагилевич і Маркіян Шашкевич, що видав збірку народних пісень у своїй Русалці 
Дністровій 1837 р.” [2: 267]. Ф. Колесса вважав Я. Головацького першим із галицьких 
фольклористів, який цілеспрямовано і свідомо записував народні пісні: “Я. Головацький 
перший український етнограф у Галичині почав систематичне збирання фольклорних 
матеріалів та постановив у тій цілі, за прикладом Ходаковського, – “іти в народ” і пішки 
мандрувати по українських селах цілого краю” [3: 61]. Ф. Колесса, зрозуміло, не оминув 
увагою Зоріана Доленгу-Ходаковського, якого назвав “ентузіастичним проповідником” 
всебічного вивчення народності, що мав великий вплив не тільки на польських, а й на 
українських поетів-романтиків і на пробудження етнографічних досліджень в Галичині 
та Україні [3: 47]. Першим збірником галицьких народних пісень Ф. Колесса вважав ви-
дання Вацлава Залеського “Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego” (1833) [3: 58], яке 
містило 160 народно-пісенних текстів з мелодіями у фортеп’яновому супроводі [3: 58]. 
Українськими співробітниками В. Зелеського Ф. Колесса називав М. Шашкевича та Г. 
Ількевича, а відтак цей збірник можна вважати підготуванням і вступом до збирацької ет-
нографічної праці “Руської трійці” і згуртованої біля неї групи молодих українців [3: 59].

Як слушно зазначив Ф. Колесса, літературне відродження в Галичині розпочалося з 
живого зацікавлення народною поезією в гуртку М. Шашкевича, Я. Головацького та І. 
Вагилевича “Руська трійця” [4: 29 – 30], а “Русалка Дністрова” стала першою книжкою, 
що його знаменувала [5: 165].

Розглядаючи літературну й фольклорну діяльність М. Шашкевича, Ф. Колесса зро-
бив висновок, що засновник “Руської трійці” дуже цікавився фольклорними виданнями, 
зокрема збірниками М. Цертелева, М. Максимовича, І. Срезневського, що “спонукало 
М. Шашкевича і товаришів: Я. Головацького, І. Вагилевича, Г. Ількевича й інших, до 
того, що вони розвинули живу етнографічну діяльність, почали записувати українські 
народні пісні, перекази, прислів’я та уже в 1834 році виготовили значну збірку матеріалів, 
яка після заборони альманаху “Зоря” появилася щойно в 1837 року в Будимі п. з. «Русалка 
Дністрова»” [3: 60]. Дослідник доречно зазначав, що зібраний у “Русалці” пісенний мате-
ріал вказував на цілу групу записувачів, до якої, окрім М. Шашкевича, Я. Головацького та 
І. Вагилевича, увійшли Г. Ількевич, М. Кульчицький, І. Білинський, А. Шашкевич [3: 60].
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Для глибшого дослідження діяльності “Руської трійці” Ф. Колесса спирався на праці 
М. Возняка, котрий вказав, що члени гуртка “за прикладом З. Ходаковського вчисляли до 
своєї програми збирання відомостей про старі рукописи, грамоти-стародруки, написи, 
старі образи, замки й городища, назви сіл, присілків, урочищ, рік, потоків, озер, гір, старі 
перекази, описи рокових празників, обрядів та зв’язаних з ними вірувань і пісень, етно-
графічні описи життя й побуту людности, збирання відомостей з обсягу краєзнавства й 
статистики” [6: 10].

Щодо “Русалки Дністрової”, то Ф. Колесса вважав її важливою тим, що “крім ви-
браних баладових пісень з історичною закраскою та обрядових пісень – колядок, гаївок 
і весільних, [там] містились уперше три народні пісні, знайдені у старих рукописах з 
початку й середини ХVІІІ ст., між ними історичну пісню про здобуття Варни козаками” 
[3: 60]. За словами дослідника, “збірка «Русалки» робить враження дбайливого і вірного 
запису (крім одної, очевидячки, підправленої пісні, [в якій ідеться про те, що] брат за-
продує сестру турчинові). Віршований розмір всюди старанно видержаний – це знак, 
що збирачі записували тексти до співу, а не з диктування” [3: 60]. Недоліком збірки Ф. 
Колесса вважав те, що збирачі пішли за тогочасним звичаєм і не позначали місця запису, 
проте вважав, що “вони добре відрізняли щиро народні пісні від книжних складань, яких 
не помістили у своїй, незважаючи на приклад Вацлава з Олеська” [3: 61].

Висвітлюючи постать Я. Головацького у нещодавно опублікованій праці “Історія 
української етнографії”, Ф. Колесса подав не лише біографічні дані члена “Руської трій-
ці”, а й зазначив, що збирацька діяльність Я. Головацького припадає переважно на 1830-
ті рр. і належить, як і в М. Шашкевича, до романтичної доби української етнографії, що 
свідчить про її позитивні якості та недоліки.

Розглядаючи різні аспекти фольклористичної діяльності Я. Головацького, Ф. Колесса 
докладно проаналізував дві мандрівки цього фольклориста. Як відомо, перша тритиж-
нева етнографічна мандрівка 1833 року проходила Подністров’ям, Покуттям, західною 
Буковиною, Поділлям, Опіллям, тобто теперішніми Львівською, Івано-Франківською, 
Чернівецькою і Тернопільською областями, а фольклористична експедиція 1839 року – 
українським Закарпаттям [3: 62]: тоді Яків Головацький півтора місяці мандрував півден-
но-східною Галичиною, перейшов Чорногору і спустився вниз з її іншого боку, змірявши 
ногами Буковину поблизу Карпат аж до Ужгорода і знову повернувся на північ до Пере-
мишля, а звідти відправився до Львова. 

Ф. Колесса відзначив, що порівняно з іншими членами “Руської трійці”, Я. Головаць-
кий мав досить широке коло знайомств: “він пізнав особисто І. Срезневського в часі його 
переїзду через Львів в повороті з подорожі по слов’янських краях в 1840 р., увійшов у 
зв’язки з О. Бодянським, П. Кіреєвським та М. Погодіним, що присилали йому російські 
видання” [3: 62]. Особливо важливою Ф. Колесса вважав переписку Я. Головацького з О. 
Бодянським, який з 1845 р. почав допомагати йому у виданні монументального збірника 
“Народные песни Галицкой и Угорской Руси” [3: 62], матеріал до якого Я. Головацький 
призбирав переважно ще в 1830-х р. [3: 62]

Ф. Колесса високо оцінив величезний пісенний матеріал, який Я. Головацький зібрав 
ще замолоду, водночас шкодуючи, що в Галичині збиранням народознавчих творів після 
Я. Головацького знайшлося дуже невелике коло людей (Гнат Галька, Щасний Соломон) [5: 
165]. У той же час записування народної творчості на Закарпатті, що почалося із записів Я. 
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Головацького в 1830-х роках, за словами Ф. Колесси, спричинило появи цілої низки цінних 
збірників Г. Воллана, М. Врабеля, І. Верхратського, І. Панькевича та інших [5: 170].

Ф. Колесса критично поставився до того, що Я. Головацький подекуди виправляв 
текст та стягував два варіанти в один, намагаючись тим самим реконструювати первіс-
ний, на його думку, текст пісні, відтак подаючи власний комбінований твір, який на-
справді ніколи не існував у народній традиції [4, c. 62]. Ф. Колесса вважав, що науковець 
не може робити жодних змін у такі твори, бо це суперечить вимогам етнографічної науки 
[3: 62]. Водночас Ф. Колесса був проти, щоб такі видання безпідставно критикувати, 
адже кожен окремий випадок такого редагування треба підтверджувати фактами, а саме 
докладним перевірянням рукописів Я. Головацького і його співробітників [3: 63].

Ще однією хибою збірника “Народные песни Галицкой и Угорской Руси” Я. Голо-
вацького, на думку Ф. Колесси, було те, що наявне там упорядкування пісенного матері-
алу проведено незадовільно, без певної наукової системи: “Буває й таке, що одна група 
обіймає пісні дуже різноманітного змісту, або навпаки: однорідний матеріал, напр.: ба-
ладові, лірично-побутові, любовні пісні знаходимо розкинені в різних групах” [3: 63]. За 
словами дослідника, лише обрядові пісні зібрано разом та згруповано за приналежністю 
до поодиноких обрядових циклів [3: 63], а тому в давніх записах Я. Головацького, І. Ва-
гилевича, Й. Лозинського збережена повнота і свіжість обрядової пісні [7: 35]. Позитив-
ним у збірнику Я. Головацького, на думку Ф. Колесси, було те, що пісні “образованного 
сословия” укладено в окрему групу. Отже, фольклорист розмежував літературні пісні та 
пісні власне народні, що вигідно вирізняє “Народные песни Галицкой и Угорской Руси” 
від збірника В. Зелеського [3: 63].

На жаль, видання Я. Головацького не мало належного розголосу. Український фоль-
клорист М. Сумцов писав: “Сборник Головацкаго у нас еще мало известен, и редко кто 
им пользуется, несмотря на громадное обилие заключающагося материала. Чаще всего в 
трудах новейших этнографов собирателей можно найти ссылки на Чубинськаго, Рудчен-
ка и Драгоманова. Вообще, связь новейшей етнографии с прежней весьма незначительна. 
Материал собирается, а часто и издается, особенно часто в польських этнографических 
изданиях, без оглядки назад, без справок, что было уже ранее собрано и издано” [8: 2]. 

Ф. Колесса виявився одним із тих небагатьох дослідників, хто належно оцінив багат-
ство зібраного матеріалу збірника Я. Головацького “Народные песни Галицкой и Угорской 
Руси”. Як і Філарет Колесса, так і його брат Іван, використовували збірку Я. Головацького 
у своїй роботі. Так, у розвідці “Народні пісні з Галицької Лемківщини. Тексти і мелодії” [9] 
Ф. Колесса покликається не лише на видання М. Драгоманова, П. Чубинського, М. Макси-
мовича, чи польських фольклористів О. Кольберга, Жеготи Паулі, В. Запа, В. Зелеського, а 
й на свого земляка і попередника Я. Головацького. Такого самого принципу дотримувався 
й І. Колесса у своїй роботі “Галицько-руські пісні з мелодіями, зібрані в с. Ходовичах” [3].

Розглядаючи наукову діяльність Я. Головацького як етнографа, Ф. Колесса зазначив, 
що в 1841 – 1843 рр. той опублікував “гарні етнографічні нариси про Галицьку і Угор-
ську Русь, як підсумок помічень, зібраних в часі його етнографічних екскурсій” [3: 64]. 
Дослідник не оминув своєю увагою й видання Якова й Івана Головацьких “Вінок руси-
нам на обжинки”, а розглядаючи розвідку Я. Головацького про сербські народні пісні, 
зазначив, що той перший з українських фольклористів заговорив про віршовану форму 
українських народних пісень [3: 64]. Розглядаючи статтю Я. Головацького “Поділ часу 
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у Русинів”, Ф. Колесса вказав на її причинковий характер у справі видання народного 
календаря, на схожість до статті Г. Ількевича про забобони та народні вірування, а також 
самого Я. Головацького про ворожіння [3: 64]. Дещо згодом дослідник ще раз звернув 
увагу на розвідку Я. Головацького “Вороженье у русинов”, відзначивши цінність зібра-
ного матеріалу, адже в ній “говориться про «нечисту силу», «даннє», ворожбитів і відьми 
та подано деякі замовляння і заговори, а закінчується записами кількох казок і анекдотів, 
які зібрав Я. Балагур” [3: 66], тобто Я. Головацький.

Цікавився Ф. Колесса і рукописами Я. Головацького, зокрема його нарисами про 
усну словесність, які той готував до друку у журналі “Пчола галицька”, що мав вийти 
1848 р. [3: 64]. Ф. Колесса зазначив, що у цих нарисах Я. Головацький “обмежувався 
до дуже загальних і поверхневих помічень про старовину і оригінальність творів усної 
словесності, про їх вагу для пізнання народності” [3: 64].

Ф. Колесса був широко обізнаний з усією науковою діяльністю Я. Головацького, а 
тому у розвідці “Про віршовану форму поезій Маркіяна Шашкевича” використовував 
його думки про ритмічну будову українських народних пісень. Ф. Колесса завважив, що 
Я. Головацький у передмові до сербських народних пісень слушно вказав, що “розмір 
пісень наших не на гласоударенію основан, але як у чеській і сербській поезії, на при-
родженій питомості согласних” [10: 360 – 361].

Як бачимо, Ф.Колесса неоднозначно оцінював фольклористичну діяльність Я. Го-
ловацького. Дослідник підтримав молодечі поривання діяча “Руської трійці”, його на-
пружену працю задля збереження народної творчості та загалом належно оцінив збірку 
Я. Головацького “Народные песни Галицкой и Угорской Руси”. Ф. Колесса вказав, що 
Я. Головацький був одним із тих, що своїм багатотомним виданням старався обхопити 
цілість пісенної традиції [11: 60], вважав його першим з українських фольклористів у 
Галичині, хто почав систематичне збирання народнопоетичних матеріалів, співпрацю-
вав з відомими українськими і слов’янськими фольклористами, вказав на те, що серед 
інших членів “Руської трійці” він був чи не єдиним, хто цікавився прозовими творами 
усної словесності. Суттєвими недоліками фольклористичної й етнографічної діяльності 
Я. Головацького Ф. Колесса вважав недостатній рівень наукового опрацювання зібраного 
матеріалу, а також прагнення фольклориста виправляти й змінювати фольклорні тексти.
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динаміКа вЗаЄмодіЇ нЕПрЯмого мовЛЕннЯ 
З ПЕрСПЕКтивоЮ наратора

Стаття присвячена розгляду взаємодії непрямого мовлення і дискурсної зони нара-
тора з позиції комунікативно-прагтатичного підходу його репрезентації в англомовно-
му тексті постмодерну. Здійснюється аналіз непрямого мовлення як способу репродук-
ції дискурсної зони персонажа у текстову фактуру твору. 

Ключові слова: непряме мовлення, наратор, вербальна репрезентація, дискурсна 
зона наратора, дискурсна зона персонажа. 

Статья посвящена рассмотрению взаимодействия непрямой речи и дискурсной 
зоны нарратора с позиций коммуникативно-прагматического подхода его репрезента-
ции в англоязычном тексте постмодерна. Проведено анализ непрямой речи как способа 
репродукции дискурсной зоны персонажа в текстовую фактуру произведения.  

Ключевые слова: непрямая речь, нарратор, вербальная репрезентация, дискурсная 
зона нарратора, дискурсная зона персонажа. 

The article deals with interaction of indirect speech and discourse zone of the narrator 
from the position of communicative and pragmatic approach to its representation in the English 
text of postmodern art trend. The author has performed the analysis of the indirect speech as a 
means of reproduction of discourse zone of the character into the texture of the fictional work.

Key words: indirect speech, narrator, verbal representation, discourse zone of the narrator, 
discourse zone of the character. 
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Теперішні інновації в мові англомовної художньої літератури є закономірним на-
слідком процесів міжродової й жанрової інтеграції. Вони постійно призводять до появи 
гібридних, перехідних форм дискурсної зони персонажа із взаємопроникненням нарації 
та форм транспозиції мовлення. 

метою статті є опис динаміки взаємодії екзофазного (зовнішнього) і ендофазного 
(внутрішнього) непрямого мовлення з перспективою наратора в англомовній художній 
прозі модернізму і постмодернізму. 

Прагнення до глибшого соціально-психологічного аналізу персонажів, показу кож-
ного з них як унікальної мовної особистості спонукає англомовних письменників (Дж. 
Джойс, В. Вульф, В. Фолкнер, Дж. Барт, Дж. Ірвінг, Дж. Фаулз, А.С. Байєтт, Г. Свіфт та 
ін.) до використання непрямого мовлення з метою їхньої характерології. Для непрямого 
мовлення як способу мовної репродукції в дискурсній зоні персонажа це можна вважати 
новацією, котра зближує його з іншими способами мисленнєво-мовленнєвої діяльності 
персонажі, як текстових комунікантів. Письменники обох літературних експерименталь-
них течій ХХ ст. (до яких власне й належать модернізм і постмодернізм) використовують 
форми ендофазного й екзофазного непрямого, прямого і невласне-прямого мовлення у 
дискурсній зоні персонажа, що вносить різні прагматичні й стилістичні нюанси в ак-
центовану мовленнєву сферу персонажів [13]. Для прикладу, характерологічні лексичні 
маркери прямого мовлення персонажа проникають і до структури непрямого мовлення. 
Пор.:

(1) “A young medical student told her he would volunteer on the condition that he could 
have at least six chances over a three-day weekend. Jenny told him that he obviously lacked 
confidence; she wanted a child who would be more secure than that.

An anesthesiologist told her he would even pay for the baby’s education – through college 
– but Jenny told him that his eyes were too close together and his teeth were poorly formed; she 
would not saddle her would-be child with such handicaps” [9 : 16].

(2) “The day porter told the police he hadn’t heard the address given the taxi driver, but the 
gentleman had seemed quite normal – merely “in a bit of a hurry.” Miss Parsons cam straight 
back to London, and opened up the filing cabinet. The passport was where it should be ” [7: 
165].

Текстові пасажі (1, 2) є безперечними випадками непрямого діалогу з використанням 
непрямого мовлення, яке приєднане до речення наратора на умовах безсполучникової 
підрядності, і правдиво передає слова суб’єктів головного речення (студента, анесте-
зіолога, носильника), позатим речення-відповідь оформлене на умовах сполучникової 
сурядності (that). За рахунок морфосинтаксичного і композиційно-стилістичного підпо-
рядкування непрямих висловлювань персонажа в (1, 2) сюжетно-наративним висловлен-
ням оповідача, розвиток думок перших (у головних реченнях) односпрямований лінійно, 
їхні репліки доповнюють зміст фраз персонажа підрядного речення у межах заданої ав-
торським коментарем логіки й емоційно-експресивного забарвлення розмови. 

Спроба встановити закономірності комунікативно-прагматичної еволюції непрямо-
го мовлення в англомовній прозі модернізму й постмодернізму, спричинена, передусім, 
процесами літературного розвитку, наводить на такі міркування: обидва періоди та літе-
ратурні напрями експлуатують непряме мовлення, проте у цілому його обсяг у худож-
ньому дискурсі, порівняно з кількісним діапазоном інших способів репродукції дискурс-
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ної зони персонажів (прямого та невласне-прямого мовлення), знижується. Кількість 
уривків  непрямого мовлення у творах англомовного модернізму (внаслідок вибірки на 
п’ятдесятьох сторінках суцільного тексту) становить 116, а для творів постмодернізму 
– 140. Серед письменників-модерністів (Ш. Андерсон, В. Вульф, Д.Х. Лоуренс, Дж. Кон-
рад), Дж. Джойс найактивніше експлуатує непряме мовлення у дискурсній зоні персона-
жа, а серед письменників-постмодерністів – П. Акройд, А.С. Баєтт, Дж. Барт, Дж. Фаулз. 
Класичні форми непрямого мовлення, пов’язані з його неминучим використанням все-
редині гіпотаксису, відступають на задній план, звільняючи місце вільному й прихова-
ному непрямому мовленню, яке допускає різну ступінь характерології й експресивно-
емоційної індивідуалізації персонажного висловлення. Прикметно, що процеси мовної 
характерології персонажів у непрямому мовленні наближують його до інших способів у 
дискурсній зоні персонажа (передусім до невласне-прямого мовлення) і ведуть до появи 
в художньому дискурсному просторі англомовного модернізму т. зв. „гібридних” / син-
тезованих форм персонажного мовлення, дедалі уживаніших у сучасній комунікативній 
практиці англомовного літературно-художнього постмодернізму.

Для непрямого мовлення прози модернізму і постмодернізму нелегко встановити 
структурно-семантичні й когнітивно-дискурсні характеристики, які можна було б вва-
жати особливостями індивідуального художнього стилю конкретного письменника [10; 
15; 17; 18]. Адже воно виявляється найбільш граматикалізованим способом у дискурсній 
зоні персонажа і в своєму інваріанті його використання розраховане на заниженість емо-
ційної акцентуації у художньому тексті. Маніфестація непрямого мовлення (кореляція 
його уривків) в англомовних художніх творах модернізму і постмодернізму, яка подана 
на графіку нижче відтворює ідентичну динаміку його використання у дискурсній зоні 
персонажа у цих двох літературно-художніх напрямах: 

Графік 1. Співвідношення уривків непрямого мовлення  
в англомовній прозі модернізму та постмодернізму

Внаслідок статистичних обстежень з використанням критерію Cтьюдента, з’ясува- 
лося, що 0,25CTt =  є меншим за критичне значення 2,07Kpt =  (для довірчого рівня 95%). 
Аналізуючи основні характеристики (зокрема коефіцієнт варіації), було констатовано, 
що у випадку з англомовними постмодерністськими текстами однорідність вживання 
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екзофазного непрямого мовлення стала вищою (але не на багато). Це пояснюється його 
заміною іншими модифікаційними формами – детальніше див. напрацьовану таблицю 
типологічних форм непрямого мовлення, активно експлуатованих у двох досліджуваних 
літературних напрямах – (тематичним мовленням, мовленням у мовленні), які лаконічно 
передають тему висловлення. Непряме мовлення виявляється в нарації, коли важлива не 
індивідуальна мовленнєва форма і експресія висловлення персонажа, а його зміст, сама 
тема повідомлення. 

Таблиця 1. 
типологічні форми непрямого мовлення  

в англомовній прозі модернізму та постмодернізму

Відповідником екзофазного (зовнішнього) непрямого мовлення є ендофазне непря-
ме мовлення, або психонарація у термінології Д. Кон [6]. Внутрішнє (ендофазне) мов-
лення персонажа може бути подане у формі непрямого мовлення – психонарації. Його 
активно використовують у прозі обох літературних напрямів. Воно є дієвим прийомом 
художньої нарації, який уживають, щоб передавати сегменти внутрішніх висловлень 
персонажа, що репродукуються дієсловами мислення, найчастотнішими серед яких є 
to think, to wonder, to know, to imagine. Проте структуру непрямого мовлення не можна 
вважати абсолютно оптимальною для реалізації мисленнєво-мовленнєвої діяльності 
персонажів. Логізована, обмежена суб’єктивною експресією, вона не здатна належно 
передавати мовленнєву індивідуальність, до чого особливо прагне література ХХ ст. з 
її тенденцією до психологізації художнього світу [3], увагою до лінгвопсихологічної 
характеристики персонажів.
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Художні форми внутрішнього мовлення – цитований монолог (внутрішнє пряме мов-
лення), психонарація (внутрішнє непряме мовлення), наративний монолог (невласне-
пряме мовлення) – відрізняються від паралельних форм екзофазного мовлення на рівні 
стандартних моделей, передусім, зовнішніми ознаками. Як сигнали появи внутрішнього 
мовлення у художньому тексті виступають лексичні одиниці (різного категоріального 
статусу) із семантикою ментальної діяльності, які насамперед „перемикають” оповідь у 
суб’єктну зону персонажа або, інтегруючи цю зону в нарацію, сигналізують перехід до 
інтроспективного зображення персонажів:

(3) “He would be thirty-one in November. Would he never get a good job? Would he never 
have a home of his own? He thought how pleasant it would be to have a warm fire to sit by and 
a good dinner to down to. He had walked the streets long enough with friends and with girls. 
He knew what these friends were worth: he knew the girls too. Experience had embittered his 
heart against the world. But all hope had not left him” [12: 62]. 

(4) “Ned always liked to travel about,” she thought. “I’ll give him the chance. Some day 
when we are married and I can save both his money and my own, we will be rich. Then we can 
travel together all over the world” [4: 85].

(5) “So he was in their power! Holmes and Bradshaw were on him! The brute with the red 
nostrils was snuffing into every secrete place! “Must” it could say! Where were his papers? The 
things he had written?” [20: 162].  

Як видно з прикладів (3, 4, 5), зовнішні сигнали обов’язкові для непрямого внутріш-
нього мовлення (3), закономірні для прямого внутрішнього мовлення (4) і факультативні 
для невласне-прямого внутрішнього мовлення (5) [2: 6]. Набір внутрішніх ознак кон-
текстових прийомів репродукції внутрішнього та зовнішнього мовлення в художньо-
му тексті збігається. Мовна техніка художньої трансформації внутрішнього мовлення, 
скерована на відтворення таких ознак психологічного аналога, як стислість синтаксису, 
ідіоматичність, суб’єктивність, діалогічність, що виявляється як у взаємодії з контек-
стом (внутрішнє мовлення є частиною діалогу), так і всередині його самого (внутрішнє 
мовлення будується як складовий текст, де різні „внутрішні” голоси мають власні мов-
леннєві партії), реалізується в межах прямого, непрямого, невласне-прямого мовлення. 
Його використання веде до модифікації способів мовлення і їх репродукції у дискурсній 
зоні персонажа. 

Лінгвальна структура текстових фрагментів ендофазного прямого мовлення відріз-
няється, як свідчать приклади (1, 2, 4), від випадків передавання внутрішніх реплік і 
рефлексій персонажа в умовах нарації з їх частковою композиційно-мовленнєвою транс-
формацією (3, 5), тобто у формах невласне-прямого мовлення [11: 347–367]. Подібний 
літературно-художній метод текстової реалізації внутрішнього (ендофазного) мовлення 
можна визначити як зображене внутрішнє мовлення або невласне-пряме внутрішнє мов-
лення, в якому автор-письменник, залежно від конкретних стилістичних завдань, маніпу-
лює часткою участі в суб’єктивній перспективі персонажів.

До диференційних мовних показників ендофазного прямого, непрямого і невласне-
прямого мовлення належать особові займенники і часові форми дієслова. У прямому 
внутрішньому мовленні фіксуємо займенники, котрі  функціонують з перспективи пер-
сонажа (тобто від першої особи суб’єкта), а у невласне-прямому внутрішньому мовленні 
– з перспективи наратора (тобто від третьої особи суб’єкта). Щодо дієслівних часових 
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форм, то у цитованому монолозі зображення підпорядковується фабульному часові, а в 
ендофазному невласне-прямому мовленні часові форми дієслова співвіднесені з епічним 
планом твору: автор-письменник розкриває внутрішній світ персонажа через призму ча-
сового плану наратора (у теперішньому або епічному минулому). 

Існують певні відмінності і в характері введення психонарації, ендофазного прямого 
мовлення та ендофазного невласне-прямого мовлення у художніх текстах модернізму та 
постмодернізму [15; 18]. Для першого та другого характерна присутність їх ввідних слів 
(дієслова на позначення розумових процесів – to know, to wonder, to think, to feel та ін.). 
У другому, – відсутні подібні лексичні одиниці і т. зв. ситуативний контекст, тобто гру-
па авторських речень, які містять або опис навколишнього світу, предметів, явищ, про-
блемних ситуацій, що спонукали роздуми персонажів (водночас і автора-наратора), або 
зображення душевного стану персонажа: його схвильованість, страх, радість, сумніви. 
В англомовній прозі модернізму фіксуємо симбіотичне поєднання непрямого, прямого і 
невласне-прямого мовлення у фактурі тексту:

(6) “She thought that the rain would have some creative and wonderful effect on her body. 
Not for years had she felt so full of youth and courage. She wanted to leap and run, to cry out, 
to find some other lonely human embrace him. On the brick sidewalk before the house a man 
stumbled homeward. Alice started to run. A wild, desperate mood took possession of her. “What 
do I care who it is. He is alone, and I will go to him,” she thought; and then without stopping to 
consider the possible result of her madness, called softly. “Wait!” she cried. “Don’t go away. 
Whoever you are, you must wait” [4: 88]. 

Функціонуючи у тексті поряд (6), психонарація (внутрішнє непряме мовлення), ци-
тований монолог (внутрішнє пряме мовлення), наративний монолог (невласне-пряме 
мовлення), зовнішнє пряме мовлення персонажа уможливлюють авторське зображення 
художньої події в тісній інтеграції обидвох дискурсних зон – наратора і персонажа. А це 
формує різні рівні естетичного та експресивного впливу на читача.

До факультативних розмежувальних ознак ендофазного прямого й невласне-прямого 
мовлення належать також графічні засоби. Пряме мовлення має на своїй межі спеціальну 
пунктуацію: двокрапку або тире та лапки (подвійні чи одинарні). Ці засоби зберігаються 
й у прямому внутрішньому мовленні у творах модернізму, але можуть бути відсутні або 
замінені на інші пунктуаційні засоби (курсив, відсутність лапок, двох крапок) у творах 
постмодернізму. Невласне-пряме мовлення не має сталої системи пунктуації, яка б відді-
ляла його від дискурсу наратора. Його типовими пунктуаційними маркерами можна на-
звати знаки питання, оклику, три крапки [1]. Зауважимо, що пряме внутрішнє мовлення 
в постмодернізмі все частіше не отримує графічних показників у тексті, як зокрема у (7): 

(7) “Walking briskly in a warm overcoat toward the Hotel Terminus, he stops to buy 
flowers, yellow freesias, and wonders what a “few months” can mean: three, eight? He has 
fallen out of love this morning, feels a refreshing distance, an absolution – But then she calls 
him amigo, as she accepts the flowers, and says, not bad, Red Head, and he falls back into love 
again, forever. She comes toward him fresh from the bath, opens her robe. Goodbye, she says, 
goodbye” [5: 88]. 

У функціональній єдності ендофазного прямого і невласне-прямого мовлення, їхньої 
здатності передати думки, переживання та почуття персонажа кожний із них набуває 
своїх прагматичних функцій і нюансів. Пряме внутрішнє мовлення (цитований моно-
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лог) дає можливості характерологічно представити персонажів, поглибити емоційне на-
пруження модерністського або постмодерністського тексту. Прагматика зображуваного 
внутрішнього мовлення пов’язана з експресивним варіюванням наративного сюжетно-
композиційного компоненту художнього тексту [8: 377–385]. Контамінація зон наратора 
і персонажа створює діапазон їхньої активної взаємодії: у повному злитті суб’єктивного 
і об’єктивного планів посилюється ліричний мотив художнього твору. У випадку автор-
ського невласне-прямого мовлення, наратор начебто підпорядковує собі персонажа (ви-
никає стилістичний ефект епізації, авторського узагальнення). Можливі також випадки 
зіткнення або контрастного зіставлення точок зору наратора й персонажа (поява іроніч-
ного чи сатиричного ефекту), що забезпечує неоднорідний характер читацького сприй-
няття, як у наведених нижче фрагментах творів Д. Лоджа, В. Вульф, Д.Х. Лоренса:

(8) “He had escaped! was utterly free – as happens in the downfall of habit when the mind, 
like an unguarded flame, bows and bends and seems about to blow from its holding. I havеn’t 
felt so young for years! thought Peter, escaping (only of course for an hour or so) from being 
precisely what he was, and feeling like a child who runs out of doors, and sees, as he runs, his 
old nurse waving at the wrong window” [20: 59]. 

(9) “Connie’s father, when he paid a flying visit to Wragby, said in private to his daughter: 
As for Clifford’s writing, it’s smart, but there’s nothing in it. It won’t last! … Connie looked at 
the burly Scottish knight who had done himself well all his life, and her eyes, her big, still-
wondering blue eyes became vague. Nothing in it! What did he mean by nothing in it? If the 
critics praised it, and Clifford’s name was almost famous, and it even brought in money … what 
did her father mean by saying there was nothing in Clifford’s writing? What else could there 
be?” [14: 18]. 

(10) “Camel gave him an ironical glance. ‘So you’re going to chuck criticism and go in 
for scholarship?’

‘Well, criticism hasn’t got me anywhere,’ said Adam defensively. He was prevented from 
contributing by signs of disapproval from neighbouring readers. His voice had been steadily 
rising in volume during the conversation. Adam returned to the silent perusal of his letter. 
Well, why not, he thought. Why not abandon his unfinished and unfinishable thesis, and start 
afresh on the letters of Egbert Merrymarsh? There was nothing very difficult about editing, was 
there?” [16: 91]. 

Аналіз фрагментів (8, 9, 10) засвідчує існування синкретизму між формами внутріш-
нього та зовнішнього прямого і невласне-прямого мовлення. Звідси можна зробити ви-
сновок, що персонаж має власну структуру – сукупність текстових елементів різних рів-
нів, співвіднесених між собою і підпорядкованих провідній структурі, що його позначає. 
З цих же прикладів видно, що наративний і персонажний сегменти по-різному впливають 
на розвиток дискурсної зони персонажа. Оповідний дискурс здійснює описово-характе-
рологічний і зображальний (прямий та опосередкований) розвиток образу персонажа, 
тоді як його власна мовленнєва структура виступає як суб’єктивно-зображальна (непря-
ма) форма характерології.

Спостереження над мовою художньої прози обидвох літературних напрямів дають 
підстави говорити про те, що дискурсна зона наратора (у формах супровідного комен-
тування) набуває характеру ремарки. Це пояснюється взаємною спрямованістю компо-
зиційного і стилістичного впливу дискурсу наратора і дискурсу персонажів. Дискурсна 
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зона персонажа, яка виникає на основі системи способів передачі мовлення, а також 
перебуває у наративному монолозі, розвиває в читача уявлення про персонажа як про 
мовну особистість і водночас як художній інтелект, розум [19: 30]. 

Своєрідність дискурсної зони персонажів визначається кількісними зв’язками спо-
собів передачі мовлення, дискурсною зоною наратора і неоднорідними структурно-сти-
лістичними та функціональними ознаками цих способів передачі мовлення. Персонаж 
загалом і його мовленнєва партитура зокрема є артефактом, що передбачає наявність у 
змісті та формі твору мови персонажа, створюючи його як частину загальної лінгвокре-
ативної стратегії письменника. Насамкінець порівняємо використання основних дієслів-
них експлікаторів мовлення та мислення в проаналізованих творах. Основні характерис-
тики засобів вираження мовомислення подаємо у таблиці.

Таблиця 2. 
Характеристики експлікації мисленнєво-мовленнєвої  

діяльності у творах модернізму та постмодернізму

модернізм Постмодернізм
Середнє значення 1990 3516
Середньоквадратичне 
відхилення

1027,8 2585,3

Коефіцієнт варіації 1,94 1,36

Графік 2. Криві співвідношеня дієслів мовомислення в англомовній прозі

За рахунок збільшення вживання деяких номінантів у постмодернізмі відповідно 
збільшилось середньоквадратичне відхилення і зменшилася стабільність (коефіцієнт 
варіації). Але, в основному, тенденції до вживання відповідних засобів вираження в мо-
дернізмі збереглися і в постмодернізмі. Для того, щоб статистично перевірити чи на-
справді тенденції не змінились, обчислимо коефіцієнт. У цьому разі критерій Стьюден-
та 1,34CTt = , а табличне (критичне) значення для довірчого рівня 95% 2,05Kpt = , тобто 

CT Kpt t< . Це означає, що тенденції до вживання лексем, які виражають мисленнєво-мов-
леннєві процеси, в модернізмі та постмодернізмі суттєво не змінилися. 

Отже, в англомовній художній прозі модернізму та постмодернізму внутрішнє (ен-
дофазне) мовлення як вияв психічного стану людини зображується опосередковано – за-
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собами зовнішнього (екзофазного) мовлення. Через те творення реального внутрішнього 
мовлення у цій прозі умовне. Рівень умовності та характер відображення внутрішнього 
мовлення персонажів (як своєрідної композиційної частини художнього тексту) є однією 
з ланок, що залежать від літературної традиції, індивідуальних, естетичних і світогляд-
них позицій письменника, від властивої часові моделі мовної культурології. 
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УДК 811.161.622
Вильчинская А.Г.

(Киев, Украина)

ФунКЦии ПрЕЦЕдЕнтнЫХ ФЕномЕнов  
в мЕтаФоричЕСКом КонтинуумЕ

(на материале очерка М.И. Цветаевой «Мой Пушкин»)

Стаття присвячена розгляду особливостей функціонування прецедентних феноме-
нів у метафоричному континуумі нарису «Мій Пушкін». Здійснюється аналіз даних явищ 
у ментально-вербальному лексиконі М.І. Цветаєвої.

Ключові слова: метафоричний континуум, прецедентний текст, прецедентне ім’я, 
автопрецедент.

Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования прецедентных 
феноменов в метафорическом континууме очерка «Мой Пушкин». Осуществляется ана-
лиз данных явлений в ментально-вербальном лексиконе М.И. Цветаевой.

Ключевые слова: метафорический континуум, прецедентный текст, прецедентное 
имя, автопрецедент.

The article deals with some consideration of features of functioning of the precedent 
phenomena in the metaphorical continuum of essay «My Pushkin». The analysis of these 
phenomena is conducted in the mental-verbal lexicon of M.I. Tsvetaeva.

Keywords: metaphorical continuum, precedent text, precedent name, autoprecedent.

Интерес к прецедентным феноменам возник после введения Ю.Н. Карауловым в 
научный обиход понятия «прецедентный текст» в 1987 году и не угасает в настоящее 
время. Особый вклад в изучение данного явления внесли отечественные лингвисты –  
Д.В. Багаева, Л.В. Балахонская, О.А. Ворожцова, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Л.П. Ива-
нова, В.В. Красных, Е.А. Нахимова, Ю.Е. Прохоров, О.П. Семенец, Г.Г. Слышкин, Ю.А. 
Сорокин, Н.А. Фатеева и многие другие. Особенности функционирования прецедентных 
феноменов (ПФ) рассматриваются в художественном, научном, бытовом, политическом, 
публицистическом дискурсах.

Особый интерес представляет характер функционирования ПФ в рамках метафо-
рического континуума, представленного в очерке М.И. Цветаевой «Мой Пушкин», по-
скольку роль смысловых скреп в образной системе могут выполнять не только тропы, 
стилистические фигуры, но и другие языковые единицы, входящие в состав языковой 
картины мира автора. В связи с тем, что интеллектуальный уровень и эрудиция М.И. 
Цветаевой были чрезвычайно высоки, её произведения насыщены аллюзиями к извест-
ным авторам, произведениям искусства (литературы, живописи, музыки, архитектуры), 
историческим событиям.

В данном исследовании используется общепринятая классификация ПФ, разрабо-
танная коллективом учёных – Д.Б. Гудковым, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.В. Багае-
вой. По мнению В.В. Красных, «прецедентные феномены - это феномены:
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1) хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного сообще-
ства;

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане;
3) обращение к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или 

иного национально-лингвокультурного сообщества» [3: 52].
Вслед за Ю.Е. Прохоровым и Д.Б.Гудковым, разграничиваем четыре типа ПФ, так 

как помимо трёх общепринятых типов (социумно-прецедентные феномены, националь-
но-прецедентные, универсально-прецедентные) учёные выделяют также автопрецедент-
ные феномены [1; 5].

Автопрецеденты представляют собой отражение в сознании индивида некоторых 
феноменов окружающего мира, обладающих особым познавательным, эмоциональным, 
аксиологическим значением для данной личности, связанных с особыми индивидуальными 
представлениями, включенными в неповторимые ассоциативные ряды [5: 148] (для М.И. 
Цветаевой таковыми являлись прецедентные имена (ПИ) Пушкин, Пугачёв, Наполеон, 
прецедентная ситуация (ПС) встречи Татьяны с Онегиным, прецедентные тексты (ПТ) «К 
морю», «Поэт и чернь», «Евгений Онегин», прецедентное высказывание (ПВ) «Прощай, 
свободная стихия!»).

Как известно, прецедентные феномены полифункциональны, что обусловливает на-
личие нескольких классификаций тех задач, которые могут выполнять в произведении 
данные явления (Д.Б. Гудков, C.Б. Сереброва, Г.Г. Слышкин, А.Е. Супрун, О.Е. Фролова). 
Основной функцией ПФ является смыслопорождающая. Способы функционирования 
разнообразны, они зависят от характера текста, идиостиля, личности автора и других 
факторов. Различные учёные выделяют несколько видов функций ПФ [4]. Рассмотрим 
некоторые из них на примере метафор в очерке «Мой Пушкин».

 1. оценочная: «любовь - это так же и там же жжёт, как от Земфиры и Алеко и 
Мариулы и могилы», – ПИ из поэмы «Цыганы» подчёркивают эмоциональный характер 
высказывания, субъективное понимание М.И. Цветаевой чувства любви.

 2. Экспрессивная: «Бесов же [жалела] жалостью высокой, жалостью - востор-
гом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Св. Елене и Гете в Веймаре», 
– автопрецедентные имена и ПС подчёркивают экспрессивное наполнение метафоры, 
связанной с ПТ «Бесы».

 3. Прагматическая: «Чернь, на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. 
А Гончарова, как и Николай I-ый – всегда найдётся», – так как ПФ зачастую являют-
ся мощным средством воздействия на читателя, автор, используя ПИ с ссылкой на ПТ 
«Поэт и чернь», противопоставляет А.С. Пушкина как поэта и воплощение гениально-
сти тем его современникам, к которым лично испытывала неприязненные чувства. 

 4. моделирующая: «Памятник Пушкина, опережая события – памятник против 
расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой – лишь бы давала гения», – ав-
тор посредством обращения к невербальному ПФ создаёт некую модель мира, в которой 
данный ПФ становится символическим образцовым носителем тех качеств, которые в 
сознании лингво-культурного сообщества связаны с ПИ А.С. Пушкина.

 5. Парольная: «Только было начавший проясняться Пётр опять был ввергнут в ту 
мрачно-сверкающую, звёздно-лунную, казачье-скачущую, шапочно-доносную нощь» 
– в данной метафоре автор посредством использования ПИ и прецедентных образов об-
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ращается к читателям, способным в данном предложении узнать сцену из ПТ – поэмы 
«Полтава» А.С. Пушкина.

 6. Людическая: «чёрное дело убийства поэта чернью». Г.Г. Слышкин определя-
ет людическую функцию ПФ как апелляцию автора к читателям посредством языковой 
игры, основанной на цитации и квазицитации [6: 103]. В данном случае автор актуали-
зирует значение чёрного цвета как символа гибели человека и таланта, используя образ 
черни из ПТ «Поэт и чернь» и словосочетания чёрное дело.

 7. Персуазивная: «Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. 
Урок одиночества». Автор позаимствовал образ урока из ПТ «Евгений Онегин» («Оне-
гин, помните ль тот час, / Когда в саду, в аллее нас / Судьба свела, и так смиренно / 
Урок ваш выслушала я?»). М.И. Цветаева создаёт метафору из цепочки номинативных 
предложений, основанную на образе из ПТ, обладающего культурным авторитетом, с 
целью убеждения читателя.

Рассмотрим взаимосвязь метафорического континуума с каждым видом ПФ.
Прецедентный текст (ПТ) – законченный и самодостаточный продукт речемысли-

тельной деятельности, (поли)предикативная единица; сложный знак, сумма значений 
компонентов которого не равна его смыслу; ПТ хорошо знаком любому среднему члену 
лингво-культурного сообщества, обращение к нему многократно возобновляется в про-
цессе коммуникации через связанные с этим текстом высказывания и символы [3: 47]. 

ПТ в очерке можно условно разделить на две группы – созданные А.С. Пушкиным 
(поэмы «Цыганы», «Полтава», роман «Евгений Онегин», стихотворения «Верста», 
«Поэт и чернь», «Утопленник», «Вурдалак», «Памятник», «Бесы», «К няне», «К морю») 
и другими авторами («Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Воздушный корабль» М.Ю. Лермонтова, 
«Вий» Н.В. Гоголя).

Начало анализируемого очерка связано с гибелью А.С. Пушкина, что прослежи-
вается в следующем отрывке метафорического континуума: чёрное дело убийства 
поэта чернью → чернь в мундире кавалергарда убила поэта → нас этим выстрелом 
всех в живот ранили → с пушкинской дуэли во мне началась сестра. Прецедентный 
образ черни является гипонимом ПТ «Поэт и чернь», таким образом, первая метафо-
ра (чёрное дело убийства поэта чернью) возникает за счёт синтеза ПС (дуэль А.С. 
Пушкина) и ПТ (чернь). Следует обратить внимание на тот факт, что узнала М.И. 
Цветаева об указанной ПС благодаря невербальному ПФ – картине А.А. Наумова 
«Дуэль Пушкина с Дантесом» (1884). Далее ПС изображается за счёт соединения 
ПТ и метафоры, осложнённой перифразом (чернь в мундире кавалергарда = Дантес) 
– чернь в мундире кавалергарда убила поэта. ПС дуэли актуализируется и в следую-
щей метафоре (выстрел). 

Прецедентное высказывание (ПВ) – репродуцируемый продукт речемыслительной 
деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть 
предикативной, сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыс-
лу, ПВ неоднократно воспроизводятся в речи носителей русского языка [3: 48]. Данный 
термин был предложен В.Г. Костомаровым и Н.Д. Бурвиковой.

Примеры ПВ, представленных в очерке: «Сказал и в тёмный лес ягнёнка поволок», 
«Зима, крестьянин торжествуя», «Сквозь волнистые туманы пробирается луна», «Дру-
гой от нас умчался гений» [7].
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Как отмечает С.Б. Сереброва, многие прецедентные высказывания сами по себе суть 
когнитивные метафоры, т.е. в своем каноническом виде они привносят в текст необхо-
димую экспрессию. 

ПВ «Прощай, свободная стихия!» встречается в метафорическом континууме не-
однократно: «Над морем свободной стихии — Пушкин свободной стихии». Данная ме-
тафора основывается на игре лексических омонимов стихия – стихия, таким образом, 
ПВ выполняет людическую функцию, привлекая внимание читателя к тексту за счёт 
языковой игры. В обоих случаях (море свободной стихии и Пушкин свободной стихии) 
эти слова играют роль атрибутива в предложении, однако вначале перед нами при-
мер перифраза (море свободной стихии в данном контексте = Тверской бульвар), затем 
– окказионализм: привычное для нас слово М. Цветаева наделяет абсолютно новым 
смыслом. В конце очерка автор прямо скажет: «… безграмотность моего младенческо-
го отождествления стихии со стихами оказалась – прозрением: “свободная стихия” 
оказалась стихами, а не морем, стихами, то есть единственной стихией, с которой 
не прощаются – никогда». Таким образом, в данном примере ПВ актуализирует ПТ 
«К морю».

Прецедентная ситуация (ПС) – некая “эталонная”, “идеальная” ситуация, связанная с 
набором определённых коннотаций, дифференциальные признаки которой входят в ког-
нитивную базу [3: 47].

 В анализируемом очерке автор использовал лишь две ПС: дуэль А.С. Пушкина с 
Дантесом, встреча Татьяны и Онегина (в саду на скамейке и на балу): А вот на это, 
действительно, нет ответа для Татьяны — внятного, и опять она стоит, в зачарован-
ном кругу залы, как тогда — в зачарованном кругу сада, — в зачарованном кругу своего 
любовного одиночества, тогда — непонадобившаяся, сейчас — вожделенная, и тогда и 
ныне — любящая и любимой быть не могущая... Не только ПС, но и прецедентный образ 
являются аллюзией на текст романа «Евгений Онегин». 

Прецедентное имя (ПИ) – индивидуальное имя, связанное или с широко известным 
текстом, или с прецедентной ситуацией [3: 48].

Пи в очерке «Мой Пушкин»:
1) поэты и писатели (Пушкин, Жуковский, Байрон, Б.Пастернак, Блок, Марсель 

Пруст, Гёте);
2) герои художественных произведений (Дон Жуан, Земфира, Алеко, Мариула, Та-

тьяна, Онегин, Кочубей, Пугачёв, Гринёв, Хома);
3) исторические личности (Николай І, Пётр І, Екатерина ІІ, Наполеон Бонапарт);
4) современники А.С. Пушкина (Гончарова, Дантес) [7].
Особенность использования ПИ в очерке «Мой Пушкин» заключается в том, что 

традиционное восприятие многих из них кардинально отличается от индивидуального 
восприятия М.И. Цветаевой. Например, ПИ Наполеон принято относить к социальной 
сфере, субсфере «война» (Е.А. Нахимова), в то время как в сознании М.И. Цветаевой 
данный образ ассоциировался с человеком, достойным восхищения и ни разу не исполь-
зовался метафорически, то есть, в нём не были акцентированы дифференциальные при-
знаки талантливого полководца, захватчика, политического и государственного лидера: 
«Наполеон – тот, кто погиб среди мучений, тот, кого замучили. Разве мало – чтобы 
полюбить на всю жизнь?»



145

Принято разграничивать вербальные и невербальные ПФ [3: 44]. Последним в совре-
менной лингвистике также уделяется немало внимания (А.А. Евтюгина, Е.А. Земская, Л.П. 
Иванова, Ю.Б. Пикулева). Невербальные ПФ, встречающиеся в очерке «Мой Пушкин», как 
правило, служат атрибутивному описанию детства, дома М.И. Цветаевой: картины «Дуэль», 
«Явление Христа народу», «Убийство Цезаря», памятник А.С. Пушкину в Москве на Твер-
ском бульваре, памятник Петру І (Медный всадник) в Санкт-Петербурге, опера «Русалка». 

В частности, образ памятника А.С. Пушкину изображён посредством отдельного 
метафорического континуума, в котором денотат «памятник», в зависимости от значе-
ний, которые хотел актуализировать автор в той или иной ситуации, наделён множеством 
коннотаций – символ, человек, божество, гигант: «Пушкин — всегда и отвсегда, — до 
«Дуэли» Наумова была заря, и, из неё вырастая, в неё уходя, её плечами рассекая, как 
пловец — реку, — чёрный человек выше всех и чернее всех — с наклоненной головой и шля-
пой в руке». Иногда метафорический континуум разворачивается в рамках одного ССЦ: 
«Мрачная мысль – гиганта поставить среди цепей. Ибо стоит Пушкин среди цепей, 
окружен («огражден») его пьедестал камнями и цепями: камень — цепь, камень — цепь, 
камень — цепь, всё вместе — круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, 
никогда и не выпустивших. Круг, начавшийся словом: «Ты теперь не прежний Пушкин, 
ты — мой Пушкин» и разомкнувшийся только Дантесовым выстрелом». Целостный 
образ создаётся за счёт соединения и актуализации одновременно невербального ПФ 
(памятник), вербального – ПИ (Пушкин, Николай І, Дантес) и вербализуемого – ПС (кон-
фликт между А.С. Пушкиным и императором, дуэль с Дантесом).

Анализ функционирования прецедентных феноменов в метафорическом континууме 
очерка «Мой Пушкин» позволяет сделать вывод о том, что они играли значительную 
роль в ментально-вербальном лексиконе М.И. Цветаевой. Субъективное поэтическое 
восприятие подчас резко отличается от сознания социума, нации, к которой данный ав-
тор относится. Для создания метафор поэтом использовались все виды ПФ в разнообраз-
ных целях – эмоционального воздействия, убеждения, оценки. Ассоциативное наполне-
ние, структура и экспрессивный характер метафорического континуума часто связан с 
использованием автопрецедентных феноменов, имевших особое аксиологическое значе-
ние для М.И. Цветаевой.
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СтратЕгіЇ доСЛідЖЕнЬ ЛінгвіСтичниХ ХараКтЕриСтиК тЕКСту

У статті розглядаються комунікативна, когнітивна і структурна стратегії до-
сліджень лінгвістичних характеристик тексту, застосування яких дозволяє виділити 
ідентифікаційні категорійні ознаки у структурі текстів спеціалізованих сфер.

Ключові слова: лінгвістичні стратегії, ідентифікаційні категорійні ознаки, спеці-
алізовані тексти.

В статье рассматриваются коммуникативная, когнитивная и структурная стра-
тегии исследований лингвистических характеристик текста, применение которых по-
зволяет выделить идентификационные категориальные признаки в структуре текстов 
специализованных сфер.

Ключевые слова: лингвистические стратегии, идентификационные категориальные 
признаки, специализированные тексты.

Communicative, cognitive and structure strategies of the linguistic characteristics of the 
text are under study in this article. 

Key words: linguistic strategies, identification categorical significations, special texts.

Питання структурної організації текстів, покликаних забезпечувати спеціалізовану 
практичну діяльність окремих комунікативних сфер, побіжно піднімали у різних на-
укових працях М. М. Бахтін, Т. В. Радзієвська, В. В. Різун та інші лінгвісти, які відзна-
чали важливість впливу факторів комунікативно-психологічної природи на специфіку 
параметрів таких текстів [1: 159 – 206; 9: 24 – 33; 10: 182; 5: 56 –59]. Співвіднесення 
специфічних лінгвотекстових параметрів із визначальними ознаками корпусу текстів 
певної спеціалізованої сфери, дозволило вченим з’ясувати, що саме на цьому цілісному 
тлі формуються й виявляються інші, притаманні текстам конститутивні ознаки, – спільні 
текстові ознаки, які не лише узагальнено й варіативно відображають у текстовій струк-
турі відношення базових лінгвістичних понять до результату зв’язування реалій певної 
©   Чумак В.В., Чолан В.Я., 2012
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сфери і людського пізнання, але й мають науково осмислене вираження. Той факт, що 
комплекс обов’язкових інтегральних властивостей структури класу типологічно схожих 
текстів (текстових категорій) маніфестує спосіб забезпечення специфічної цілісності 
текстової структури і водночас характеризує сам процес передачі інформації, лежить в 
основі сьогоденної актуальності досліджень функціональної специфіки текстових кате-
горій у спеціалізованих комунікативних сферах. На нашу думку, встановлення проявів 
текстових категорій у синтаксичній структурі текстів окремої спеціалізованої сфери, зо-
крема, текстів військової сфери, рівноцінне виокремленню конститутивних категорійних 
ознак усього класу цих текстів.

Обгрунтовуючи сутність категорійних ознак, лінгвісти відзначають їх цільову при-
роду знаків чи показників категоріального заміщення дійсності, оскільки категорійні 
ознаки покликані передавати закономірності відношень позначуваної дійсності [2: 16 
– 29; 12: 76 – 81]. За нашими спостереженнями, в окремих сферах практичної діяльнос-
ті, зокрема у військовій сфері, текстові категорійні ознаки виступають спеціалізовани-
ми відносно відповідних розрядів неспеціалізованих, близьких за значенням ознак. Ми 
виділяємо у синтаксичній структурі текстів військової комунікативної сфери як сфери 
практичного призначення універсальні та диференційні категорійні ознаки, що слугують 
показниками певних властивостей і функціональних можливостей, притаманних тексто-
вим структурам спеціалізованих комунікативних сфер.

Для виділення розпізнавальних, ідентифікаційних категорійних текстових ознак ви-
користовується теорія В. І. Карасика про комунікативну, когнітивну і структурну стра-
тегії досліджень лінгвістичних характеристик тексту, де лінгвіст, насамперед, умовно 
виділяє два типи категорійних значень: дефінітивний – ядерний і недефінітивний – пе-
риферійний [6: 169, 174 – 181]. Дефінітивний тип значень мовних одиниць базується на 
словникових дефініціях, які, виділяючи ядерний компонент значення, формують «ма-
лий» смисл ознаки, пов’язаний із найближчим, прямим значенням слова. Тому дефіні-
тивні категорійні значення формалізуються за допомогою спеціалізованих синтаксичних 
одиниць, традиційно закріплених за певними значеннями граматичного рівня національ-
ної мови, що зумовлює пріоритетність текстового варіанту Так, О. М. Пєшковський і О. 
О. Шахматов вважали прямими значеннями дієслівної семантики категорійні значення 
часу та способу, а спеціалізованими синтаксичними одиницями, за якими закріплена їх 
реалізація – речення з особовими формами дієслівних предикатів; В. Г. Гак і О. І. Кова-
ленко називають сталими носіями словникового, дефінітивного типу значень текстові 
компоненти, виражені анафоричними займенниками, сполучниками, частками, які тра-
диційно вживаються для реалізації універсальної текстової категорії зв’язності [8: 84; 13: 
284; 3: 11 – 17; 7: 130 – 135].

Недефінітивні категорійні значення розглядаються в аспекті неспіввідносності між 
основним, дефінітивним, і контекстуально обумовленим значеннями, точніше, – як тек-
стове присвоєння синтаксичним конструкціям смислу та функцій, непритаманних цим 
одиницям поза текстом з огляду на їх місце у мовній системі і граматичну природу їх 
компонентів. Недефінітивні чи периферійні або навколоядерні категорійні значення 
представляють так зване силове поле категорій, що увібрало фонові знання певної спіль-
ноти, які створюють основу виникнення спільних смислових асоціацій та розуміння 
конотацій у процесі спілкування, – обопільні знання адресанта й адресата реалій серед-
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овища, де відбувається їх діяльність. Ці категорійні значення формалізуються за допо-
могою неспеціалізованих синтаксичних одиниць, характерних для узуального вживання 
у певній сфері.

Комунікативна стратегія виділення категорійних текстових ознак розглядається у 
статті як комплекс складників типової ситуації мовленнєвого контакту «адресант – тек-
стова інформація – адресат – наслідки (вербальні й невербальні дії)», що дозволяє чітко 
виділити у реченнєвих структурах текстових одиниць синтаксично формалізовані по-
зиції адресанта й адресата, їх зв’язки з предметом мовлення, обставинами спілкуван-
ня, реальними чи потенційними учасниками акту вербальної комунікації. Погоджуємо-
ся з думкою тих дослідників, які зазначають, що в спеціалізованих текстах уточнення 
структурних позицій адресанта як комунікативного суб’єкта – мовця (S1) та адресата як 
комунікативного суб’єкта – виконавця відповідних вербальних і невербальних дій (S2) 
найчастіше здійснюється поза засобами особового дейксису; уточнення інтенційності 
текстової інформації – переважно за допомогою спонукання, констатації; предмет мов-
лення конкретизується шляхом актуального членування інформації, оскільки закономір-
ності розташування теми і реми у структурних одиницях таких текстів передбачають 
специфічний розподіл комунікативної значущості їх компонентів; синтаксичні зв’язки 
між суб’єктно-об’єктними структурними позиціями уточнюються за допомогою катего-
рійних засобів вираження модальності [56: 54 – 61; 3: 11].

Когнітивна стратегія виділення категорійних ознак тексту розглядається в послідов-
ності «суб’єкт + предикат», де суб’єкт – це те, що підлягає судженню, чи-то, предмет, 
явище, подія, про які йдеться у текстовій конструкції. Причому суб’єкт тут має ширший 
поняттєвий обсяг, ніж граматичний підмет, оскільки може охоплювати декілька підметів, 
підмет і присудок, підмет і другорядні компоненти синтаксичного речення. Предикат – 
це актуалізований фрагмент ділової інформації, яку несуть структурні різновиди спеціа-
лізованих текстів, про дії чи відношення між офіційними комунікантами – організаціями 
та особами як суб’єктами діяльності і самим текстом. Комунікативний предикат у когні-
тивній стратегії суттєво відрізняється від граматичного присудка або від предикативного 
члена односкладної реченнєвої одиниці: якщо граматичний присудок або головний член 
односкладного речення позначають тільки дію чи стан, то комунікативний предикат ще 
й містить семантичну характеристику діючого комунікативного суб’єкта, визначає його. 
Оскільки подана послідовність передбачає наявність граматичних показників суб’єкта, 
предиката, об’єкта, то послідовна конкретизація позицій суб’єкта, предиката, об’єкта 
розкриває специфіку тих синтаксичних засобів, за допомогою яких ці позиції формалізу-
ються у синтаксичній структурі текстів.

Структурна стратегія виділення категорійних текстових ознак переносить акцент на 
лінійні взаємозв’язки у тексті, причому зв’язки сурядності і підрядності (узгодження, 
керування, прилягання) кваліфікуються як статичні, а синтаксична трансформація форм 
і функцій структурних одиниць тексту – як динамічні структурні явища. На наш погляд, 
ефективність цієї стратегії посилюється при її комплексному застосуванні із класифі-
кацією предикатів, характерних для текстових конструкцій у спеціалізованих сферах 
комунікативної діяльності. Залежно від виду комунікативних завдань, вирішенню яких 
сприяє текстова одиниця, Г. О. Дюженко виділяє три групи предикатів, що по-різному 
характеризують суб’єкт: статичні предикати – дають характеристику статики суб’єкта як 
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опис результатів його дії, стану, структури на певний момент або відрізок часу; динаміч-
ні предикати – дають характеристику динаміки суб’єкта, змін його сукупної структури; 
предикати відношень – фіксують факти наявності взаємозв’язків між елементами, що 
входять до складу суб’єкта, або їх ознаками [4: 28].

Врахування відомих у сучасному мовознавстві стратегій виділення категорійних 
текстових ознак дозволило визначити універсальні та диференційні категорійні ознаки 
текстів у військовій сфері – царині конкретної функціонально-практичної діяльності, як 
такі, що вказують на структурно-семантичні властивості й функціональні можливості 
аналізованих текстових структур.

Універсальні категорійні текстові ознаки ми розглядаємо як узагальнення спільних 
для сукупності фахових текстів істотних характеристик різних вимірів текстової струк-
тури, найвагоміших для розуміння синтаксичної організації тексту, що проектуються на 
нормативні для мовної системи принципи побудови висловлень. Хочемо відзначити, що 
універсальні категорійні текстові ознаки, які слід віднести до виразних класифікаційних 
показників, регулярно фіксованих на синтаксичному, семантичному, інтенційному, ін-
терпретативному рівнях структурної організації текстів, у різних сферах спеціалізованої 
комунікації мають неоднаковий ступінь узагальнення й значущості. Обов’язковість цих 
характеристик змістового і формального планів текстової структури якраз і робить їх 
універсальними. Встановлено, що за самою своєю природою універсальні категорійні 
текстові ознаки базуються на ядерних, прямих дефінітивних категорійних значеннях, ви-
ражених спеціалізованими синтаксичними засобами. Спеціалізація тих або інших мов-
них одиниць різних рівнів і окремих синтаксичних засобів, зокрема, флексій, повторів, 
порядку слів, як пріоритетних текстових варіантів, що виступають носіями певних кате-
горійних значень, виявляється в усталеній закріпленості цих мовних одиниць і засобів за 
певними категорійними значеннями відповідно до типів комунікативних ситуацій. Спе-
ціалізована синтаксична конструкція із дефінітивним категорійним значенням зазвичай 
становить семантико-синтаксичну домінанту категорійної ознаки тексту. Зокрема, у вій-
ськових текстах це простежується як представлення текстової категорії часу реченнями 
із особовими формами дієслівних предикатів дійсного способу, наприклад: «Командири 
з’єднань і військових частин, які ПРОХОДЯТЬ урочистим маршем на машинах, ПЕРЕ-
СУВАЮТЬСЯ попереду своїх з’єднань і частин, стоячи в башті, відкритому верхньому 
люці) танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гармат, і на від-
стані двох – трьох лінійних до особи, яка ПРИЙМАЄ парад, ПРИКЛАДАЮТЬ руку до 
головного убору з одночасним поворотом голови в її бік» [11: 388].

Потрібно вказати на неоднакову питому вагу універсальних категорійних ознак у 
структурі текстових різновидів, де усі можливі варіації цих ознак яскраво репрезенту-
ються найсуттєвішими з них, зорієнтованими на текстову функцію. Точніше кажучи, 
кожний клас текстів спеціалізованої комунікативної сфери відзначається своєрідним на-
бором переважно інтегрованих універсальних категорійних ознак, де одні виступають 
провідними, або відносно незалежними, інші – підпорядкованими. Ця закономірність 
зумовлює відмінності у комбінаціях універсальних категорійних структурних ознак тек-
стів різних сфер спеціалізованої діяльності, які дозволяють відрізнити один клас або 
корпус спеціалізованих текстів від інших. На нашу думку, набори універсальних катего-
рійних ознак кожного класу текстів у сферах спеціалізованої комунікативної діяльності 
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щоразу формуються внаслідок співвіднесення конкретних явищ об’єктивної дійсності з 
мовними формами, дібраними для втілення конкретних лінгвістичних значень і детер-
мінованими принципами комунікації у певній сфері, що доцільно розглядати як спосіб 
забезпечення специфіки універсальних категорійних текстових ознак .

Крім того, спільне для будь-якого класу текстів смислове ядро кожної з універсаль-
них ознак під впливом текстової функції у сферах практичної діяльності може діставати 
своєрідну формалізацію за допомогою неспеціалізованих синтаксичних конструкцій, 
які, зазвичай, не використовуються для вираження певних категорійних значень у нор-
мативному вживанні. Оскільки, на наш погляд, ця тенденція характерна для текстів сфер 
практичної діяльності, ми кваліфікуємо її як окремий спосіб формування специфіки уні-
версальних категорійних текстових ознак.

Диференційні категорійні текстові ознаки визначаються як латентні синтаксичні 
характеристики текстових одиниць, набуті в особливих умовах функціонування у сфері 
практичної діяльності, що найбільш точно відтворюють відношення текстової структури 
до умов діяльності, ідентифікують специфіку виділеного корпусу текстів, вказуючи на 
детермінованість текстової структури факторами комунікації у цій сфері. Можна ствер-
джувати, що диференційні категорійні ознаки текстів у сферах практичної діяльності 
основані переважно на недефінітивних категорійних значеннях, а реалізуються за допо-
могою неспеціалізованих синтаксичних одиниць, характерних для узуального вживан-
ня у певній сфері, для яких це значення є факультативним. Щодо аналізованих текстів, 
то ми дійшли висновку, що неспеціалізовані синтаксичні одиниці з недефінітивними 
категорійними значеннями насамперед представлені деякими типами простих речень. 
Підпорядковуючись вимогам практичної діяльності у військовій сфері, неспеціалізовані 
синтаксичні одиниці найчастіше стають домінантними носіями диференційних катего-
рійних ознак військових текстів. Можна зробити висновок, що саме диференційні ка-
тегорійні текстові ознаки зазвичай слугують показниками стрижневих для конкретного 
класу текстів, конститутивних категорій, якщо під стрижнем розуміти в цьому разі осно-
вний елемент системного утворення, на якому робиться логічний акцент, завдяки чому 
він підпорядковує всі інші елементи цілого [4: 29 – 34].

Зокрема, синтаксичні конструкції з дієсловами дійсного способу теперішнього часу 
слугують пріоритетним текстовим варіантом реалізації значень спонукальної модаль-
ності у деяких різновидах текстів військової сфери, а недефінітивні категорійні значення 
статусу, важливі для текстових одиниць військової сфери, реалізуються за допомогою 
еліптичних речень з предикативними прислівниками чи безособових речень з предиката-
ми у формах пасивних дієприкметників на -но, -то. Синтаксичні конструкції трьох типів 
вказують переважно на особливості вираження категорійних значень у структурі офіцій-
но-ділових текстів спеціалізованої військової комунікації, тому ці текстові одиниці слід 
віднести до узуально спеціалізованих способів вираження диференційних категорійних 
ознак. Той факт, що формальний план текстової структури забезпечується певними ти-
пами синтаксичних одиниць, які у сучасному мовознавстві формують периферійні спо-
соби вираження категорійних значень, увиразнює функціональну специфіку військових 
текстів.

Основну специфіку диференційних категорійних текстових ознак, що відіграють 
конститутивну роль у структурі текстів практичного призначення, ми оцінюємо як їх 
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подвійну зумовленість. З одного боку, диференційні текстові ознаки визначаємо як по-
хідні величини, оскільки вони фіксуються і у вигляді специфічної для кожного корпусу 
текстів комбінації універсальних категорійних текстових ознак, і у вигляді неспеціалі-
зованих синтаксичних засобів вираження універсальних ознак. Цей вид похідних дифе-
ренційних категорійних ознак може слугувати для відмежування парадигми типологічно 
схожих текстів одного класу чи корпусу в одній окремій сфері практичної діяльності. 
З іншого боку, диференційні категорійні текстові ознаки виступають як розрізнювальні 
характеристики розрядів актуалізованих текстів, лінійно пов’язаних синтагматичними 
відношеннями усередині парадигматичного класу, де поділ на розряди здійснюється за 
найбільш репрезентативними їх зразками. 

Таким чином, застосування наведених стратегій дослідження лінгвістичних характе-
ристик текстів спеціалізованої комунікативної сфери дозволяє розглядати універсальні і 
диференційні категорійні текстові ознаки як результат взаємодії універсальних і дифе-
ренційних текстових категорій у структурі аналізованих текстів. На цій підставі можна 
говорити про формування достатньо аргументативної бази для кваліфікації сукупності 
різнопланових синтаксичних характеристик текстової структури як синтаксису цілісного 
тексту.
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СоЦіоКуЛЬтурні ФаКтори ФормуваннЯ 
КомуніКативноЇ КомПЕтЕнЦіЇ ПрЕдСтавниКів 

чоЛовічоЇ та ЖіночоЇ Статі

У статті розглянуто провідні соціокультурні чинники варіативності смислової 
організації англомовного дискурсу; зокрема в роботі проаналізовано низку варіантних 
лексико-синтаксичних та просодичних характеристик мовлення представників чолові-
чої та жіночої статі, зумовлених дією таких соціолінгвістичних ознак: гендерна прина-
лежність мовців та емоційно-прагматична спрямованість мовлення.

Ключові слова: дискурс, гендер, мовленнєва ситуація, інформаційна структура, ва-
ріативність. 

В статье рассматриваются основные социокультурные факторы вариативности 
смысловой организации англоязычного дискурса; в частности, в работе пранализирован 
ряд вариантных лексико-синтаксических и просодических характеристик речи предста-
вителей мужского и женского пола, обусловленных влиянием таких социолингвистичес-
ких признаков: гендерная принадлежность говорящего и эмоционально-прагматическая 
направленность речи.

Ключевые слова: дискурс, гендер, речевая ситуация, информационная структура, 
вариативность. 

The article focuses on the analysis of text sense structure variability in English 
discourse. The paper considers lexico-grammatical and prosodic male and female speech 
characteristics determined by such sociolinguistic factors as gender and functional-
pragmatic aim of speech.

Key words: discourse, gender, speech situation, informative structure, variability.

актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінг-
вістичних досліджень на вивчення характеру впливу екстралінгвістичного фактору статі 
мовця на смислову організацію англомовного дискурсу.

метою дослідження є встановлення особливостей інформаційної та просодичної 
організації тексту шляхом визначення основних закономірностей структурування англо-
мовного дискурсу представниками різної статі.
©   Петренко І.В., 2012
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об’єктом дослідження є усні реалізації англомовних текстів у виконанні представ-
ників чоловічої та жіночої статі.

Диференціація за ознакою статі в різних мовних колективах реалізується не одна-
ково, до того ж чим вищий рівень розвитку суспільства, тим менше прослідковується 
диференціація за ознакою статі у мові, що його обслуговує. Найбільше лінгвістична ди-
вергенція статі проявляється в тих етнічних групах, де чоловіки та жінки користуються 
різними мовами. Класичним прикладом є мовна спільнота карибських індійців, де жінки 
говорять аравакською, а чоловіки – карибською мовами.

Іншу соціальну природу та інші функції мають чоловічі та жіночі варіанти етнічних 
мов, що відрізняються тільки словником (що є іноді незрозумілим для представників 
протилежної статі), різною («чоловічою»/«жіночою») вимовою, або словником та гра-
матикою одночасно. Такі відмінності спостерігаються в мові японців та яванців, деяких 
племен американських індійців і аборигенів Африки, та у багатьох малих народностей 
неєвропейської культури [1:19].

У більшості мовних колективів статева різниця у мові не така значна, щоб її можна 
було поділити на автономні підсистеми. Вони або взагалі не закріплені системою мови 
(як, наприклад, у германських мовах), або носять периферійний характер, знаходячи свій 
вираз в обмеженій кількості особливих фонетичних чи граматичних форм (як, напри-
клад, у ряді слав’янських та романських мов). Диференціація за статтю в таких випадках 
є, головним чином, наслідком різного використання одиниць загальної системи чоло-
віками та жінками, тобто обумовлена різницею в мовленнєвій поведінці представників 
різної статі. 

Згідно проведених досліджень англомовного дискурсу, архітектоніка спонтанного 
мовлення чоловіків та жінок має суттєві відмінності:

-- переривання співбесідника під час його мовлення – представники чоловічої статі 
перебивають жінок частіше під час бесіди;

-- паузи обдумування на межі смислових єдностей – триваліші в чоловічих реаліза-
ціях;

-- вибір теми розмови – переважно залишається за представниками сильної статі, у 
той час як тема, запропонована жінкою, часто ігнорується;

-- заповнені паузи хезитації (наприклад. –a; -er; -m; I see тощо) – є більш характерни-
ми для спонтанного мовлення жінок;

-- реалізація імперативу – суттєво відрізняється в мовленні представників різної ста-
ті. Чоловіки вживають набагато більше наказів, використовуючи наказовий спосіб при 
побудові речень. Жінки намагаються висловити прохання у формі питання (Will you open 
the door, please?), або у формі розповідного речення (I wonder if you would be so kind as 
to give me the book);

-- ініціатива з проведення розмови – частіше належить жінці, але у діалогах пред-
ставників різної статі бесіда розпочинається тільки за бажання представника сильної 
статі до співробітництва.

При розгляді лексико-синтаксичних особливостей мовлення представників різної 
статі спостерігаються наступні відмінності реалізації англомовного дискурсу: 

-- вживання цитат – характеризує мовлення жінок, у той час як чоловіки намагаються 
перефразувати висловлення, яке наводять;
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-- тривалість речень – при спонтанному мовленні більша в жіночих реалізаціях. До 
того ж спостерігається тенденція до вживання великої кількості складносурядних та 
складнопідрядних речень для передавання декількох тем повідомлення в одному ре-
ченні представницею слабкої статі. Чоловіки схильні до вживання коротких структурно 
оформлених монотематичних речень. Під час спілкування висловлювання жінок часто 
залишаються незавершеними через те, що їх авторок перебивають представники сильної 
статі;

-- звертання – мають більш офіційний характер у жіночих реалізаціях. У чоловічому 
мовленні спостерігається тенденція до «скорочення дистанції» між співрозмовниками 
(наприклад, звертання на «ти» в українській мові), навіть в офіційній обстановці, або 
при розмові з жінкою;

-- модальність висловлювання – більш характерна для жіночого мовлення і проявля-
ється у вживанні великої кількості модальних слів (наприклад, must, would, might), при-
слівників з модальним значенням (наприклад, certainly.probably), вставних слів та фраз 
(наприклад, It seems to me; I think; As for me);

-- вживання розділових питань (наприклад, It is cold, isn’t it?) – при спонтанному 
мовленні спостерігається частіше у жіночих реалізаціях;

-- частотність вживання прикметників – вища у спонтанному мовленні жінок, до того 
ж для цього виду реалізацій характерна велика кількість прикметників, що виражають 
відношення авторки до змісту повідомлення (наприклад, wonderful, gorgeous). Якщо чо-
ловік і вживає подібний прикметник, то це не буде словом з попередньої репліки його 
співрозмовниці (наприклад, Oh! It’s wonderful! (жіноча реалізація) – Yes, not bad. (реплі-
ка-відповідь чоловіка) [2:70-73];

-- присвійні конструкції – з зазначенням особи, якій щось належить (наприклад, my 
brother’s, Mr. White’s), більш частотні в жіночих реалізаціях. Чоловіки в ідентичних ситу-
аціях надають перевагу вживанню присвійних займенників.

Словник чоловіків та жінок організовано по-різному. У словнику жінок більше цен-
тральне ядро, яке широко використовується усіма жінками. У чоловіків цей центр загаль-
новживаної лексики менший, але вони краще володіють різноманітними периферійними 
розділами словника. Проте ця тенденція спостерігається за умови, коли словник інфор-
мантів достатньо великий [3:171].

У процесі спілкування для висловлення думки жінки найчастіше вживають засоби 
інтонації, у той час як чоловіки в аналогічних випадках використовують лексичні засоби. 
Це підтверджує той факт, що для мовлення чоловіків характерна лексична, а для жіночо-
го мовлення – просодична експліцитність. 

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про існування чолові-
чого та жіночого варіантів інваріантної моделі спонтанного мовлення. Особливості чо-
ловічих та жіночих реалізацій усного тексту обумовлені відмінностями в мовленнєвій 
поведінці представників різної статі. 

Перспективний напрямок подальших досліджень вбачається у комплексному ви-
вченні ізоморфних і аломорфних характеристик мовлення чоловіків та жінок у науковій 
сфері з метою розробки оптимальних стратегій перекладу текстів лекцій у виконанні 
представників різної статі. 
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У статті аналізуються враження Ф. Дюрренматта від подорожі до СРСР 1964 р. 
та його промова про Т. Шевченка.

Ключові слова: література подорожей, «чужий», сакралізація, кліше.
В статье анализируются впечатления Ф. Дюрренматта от поездки в СССР 1964 

года и его речь о Т. Шевченко.
Ключевые слова: литература путешествий, «чужой», сакрализация, клише. 
The paper analyzes Friedrich Dürrenmatt’s impressions of his trip through the USSR in 

1964 and his speech about Shevchenko.
Key words: travel writing, the Other, sacralization, cliché.

«Советскому человеку так же трудно попасть в рай, как банкиру – на небо» [2 : 12; 
здесь и далее тексты и высказывания Дюрренматта цитируются в моем переводе – Е.В.], 
- гласит максима из дюрренматтовского мини-сборника «Тезисы для современников» 
(1947-48). Казалось бы, в этом утверждении дана исчерпывающая негативная оценка и 
Советскому государству, и породившей его коммунистической идеологии. Однако дру-
гой афоризм из упомянутого сборника фиксирует иную позицию писателя, продиктован-
ную чувством протеста против попыток навесить на коммунистов все грехи мира: «В 
том, что христианское учение не улучшило мир, виноваты христиане, а не коммунисты» 
[2 : 13]. Их соположение проявляет достаточно критическую, но вместе с тем и достаточ-
но свободную от прессинга антисоветской пропаганды точку зрения, с которой Дюррен-
матт пытался осмыслять марксистскую доктрину и практику ее воплощения в СССР. Тем 
интересней представляются непосредственные впечатления швейцарского писателя от 
увиденного в СССР во время трех путешествий, предпринятых им в течение 1960-1980-х 
годов. И прежде всего – первое из них, состоявшееся в конце весны – начале лета 1964 
года. Не только потому, что оно было самым масштабным и обстоятельным (Дюрренматт 
провел тогда в СССР более трех недель, посетил, кроме Москвы и Ленинграда, Киев, 
Ереван, Тбилиси и другие города), но еще и потому, что оно было первым и как таковое 
ознаменовало переход писателя от умозрительных построений по поводу советской си-
стемы к непосредственному знакомству с ней. 
©   Волощук Е.В., 2012
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По времени эта поездка была чрезвычайно удачной. Она совпала с последними ме-
сяцами хрущевской «оттепели», характеризовавшейся, как известно, либерализацией 
во всех сферах жизни и действительно оживившей страну, измученную сорокалетним 
террором. Страна, которая предстала перед глазами Дюрренматта, разительно отлича-
лась от той, какую видели знаменитые путешественники 30-х годов – Андре Жид или 
Леон Фейхтвангер. Она не производила впечатления земного ада. Чудовищная машина 
репрессий была демонтирована, были отпущены на свободу невинно осужденные и от-
правлены на родину иностранные военнопленные. Города бурно застраивались непри-
тязательными пятиэтажными хрущевками – тесными, но зато обеспечивавшими жильем 
сотни тысяч семей простых советских людей. Культура переживала настоящий расцвет: 
впервые за всю советскую историю она сделала ставку на ценность приватного челове-
ка; впервые после разгрома авангардистского движения 20-х годов она осмелилась вы-
йти за рамки официального искусства, переработанного в муляж партийной диктатурой; 
впервые за много десятилетий в нее начали просачиваться запретные ручейки современ-
ного западного искусства. Воздух пьянил головы людей ароматами свободы и надежд на 
полноценную человеческую жизнь в обновленной стране. 

Эту атмосферу праздника пробуждения от затянувшегося исторического кошмара 
уловил в своей первой поездке Дюрренматт. И не просто уловил, а ею проникся, в из-
вестной мере – даже, как ни странно для писателя с репутацией неисправимого паяца, 
заразился. Именно такое впечатление производит Дюрренматт в разговоре с писателем 
и режиссером Вернером Волленбергом, взявшем у него большое интервью вскоре по 
возвращении из СССР [8]. Дюрренматтовские наблюдения над хрущевской России отме-
чены налетом восторженного восприятия, в котором ощущается радостное удивление от 
того, что при личном знакомстве страна оказалась не таким монстром, каким ее обычно 
изображали на Западе. 

В беседе с Волленбергом Дюрренматт в основном говорил о том, что ему в СССР 
понравилось. А понравилось ему многое. Понравилось, что власть уже демонстрировала 
волю к модернизации государства, а партия уже была вынуждена проделывать «диалек-
тические кунстштюки», чтобы приспособиться к этому обновлению и к молодому поко-
лению, зажигательно отплясывающему твист на ночной Красной площади. Понравилось 
то, что Хрущев, в отличие от параноидально жаждавшего славы Сталина, популяризовал 
себя в народе путем издания нескольких собственных книг, а не размножения собствен-
ных скульптурных копий. Понравилось то, что советская действительность уже не явля-
ла собой ментальный монолит, а была расколота на официальный слой, говоривший на 
языке ортодоксального марксизма, и приватный уровень, обозначивший собой простран-
ство духовной свободы, в том числе – и от господствующей идеологии. Понравились 
«чарующие» русские деревни, в которых, несмотря на колхозы, разрастались личные 
хозяйства крестьян. Понравились самые значительные презентационные аттракционы 
советской пропаганды - Парки культуры, огромный бассейн в центре Москвы, канал 
Москва-Волга, в которых, по мнению швейцарского наблюдателя, наглядно проявлялись 
достижения и преимущества социализма. Понравился общий культурный климат. Труд 
интеллектуалов, подчеркивает Дюрренматт, щедро оплачивается: «Кто, например, не-
имоверно много зарабатывает, - с приятным удивлением констатирует он, - так это дра-
матурги!» [8 : 154]. Власть, по его мнению, проявляет достаточную толерантность и по 
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отношению к деятелям культуры, находящимся на обочине официального искусства (тут 
писатель подробно останавливается на судьбах живописцев Гудиашвили и Сарьяна). Он 
даже выдвигает предположение, что область культуры была мало затронута русской ре-
волюцией, и среди прочих доказательств приводит тот факт, что молодые журналисты 
пишут книги о Чехове и Толстом, о классике 19 века. Наконец, заявляет он, ему понрави-
лись сами русские - своей семейственностью, чувством общности, а главное – «великим 
искусством жизни» [8 : 153], которое, по его мнению, делало их «очень уютными» [8 : 
153] и постепенно «очеловечивало» [8 : 153] тяжелую государственную систему.

Конечно, известную меру критичности в отношении к советской действительности 
Дюрренматт сохранил – в частности, в оценках официальной идеологии, сталинского 
режима, чрезмерной роли личности в советской истории, низкого материального жиз-
ненного уровня населения, потенциальной опасности тогдашней власти и т.п. И все же, 
по словам писателя, в его поездке по СССР бесспорно преобладали положительные впе-
чатления. Примечательно, что, упоминая случаи неудач (например, ему так и не удалось 
познакомиться ни с одним советским писателем) или досадных странностей (например, 
не санкционированные им и издателем переводы его сочинений), Дюрренматт говорил о 
них без раздражения, а, напротив, с почти карнавальной толерантностью. Признавая, что 
его планы в России постоянно срывались, писатель комментировал: «в этом есть что-то 
безумно веселое. Россия ведь страна многих неудач. Но это тоже великолепно, поскольку 
такие неудачи приносят свои урожаи. По-своему Россия неимоверно удобна» [8 : 165].

Для того, кто мало-мальски знает эпоху хрущевской «оттепели» изнутри страны, 
дюрренматтовская коллекция впечатлений может показаться паноптикумом курьезов, 
поскольку, каждый зафиксированный им «позитивный» снимок имеет свой негативный 
аналог. Да, с культом Сталина было покончено, но страна, как и прежде, была загромож-
дена памятниками Ленину, а у ее штурвала стоял авторитарный (хотя и не кровожадный) 
вождь, самодурство которого вызывало к жизни то безумные утопические проекты ре-
организации сельского хозяйства, вроде освоения целины или кукурузной компании в 
сельском хозяйстве, брутальную расправу над выставками художников-авангардистов 
(пресловутый скандал в Манеже 1962 года) или беспрецедентную травлю награжден-
ного Нобелевской премией Бориса Пастернака. Девственная прелесть русской деревни 
во многом проистекала из ее вековой заброшенности, которую не могли одолеть ника-
кие усилия предприимчивых крестьян-хозяйственников. Драматурги имели больше за-
работки только в том случае, если творили «по зову партии». Молодые интеллектуалы, 
конечно, писали книги о Толстом и Чехове, но это было для них единственной возмож-
ностью не писать о героических коммунистах в современной советской литературе или 
о жертвах буржуазного общества на загнивающем Западе. Восхищаясь Парком культуры 
или каналом Москва-Волга, Дюрренматт не заметил, что он попал в самые очевидные 
ловушки «пространств ликования» (М. Рыклин [5]), специально созданные советской 
пропагандой для одурачивания собственного народа и зарубежных гостей. Разумеется, 
в силу отсутствия доступа к информации он не мог заметить того, что за этими гран-
диозными сооружениями стоит история трагических жертв, принесенных во имя этих 
успехов социализма: рабский труд заключенных ГУЛАГа над каналом Москва-Волга или 
уничтожение важнейшего культурного памятника России – Храма Христа Спасителя, 
разрушенного с целью освобождения территории для возведения гигантского Дворца 
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Съездов, которое, однако провалилось и завершилось строительством так понравивше-
гося Дюрренматту бассейна. Но вот что примечательно: когда осведомленный интер-
вьюер указал на то, что на месте бассейна когда-то стоял кафедральный собор, который 
в 20-е годы (неточность – на самом деле 5 декабря 1931 года) был взорван, Дюрренматт 
предпочел не заметить этой мрачной ретроспективы, отделавшись почти шуткой: «Ну 
да! Бассейн мне нравится точно так же, как кафедральный собор!» [8 : 151]. Стремление 
писателя по возможности редуцировать темные пятна на сложившейся в его сознании 
солнечной картине Советской России особенно ярко проступает в его рассуждениях о 
недавней истории с судебным процессом над молодым маргинальным поэтом и будущим 
лауреатом Нобелевской премии Иосифом Бродским. Комментируя эту историю, Дюр-
ренматт проявляет удивительную для него близорукость и осторожность по отношению 
к действиям властей.

Знакомясь с утрированно оптимистической дюрренматтовской картиной хрущев-
ской России, трудно избавиться от мысли о том, что писатель-таки заблудился в обман-
чиво свободных коридорах и аркадах лабиринта советской действительности, несмотря 
на свое критическое отношение к советской системе и иммунитет против любых идео-
логических внушений. 

Полагаю, одной из важных причин несколько искаженного взгляда Дюрренматта на 
хрущевскую Россию (и, как следствие – некоторой его слепоты) была свойственная ему 
неудовлетворенность как западноевропейской цивилизацией, скомпрометировавшей 
себя Второй мировой войной, так и раздуваемым политиками обоих враждующих ла-
герей идейно-мировоззренческое противостоянием. Хрущевская «оттепель» принесла 
с собой надежды на очеловечивание социализма, а вместе с ними – и на потепление 
общего политического климата, а значит – и на изменение мира. Эти надежды и стали 
политической точкой отсчета в дюрренматтовском восприятии хрущевской России. И, 
всматриваясь в обновляющуюся страну, уже не похожую ни на сталинскую камеру пы-
ток, ни на потрепанный послевоенными западными идеологами жупел, но все же сильно 
отличавшуюся от привычного ему мира, Дюрренматт настойчиво акцентировал позитив-
ные тенденции в ее развитии и черты ее сходства с западноевропейскими государствами, 
в первую очередь - со Швейцарией. 

Открытые параллели между советской и швейцарской (или западноевропейской) 
действительностями сквозным мотивом проходят через весь его рассказ о Советском 
Союзе 1964 года и суммируются в выводы о неэффективности противопоставления 
социализма и капитализма, которые, по словам писателя, «разными путями медленно 
приближаются к одинаковом результату» [8 : 152]. Впрочем, практикуемое в рассказе 
сближение СССР со Швейцарией (и с Западной Европой), имеет не только политическое, 
но и феноменологическое объяснение: оказавшись в чужом, неизвестном и непонятном 
для него мире, Дюрренматт накладывает на него свой жизненный, исторический, соци-
альный и писательский опыты. Правда, при этом чужой мир превращается в зеркальный 
лабиринт, внутри которого пришелец видит собственные отражения, ошибочно прини-
мая их за облики Другого. Хороший пример тому – размышления Дюрренматта о конце 
сталинской эпохи: «Думаю, стойкость, проявленная русским народом в войне, покончи-
ла со сталинизмом. После войны, когда Сталин попытался дальше продолжать делать то 
же, что и раньше, он попал в ложное положение. Он стал анахроничным» [8 : 161]. На 
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самом деле в отпраздновавшем победу Советском Союзе Сталин снова запустил машину 
массовых репрессий, бросив в нее и тех, кто воевал, и тех, кто работал на победу в тылу, 
и даже тех, кто прошел через ад нацистских лагерей, - многие из узников гитлеровской 
«исправительной колонии» прямиком направлялись после освобождения в сибирские 
лагеря. И вовсе не «стойкость» русского народа, и уж тем более не анахроничная мо-
дель управления страной положила конец сталинизму, а смерть самого Сталина. Таким 
образом, внешне убедительное и логичное суждение Дюрренматта – не более чем ис-
кусственная проекция западноевропейского опыта, для которого после 1945 года Гитлер 
стал невозможным, на советскую историю, в которой Сталин остался непоколебимой 
реальностью. Зеркальное отражение подменило двойником так и не появившегося из 
зазеркалья Другого… 

Своеобразное приложение к рассказу Дюрренматта о первом путешествии в Совет-
ский Союз являет собой его текст под заголовком «Не удавшаяся речь о Киеве» (1964). 
Этот текст, полностью выпавший из поля зрения как отечественных, так и зарубежных 
исследователей, есть смысл рассмотреть подробно. Главный его герой – украинский 
поэт Тарас Шевченко, почитаемый своим народом как духовный отец нации. Однако 
речь построена так, что, формально оставаясь главным ее героем, Шевченко из нее, по 
сути, выпадает.

Правда, в начале текста Дюрренматт пространно легитимирует крайнюю затрудни-
тельность своего положения в качестве лица, выступающего с подобным докладом. Что 
может сказать об украинском поэте, родившемся 150 лет назад, он, пришелец из другой 
страны, другой эпохи и другой культуры, он, представитель поносимого в Советском 
Союзе «буржуазного декаданса», он, сочинитель комедий, в силу самого характера своей 
писательской работы малопригодный для провозглашения торжественных речей? Но и 
более того: «Я должен, - откровенно заявляет Дюрренматт публике, - перед Вами го-
ворить на языке, который меня несколько смущает, о поэте, чье творчество я не знаю, 
поскольку не понимаю его язык. Поэтому я могу говорить не о творчестве Шевченко, а 
о его личности» [1 : 27]. Однако это намерение остается не осуществленным: оратор не 
приводит ни одного факта биографии украинского поэта, не рисует его психологический 
портрет, не прослеживает его судьбу. Шевченко как личность в его докладе остается не-
познанным объектом. 

О чем же все-таки говорит Дюрренматт в этой речи? О поэте как таковом, о при-
роде поэтического таланта и его имманентной конфликтности, о феномене поэтической 
славы. Но прежде всего – о культе поэта и о клише, которые грибком покрывают его 
посмертную славу и с особой ядовитостью проступают на его образе как раз во время 
юбилейных празднований. 

То, что именно клише стали предметом его пристального внимания – не является 
случайностью. Официальный советский идеологический дискурс определял сверхпа-
фосную риторику литературно-критической мысли и постоянный репертуар шаблонных 
формул, которыми она пользовалась для выражения обычно радикализированных поло-
жительных или отрицательных оценок. Громя внешне безобидные клише, швейцарский 
писатель, где только можно, исподволь подрывает манипулирующую ими идеологию. 

Дюрренматт начинает с понятия гений: «Его (т.е. Шевченко) называют гением. Ну, 
от гения толку мало [...] Гений для меня – извините – буржуазно неточное понятие. Ему 
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удивляются и больше о нем не думают. Нет, Шевченко для меня большее: совершенно 
определенный человек, совершенно определенная судьба, индивидуум с биографией, 
личность, которая не была угнетаема никакой властью, никакой организацией, никаким 
государством, человек, который страдал, любил, плакал и смеялся, человек, которого Вы 
любите, ибо он вам не чужой, а один из вас, и которого я только потому могу любить, 
что вы его любите…» [1 : 27]. Процитированная характеристика украинскому читателю 
может показаться в высшей степени странной. Ведь кто-кто, а Шевченко был прямой 
жертвой царского самодержавия от самого своего рождения до самой своей смерти; от-
делить его личность от этого всеопределяющего факта его биографии и творчества про-
сто невозможно. Но именно данным фактом, как главным своим козырем, спекулировала 
советская литературно-критическая мифология. Демонстративно игнорируя его, Дюр-
ренматт имплицитно отрицает монополию на истинность советской парадигмы интер-
претации Шевченко (да и большинства писателей 19 века) как жертв царского режима. 

Аналогичным образом Дюрренматт дискредитирует синонимичные суперлативные 
клише: «величайший» поэт, «популярный» поэт. Смысл этого демарша против баналь-
ностей сводится к протесту против сакрализации поэта. Здесь на поверхность литера-
турной речи выходит ее политический подтекст, в рамках которого культ поэта и культ 
вождя соединяются в одну цепочку, восходящую к глубинным механизмам продуциро-
вания мифологической реальности. Именно в них Дюрренматт видел истоки и причины 
тоталитарного мышления, основывавшегося на мифологизации политики, на ее воспри-
ятии как святого вероучения, требующего полного отождествления с собой и от лично-
сти, и от общества, и от государства. 

На требовании «праздновать» Шевченко как живого поэта Дюрренматт и выстраива-
ет свою трактовку этого художника. 

Его Шевченко – это, во-первых, «природный феномен», столь же органичный и уни-
кальный, как Днепр, а потому не подгоняемый ни под одну «творческую программу». 
Во-вторых, он - художник, протестующий против власти и вызывающий ее раздраже-
ние. В-третьих, он – «страж», чья сила воздействия на народ, однако, проявляется не в 
приглаженных нравоучениях, а в «жестокости» и «дикости» его поэтического таланта, в 
известном «неудобстве», лишающем общественную мысль самодовольства и покоя. И, на-
конец, в-четвертых, Шевченко, по утверждению Дюрренматта, является обитателем обще-
го, неделимого на классы и нации, партии и идеологии домена мировой литературы, где он 
занимает место не только с Гомером, но и с полулегитимными для советской цензуры 60-х 
годов западными солистами литературной сцены – Кафкой, Беккетом, Ионеско. 

Конечно, в этом портрете узнаваемы черты самого Дюрренматта – писателя, слыв-
шего «неудобным» [Д. Затонский, 3 : 309] и действительно занимавшего позицию «бун-
товщика», который самим своим «жестоким и диким» смехом бросал вызов обществу. 
И свое творческое кредо, как и силу таланта Шевченко, он усматривал не в том, чтобы 
проповедать, наставлять, утешать, а в том, чтобы, наоборот, разоблачать чудовищные 
деформации мира, неразумно устроенного разумными людьми, и тем самым тревожить 
мысль и совесть своих читателей. Иначе говоря, образ «чужого» Шевченко сработал как 
зеркало, в котором Дюрренматт уловил свое собственное отражение, - так же, как в тече-
ние путешествия в хрущевскую Россию он улавливал отражения знакомого ему западно-
европейского опыта в чужой действительности. 
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Но кроме автобиографического отпечатка, с дюрренматтовского портрета Шевченко 
считывается еще и универсальная проекция – безусловно, выведенная Дюрренматтом 
из собственного личного опыта, но возведенная им в ранг универсальных параметров 
художнической экзистенции вообще. Ведь такие черты поэтического таланта, как «же-
стокость» и «дикость», можно обнаружить не только в художественной природе Шев-
ченко или Дюрренматта, но и Гете, Шекспира, Достоевского, тех же Беккета и Ионеско. 
О бунтарской же природе художника и вовсе не стоит говорить: она - почти общие ме-
сто самоопределения любого значительного писателя; редкостью является как раз про-
тивоположная диспозиция. Однако у Дюрренматта идея бунта художника против мира 
приобретает экзистенциальный смысл и решающее значение. Эта исходная концепция 
определяет в дюрренматтовской речи о Шевченко не только стержень трактовки украин-
ского поэта, но и авторскую дефиницию литературы как «совокупности совести челове-
чества», как зеркала, в котором «человечество отражается, чтобы не ослепнуть» [1 : 27]. 

Таким образом, в основу дюрренматтовской трактовки образа Шевченко положен 
синтез художнической саморефлексии самого Дюрренматта и его понимания феномена 
поэтической натуры вообще. Этот синтез снабжен элементами субверсии, нацеленной 
на расшатывание стереотипов мифологизированного общественного мнения, и более 
или менее скрытой политической полемики с господствующей идеологической догмой. 
При этом, дюрренматтовская трактовка по сути, полностью исключает конкретный фак-
тический материал, касающийся жизни и творчества украинского поэта. Удивительно, 
впрочем, что, выстраивая столь рискованную теоретическую конструкцию, Дюрренматт 
ни разу и ни в чем не ошибся. Все, что он из своих представлений перенес на Шев-
ченко, действительно соответствует психологическим, эмоциональным, социальным и 
экзистенциальным параметрам личности украинского поэта, свойственному ему духу 
отрицания и борьбы. У него в самом деле получился по-своему точный портрет живо-
го человека, причем портрет, по-своему точно противопоставленный той иконе, которая 
вытеснила в национальном сознании образ и дух реального поэта. 

После 1964 года Дюрренматт еще дважды побывал в Советском Союзе, дистиллиро-
вав из своих путешествий новые картины изменявшейся с течением времени страны. В 
этих картинах есть свои прозрения и просчеты. Но ни одна из них не достигает, как мне 
кажется, той степени адекватности и прогностичности, которая свойственна короткой 
речи о Шевченко. Мне кажется также, что эта исключительность имеет свое объяснение. 
В дюрренматтовских размышлениях о Шевченко главной площадкой познания чужого 
мира является литература – жизненная ниша писателя, место, в котором он всегда дома, 
независимо от того, где находится этот дом. Именно поэтому дюрренматтовский взгляд 
на чужой мир, представленный фигурой фактически неизвестного ему поэта, здесь при-
обретает ясность и глубину. Литература здесь становится нитью Ариадны, способной 
провести мысль познания через непостижимый лабиринт чужого мира. В этом смысле 
«неудавшаяся» речь Дюрренматта удалась как нельзя лучше. 
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MAIN ASPECTS OF INTERCULTURAL BUSINESS AND LEGAL 
COMMUNICATION

У статті  розглядаються основні аспекти міжкультурної ділової комунікації в 
контексті створення сприятливих умов для її успішного здійснення. Аналізуються роз-
біжності між континентальною системою права та системою загального права. На-
водяться лінгвістичні та культурні імплікації використання англійської мови як надна-
ціональної мови. 

Ключові слова: правова комунікація, лінгва франка, переклад, теорія Скопос, конти-
нентальне право, загальне право.

В статье рассматриваются основные аспекты межкультурной деловой коммуни-
кации в контексте создания благоприятных условий для ее успешного осуществления. 
Анализируются расхождения между континентальной правовой системой и системой 
общего права. Представлены лингвистические и культурные импликации использования 
английского языка как наднационального языка.  

Ключевые слова: правовая коммуникация, лингва франка, перевод, теория Скопос, 
континентальное право, общее право.

The article deals with the main aspects of intercultural business communication in the 
context of favourable conditions. Differences between continental and common law legal 
systems are analysed. Certain linguistic and cultural implications of the use of English as a 
international language are presented. 

Key words: legal communication, lingua franca, translation, Skopos theory, continental 
law, common law.
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In the contemporary business world partners belonging to different nations, and hence 
different cultures, conduct business operations in either the language of one of the parties in-
volved or in a third, neutral language, serving as lingua franca. Thus, language skills, as an 
essential component of the communicative competence, imply a certain extent of implicit or 
explicit translating and interpreting. The functionalist approaches in translation science, and 
most of all the Skopos theory by J. H. Vermeer, view translation as an intercultural transfer, 
which inevitably entails taking into account intercultural differences. As intercultural business 
communication is directly affected by the legal systems of the cultures involved, the com-
municating parties need to be acquainted with both the source and target legal systems. This 
is especially the case with English, as the Anglo-American legal system, based essentially on 
common law, differs substantially from continental law, to which most of the European coun-
tries belong. English as the world’s most commonly used lingua franca will have to be adapted 
to its new function by adopting terms and concepts from other cultures and, within the EU, take 
into consideration the existing discrepancies between the continental and the Anglo-American 
legal systems. 

Within intercultural business communication translating is viewed as a communicative 
activity occurring between a source and a target language, culture by using verbal (texts) and 
non-verbal signs. The purpose of this activity is to enable communication across culture and 
language barriers, and due to this fact it has to take into account cultural differences. 

Translation science – especially the so-called functionalist approaches – places special em-
phasis on purpose, i. e. function and cultural embeddedness as essential features of the source/
target texts, and thus seems to provide an adequate theoretical basis for translation in a business 
environment. By taking up concepts from communication and action theory the functionalist 
approaches in translation science define translation as a purpose-driven communicative action 
[1: 7ss] involving not only the traditional functions of a sender and a receiver, but also a series 
of other roles and players: the initiator: the company or individual who needs the translation; 
the commissioner: the individual who contacts the translator; the source-text producer: the 
individual who composes the source-text; the target text producer: the translator; the target 
text user: the person(s) by whom the target-text is used; the target text receiver(s): the final 
recipient(s) of the target-text. 

In certain situations some of these roles may overlap, e. g. the source-text producer may at 
the same time be the initiator and/or commissioner or even the translator. 

Translation as a communicative activity pursues a certain purpose or goal, which the Ger-
man scholar H. Vermeer terms Skopos (Greek for ‘aim’ or ‘purpose’). This purpose determines 
the translation method and strategies to be used in order to produce a functionally adequate 
translation. Moreover, translation takes place in concrete definable situations, limited in time 
and space, and involve members of different cultures. These situations can be said to be embed-
ded in given cultures, which, in turn, stipulate the situations [2]. Within a cultural community 
the situations of a sender and a receiver generally overlap enough for communication to take 
place, whereas in cases when they belong to different cultures, an intermediary, i.e. a translator, 
might be needed to enable communication. In some situations the sender will act as a transla-
tor as well. So translation is an intercultural transfer, within which communicative verbal and 
non-verbal signs are transferred from one language into another. In order to enable this kind of 
transfer, especially with relation to its non-verbal aspects, a good knowledge of the source and 
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target culture is needed, and the translator, i. e. participant in intercultural communication, has 
to act as an intercultural expert. According to Christiane Nord [3: 34] translating means com-
paring cultures, interpreting source-culture phenomena in the light of one’s own knowledge of 
that culture, from either inside or outside, depending on whether one translates from or into 
one’s native language and culture. Language is an essential means of communication, but it has 
to be used in the context of corresponding culture.

Besides a good command of the language, participants in intercultural business commu-
nication need to have a thorough knowledge of other aspects of the cultures involved, which 
have to be taken into consideration in order to prevent communication problems or even com-
munication breakdowns. 

Some of these aspects can be deduced from the following definition of culture by Vermeer 
[4]: culture is ‘the entire setting of norms and conventions an individual as a member of his so-
ciety must know in order to be “like everybody” – or to be able to be different from everybody.’ 

In international business communication, norms affecting communicative situations cer-
tainly include the legal system. In order to avoid communication problems, participants require 
a good knowledge of the legal systems of both the source and the target culture.

The legal systems of the parties involved directly affect communicative situations through 
the legal provisions and regulations applying to concrete business transactions and business 
relations in general. Accordingly, participants have to agree which legal system will be adopted 
as the communication framework. Within this communication framework legal concepts have 
to be translated (culturally transferred) from one language/culture/legal system into another. 

Gérard-René de Groot (Professor of Comparative and Private International Law at Maas-
tricht University, the Netherlands) points out that the crucial issue to be taken into considera-
tion when translating legal concepts is the fact that ‘the language of the law is very much a 
system-bound language, i.e. a language related to a specific legal system. Translators of legal 
terminology are obliged therefore to practice comparative law.’ [5: 21ss]. Legal systems differ 
from one state to another, and so far no standardised international legal terminology has come 
into existence. Every state (sometimes even regions within a state) has developed independent 
legal terminologies, whereas a multilingual international legal terminology is being only gradu-
ally created within supranational legal systems, such as the law of the European Union, and is 
being introduced in single areas of the European law as they undergo harmonisation. 

When translating from one legal system into another the differences existing between them 
have to be considered. Sandrini points out that in essence the translatability of legal texts de-
pends directly on the relatedness of the legal systems involved in the translation [6: 17]. Legal 
systems exist independently from the legal languages they use and are created through social 
and political circumstances. There is no direct correlation between legal language and legal 
systems. One legal system may use different legal languages (Canada, Switzerland, Italy, Aus-
tria, Belgium, etc.), while one language area may be divided into different legal systems, as is 
the case in the United Kingdom. 

If the legal systems are analysed as to their sources, their historical background, the extent 
of codification and specific legal institutes applied within them, some legal families show a 
greater relatedness than others. The legal systems pertaining to the so-called civil (i. e. conti-
nental) law, which includes the Romanic, the German and the Nordic legal systems, are rela-
tively related. They have common foundations in the Roman legal tradition and are character-
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ised by codification – the most important rules and regulations are set out in written sources of 
law. In the case of the continental legal systems, a considerable closeness with respect to the 
legal concepts applied can be expected. On the other hand, the legal systems of other coun-
tries and cultures, derived from different traditions, are difficult to compare – such as the Far-
Eastern, the Islamic, the Hindu, and finally the so-called Anglo-American legal family, based 
on common law, equity and statute law. Within the Anglo-American legal family, common law 
is the legal system in force in England, Wales and with some differences in the USA, whereas 
Scotland and Ireland have substantially different legal systems related to the continental law, 
similarly to the legal system of Lousiana, which has its foundations in the French law. 

The distinctions mentioned above certainly affect the translatability of terms from/into dif-
ferent legal languages, as there is no complete equivalence between the legal concepts. Accord-
ing to de Groot, the first stage in translating legal concepts involves studying the meaning of 
the source-language legal term to be translated. Then, after having compared the legal systems 
involved, a term with the same content must be sought in the target-language legal system, i. e. 
equivalents for the source-language legal terms have to be found in the target legal language. If 
no acceptable equivalents can be found due to non-relatedness of the legal systems, one of the 
following subsidiary solutions can be applied: using the source- language term in its original or 
transcribed version, using a paraphrase or creating a neologism, i. e. using a term in the target-
language that does not form part of the existing target-language terminology, if necessary with 
an explanatory footnote [5: 25]. 

The level of equivalence of the terms depends on the extent of relatedness of the legal 
systems (and not of the languages) involved. The relatedness of languages may, in some cases, 
even cause the creation of so-called false friends, such as the German Direktor versus the Eng-
lish director. When deciding on the solution to be reached, the context of the translation, its 
purpose (skopos) and the character of the text play an important role. A wide range of skopos 
is possible – from a mere information on the source text for a receiver who does not speak the 
target language to a translation, which will have the status of an authentic text parallel to the 
source text (as is the case with international contracts made in two or even more equivalent 
language versions).  

In the case of legal translation explicit or implicit information about the intended target text 
should indicate, among others, the legal system to be observed as communication framework. 

In comparative law, the dichotomy civil (i. e. continental) versus common law (case-law), 
which is not based on written, codified legal sources, is widely discussed. 

The fundamental sources of the Anglo-American legal system are common law, equity and 
statute law. Common law is often described as judgemade law, which is not based on written 
codes but on precedents, i. e. decisions of judges taken in previous legal cases. Equity, on the 
other hand, is a term referring to a system of rules, which are applied in addition to common 
law and have no equivalent in the continental legal system. Finally, the term statute law applies 
to written law (e. g. the Acts of Parliament), those legal sources, which exist in written form in 
the Anglo-American legal system. 

The discrepancies between common and continental law are reflected in the frequent lack 
of equivalence between the terms and concepts used in the two legal systems. 

The legal representative authorized to act in court, for example, who is called Rechstanwalt 
in German, avvocato in Italian, адвокат in Ukrainian, and has a basic role in every continental 
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legal system, has no direct equivalent in the Anglo-Saxon system, as its corresponding transla-
tion may either be barrister (authorized to appear in a superior court) or solicitor (who may only 
appear in an inferior court) in the United Kingdom, or attorney-at-law in the USA. 

Within the scope of international business and legal communication the lack of equivalence 
in the field of company law is especially relevant. The Anglo-American company law does not 
distinguish between the categories of Kapitalgesellschaften / società di capitali / корпорація 
and Personengesellschaften / società di persone / партнерство, but merely between incorpo-
rated companies, which have the status of legal persons, and unincorporated ones, which have 
no legal personality.  

Other cases of non-equivalence derive from the fact that two opposite governance systems 
are applied in public limited companies, the Anglo- Saxon one-tier and the continental Euro-
pean two-tier systems. Namely, the one-tier system has only one governing body, the board 
of directors, whereas in the two-tier system there are two governing bodies, the management 
board (Vorstand / consiglio d’amministrazione / правління) and the supervisory board (Aufsi-
chtsrat / collegio sindacale / наглядова рада). The terms management board and supervisory 
board do not exist in the Anglo-American legal language and can be classified as neologisms 
according to de Groot. In practice, the executive (inside) directors have a function similar to the 
role of the members of the management board in the continental system and the non-executive 
directors - to that of the members of the supervisory board. 

The problems deriving from the discrepancy between common law and continental law are 
also felt within the European Union where English is most often used as a lingua franca [7: 72]. 
Namely, when English is used to describe specific aspects and concepts of the European Law 
or of national legal systems belonging to the continental legal family within the EU, there are 
terms used with the meaning attributed to them within the Anglo-American legal system. Such 
terms, being influenced by national law, often cause problems in interpreting international or 
supranational legal texts [8: 283]. 

English will certainly remain the most widely used lingua franca in international business 
communication. English is also the most commonly taught second language in Europe [9]. Ac-
cording to Eurostat data in upper secondary education, for instance, some 94.6 % of all EU-27 
students at ISCED level 3 were studying English as a foreign language in 2009 [10]. The member-
states of the European Union use a wide variety of languages and presently there are 23 different 
official languages. Due to the language policy of the European Union, which promotes the impor-
tance of the languages of its member-states, other languages will certainly gain ground, besides 
English, in the future. On the other hand, although the EU attempts to provide equal treatment 
for all member-state languages, this generally requires large amounts of time and money and 
therefore the need for a common language that could be used by every member to communicate 
with everyone else is strongly felt. The ELFE (English as a lingua franca for Europe) project will 
therefore have to be developed more intensely in order to establish feasible standards applying 
to this prospective common European language. In order to function as a proper lingua franca, 
ELFE will have to include so-called Euro-English terms, i. e. English translations of European 
concepts that are not native to English-speaking countries. Due to the United Kingdom’s in-
volvement in the European Union these terms will have to be adopted by and included into the 
vocabulary of the native-speakers of English as well. Accordingly, English as a lingua franca and 
its terms will certainly have an impact on the native-speakers’ varieties of English worldwide, in 
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that not only will new words enter their vocabulary, but as a consequence, new concepts will be 
transferred into the corresponding cultures. An example of such cultural and linguistic interfer-
ence was provided by the Prime Minister of the United Kingdom, Tony Blair, as in his speech 
delivered at the European Parliament on June, 23, 2005, he used the French term delocalisation 
(companies moving operations abroad), a word that did not previously exist in English [11]. With 
the ongoing harmonization of the legal systems of the EU member states, a sort of supranational 
language, legal Euro-English, is being created, which includes terms, which are neologisms with 
respect to the Anglo-American legal language. 

This language, however, lacks a wider cultural dimension and is only linked to the legal 
and political system of the EU. It is a somehow impoverished, deculturised language, which 
has little in common with the languages of the British, American and other English speaking 
cultural communities. It is therefore suitable to be used as a language of communication, but 
not as a language for identification. On the other hand, while becoming acquainted with the 
concepts and terms of this lingua franca, native speakers of English will be able to effectively 
communicate with other citizens of the EU, expand and enrich their vocabulary and thus adopt 
new cultural concepts. 

It is therefore to be expected that English as a common language used for communication 
within the EU will contribute to creating a common cultural basis, or elements of a common 
European culture, which will be shared by all its speakers. 

In the field of business and legal communication, where a particular language (e.g. Eng-
lish) is used as a language for specific purposes, the parties interacting in an international en-
vironment should be aware of the fact that, if linked consistently to the Anglo-American legal 
system, the English language offers no suitable equivalent for many terms and notions existing 
in legal systems belonging to the so-called continental legal family and that often, when refer-
ring to concepts from continental law, neologisms (such as many Euro-English terms) should 
be used. The discrepancy between common and continental law requires the parties involved to 
be acquainted with and consistently observe the legal systems underlying the business relation. 
The principle of the socio-cultural embeddedness of a language will thus have to be applied 
very carefully, while taking into account the potential problems deriving from the use of Eng-
lish as a lingua franca. 
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роЛЬ СтЕрЕотиПов в мЕЖКуЛЬтурной КоммуниКаЦии

Стаття присвячена розгляду мiсця i ролi стереотипiв як конвенцiональних способiв 
поведiнки в процесi мiжкультурної комунiкацii. Здійснюється аналiз вербальної пoве- 
дiнки крізь призму мовних i комунiкативних стереотипiв як моделей культури.

Ключовi слова: культура, стереотип, мовна поведiнка, мiжкультурна комунiкацiя.
Статья посвящена рассмотрению места и роли стереотипов как конвенциональных 

способов поведения в процессе межкультурной коммуникации. Проводится анализ вер-
бального поведения сквозь призму языковых и коммуникативных стереотипов как моде-
лей культуры.

Ключевые слова: культура, стереотип,  речевое поведение, межкультурная комму-
никация.

The article deals with the role and place of stereotypes as conventional constituents of 
behavior in the process of intercultural communication. The speech behavior is analyzed in 
terms of language and communicative stereotypes viewed as models of culture.

Key words: culture, stereotype, speech behavior, intercultural communication.

Постоянно усиливающиеся и расширяющиеся процессы глобализации и интеграции 
в различных областях человеческой жизни, увеличение мобильности населения, снятие 
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барьеров и ограничений способствовали росту межкультурной коммуникации. Харак-
терной особенностью коммуникации XXI века является определяющая роль межкуль-
турного и социокультурного контекста.

Важность межкультурного общения в современном мире трудно переоценить. Гар-
моничная межкультурная коммуникация, адекватная интерпретация и понимание пред-
ставителей других культур способны интегрировать социумы, сближать культуры, 
преодолевая предубеждения, негативные стереотипы, межэтнические конфликты, на-
блюдаемые еще со времен Вавилонского столпотворения. Диалог культур в XXI веке 
становится необходимостью, отвечающей глобальным потребностям человечества. 
Успешная коммуникация позволяет не только заключать взаимовыгодные контракты и 
выполнять совместные проекты, но и решать проблемы глобального масштаба – про-
тивостоять угрозе международного терроризма, обеспечивать сохранение природной 
среды обитания, преодолевать кризисные явления в сфере политики, экономики, обра-
зования.

Большинство исследований в области межкультурной коммуникации направлены на 
описание основных проблем и тем межкультурной коммуникации, развитие культурной 
восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных культурах.

Цель настоящей статьи – рассмотреть место и роль стереотипов как конвенциональ-
ных способов поведения в процессе межкультурной коммуникации. Явление стереоти-
пизации представляет интерес как с точки зрения содержания стереотипов, отражающих 
особенности осмысления определенных реалий языковым коллективом, так и с точки зре-
ния выявления функций стереотипов в детерминации общения между социальными груп-
пами и индивидами (один из аспектов изучения неосознанных механизмов поведения). 

Наиболее характерными чертами межкультурного взаимодействия являются принад-
лежность его участников к разным культурам и осознание ими культурных различий. 
Среди социопсихологов хорошо известна типологическая классификация этнокультур 
Г. Хофстеда, который считает, что этнокультуры различаются по четырем ценностным 
принципам: отношение к дистанции и власти (power and distance), стремление к опреде-
ленности (uncertainty avoidance), приверженность к коллективизму или индивидуализму 
(collectivism and individualism), приверженность к мужественности или женственности 
(masculinity and femininity) [1]. Данные параметры широко используются при исследо-
вании поведения представителей разных культур, но из всех параметров именно прин-
цип коллективизма/индивидуализма является наиболее существенной характеристикой, 
дифференцирующей культуры. На основе этой характеристики психологи делят этносы 
на две категории: индивидуалистические культуры Запада и коллективистские культуры 
Востока. Наиболее характерным представителем, прототипом индивидуалистической 
культуры считается Северная Америка, культура Китая – прототипом коллективизма.

Системы культурных ценностей – сложных определенным образом сгруппирован-
ных принципов, определяющих отношения человека с природой, социумом, самим со-
бой, − являются одним из наиболее существенных аспектов, по которому различаются 
культуры. Так в каждой культуре есть свои мифы и героические личности, формы кол-
лективной общенародной фантазии, обобщенно отражающие действительность, пред-
ставления о мире. Многие исследователи указывали, что одной из главных функций 
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мифа является структурирование принятой в обществе парадигмы культурного поведе-
ния. «Миф выступает как высшая форма системности, доступной обыденному знанию; 
обыденное сознание заимствует из мифа некоторые, пусть упрощенные и достаточно 
поверхностные, формы объяснения действительности, предписания к поведению» [2: 
177-178]. Например, культурный миф «о возможности успеха» (the possibility of success 
myth) тесно связан с представлениями американцев о равенстве всех членов общества. 
Образ побеждающего супергероя  (the triumphant individual myth) является прототипом 
современных Билла Гейтса, создателя компании Микрософт, Стива Джобса, основателя 
компании Эппл, и многих других успешных американцев. 

Еще одним аспектом культуры, имеющим важное значение в межкультурной ком-
муникации, является организация социальных отношений. В западных культурах люди 
склонны воспринимать личность как автономное явление, в восточных – как явление, 
определяемое через отношения с другими людьми [3]. Западная концепция личности 
связывается с автономностью, независимостью, регулированием социального поведения 
в соответствии с личными интересами. В коллективистских культурах определение лич-
ности включает взаимоотношения в группе. Исследования психологов свидетельствуют, 
что при решении спорных вопросов в коллективистских культурах существенную роль 
играют интересы коллектива, сохранение групповой гармонии, атмосферы неконфликт-
ности в противоположность индивидуалистическим культурам, отдающим предпочте-
ние таким ценностям, как направленность на себя, личным интересам и достижениям.       

Подобные различия могут иметь определенный эффект в ходе переговоров. Так аме-
риканцы нередко проявляют эгоцентризм, считая, что при ведении переговоров каждая 
сторона руководствуется только своими интересами. Представители коллективистских 
культур обычно стараются традиционно создать соответствующую атмосферу на пере-
говорах, установить взаимопонимание, когда все второстепенные вопросы решены и 
можно приступать к главным.

Не менее существенные трудности в межкультурной коммуникации могут представ-
лять различия невербальных средств выражения, за счет которых, как свидетельствуют 
работы психологов, осуществляется от 60 до 80 % коммуникации [4]. К основным ком-
понентам невербального поведения исследователи относят выражение лица, поведение 
глаз и взгляд, движения тела, внешность/одежду, характеристику голоса (тон, громкость, 
высота, интонация), проксемику (использование пространства), хронемику (исполь-
зование времени), тактильность (использование прикосновений), внешнее окружение 
(мебель, дизайн заполняемого коммуникантом пространства). Элементы невербального 
общения могут существенно отличаться в разных культурах и умение их адекватно ин-
терпретировать является значимым для коммуникации.

Например, считается, что мимическое выражение таких эмоций как радость, удив-
ление, заинтересованность являются универсальными, почти не различаются в культу-
рах. Однако культурные различия есть и здесь. Хорошо известен американский культ 
широкой улыбки, которая имеет более широкий объем сфер применения в сравнении 
с ее русским аналогом. В американском языковом коллективе улыбка как средство вы-
ражения позитивных эмоций используется значительно чаще, в том числе и в обиход-
ных ситуациях в публичной сфере. Она направлена на поддержание коммуникативной 
гармонии между коммуникантами, является средством расположения к себе партнера 
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и часто приобретает функции контактной ритуальной формулы. Мимика русских чаще 
отражает их личные переживания, они не склонны улыбаться столь часто. Представи-
тель русской культуры в США может воспринять профессиональную улыбку официанта 
или торгового агента как знак личной благосклонности. В восточных культурах улыбка 
часто используется как средство «сохранить лицо», скрыть замешательство, страх в по-
тенциально конфликтных ситуациях, что ошибочно интерпретируется представителями 
европейских культур как выражение согласия и удовольствия [5: 156].   

В сфере проксемики между культурами также существуют определенные различия. 
У североамериканцев так называемое личное пространство, т.е. расстояние, которое ин-
дивид поддерживает между собой и другими людьми, несколько больше (от 3 ½ до 4 
футов), чем у представителей большинства европейских культур, в том числе и русской 
культуры. Незнание границ зон коммуникации при межкультурном общении способно 
привести к конфликту, 

поскольку представители разных культур испытывают дискомфорт при общении из-
за незнания правил личной дистанции своего собеседника. Нарушение определенного 
объема пространства может рассматриваться как вторжение во внутренний мир, интим-
ную зону, как недружественный поступок.

Не менее важным фактором в коммуникации является отношение ко времени, кото-
рое служит одним из признаков проявления культуры. Например, мировосприятие аме-
риканцев отличает специфика монохронизма (т.е. временной концентрации), в то время 
как особенность русского мировоззрения состоит в полихронизме (т.е. временной декон-
центрации) [6: 46]. В США вынуждение ожидания собеседником его партнера по ком-
муникации является грубым нарушением этикетных норм и может рассматриваться как 
неуважение и оскорбление. Считается также, что представители американской культуры 
сконцентрированы на том, чтобы сделать максимально много в течение ограниченно-
го отрезка времени. Русская культура, напротив, относится к полихронной модели, где 
нет такого строгого расписания, индивид может заниматься несколькими делами сразу, 
допускаются отклонения от точного времени. Если в монохронной культуре время по-
стоянно отслеживается, считается, что время – деньги, то в полихронной культуре такой 
необходимости нет, о точном времени часто не задумываются. Как следствие, одной из 
частых помех в межкультурной коммуникации является ситуация, когда один коммуни-
кант оперирует монохронной моделью времени, а его собеседник руководствуется пара-
метрами полихронной модели.

Таким образом, существует множество признаков, различающих этнокультуры. Сте-
реотипы возникают тогда, когда какой-либо из многочисленных признаков приписывает-
ся целой группе или этносу, а также ассоциируется с положительным или отрицательным 
эмоциональным восприятием признака. В качестве объекта стереотипизации могут вы-
ступать любые характеристики этносов. При таком оценочном подходе к стереотипу не 
признаются исключения из общих правил или принципов. Идеологии часто строятся на 
подобном стереотипном мышлении [5: 169]. Как правило, в основе стереотипов имеется 
часть точного описания какой-либо характеристики. Однако проблема в том, что стере-
отипы препятствуют видению других, также важных аспектов явления или поведения, 
они ограничивают наше представление одной или двумя характеристиками, которые и 
рассматриваются как создающие полную картину. Любая стереотипизация является пре-



173

пятствием эффективной межкультурной коммуникации, так как не дает видеть реальные 
различия, существующие между коммуникантами. Особенно деструктивными являются 
негативные стереотипы.

Негативные стереотипы строятся на контрасте двух культур или групп по какому-ли-
бо одному признаку, что рассматривается как проблема для коммуникации. Далее, одной 
из групп, ее характеристике, дается позитивная оценка, а другой группе – отрицательная. 
Например, представитель американских деловых кругов может заявить, что проблема 
переговоров в том, что его российские партнеры по бизнесу не хотят или отказываются 
обсуждать заявленную тему так, как это традиционно принято в их сообществе. Простое 
описательное различие ведет к идее, что члены одной группы активно пытаются сделать 
переговорный процесс трудным. Подобный подход может провоцировать предрассудки, 
ложные образы этнических групп. 

На наш взгляд, более целесообразным является другой подход к стереотипу (неоце-
ночный), при котором стереотип рассматривается как конституирующий (конвенцио-
нальный) способ поведения. 

Данный подход согласуется с понятием «фрейма» у Ч. Филлмора, подразумевающе-
го особую унифицированную организацию знания, составляющую необходимое пред-
варительное условие нашей способности к пониманию тесно связанных между собой 
слов [7: 54]. Некоторые фреймы являются врожденными, в том смысле, что естественно 
и неизбежно возникают в процессе когнитивного развития каждого человека. Другие 
фреймы усваиваются из опыта или обучения.

Ю.В.Прохоров связывает стереотипизацию общения с потребностью самосознания 
и самоидентификации представителей определенной этнокультуры, а также с реальной 
потребностью упорядочения, упрощения организации общения в стандартных для дея-
тельности данного этноса условиях [8: 68]. 

Таким образом, стереотип проявляется как форма стереотипа поведения: он осозна-
ется как конвенциональный способ деятельности, как конститутивное правило, лежащее 
в основе деятельности этноса. По-мнению И.И.Токаревой, подобные стереотипы рече-
вого поведения могут быть представлены  системой уровней, соответствующих уровням 
понимания речи: от структурно-языкового до интенционально-смыслового и системой 
соответствующих единиц. Стереотипы речевого поведения языкового коллектива прояв-
ляют себя в сопоставлении со стереотипами другого языкового коллектива и могут оце-
ниваться как этноспецифические на основе инвариантных коммуникативных интенций 
и соответствующих коммуникативных действий [9: 62]. 

В отличие от языковых, коммуникативные стереотипы отличаются интенциональ-
ностью, интерактивностью, включенностью в деятельностный контекст. При этом при 
инвариантной коммуникативной ситуации возможно совершение разных речевых дей-
ствий. Подобные различия инспирируются регулятивной ролью этнокультуры [10: 18].

Рассмотрим ряд примеров коммуникативных действий с точки зрения соотношения 
в них языковых и коммуникативных стереотипов в американском и русском языковых 
коллективах.

Одним из наиболее распространенных интерактивных действий  является привет-
ствие. В американском языковом коллективе наиболее частотные формулы приветствия 
– социально-нейтральные стереотипы, строящиеся по модели разговорных формул с эл-
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липтированной структурой: Hi! Hello! How are you? Данные реплики являются стереоти-
пами вежливого общения, которые базируются на культурном представлении о ценности 
времени и невмешательстве в ход жизни других людей. Приверженность американцев к 
сокращенным именам даже при разном статусе коммуникантов при установлении кон-
такта (e.g. Do call me Andy) также является стереотипом, который контрастирует с бо-
лее официальным русским инициальным контактом (напр. Меня зовут Иван Петрович). 
Американский стереотип в сравнении с русскоязычным речевым действием сокращает 
коммуникативную дистанцию и создает эффект большей демократичности в общении.

Стереотипизированным является и преобладание в американском языковом коллек-
тиве индексальных (интроспективных) видов действий, т.е. действий, которые не явля-
ются чисто реактивными и могут быть вызваны внутренним состоянием субъекта: What 
a beach day! Another glorious day! В целом американцы склонны больше выражать такие 
положительные эмоции как счастье, удовольствие, радость. В то время как в русском 
языковом коллективе чаще выражаются социально зависимые эмоции и чувства (сочув-
ствие, жалость, симпатия). Использование форм выражения сочувствия в американском 
языковом коллективе ограничено и не столь типично, как в русском общении. Оно спо-
собно имплицировать слабость, несостоятельность адресата, недооценку индивидуаль-
ных способностей личности. Неэквивалентность этих поступков в культурах соответ-
ствует их психологическим установкам на индивидуализм или коллективизм. 

Комплимент(похвала) в американской коммуникативной традиции также имеет свои 
особенности. В комплиментах значительно более часто используются экспрессивные 
семантические формы, которые создают извне впечатление гипертрофированной бла-
гожелательности: Fantastic! Amazing! That was unbelievable. Excellent job! You’re a star, 
man. A real one. Комплименты, основанные на стереотипе гипертрофирования эмоций, 
имеют высокую частотность в различных сферах коммуникации, что способно создать 
у русскоязычных впечатление неискренности. Однако важно подчеркнуть, что данный 
модус поведения внутри своей культуры воспринимается как общепринятое, рациональ-
ное, уместное поведение, основанное на конвенциональности как этнокультурных норм, 
так и вербальных средств их выражения.

В убеждении, также одном из наиболее  распространенных в культурах вербаль-
ном действии, проявляются этнокультурные стереотипы. Следует отметить, что при 
универсальном характере убеждающих методов, разработанных еще Аристотелем [11], 
стереотипы проявляют себя в тенденциях и предпочтениях той или иной специфике 
аргументации. Так в американской культуре отдается предпочтение убеждению через 
логико-причинные аргументы и аргументы, связанные с авторитетным мнением экспер-
тов, собственным опытом. Для представителей русской культуры, где эмоциональные 
аргументы часто подчеркивают личную заинтересованность и значимость убеждающе-
го действия, американское убеждение выглядит более как сообщение, а само поведение 
воспринимается как фактуально-приземленное и неискреннее. Для американцев, в свою 
очередь, русское более эмоциональное убеждение не воспринимается как эффективное. 
Наличие в речи аффекта и прямого давления может рассматриваться как конфронтация, 
бескомпромиссность и иметь негативный эффект.

Таким образом, традиционная оценочная трактовка стереотипа приводит к пред-
убеждениям, конфликтам, ложным образам этносов. Интерпретация вербального по-
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ведения через призму стереотипов как моделей культуры демонстрирует особенности 
коллективного мироотображения и позволяет углубить понимание коммуникативного 
поведения в целом, раскрыть всю сложность взаимодействия поведенческих стратегий. 
Межкультурная компетенция, знание этнокультурной специфики речевого поведения, 
проявляющейся в стереотипах речевого поведения, способны не только преодолевать у 
коммуникантов негативное восприятие «чужого» поведения, но могут служить факто-
ром эффективного культурного взаимодействия в различных сферах.
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Про  Когнітивну ЦінніСтЬ іноЗЕмниХ мов 
дЛЯ  наШоЇ  КуЛЬтури

Висвітлена проблема визначення когнітивної цінності мов для формування нової 
міжнародної свідомості як гарантії виживання людства, зокрема для взаєморозуміння 
за умови впровадження ноосферних технологій. Наведено ряд способів оцінки змістов-
них знань у різних видах інформації. Підкреслено важливе значення використання когні-
тивної цінності різних мов для нашої культури вже сьогодні. 

Ключові слова: когнітивна цінність мови, планетарна свідомість, штучний інте-
лект, глобальна культура. 

Освещенная проблема определения когнитивной ценности языков для формирова-
ния нового международного сознания как противодействия экспансии искусственного 
интеллекта. Приведен ряд способов оценки содержательных знаний в разных видах 
информации. Подчеркнута важность использования когнитивной ценности разных 
языков для развития планетарной культуры уже сегодня.

Ключевые слова:  когнитивная ценность, обучение иностранным языкам, плане-
тарное сознание, искусственный интеллект.

The problem of determination of cognitive value of languages. Some methods of estimation 
of contents of knowledge in different types of information are given. These methods don’t 
depend on the type of language. The importance of the usage of cognitive value of different 
languages for world culture today is underlined. 

Keywords: cognitive value, teaching of foreign languages, world consciousness, artificial 
intellect.

Постановка проблеми. Для подолання смуги перманентних глобальних криз і світо-
вого інформаційного вибуху потрібно суттєво посилити  взаєморозуміння різних культур 
світу. Тому важливе значення мають сучасні досягнення когнітивної лінгвістики у визна-
ченні природних особливостей ментальності різних народів та їх мов. Також не потрібно 
доводити, що успіх впровадження рятівних ноосферних технологій прямо залежить від 
врахування ментальності народів, особливо їх мовної компетенції. Саме культура, перш 
за все моральність, а не законодавча база, була і буде основою поведінки людини. А тому 
у навчанні іноземним мовам необхідно врахувати когнітивну цінність відразу двох або 
більше мов. До того ж слід враховувати також насування проблеми виживання людства 
за умови інтенсивного розвитку досконалого штучного інтелекту, для якого не буде ні 
емоційних проблем, ні перешкод у спілкуванні в світових мережах. Якщо культура і, 
перш за все наука, не зроблять нових рішучих кроків, то вже сьогодні можна припустити, 
що до того моменту, коли штучний інтелект остаточно обійде у своєму розвитку інтелект 
людський, залишилися 15-20 років. Саме така особливість штучного інтелекту, як здат-
ність до швидкої побудови потужної мережевої свідомості, зробить швидкість зростан-
©   Яненко Л.П., 2012
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ня її ефективності такою, що скоро між людьми і процесорами виникне непереборний 
бар›єр спілкування. Вже сьогодні в розвинених країнах завдяки комп’ютеризації  незна-
чний відсоток населення забезпечує своєю працею життя цілої держави, інші швидко 
деградують в пошуках все нових задоволень. 

До оперативних заходів людства, що можуть не допустити такий жахливий сценарій 
нашої еволюції, слід віднести вивчення основних когнітивних складових мови кожного 
народу для побудови нової основи міжнародного спілкування з метою побудови нашої, 
людської мережевої свідомості і культури, більш потужної, ніж у систем штучного інте-
лекту. Історичні приклади великих дипломатичних і наукових успіхів людей, які знали 
багато мов, доводить вірність такого висновку. Разом з тим, досягнення сучасної ког-
нітивної лінгвістики дозволяють більш оптимально вирішувати це завдання, беручи з 
іноземних мов лише когнітивно значимі концепти, саме ті, які в першу чергу повинні 
бути покладені в основу навчання іноземній мові людей наступного покоління [1]. Тут 
залишається досить не проста проблема, як визначати та оцінювати такі когнітивні еле-
менти різних мов.

виклад основного матеріалу.  Методи оцінювання когнітивної цінності мови мають 
свою специфіку: по-перше, вони різні, тобто не мають спільної одиниці вимірювання; 
по-друге, завжди є відносними й наближеними; по-третє, можуть бути як суб’єктивними, 
так і об’єктивними. Звичайно, під час опрацювання, яке здійснює людина чи комп’ютер, 
бажано спиратися лише на об’єктивні методи. Як нами досліджено, не існує одного-
єдиного методу оцінювання кількості знань у певному мовному фрагменті, прийнятного 
одночасно для всіх мов, а тому використовують різні методи. 

При оцінюванні кількості знань у мовному описі незнакової (графічної, мультиме-
дійної тощо) інформації будь-якого формату слід оцінювати не стільки кількість байтів, 
з яких складається таке графічне повідомлення згідно із сучасними форматами таких 
даних, скільки здатність точно визначити і описати словами потрібний реципієнту гра-
фічний образ. Крім того, незнакові повідомлення також оцінюють за кількістю одиниць 
часу, яку повідомлення займає в ефірі. Оцінювання кількості знакової (вербальної) ін-
формації в повнозначних словах можна здійснювати на основі: 

а) кількості літер, з яких складається знак (слово). При цьому в друкованих ЗМІ під-
раховують також кількість пробілів між словами (для східних (ієрогліфічних) мов — 
кількість ліній, з яких складається ієрогліф). 

б) визначення особливостей об’єкта, що позначається відповідним словом - чим 
більшу кількість деталей має даний об’єкт і чим важче його правильно розпізнати, тим 
більше інформації в цьому слові. 

Інтегральною характеристикою речення іноземною мовою є сумарна кількість на-
явних у ньому слів: чим більша їх кількість, тим більшою є кількість наявної в ньому ін-
формації. Середнє значення кількості слів у простих реченнях, як відомо, становить 7±2.  
Сюжетну інформацію оцінюють, виходячи з кількості речень, які містить повідомлення. 
Показником, що тісно пов’язаний із кількістю сюжетної інформації, є довжина повідо-
млення, виміряна в кількості речень. Як відомо, існує певний зв’язок між довжиною по-
відомлення та рівнем кваліфікації реципієнтів, які можуть сприйняти це повідомлення. 
Особливо підкреслимо, що для людини важливим є не просто отримання знань, а отри-
мання саме нових, своєчасних і актуальних знань. Це вже закладено у технології наших 
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конкурентів - кібернетичних систем, що оцінюють інформацію не лише за її кількістю, а 
й за іншими характеристиками. Однією з найважливіших серед них є новизна: будь-яку 
інформацію, яка є в повідомленні, і тотожна тій, що є в пам’яті комп’ютерної системи, 
оцінюють як відому - новизна нульова. Саме нова інформація, а не постійно повторюва-
на, потрібна кібернетичним системам для адаптації й існування в навколишньому світі. 

До головних інструментів оцінювання когнітивної новизни мови відносимо банк 
відомих знань. Новими знаковими знаннями будемо називати такі знання іноземною 
мовою, яких немає в словнику людини або комп’ютерної системи. Новою реченнєвою 
структурою будемо називати таку синтаксичну структуру іноземної мови, якої немає в 
списку синтаксичних конструкцій людини або комп’ютерної системи. Новими контек-
стними знаннями будемо називати такі знання іноземною мовою, які є в певному реченні 
повідомлення, але відсутні у його перекладі. Новими реципієнтськими знаннями будемо 
називати такі знання іноземною мовою, які є в певному реченні повідомлення, але до 
моменту сприйняття цієї сентенції були відсутні в банку знань реципієнта чи групи реци-
пієнтів. Новими суспільними знаннями, тобто абсолютно новими, називаємо такі знання 
іноземною мовою, які є в певному реченні повідомлення, але булі відсутні в банку знань 
даного суспільства до моменту їх сприйняття. Тут цікаво, що психологічні дослідження 
встановили:  пасивний словниковий запас з рідної мови трирічної дитини становить у се-
редньому близько 500, чотирирічної — 1500, п’ятирічної — 2000, шестирічної — 2500, 
а семирічної — 3000 слів. До 12 років словник дитини збільшується зі середньою швид-
кістю 1000 слів на рік, отже, у 12 років складає близько 8000 слів. Тому у повідомленні 
можна використовувати будь-яке слово лише тоді, коли воно є в словнику реципієнта, 
особливо це стосується іноземної для нього мови. Звичайно, в окремих випадках поділ 
на групи реципієнтів повинен бути значно детальнішим. Для підручників з іноземної 
мови рекомендовано, що  відношення кількості нових слів до всіх слів уроку повинно 
перебувати в межах 1,5-5,0%, а оптимально 3,6% - цей показник доречно називати кое-
фіцієнтом новизни повідомлення [2]. Відношення нових слів уроку до всіх слів, що є в 
банку знань реципієнта, може перебувати в межах 2,3-2,5% - цей показник доречно на-
зивати коефіцієнтом адаптованості навчального повідомлення [3]. 

Дуже важливо визначати також якість знань, яку треба контролювати при вивченні 
іноземних мов, від чого прямо залежить можливість сумісності і порозуміння різних на-
родів. Тут слід відслідковувати такі ознаки якості знань, як реальність, нормованість та 
зашумленість. На основі аналізу змісту знань якість слід класифікувати на реальну, не-
реальну (псевдореальну та ірреальну) і невизначену. У суспільстві найвище цінуються 
істинні знання, на перевірку їх істинності можуть витрачати значні фінансові кошти. 
Хибні знання, хибність яких не приховують, в побуті ще називають просто брехнею. 
Хибну інформацію, яку свідомо видають за істинну, називають обманом. Обман часто 
використовують під час виборчих кампаній, звинувачуючи супротивника в тих вчинках, 
яких він не робив (крадіжках, хабарах, порушенні моральних норм тощо). При цьому 
розраховують на те, що, поки супротивник доведе хибність висунутих проти нього зви-
нувачень, він буде переможений на виборах. Окремим порушенням є замовчування пев-
них фактів реального світу, тобто не передавання реципієнтам знань про певні факти. 
Замовчуваннями часто користуються “політики” певного ґатунку чи злочинці для того, 
щоб не зізнаватися в інших скоєних злочинах чи не видати співучасників. Брехню, об-
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ман, дезінформацію та замовчування часто використовують засоби масової інформації у 
пропаганді [4]. 

Важливим для процесу навчання іноземним мовам є нормованість представлення 
знань. У цілому ряді випадків інформація, викладена у формі повідомлень (текстів), по-
винна відповідати певним нормам, наприклад — орфографічним, логічним, компози-
ційним, видавничим, психолінгвістичним тощо. При відхиленні від цих норм у тексті 
виникають помилки. 

Крім звичайних знань, описаних вище, щодо їх якості виділяють також псевдоін-
формацію, параінформацію та метаінформацію. У повідомленні іноземною мовою 
звичайна інформація постійно веде до зростання кількості нової контекстної, реципі-
єнтської чи навіть суспільної інформації. При цьому, збільшенню псевдоінформації в 
повідомленні сприяє наявність тавтологій, перефразувань, повторів, багатозначних слів, 
найрізноманітніших невизначеностей тощо. До числа класичних видів псевдоінформації 
належать професійно виконані гороскопи й пророцтва. Такі види повідомлень містять 
сентенції, які за будь-яких обставин є завжди “істинними” в реальному світі. До параін-
формації належить така, якої нема в повідомленні в явному вигляді, тобто в значеннях 
його слів чи речень, проте вона випливає з нього на основі логічних висновків, заміна од-
них змінних — іншими, загальновідомими асоціаціяціями тощо. Інакше кажучи, параін-
формація — це те, що написано “між рядками”. Класичним прикладом параінформації є 
мораль у байках. Параінформацію часто використовують для створення гумористичних 
повідомлень, зокрема анекдотів, а також у виборчих технологіях з метою дискредитувати 
певного політика. Широко використовують параінформацію і в рекламних повідомлен-
нях. метаінформацією називають таке повідомлення, яке описує інше повідомлення. 
Прикладами метаінформації є огляди преси, реферати, анотації, бібліографічні описи, 
цитування, відгуки, критичні статті тощо. 

Окремо розглянемо поняття цінності істинних реальних знань, які потрібно інтегру-
вати при вивченні іноземних мов. Про цінність інформації можна говорити лише тоді, 
коли перед людьми або кібернетичною системою стоїть чітка цільова функція, тобто 
мета. У повідомленні цінною є такі знання, завдяки яким люди або кібернетичні системи 
досягають поставленої перед собою мети [1,4]. У часі цінність знань є величиною змін-
ною. На неї впливає поява нових знань, потрібних для досягнення мети. Бувають знання, 
які обґрунтовують цінність інших знань, але самі цінними не є. Також нагадаємо про 
складності знань, які потрібно узагальнювати і інтегрувати при вивченні іноземних мов. 
Найпростішою тут є синтаксична складність повідомлення, яка залежить від ступеня 
агрегацiї одних одиниць мови — в інші, наприклад, літер — у слова, слів — у речення, 
речень — у надфразові єдності тощо. Можна сказати, що чим більшу кількість складових 
має певна лінгвістична одиниця (наприклад, слово чи речення), тим важче реципієнтові 
встановити зв›язки мiж цими складовими (літерами, словами чи реченнями) [4]. 

У нашому випадку дослідження можливостей інтегрувати когнітивні елементи іно-
земних мов при їх вивченні з метою формування глобальної свідомості людства, поки 
ще не пізно, важливою проблемою є компресування (ущільнення) знань та їх охорони 
від систем штучного інтелекту. Під час підготовки й передачі повідомлень часто виникає 
таке завдання: зкомпресувати (ущільнити) потрібний «квант» знань так, щоби ці знання 
займали менший, ніж було спочатку, об’єм носія інформації та/або щоб їх можна було пе-
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редати за коротший відрізок часу. Зменшення об’ємів веде до розроблення досконаліших 
носіїв інформації, а зменшення тривалості часу передачі — до вибору оптимальніших 
способів кодування інформації. У науковій літературі широко використовують такі спо-
соби компресування: таблиці, формули, шаблони.

висновки. Вступ людства в епоху перманентних криз, глобалізації і потреби стрім-
кого розвитку штучного інтелекту для пошуку виходу зі стану інформаційного вибуху 
потребує прискореного створення ноосферного розуму як нової якості глобальної сві-
домості саме людей. За умови швидкого зростання мережевої свідомості штучного інте-
лекту потрібно прискорити інтеграцію менталітетів та знань всіх народів зі створенням 
контрольованих людьми ноосферних технологій. Одним з шляхів практичної допомоги у 
створенні такої єдиної глобальної свідомості людства є дослідження та інтеграція когні-
тивної складової мов різних народів з формуванням інтегральних баз знань, зрозумілих, 
доступних і підконтрольних саме людям всіх країн.  
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новітні нЕоЛогіЗми та інШомовні ЗаПоЗичЕннЯ
й ПроБЛЕми КуЛЬтури уКраЇнСЬКоЇ мови

На матеріалі сучасної української мови розглядаються деякі, переважно новітні, 
лексичні факти, явища і тенденції, що свідчать про необхідність критичного ставлен-
ня й ретельного відбору іншомовних запозичень, насамперед із англійської мови, надмір-
на кількість яких становить уже певну мовно-культурну проблему.

Ключові слова: культура мови, запозичення, неологізми.
На материале современного украинского языка рассматриваются некоторые, преи-

мущественно новейшие, лексические факты, явления и тенденции, свидетельствующие 
о необходимости критического отношения и тщательного отбора иноязычных заим-
ствований, прежде всего из английского языка, чрезмерное количество которых пред-
ставляет уже определенную языково-культурную проблему. 

Ключевые слова: культура речи, заимствования, неологизмы. 
The article, based on material of modern Ukrainian, deals with some mainly newest lexical 

facts, phenomena and tendencies as evidence of critical attitude to and thorough selection of 
loan-words coming from other languages, mainly from English, since their excessive number is 
already a certain lingua-cultural problem.      

Key words: speech culture, loan-words, neologisms.  
 
На початку - кілька рядків із роману російського класика Василя Ґроссмана «Життя і 

доля», в якому йдеться про період битви під Сталінградом: «Историки с мировыми име-
нами, математики, астрономы, литературоведы, географы, знатоки мировой живописи, 
ученые, владеющие санскритом и древними кельтскими наречиями, не имели никакого 
применения в системе ГУЛАГа. Лагерь в своем развитии еще  не дорос до использова-
ния этих людей по специальности. Они работали чернорабочими либо так называемыми 
придурками на мелких конторских работах и в культурно-воспитательной   части – КВЧ, 
либо болтались в инвалидных лагерях, не находя применения своим знаниям, часто 
огромным, имеющим не только всероссийскую, но и мировую ценность». 

Варто згадати й інший сюжет, стосовний уже цілком конкретної наукової постаті – 
видатного вітчизняного мовознавця і визнаного поліглота академіка А. Ю. Кримського, 
одного з засновників ВУАН, що помер у кустанайській в’язниці 1942 р. Коли під час 
©   Пономаренко В.П., 2012
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чергового допиту йому підсовували папірець із «зізнанням», академік мовчки виправляв 
численні помилки і повертав листок слідчому, після чого той іще більше шаленів.

Можливо, це деяке перебільшення, але іноді складається враження того, що ми ще не 
вийшли остаточно з тих часів, а ставлення до мовних питань і мовознавців у суспільстві 
не зазнало істотних позитивних змін.  

Але ж мова – це не тільки спілкування, а й кращий, гуманніший світ – як у широкому, 
так і в особистісному розумінні. Адже, як просто і мудро сказав іще сто років тому ав-
стрійський філософ Л. Вітґенштейн, Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner 
Welt - «Межі моєї мови є межами мого світу». Тож діяльність науковця-мовника має бути 
спрямованою саме на розширення і, водночас, «делімітацію» цих меж у різних вимірах. 

Названа в заголовку тема видається не тільки проблемною, а й критичною, якщо зва-
жити на загрозливо значну кількість іншомовних слів, які з’явилися протягом останніх 
двох десятиліть і продовжують з’являтися в українській мові. Звісно, що в цьому разі не 
йдеться про запозичення природні, зумовлені об’єктивними причинами. 

Про ці питання вже чимало пишеться, а говориться, звісна річ, іще більше, до того 
ж ситуацією, що складається, переймаються не тільки мовознавці, а й літератори та інші 
діячі культури. 

Так, наприклад, Ліна Костенко в своєму першому прозовому творі під промовис-
тою назвою «Записки українського самашедшого» гірко іронізує: «Наші бренди цілком 
відповідають європейським трендам. Ми вже цілком глобалізувалися. … У нас уже є 
маркети й супермаркети. Холдинґи, лізинґи й консалтинґи. Рейтинґи, брифінги, автоба-
ни й хабвеї. Жлоб-шоу, фаст-фуди і сендвич-бари. Рейдери, трейдери, рокери, брокери, 
кілери, ділери, трасти і педерасти. Все як у людей», а в інших місцях робить невтішний 
висновок про те, що «Нація навіть не косноязика. Нація недорікувата» і взагалі (вустами 
героїні) про «деградацію культурного коду», а також про те, що «Моральний лепрозорій 
розповсюджує коросту слів» [1: 120; 156; 263; 290]. Коментарів ці рядки, вочевидь, не 
потребують. 

Наведений поетесою перелік можна доповнити такими вокабулами, як кластер, по-
стер і блістер, стейк, кейк і брейк, фейс і кейс, до пуловерів додалися турновери, а до 
браузерів – лузери, до фанатиків приєдналися фанати й фани, до алкоголіків – трудого-
ліки з шопоголіками тощо.              

Подібні проблеми характеризують і сучасний стан російської мови. Нещодавно, під 
час зустрічі з діячами культури, президент В. Путін сказав: «Людина формується в культур-
ному середовищі… Натомість ми дедалі більше стикаємося з культурою «фастфудною». 

З прикрістю розмірковує на цю тему знаний кінорежисер і публіцист Станіслав Го-
ворухін (варто процитувати його в оригіналі): «Ох, как многому мы могли бы поучить-
ся у Запада! Какие не ложные, а настоящие ценности могли бы приобрести! А мы что 
переняли? Словечки типа «вау!», «менеджмент», «корпоративная вечеринка». Попкорн, 
гамбургеры, кетчуп, сникерсы – то есть будущие язвы желудков» [2: 315].  

Перше з названих вище слів, що набуло не менш прикрого поширення в сучасному 
українському мовленні, заслуговує на окремий соціолінгвістичний коментар хоча б тому, 
що запозичення вигуків аж ніяк не можна вважати поширеним явищем. А в нас є вже й 
популярна пісенька: «Я скажу тобі вау!»  (із знаком оклику, а в приспіві цей сакрамен-
тальний рядок повторюється чотири рази, тільки з додаванням «а ти…» (з багатокрап-
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кою). Інакше як недолугим мавпуванням назвати це важко. Водночас більшість україн-
ців, які активно вживають цю чужорідну екскламацію, мають у кращому разі приблизне 
уявлення про такі суто українські вигукові слова, як, приміром, Йой!, Агов! або Пробі!

Єдиний подібний приклад знайдено нами в книзі шведського   мовознавця-поліглота 
Е. Ґуннемарка «Мистецтво вивчати мови», де зазначається, зокрема, таке: «Замість «God 
dag!» («Доброго ранку!», «Доброго дня!») у нас тепер частіше за все говорять просто 
«Hej!», практично в будь-якій ситуації. Утім, дедалі частіше від шведів практично будь-
якого віку можна почути й бадьоре «Hello!», взяте з англійської мови» [3: 85]. 

Оскільки ми почали з «музичної паузи», варто зробити принаймні ще одну лінгвістичну 
ремарку з цього приводу. Маємо на увазі горезвісний шансон. Не зовсім зрозуміло, як типово 
французьке слово із значенням ‘пісня’ стало позначати в нас досить специфічний пісенний 
жанр. Цитований вище С. Говорухін у статті під назвою «Музика і музон» робить «парадок-
сальне» відкриття: «Оказывается, по-новорусски chanson – это блатные песни» [2: 346].

Навіть на прикладі декількох слів, що їх наводить Л. Костенко, можна простежити 
основні тенденції, які певною мірою визначають лексичну еволюцію сучасної україн-
ської мови, точніше її значною мірою хибну спрямованість. 

Візьмімо хоча б перші два слова: бренд і тренд, які вже фіксуються сучасними слов-
никами української мови. Тут спостерігається досить своєрідне явище: заміна відносно 
давніх іншомовних запозичень (німецького й латинського походження, тобто марка і 
тенденція) новітніми (англомовними). 

Втім, такі речі не обмежуються суто бізнесовою (діловою) або технічною (насампе-
ред оргтехнічною) сферою, в якій відбуваються особливо інтенсивні мовні процеси, до 
того ж і зворотного характеру, адже швидкий прогрес у цій галузі спричинює поступовий 
вихід із мовного вжитку назв на позначення реалій, які вже можна вважати застарілими 
(відеоплеєр, відеокасета, пейджер, дискета), навіть звична донедавна радянська абре-
віатура ЕОМ (рос. ЭВМ) фактично перетворилася вже на архаїзм, поступившись місцем 
комп’ютерові  (а також ноутбукові, нетбукові, лептопові тощо).     

Відбувається витіснення традиційних (нерідко просто «призабутих» назв, сто-
совних, скажімо, сфери обслуговування (сервісу), і звична колись адміністраторська 
(стійка) перетворилася на незугарний ресепш(е)н. Можливо, не всі поділятимуть нашу 
думку, але, як видається, словосполучення на зразок на ресепшені інакше як потворними 
назвати не можна. 

До цього ж ряду слід віднести й неологізми, належні до інших і різних лексико-се-
мантичних груп, на зразок скутер (чи може хтось сказати, чим цей транспортний засіб 
принципово відрізняється від відомого всім моторолера?), а тату - від татуювання (а 
є ще й татуаж, що тлумачиться як татумакіяж). 

На особливу увагу заслуговує кулінарна сфера, у тому числі пов’язані з нею ботаніч-
ні та зоологічні назви. Тут теж простежується певна тенденція до заміни консолідованих 
у мові запозичень із різних мов новітніми англомовними «ксерокопіями»: так, приміром, 
відомий усім німецький бутерброд, принаймні у сфері громадського харчування, став 
англійським сандвічем, а французький омар - знову ж таки англійським лобстером. 

(До слова, в італійській мові бутерброди й сандвічі традиційно називаються власним 
словом panino, буквально ‘хлібець’, на основі якого утворилася фантазійна «греко-латин-
ська» назва paninoteca (власне ‘бутербродна’.) 
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Щоправда, у випадку з морепродуктами можна говорити про певні історичні або 
навіть соціальні причини. Йдеться про те, що запозичене ще до революції 1917 р. слово 
омар за радянської доби стало майже екзотизмом через невідомість відповідної реалії 
абсолютній більшості мовців, нині ж реалія, так би мовити, повернулася, але вже під 
новою назвою. 

Подібна історія сталася також із маловідомою в наших краях середземноморською 
рослиною, що в ботанічному лексиконі української мови має латинську назву ерука і 
слов’янську гулявник, відомі відносно вузькому колу фахівців. Нині ж, завдяки популяр-
ності закладів, що пропонують страви італійської кухні, багато хто засвоїв італійську на-
зву рукола на позначення «модного» салатного компонента (так називається навіть один 
із ресторанів на Дніпрі). Так само можна згадати з цього приводу слова популярної в 60-і 
роки шкільної пісні на слова російського поета Марка Лисянського в перекладі Бориса 
Олійника: «Через луг, де росте материнка, там, де трави рясні, запашні…». Навряд чи на-
зва трави материнки (вона ж душиця, душинка, лебідка, зіновка) асоціюється в сучасних 
мовців із добре відомою нині приправою орігано. Не менш показовим і цікавим вида-
ється випадок із назвами всесвітньо відомого італійського сиру, що має в нас зумовлену 
історичними обставинами французьку назву пармезан (франц. parmesan – власне ‘парм-
ський’, є відповідником іт. parmigiano). Оскільки назване українське слово давно стало 
раритетним, у наших супермаркетах уже нерідкісний нині продукт виставляється нині під 
малозрозумілою й орфографічно неточною транслітерованою назвою парміджіано, а в 
ресторанах подається під дещо спрощеною й комерційно некоректною назвою «Парма». 

І ще про нові слова італійського походження в українській мові. Якщо такі слова 
(асимільовані вже українською мовою), як піца, спагеті, к’янті, із деяким застереженням 
еспресо (свого часу поширеною на наших теренах була так звана кава-експрес) або навіть 
тирамісу – в дослівному перекладі ‘тягни мене нагору; підніми мене’ є загалом мовно 
й культурологічно виправданими, оскільки позначають суто італійські за походженням 
реалії, що стали надбанням матеріальної культури багатьох країн, то критики, мабуть-
таки, не витримують такі новітні й поширені вже назви, як прошутто (від іт. prosciutto 
‘шинка’, пор. так само новітнє хамон від ісп. jamón ‘т. с.’), ла́те або навіть лате́ (тобто 
просто кава з молоком, назва якої має в основі італійський композит caffelatte, буквально 
‘кавомолоко’, проте в українській назві – мабуть, для зручності - залишилася лише друга 
частина, що означає просто ‘молоко’, до того ж більшість мовців вимовляє її на фран-
цузький кшталт, тобто з наголосом на другому - останньому - складі. Отже, французьке 
за звучанням слово, що відбиває італійську назву молока, стало позначати різновид укра-
їнської кави, поповнивши в такий спосіб горезвісну сім’ю слів-покручів (за образною 
термінологією Р. П. Зорівчак). 

Cлід сказати, що в інших слов’янських і неслов’янських мовах спостерігаються 
певні спроби послабити потік новітніх англіцизмів (насамперед американізмів), про що 
можуть свідчити приклади калькування англомовних слів і словосполучень на зразок 
ісп. perro caliente і порт. cachorro quente ‘хотдог’ (букв. ‘гаряча собака’), морфологічної 
трансформації запозичень для їх природнішого звучання: пор. п. frytki ‘картопля фрі’, 
ісп. hamburguesa ‘гамбургер’, а також поповнення й використання питомої лексики на 
позначення нових реалій шляхом вторинної номінації: п. ciucholand (від ciuchy ‘мот-
лох’) ‘секонд-хенд’, drukarka, іт. stampante, ісп. impresora, порт. impressora ‘принтер’, ісп. 
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vaqueros (букв. ‘пастухи’ або ‘пастуші’) ‘джинси’, palomitas (букв. ‘голубки’) ‘попкорн’ 
і т. д.

Крім того, можна сказати, що майже на офіційному рівні здійснюється контроль із 
метою запобігання проникненню надмірної кількості іншомовних слів до французької 
мови, не кажучи вже про такі традиційно «закриті» мови, як ісландська або ж фінська. 

Рідше зазначається той факт, що підвищення частотності вживання іншомовних слів 
в українській та інших мовах зумовлюється також розширенням семантичного поля дав-
но засвоєних іншомовних лексем – досить згадати, скажімо, укр. формат або проект, 
– останнє слово фактично набуло вже таких значень як ‘програма, план; тема; передача; 
фільм, вистава; захід’.     

Тож одним із практичних завдань, незмінно актуальних для філологів, є пропагу-
вання й поширення мовно-культурних норм. Але скільки б ми не розмірковували в ака-
демічних стінах про нашу піднесену гуманітарну сутність і відповідність цим нормам, 
відразу за нашими вікнами й по той бік інших – неакадемічних - вікон починається й 
поширюється горезвісний «узус». То, може, не надто гучно лунає наш голос?       
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уКраЇнСЬКа ПиСЕмніСтЬ та ЛітЕратурна мова ХіХ –– ПочатКу ХХ 
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В статті розглядається діяльність митців слова ХІХ –– початку ХХ ст., які стояли 
біля витоків розвитку української писемності та літературної мови.

Ключові слова: кириличні видання, писемність, літературна мова, духовність.
В статье рассматривается деятельность мастеров слова ХІХ –– начала ХХ в., 

которые стояли у истоков развития украинской письменности и литературного языка.
Ключевые слова: кириллические издания, письменность, литературный язык, духов- 

ность.
The article deals with the activity of masters of word of the ХІХth –– the beginning of the 

ХХth сentury,  which stood near the  sources of  development of Ukrainian written language 
and literature.

Key words: Cyrillic editions, written languages, literary languages,  spirituality.

Лінгвоцид української мови розпочався ще 1690 р. забороною видрукування книг 
(Петра Могили, К. Транквіліона-Ставровецького, Л. Барановича, інших письменників), і 
закінчився  1991 р.  Лінгвоцид нашої мови –– це 16 царських указів про заборону мови, 
шкіл,  церковних відправ, книг, преси, театральних вистав, інших заходів, а також––4 по-
станови польського Сейму про закриття українських шкіл і культури в Західній Україні 
(1789 ––1924), та до того ж додати ще кілька радянських секретних документів про обме-
ження сфери використання української мови. Офіційна двомовність радянської України 
звелася до одномовності особливо керівної верхівки тоталітарної системи, породивши 
незадоволеність політичною системою громадян СРСР.  Були покоління, які до нас ви-
творили українську мову, і є покоління, які її втратили... Але між ними–– тими, хто ви-
творив і хто втратив, –– були покоління байдужих і пасивних людей –– таких, які не 
говорять мовою, але при потребі напишуть чи скажуть фразу. Пасивне володіння мовою 
–– це не говоріння нею, це слухання, знання, це коли кажуть “я розумію –– мені достат-
ньо”. Ця ситуація дуже небезпечна, адже якщо після творців приходять люди байдужі, то 
значить, що мову буде втрачено...” (1, Сингаївська, с.14).

Українські кириличні видання є свідченнями високої освіченості, культури, мови, 
ідейно-духовної сили української нації, духовно-моральних її ідеалів, вони є важливою 
ланкою в системі вітчизняних і західно-європейських літературних цінностей. За допо-
могою передмов, посвят, післямов, які були в своїй більшості глибокими богословськи-
ми трактатами, кириличні видання розповсюджували серед народу знання, філософські 
роздуми про призначення людини на землі, повчання. Особливе значення мали перед-
мови діячів гуманістичного світогляду, зокрема, Петра Могили, Тараса Земки, Захарії 
Копистенського та ін., які не втратили свого виховного впливу і в наші дні. Вони сво-
їм високим мовно-філософським складом закладали міцне підгрунтя для виховання у 
©   Рева Л.Г., 2012
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нашого народу національної гідності, патріотизму, високих моральних і етичних засад. 
Часом це найцінніший матеріал для вивчення мови, історії, літератури, мистецтва тощо.

 Одним із перших, хто зацікавився мовою української писемності, був Іван Могиль-
ницький (1777-1831) – український культурно-освітній і церковний діяч. Обізнаний з 
минулим рідного краю та його культурними здобутками, у передмові до граматики-трак-
тату “О древности и самобытности южнорусского языка» (1829) він перший серед за-
хідноукраїнських діячів обгрунтував думку про самостійність української мови, вказав 
на необхідність розвитку української літератури народною мовою. У доданій до грама-
тики першій в Україні спробі історично-літературної хрестоматії серед зразків І. Мо-
гильницький наводить переклади Біблії, уривки з творів П. Беринди, І. Галятовського, 
А. Радивиловського, вірші з Богогласника тощо. Ця праця мала надзвичайно важливе 
наукове і громадське значення, оскільки цілі наступні покоління західноукраїнських 
діячів (О. Левицький, Я. Головацький та ін.) керувалися нею в своїй науковій роботі. 
І.Могильницький “першим серед західноукраїнських діячів заклав наукову основу ро-
зуміння “руської мови” як рівноправної і самобутньої серед слов’янських мов, висловив 
думку про потребу української літератури, писаної народною мовою”(2, Нахлік, с. 317).

Цілим “історико-філологічним факультетом” М.Драгоманов назвав Михайла Олек-
сандровича Максимовича (1804-1873) – видатного діяча вітчизняної культури ХІХ  ст., 
вченого-енциклопедиста, члена-кореспондента Російської АН (з 1871). 1823 р. М. Мак-
симович закінчив Московський університет і був залишений при університеті для на-
уково-академічної праці. З липня 1834 він – професор у відкритому тоді Київському 
університеті, а з вересня 1834  до грудня 1835- перший його ректор. М. Максимович 
був першим, “хто в основу своїх етнографічних та літературних праць поклав українські 
переконання, любов до народу й бажання служити йому своєю науковою роботою” (3, 
Дорошенко, с.28).

 Як фольклорист М. Максимович видав 1827 р. у Москві збірку ліричних пісень під 
назвою “Малороссийские песни” з передмовою, яка “для свого часу служила немов лі-
тературним маніфестом народно-романтичного напрямку”( Єфремов С. Історія україн-
ського письменства.- К., 1995.- С. 240). Він акцентував увагу на народній мові, яка про-
довжувала розвиватися в надскладних умовах її придушення та зневаги.

Працюючи з 1835 р. у Тимчасовому комітеті для дослідження старожитностей (з 
1845 – Тимчасова комісія для розгляду давніх актів), М. Максимович підготував і видав 
кілька історичних та літературних пам’яток Київської Русі. В 1834 р. він видає «Украин-
ские народные песни»,(Ч.1. вийшла вже в Києві 1849 р.), які започаткували українську 
наукову фольклористику. Вони мали величезний вплив не тільки на  творчість україн-
ських письменників (М. Костомарова, П. Куліша), галицьких письменників, а й на пись-
менників інших слов’янських країн, Англії, Америки. О.С. Пушкін говорив М. Максимо-
вичу: “А я обираю ваши песни”. Ці збірники “перевернули  старі погляди на українську 
народну поезію, показавши піснями історичними та побутовими красу її, багатство й 
різноманітність” (4, Єфремов, с. 240). Ці високі слова перш за все  стосувалися україн-
ської мови, яка в піснях зазвучала епопейно.  Більше 50 праць М. Максимович присвятив 
проблемам української і російської літератур, фольклору та мовознавства. Він є авто-
ром першої в Україні фундаментальної праці “История древней русской словесности” 
(1839) та “Начатки руской филологии” (1848). М. Максимович був “ворогом всіляких 
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філософських теорій. В приватній розмові з О.М. Новицьким, філософом, богословом, 
психологом (1806-1884), він став заперечувати користь викладання історії філософії в 
університетах, на що йому О.М. відповів: “Якби ви, М.О., училися філософії, то в вашій 
книзі (історії руської літератури, переважно давньої) письменники не чіплялися б один 
за одного, “як старці”, і поділ науки на розділи і періоди не були б так необгрунтовані й 
довільні” (5, Чалий, с. 241). В історії українського письменства та мовознавства  найбіль-
шою заслугою М. Максимовича є те, що в своїх наукових працях він високо оцінював 
народну поезію і обстоював свою думку про її близькі зв’язки з давнім українським 
письменством, особливо з “Словом о полку Ігоревім”, яке він переклав рідною мо-
вою. Одним із перших у вітчизняній науці він розкрив історичне та естетичне значення 
пам’яток давньої літератури -–“Руської правди”, “Повісті временних літ”та  “Слова о 
полку Ігоревім”. 

М. Максимович заснував літературний альманах “Киевлянин”. Він виходив у Києві 
(Кн. 1-2, 1840-41) та Москві (Кн.3, 1850). В альманасі були опубліковані, поруч з істо-
ричними працями та творами українських письменників, статті  самого М Максимовича: 
“О стихотворениях червоно-русских”(1841), “Книжная старина южнорусская” (1849-
1850), в яких він піднімав важливі проблеми розвитку української літератури та мови. 
Альманах давав можливість популяризувати матеріали про Україну, мову та творчість 
українських письменників.

 У роботі “Книжная старина южнорусская” (1849-1850) М. Максимович першим по-
дав цілісну картину національного друкарства. Він познайомив читачів з початком кни-
годрукування кириличним шрифтом, зробив огляд діяльності всіх давніх українських 
друкарень та представив списки виданих ними книг, що досить повно подавали звід 
українських стародруків від початку книгодрукування в Україні до 1800 р. включно. Роз-
гляд київського книгодрукування внаслідок незавершеності праці припинився на 1633 р. 
Як мовознавець, М. Максимович опублікував ряд статей про  класифікацію слов’янських 
мов (1838, 1845, 1850), в яких широко  користувався прикладами з української мови, об-
стоював самостійність і самобутність української мови.

До числа найбільш заслужених діячів українського відродження перших десятиліть 
ХIХ ст. відноситься Ізмаїл Іванович Срезневський (1812-1880). Він народився в м. Ярос-
лаві, але молоді свої роки провів у Харкові, де його батько був професором Харківського 
новозаснованого університету, скінчив цей університет і в 1837 р. став його професором. 
В 1833-38 рр. він видає “Запорожскую старину”, що мала широку популярність і безпе-
речно допомогла розповсюдженню історичних відомостей про Україну, літературу, мову 
і козацтво.В 30-х роках він пише ряд популярно-наукових статей з різних питань україн-
ської історії,  народної словесності та етнографії, перейнятих палкою любов’ю до Украї-
ни. І. Срезневський уклав словник давньоруської мови, високо цінував українську мову, 
пророкуючи їй широке визнання в майбутньому. В статті “Взгляд на памятники украин-
ской народной словесности” (Уч. зап. Имп. Моск. ун-та”, 1834.-Т.VI) він писав: «нечего 
доказывать, что языкъ украинскій (или, какъ угодно называть другимъ, малороссійскій) 
есть языкъ, а не нарЂчіе рускаго или польскаго, какъ доказывали нЂкоторые, и многіе 
увЂрены, что этотъ языкъ есть одинъ изъ богатЂйшихъ языковъ славянскихъ, что онъ 
едвали уступитъ богемскому въ обиліи словъ и выраженій, польскому въ живописности, 
сербскому въ пріятности, что этот языкъ, который будучи еще не обработанъ, можетъ 
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уже сравниться съ языками образованными по гибкости и богатству синтаксическому, 
–– языкъ поэтическій, музыкальный, живописный» (6, Дорошенко, с. 87). 

В першій половині  XIX ст. з’являються огляди історії українського письменства, 
автори яких розглядають сучасні твори у зв’язку з найдавнішими, підкреслюючи нероз-
ривність літературного процесу. Не останню роль в цих працях зіграло питання про рід-
ну мову, якою й були написані ці твори. В 40-х роках XIX ст. з’являються огляди історії 
української літератури західноукраїнських вчених Івана Вагилевича (1811-1866) та Яко-
ва Головацького (1814-1888). І.Вагилевич – український поет-романтик, філолог, фоль-
клорист, етнограф і діяч галицького відродження, був автором першої в Галичині спроби 
нарису історії української літератури “Заміток о руській літературі” (1848) та “Граматики 
малоруського язика”(1845), в яких розповідь про сучасні йому твори пов’язував  із старо-
руським письменством княжої доби.

 Я.Головацький – визначний історик літератури, поет, учений-славіст, педагог, про-
фесор Львівського університету, громадський діяч, один із зачинателів нової української 
літератури на західноукраїнських землях. Разом із М. Шашкевичем та І. Вагилевичем 
належав до “Руської трійці”. В 1837 вони організували випуск альманаху “Русалка Дні-
строва”. 1849 р. Я. Головацький видав “Граматику руського язика”, а також праці “Роз-
права о язиці южноруськім і єго нарічіях” та “Три вступительнії преподаванія о руській 
словесності”, де розглянув долю рідного письменства од “словесності, котра розпочина-
ється аж із прийняттям віри християнської”, до письменників – сучасників автора. “У ви-
кладах моїх,- писав вчений, - гадаю історичним шляхом перейти головніші й важливіші 
творіння народу руського, аби ясніше дух тих творів розпізнати можна було”.

Протиставляючи сучасному життю з його деградацією духу, занепадом рідної мови,  
письменники 20-40-х рр. ХІХ ст. відзначалися новим світосприйняттям, національно-
патріотичним настроєм, прагненням  писати твори рідною мовою про народ, реально 
змальовувати селянське життя. “Як говоримо, так і писати треба”, - говорив Г. Квітка-
Основ’яненко. В цих словах яскраво проявляється національна свідомість, народолюб-
ність, демократичність, щирий гуманізм не лише Квітки, а й інших представників т.зв. 
харківської школи романтиків, до якої належав Амвросій Метлинський (1814-1870) – 
поет, фольклорист, етнограф, видавець, професор Харківського (1843-49) і Київського 
(1849-54) університетів. 1839 р. він публікує збірку: “Думки і пісні та ще дещо”, до якої 
додає вступну статтю “Заметки относительно  южнорусского языка» . 1848 р. він видає 5 
випусків “Южного русского зборника”, де поруч з власними творами та творами інших 
письменників подає статтю “Правописание южнорусского языка или наречия». В 1854 р. 
виходить його збірка  «Народные южнорусские песни». В своїх статтях А. Метлинський 
обгрунтовує естетичну цінність української мови, відзначає її багатобарвність, здатність 
виражати думки і почуття людини. Поетичну творчість А. Метлинського цінували Т. 
Шевченко, М. Костомаров: “більша частина його віршів позначена обдаруванням і від-
мітна особливою художністю”(7,  Костомаров, с. 391).

Найвизначнішим письменником другої половини 50--60-х років ХІХ ст., найактив-
нішим учасником і організатором українського літературного процесу був Пантелеймон 
Олександрович Куліш (1819-1897) – український письменник, літературний критик, 
фольклорист, етнограф, перекладач, історик, публіцист і громадський діяч, “перворядна 
звізда в нашому письменстві”( 8, Франко, с. 288). Під впливом М. Максимовича    заціка-
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вився українською етнографією та історією. Як співробітник Київської Археографічної 
комісії подорожував по Правоборежній Україні, знайомився з її історично-документаль-
ними пам’ятками й місцевими культурними діячами. В 1845 р. переїжджає до Петербур-
га. Тут він засновує власне видавництво (1857), яке відіграло помітну роль у розвитку 
літературного процесу в Україні 50-60-х рр. За безпосередньою участю П. Куліша ви-
йшли: фольклорно-історичний збірник “Записки о Южной Руси”(Т.1-2.-1856-1857); ”В 
історії української етнографії, –– за словами І. Франка,–– ім’я Куліша тривко записане 
його “Записками о Южной Руси”(4, с. 244). В цій праці П. Куліш “показав зразок нового 
методу в етнографічній роботі”. Він не лише подавав записи творів народної поезії, як 
до нього це робили етнографи, а розповідав про співців та оповідачів, про той побутовий 
фон, на якому працював дослідник. Цінність роботи П. Куліша була ще й в тому, що на-
родну творчість він пов’язував із сучасним художнім письменством, підносячи високе 
мистецтво української мови. Т.Шевченко в листі до Я. Кухаренка (9, Кухаренко) 22 квітня 
1857 р. писав про “Записки…”:”Такої доброї книги на нашому язику ще не було друко-
вано… Куліш тут свого нічого не додав, а тільки записав те, що чув од сліпих кобзарів, а 
тим самим і книга його вийшла, книга добра, щира і розумна”. Цю думку він повторив і в 
листі до А. Маркевича (10, Маркович (Маркевич)):”…такої книги, як “Записки о Южной 
Руси”, я ще зроду не читав. Та й не було ще такого добра в руській літературі”. 

П.Куліш був першим професійним українським літературним критиком, автором 
літературно-критичних оглядів:”Про відношення малоросійської словесності до загаль-
норосійської” (1857), “Погляд на українську словесність” (1860) та ін., статей про твор-
чість українських письменників, рецензій, автор численних художніх творів, оповідань, 
повістей, романів, найвидатнішим серед яких є роман “Чорна рада, хроніка 1663 року”, 
-2-а ред. 1857 р., драматичних творів, поетичних збірок, автор художньо-публіцистичних 
праць, науково-популярних нарисів, статей на історичні теми, написаних на основі іс-
торично-архівних джерел та мемуаристики. Він був, за визначенням І. Франка, одним “з 
корифеїв нашої літератури”( 8, Франко, с. 293).

Гортаючи періодику ХІХ ст., опріч всіляких офіційних заборон, на які не могли не 
зреагувати друкарні, вміщено невеличку замітку, яка зачепила душу: “Любопытно также, 
что запрещен малорусский перевод Библии.». І далі: « В христианском государстве, - ци-
туємо статтю “Зачем?” в “Санкт-Петерб. ведомости”.–– 1898.–– №297.––29 окт., –– где 
имеется Евангелие на 70-ти языках и наречиях, в том числе: на вогульском, вотяцком, 
зырянском, калмыцком, латышском, лапландском, осетинском, пермском, єстонском, на 
4-х наречиях татарского языка, на еврейско-польском и еврейско-немецком жаргонах 
(див. каталог Біблійного товариства), славянское население в два десятка миллионов 
душ лишено права читать Святое Писание на своем родном языке”. І знову: « Вся край-
няя непоследовательность такого положения вещей понятна сама собой, без дальнейших 
объяснений. Прибавим разве лишь то, что среди самого духовенства целый ряд лиц дер-
жался мнения о необходимости такого перевода и в проповедях на украинском языке  
старался говорить о религиозных предметах понятным для населения языком (украин-
ские проповеди и изложения священных событий священников: Гречулевича, Опатови-
ча, Бабченко и других» (11, Текущие известия, с. 56). Ось такі невеселі факти. І все ж 
українська книга не вмирала. Завмираючи, вона продовжувала бути серед людей і нести 
у собі той нетлінний заряд, який досі  є незборимим у нашому менталітеті.
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На межі ХІХ – ХХ ст. український переклад Біблії був здійснений П. Кулішем, І. 
Нечуєм-Левицькм та І. Пулюєм, а видано книгу 1903 р. у Відні. Лише  у 2000 р. у Києві   
видавництвом “Рада” здійснено перевидання цієї Біблії з вступним словом та редакцією 
В. Шендеровського. А у 2002 р., також у Києві, в Українському Біблійному товаристві, 
перевидано Біблію в перекладі І. Огієнка.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. в українській літературі значно активізувався, якщо 
не досяг найвищого рівня, інтерес до Біблії, чому, безумовно, сприяв збіг історичних 
обставин: поява друком перекладу Святого Письма українською мовою та посилення 
процесів національного відродження (12, Шумило, с. 8).

Дальшим кроком  влади, що посилював заборону українського друку, був Емський 
акт (1876), підписаний царем Олександром ІІ, доповнений новими дискримінаційними 
заходами про заборону друку і поширення книг українською мовою. Як наслідок Ем-
ського указу – у 1877 р.  не було надруковано жодної книги українською мовою. Цим 
указом не дозволялися також театральні вистави українською мовою, прилюдні читання 
українською мовою тощо. Проте і на західноукраїнських землях зазнавала українська 
культура жорстоких переслідувань, утисків. І. Франко був тричі заарештований, очолю-
вані ним журнали закривалися. 

З першим подувом реакції одні з українців опинилися на засланні, інші самі на 
якийсь час сходять зі сцени в Росії:”ще інші, з зв’язаними руками, ніякої змоги не мають 
виступити на арені публічної діяльності…, але багато й зовсім пропадає для рідного 
краю, не маючи де свої сили прикласти. Наступає в історії українства новий антракт до 
1870-х років, під час якого очі українців звертаються до Галичини…”( 4, Єфремов, с. 
390). Основний  зміст і прагнення царських репресій полягали в тому, щоб “змертвити 
українське письменство так, щоб не тільки не мало воно ніякого впливу на громадянство, 
але позбулось і внутрішніх підстав для свого існування”(4,  Єфремов, с. 501).

Оглядаючись у минуле рідного народу, І. Франко з гірким болем констатував: “Скіль-
ки важкого зусилля! Скільки душевних і фізичних мук! Скільки розбитих надій, розтоп-
таних екзистенцій, загорених талантів, змарнованих сил і характерів! І як помалу, важко, 
майже мікроскопійно йшли перші кроки!” (8, Франко, с. 510). Однак і в цих важких 
умовах переслідувань і утисків українська культура, мова зміцнювались і розвивались.

Особливо велика заслуга в дослідженні давніх творів українського письменства, 
в побудові синтетичного курсу історії української літератури належить Івану Яковичу 
Франкові (1856-1916), видатному поетові, прозаїку, драматургу, критику, історику, ви-
давцю, перекладачу, етнографу, вченому-енциклопедисту, громадському діячеві, багато-
гранна творчість якого стала надбанням світової класики. У своїх численних збірках та 
дослідженнях у галузі фольклору та  етнографії: “Жіноча неволя в руських піснях на-
родних” (1883), “Студії над народними українськими піснями”(1907), “Галицько-руські 
приповідки”: В 3 т. – Т.1-3.- 1905-1910, І. Франко наголошував, що вивчати народну твор-
чість треба в нерозривному зв’язку з історією народу, з його національною свідомістю та 
соціальним почуттям. Праці І.Франка “Говоримо на вовка - скажімо і за вовка”, “Етимо-
логія і фонетика в южноруській літературі” та ін. відіграли значну роль у дослідженні та 
вивченні української мови. 

У 80-90 рр. XIX ст. розпочинається діяльність одного з найвидатніших представни-
ків українського народництва Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910) – українсько-
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го письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, фольклориста, 
історика, публіциста, видавця, громадсько-культурного діяча. Вся його публіцистична, 
історико-літературна діяльність була спрямована на пропаганду культурницької повсяк-
денної праці, щоб, за словами Грінченка, “виробилася з української нації національно-
самосвідома освічена громада”, яка могла б користуватися всіма здобутками культури. 
Письменницька діяльність Б. Грінченка, якого І. Франко назвав талановитим поетом, 
безпосередньо пов’язана з публіцистичною. Побутово-реалістичні твори піднімали зло-
боденні питання сучасності, що зумовлювало їх популярність. Б. Грінченко відомий і 
як етнограф. Йому належать етнографічні дослідження й збірки народної творчості – 
«Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях» 
(1895-1899), “Пісні та думки” (1895), “Думи кобзарські” та ін., а також перший біблі-
ографічний покажчик “Литература украинского фольклора. 1777-1900” (1901). Велику 
цінність становить підготовлений і виданий Б. Грінченком “Словарь української мови” 
(Т.1–– 4.–– К., 1907––1909), удостоєний Російською АН другої премії ім. М. Костомаро-
ва. Матеріал словника охоплює етнографічні записи й літературні твори 1798-1870 рр., 
майже весь документований, словник є одним із найкращих у слов’янській лексикології. 
У вступі Б. Грінченко подає цінний огляд української лексикології.

Після 1876 р. майже вся літературна діяльність переноситься до Галичини. В 90-х рр. 
після глухої реакції 80-х рр. в Україні розпочинається систематична наукова праця навко-
ло Товариства ім. Шевченка (1873-1892), яке було організовано у Львові за ініціативою 
діячів із Східної і центральної України на чолі з О. Кониським з метою створення бази 
для вільного розвитку літератури й науки по за російської цензури і адміністративних 
утисків. У 1893р. заходами О. Кониського і В. Антоновича ця фундація була реоргані-
зована в Наукове товариство ім. Шевченка. Першим головою НТШ був О. Барвінський. 
Товариство почало видавати “Записки НТШ”. Особливого розвитку НТШ набуло під ке-
рівництвом М. Грушевського, який переїхав з Києва до Львова, і 1894 р. зайняв кафедру 
всесвітньої історії у Львівському університеті.

Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) – історик, літературознавець, публі-
цист, політичний, громадський і державний  діяч, Голова Української Центральної Ради. 
Народився в м. Холм (нині – Польща). Закінчив Київський університет (1890). За гро-
мадську діяльність та організаторство Української національно-демократичної партії в 
Галичині (1899), засновництво Товариства українських поступовців (1908), 1914 р. був 
заарештований і засланий до Симбірська. А 1917 р обраний Головою Української Цен-
тральної  Ради. За уряду гетьмана П. Скоропадського перебував у підпіллі, з 1919 р. – в 
еміграції (Відень, Прага, Берлін, Женева, Париж). З 1923 р. – дійсний член ВУАН. У 1924 
р. повернувся в Україну. Очолював кафедру історії України, історичний відділ ВУАН. З 
1929 р. – академік АН СРСР. 1931 р. заарештований ДПУ і звинувачений у керівництві 
“Українським національним центром” та в антирадянській діяльності. З кінця 1930 по 
1934 рр. змушений працювати у Москві, де й помер 25 листопада. Похований на Байко-
вому цвинтарі у Києві.

М. Грушевський об’єднав навколо НТШ видатних учених, дослідників давнього 
письменства і народної словесності – І. Франка, В. Гнатюка, молодих дослідників, серед 
яких визначились Стефан Томашівський, Іван Крип’якевич та ін. Залучивши до Товари-
ства провідні наукові сили, М. Грушевський високо підняв  його авторитет, що , за висло-
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вом його самого, “створило українську науку в очах і поняттях культурного світу”. З 1895 
р. М. Грушевський став редактором “Записок НТШ”.До 1913 р. вийшло 120 томи. В 1898 
р. М. Грушевський разом з І. Франком  замість журналу “Зоря” заснував щомісячник “Лі-
тературно-науковий вісник”. До початку світової війни Товариство видало близько 400 
фундаментальних праць українською мовою, серед яких головну частину складали праці 
з українознавства, історії письменства та етнографії. З 1897 до 1913 рр. М. Грушевський 
був Головою Наукового товариства ім. Шевченка.  

Новий етап у розвитку літературної історіографії, у дослідженні історії давньої україн-
ської літератури становлять праці  члена-кореспондента Петербурзької АН з 1916 р., про-
фесора Київської духовної академії , акад. АН УРСР з 1919 р. Миколи Івановича Петрова 
(1840-1921). В його праці «Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII вв” 
(К., 1880, 2 вид. –1911) застосовується порівняльно-історичний метод дослідження. 

В 1887-1894 рр. вийшла праця літературознавця й мовознавця, письменника і гро-
мадського діяча Омеляна Михайловича Огоновського (1833-1894). Професор Львівсько-
го університету (з 1888 р.), член-кореспондент АН у Кракові (з 1881), історик української 
літератури, О. Огоновський видав “Кобзар” Т.Шевченка (т.1-2, 1893), здійснив переклад 
“Слова о полку Ігоревім” і приміток до нього. Він - автор віршів, оповідань, драм (“Галь-
шка Острозька”, “Федір Острозький”), шкільних підручників. Головна його праця (т.1-
6, 1887-93)- “Історія літератури руської”. Це – 6 книг, шоста не закінчена через смерть 
автора. Книга містить великий біобібліографічний матеріал і тривалий час належала до 
основних праць з історії української літератури. Позитивною рисою її була послідовно 
дотримана концепція самобутності української літератури. Ця концепція викликала запе-
речення з боку російської критики (О. Пипін) (13,  Пыпин, 47 с.). Попри низки зауважень 
О. Пипін підкреслив, що праця О. Огоновського “наводить багато корисного фактоло-
гічного матеріалу, головним чином нового стосовно діячів галицьких” (Див.: “Вестник  
Европы», 1890 – «Особая исторія русской литературы”, а також відповідь самого О. Ого-
новського : “Моєму критикови, водповедь А. Пыпинови”.-Львів, 1890).

У фондах архіву Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вер-
надського зберігається маловідома рецензія М. Драгоманова на книгу О. Огоновського 
(14, Драгоманов), в якій звертається увага ,передусім, на те, що рецензована книга була 
явищем в українській літературознавчій науці, хоча й мала свої хиби. Рецензія не індефе-
рентна, непримирима до фальші, гостра й різка.

Не оминув своєю увагою працю О. Огоновського С. Єфремов, який підкреслював, 
що великий масив біографічного, бібліографічного та історично-літературного мате-
ріалу, що містить праця, заслуговує на “вікопомне значення як фактаж для подальших 
дослідників”(4, Єфремов, с.48). О.Огоновський “дав у своїй праці не так історію пись-
менства, як номенклатуру письменників, окремі етюди й монографії, не поєднані між 
собою внутрішньою ідеєю”. Праці бракує “живого нерва,––писав С. Єфремов,–– постаті 
виставлено в один ряд, і вони дуже один на одного схожі”. С. Єфремов справедливо 
зазначав: “Огоновський … закінчує собою добу збирання матеріалу і вже після нього 
став можливим той синтез, той підрахунок літературного надбання, що є істотною рисою 
справжньої історії письменства”(4,  Єфремов, с. 48).

Монументальне видання О. Огоновського було перевидане у 1991 р., на яке відгук-
нулася сучасна критика: вчений “обгрунтував існування староукраїнської літератури 
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часів княжої Київської Русі, а потім навів критико-аналітичний огляд літературних до-
робків письменників і поетів нової доби, незважаючи на кордони, які упродовж віків 
роз’єднували українців”(15, Щербань, с. 234). Для нас видання О. Огоновського є сво-
єрідним літературознавчим пам’ятником не лише українського письменства, а й розви-
тку української мови як інструменту спілкування, мислення, філософських досліджень 
майстрів слова.

20-і рр. ХХ ст. додалися до цих здобутків ще більш активно і творчо. Політична не-
заангажованість друкованого слова спричинилася до того, що українська стародрукована 
книга вже не була обділена літературознавчою думкою. Неодноразово на шпальтах фун-
даментальних історій, чи окремих розвідок відводилися цілі розділи саме давній літера-
турі та її мові. Однак кириличні книги релігійного змісту (як апокрифи, тріоді, богосло-
гласники тощо), на жаль,  випадали почасти з пильного ока дослідників, поступаючись 
місцем творчості того чи іншого письменника давньої доби, тим самим знекровлюючи 
чималий пласт літератури, яка незаслужено лишалася поза увагою. Вважалося, і осо-
бливо з приходом радянської влади – кінець 20-х – 30-і роки – що місце їм – церковний 
вжиток, ритуал.

В цей період основним методом дослідів не лише в Україні, а й в усьому світі став 
семіотично-структуралістський метод. Міріади досліджень у царині мови, красного 
письменства, етнології і т.п. – виконані у напрямі того методу. В основі його – гранична 
впорядкованість, системність, власне “структурність” тієї чи іншої “природної мови”. 
Що рішуче всі її компоненти, як тепер уже відомо, перебувають у взаємозалежності й 
взаємодії. І досі ще повністю не осмислено значення їхнього тогочасного слова. Ці кри-
тики підхопили Франкову спроможність осмислювати літературу, культуру та мову як 
феномен не лише естетичний, а й суспільний (не вульгарно-соціологічною критикою, 
яка на той час процвітала!). То було  мислення нової доби. Вони брали на себе місію 
заглиблення в культурні процеси в Україні, стимулювання національного відродження.

Творчість Лесі Українки, І. Франка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, В. Самій-
ленка, інших представників українського письменства та інтелігенції піднесла літера-
турну мову на вищий рівень, збагатила її словниковий склад…, удосконалила засоби об-
разного виразу (16, Історія української культури, с. 265).

Значний внесок у розвиток писемності і літературної мови зробили представники 
української діаспори –– І. Огієнко (17, Рева, с. 237 –– 242), Ю. Шевельов (18, Рева Л., с. 
136 ––140) та інші.
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модЕЛЬ «ПрЕдЛог-ПриСтавКа»  
в СвЕтЕ тЕории мЕЖуровнЕвой омонимии

Дослідження присвячено проблемі функціонального переходу непохідного приймен-
ника у префіксальну морфему. Описуються приниципи моделювання міжрівневої функ-
ціональної омонімії «прийменник і префікс» у межах когнітивно-ономасіологічного під-
ходу.

Ключові слова: міжрівнева перехідність, міжрівневі функціональні омоніми, непо-
хідний прийменник, префікс, когнітивно-ономасіологічний підхід.

Исследование посвящено проблеме функционального перехода первообразного пред-
лога в префиксальную морфему. Описываются принципы моделирования межуровневой 
функциональной омонимии «предлог и приставка» в рамках когнитивно-ономасиологи-
ческого подхода. 

Ключевые слова: межуровневая переходность, межуровневые функциональные 
омонимы, первообразный предлог, префикс, когнитивно-ономасиологический подход.

The study is devoted to the problem of functional transformation of non-derivative 
prepositions to prefixed morphemes. It describes the principles of the modeling of interlevel 
functional homonymy «preposition and prefix» in the cognitive-onomasiological approach.

Keywords: interlevel transpoformation, interlevel functional homonyms, non-derivative 
preposition, prefix, cognitive-onomasiological approach.

Постановка проблемы. Язык характеризуется непрерывной динамикой развития и 
ограниченным составом структурных единиц. В связи с этим в нем происходят посто-
янные интеграционные процессы. Их цель – обеспечить потребность выражения ново-
го понятия имеющимися средствами номинации. Таким образом, переходные явления 
– неотъемлемое свойство всякого живого языка. Анализинтеграционных образований 
способствует системному изучению языковых единиц как одному из основополагающих 
принципов современной лингвистики и имеет значение для решения вопросов эволюции 
языка [1; 2].

В настоящий момент явление языковой переходности из совокупности частных во-
просов формируется в актуальную общетеоретическую проблему. «Лингвистика пере-
ходности» (трансформациологии) из молодой научной теории становится базовой дис-
циплиной, изучающей все разновидности вербальных единиц, способов их реализации в 
языке и ставящей перед собой задачу доказать системную предсказуемость и типологи-
ческую релевантность данного феномена [3]. 

актуальность исследования явлений функциональной омонимии обусловлена та-
кими общетеоретическими задачами современного языкознания, как: определение связи 
процессов концептуализации и категоризации действительности, выявление особенно-
стей мотивированности элементов языка, установление их системной и функциональной 
©   Цымбалюк Е.В., 2012
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природы, изучение феномена интеграционных процессов как языковой универсалии. 
В отечественном языкознании проблемы интеграционных процессов освящены в рабо-
тах В.В. Бабайцевой, А.Я. Баудера, А.И. Бодуэна де Куртене, Л.А. Введенской, В.В. Ви-
ноградова, Н.А. Каламовой, Е.П. Калечиц, О.М. Ким, Е.С. Кубряковой, В.И. Кодухова, 
П.А. Леканта, В.М. Мигирина, В.М. Никитевича, В. Скалички, А.А. Потебни, Е.Н. Сидо-
ренко, Т.С. Тихомировой, Л.Д. Чесноковой, Л.Г. Яцкевич.

Целью работы является определение особенностей моделирования оморяда пред-
лог-приставка в рамках теории трансформациологии. В ходе исследования были постав-
лены следующие задачи: 1) сформулировать основные положения современной теории 
переходности по проблеме межуровневого перехода и функциональной омонимии; 2) 
рассмотреть пути формирования  данной проблемы; 3) выявить в теории переходности 
различные подходы к проблеме моделирования группы функциональных омонимов 
«предлог-префикс».

Под термином «переходность» в теории лингвистики понимаются самые различные 
трансформации языковых единиц. Следует выделить такие ее типы, как: 1) «уровне-
вая», которая относится к внутренней структуре языка и в соответствии с полисеман-
тичностью дефиниции «уровень языка» именует интеграционные явления трех сфер 
функционирования: в границах одного языкового яруса, одного грамматического клас-
са, одной семиологической структуры; и 2) «экстралингвистическая», которая относит-
ся к внеязыковой действительности и находит выражение в таких частных типах, как 
«лингвогеографическая»,или «ареальная», связанная с территориальной манифестацией 
единиц литературного языка, «межъязыковая трансформация перевода», иллюстрирую-
щая особенностисемантико-функциональных полей эквивалентной лексики двух язы-
ков. Обзор научных исследований последних десятилетий показал, что анализ процес-
сов уровневой переходности направлен наразработку системногоизучения внутренней 
структуры языка.

Явления переходности, в том числе и уровневой переходности, изучает теория 
«трансформациологии». Исходный термин «трансформация»омонимичен:им обозна-
чены два различных лингвистических направления с самостоятельными понятийными 
сферами – морфологическое учение о переходности в области частей речи, разрабаты-
ваемое В.В. Бабайцевой, П.А. Лекантом, В.Н. Мигириным, и «трасформационная (гене-
ративная) грамматика» Н. Хомского, изначально формирующаяся в русле когнитивного 
направления лингвистики и изучающая типы модификаций синтаксических структур в 
соответствии с психологическим моделированием категорий грамматики [4: 150]. А в 
связи с тем, что развитиесовременной лингвистикиидет по пути интеграции достижений 
традиционной грамматики и прогрессивных идейкогнитивногонаправления, вызывает 
интерес металингвистический аспект взаимосвязи указанных дисциплин, установление 
их методологической базы и единиц оперативного уровня.

Первые фундаментальные работы по разработке типологии переходныхявлений вте-
ории «морфологической» трансформациологиибыли созданы в 50–70-е годы XX века. 
В.В. Бабайцевой была разработана «шкала переходности», по которой стали различать-
сяслучаи приобретения языковой единицей полногонабора дифференциальных призна-
ков другой единицы, вступающей с ней в отношения ядерной оппозиции, и случаи ин-
теграции зоны синкретизма. В связи с этим было предложно все явления переходности 
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разделять по принципу устарелости-новизны в языке: явление полного перехода («функ-
циональной омонимии») стало классифицироваться как диахронное преобразование, 
синкретизма («гибридности», «контаминации») – как синхронное [5]. Было указано, что 
переходность является многоаспектным явлением, пронизывающим все уровни лингво-
структуры, отражающим взаимосвязь и взаимодействие между ними, обнаруживая на каж-
дом из них свои особенности, была разработана детальная типология подобных явлений.

Так было отмечено, что синхронная переходность реализуется на фонологическом 
уровне как процесс нейтрализации дифференциальных признаков фонем; на словообра-
зовательном – как морфолого-синтаксический способ словообразования (конверсия); на 
уровне морфемики – как синкретичность классов морфем (например, -ть в инфинитиве, 
классифицирующийся и как суффикс, и как застывшее окончание); на морфологическом 
– как гибридность грамматических категорий и лексико-грамматических классов; на лек-
сико-семантическом – как контекстное смешение значений полисемантический единицы 
и семем лексемы, образованной межчастеречной деривацией; на синтаксическом – как 
смешение синтаксических функций членов предложения, семантико-синтаксических от-
ношений, различных типов сложных предложений и др. [6].

В отличие от синхронии, диахронная переходность отражает нерегулярные истори-
ческие процессы языка, в связи с чем представлена частными архаичными случаями и 
признается трансформациологами недоступной для обстоятельного изучения [7]. Наи-
более разработан вопрос диахронной переходности в морфологии, в сфереомонимии ча-
стей речи, так как является регулярным, исторически непрерывным процессом и одним 
из главных способов развития лексико-грамматической системы языка. Основы изучения 
перехода слов из одной части речи в другую были заложены еще в ХIХ веке в работах 
Ф.И. Буслаева, А.Х. Востокова, Н.И. Греча, Г.П. Павского, А.А. Шахматова [8: 47]. При 
этом изучение переходности в области частей речи началось не с создания общей теории, 
а с исследования конкретных явлений трансформации: уже в трудах А.А. Шахматова 
названы такие процессы перехода, как субстантивация – переход в имена существитель-
ные, адъективация – переход в имена прилагательные, прономинализация – переход в 
местоимения, адвербиализация – переход в наречия, конъюнкционализация– переход в 
союзы, партикуляция– переход в частицы и др. [9: 37]. 

Особый интерес в проблематике диахронной трансформациипредставляет изуче-
ниемежуровневой функциональной омонимии, отображающей случаи параллельного 
употребления одного звукового комплекса на разных уровнях языка, в том числе омо-
нимии словосочетания (свободного или связанного) и слова. Основным ее принципом 
является направление вектора трансформационной мотивации от единиц высшего ранга 
к низшему [10: 170–172, 195–196]. Наименее разработанный вопрос этой области – про-
блема межуровневой омонимии слова и морфемы. Так, природа межуровневой омони-
мии предлог–приставка является дискуссионной и отрицается структурным направле-
нием лингвистики,которая отрицает у служебных слов наличие самого статуса слова в 
связи с одноморфемностью их структуры, так как в концепции структурализма только 
двуморфемная языковая единица, состоящая из корневого и формообразующего морфа, 
является номинативной [11: 14, 18-19;12: 11]. В результате служебные слова квалифи-
цируются как промежуточное образование – «слова-морфемы», находящиеся наряду с 
аффиксами в составе формообразующих средств языка (Ж. Вандриес, И. Р. Выхованец, 
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А. И. Смирницкий, Ф. Ф. Фортунатов) [13: 114; 14: 16, 21]. Способность предлогов иметь 
аналитическую форму служебного слова и синтетическую – префикса определяется как 
доказательство их морфемной природы, что отрицает существование межуровневой 
переходности.

Трасформационная (генеративная) грамматика Н. Хомского, в отличие от морфоло-
гической теории переходности, выбирает объектом исследования не мотивируемую и 
мотивирующую единицы, а их инвариант – «глубинную структуру», способную моди-
фицироваться в семантически эквивалентные лингвистические конструкции большей 
или меньшей сложности [15].По свидетельству Е.С. Кубряковой, учение Н. Хомского 
оказало значительное влияние на развитие когнитивной лингвистики в целом [16: 150], 
в связи с чем высказанная в «трансформационной грамматике» идея обращения к «глу-
бинной структуре» при рассмотрении ряда семантически эквивалентных синтаксиче-
ских единиц легла в основу методологии анализа языка когнитивистики. Были изучены 
ментальные структуры, представляющие собой семантические универсалии, способные 
находить реализацию в единицах различных категорий, уровней и конструкций. На ос-
новании этого на морфологическом уровне языка когнитивистика предлагает в качестве 
объекта исследования инвариант исходной и трансформированной единицы – семанти-
ко-грамматический знак, находящий реализацию в различных грамматических категори-
ях и представляющий сигнификативную взаимосвязь уровней языка. 

Идея обращения к прототипическому значению языковой единицы в рамках ког-
нитивного подхода свидетельствует о возрождении широко распространенного в XIX 
веке исторического метода как позволяющего придать всему анализу очевидный объ-
яснительный характер. При этом при установлении мотивации развитияязыкового знака 
утверждаетсяо когнитивной природе деривации и наличии у нее номинативной функции 
в связи с выделением и фиксацией словообразовательными средствами новых структур 
знания, закреплением и объективацией неких концептуальных объединений, рождае-
мых в актах познания и оценки мира [17: 407; 18: 70].Таким образом, при выявлении 
языковых принципов выражения означающего в означаемом когнитивное направление 
лингвистики использует методологию теорииноминаций, или ономасиологии, которая 
заключается в установлении связи значения, подлежащего вербализации, с формой его 
выражения и в выявлении способов представления сигнификативных составляющих 
в структуре производного знака [19: 21–22]. В связи с этим словообразовательные мо-
дели начинают рассматриваться как «формулы регулярной свертки пропозициональной 
структуры», актуализируемой производными словами [20: 412], и утверждается нали-
чие в производном слове таких компонентов пропозиции, как: диктум  (в терминоло-
гии ономасиологии – «базис») – объективный компонент смысла структуры, который 
указывает на определенный понятийный класс, родовое понятие производной языковой 
единицы и играет ведущую роль в ее первичной категоризации и определении места в 
языковой картине мира; модус (в теории ономасиологии – «признак») – субъективный 
компонент смысла единицы, ее модальное значение, выражающееся через референцию 
содержащихся в семантике диктума разнообразных неактуализированных свойств, су-
жая, таким образом, исходное значение диктума; и предикат – форма приписывания при-
знака предмету в соотнесенности с моментом коммуникации [21: 137–140; 22: 196–199].
При этом при рассмотрении номинативной структуры слова утверждается мнение о том, 
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что диктум, отображающий основные категории человеческого опыта, выражается через 
частеречные форманты, а ономасиологический модус («признак»), дифференцирующий 
соответствующий предмет или явление действительности, – с помощью основы лексемы 
[23: 196–198].

Таким образом, основной задачей когнитивно-ономасиологическогоподходаявляет-
ся изучение сигнификативной функции производной единицы и ее роли в смысловой 
(целостной) структуре языковой единицы с учетом ее зависимости от исходного матери-
ала, подвергнувшегося трансформации. Когнитивно-ономасиологический анализ языко-
вых единиц также связан с определением природы языковой единицы в рамках теорий 
когнитивизма и ономасиологии.

Когнитивная наука в качестве центральной единицы понятийной структуры языка 
выбирает морфему как минимальный сигнификативный конструкт в языковом созна-
нии человека [24: 161–166].Семантическая структура служебного слова и производных 
от него деривационных морфем интерпретируется как некая нечленимая сущность – в 
терминологии Дж. Лакоффа «схема-образ», – представляющая собой прототипическое 
значение слова [25: 11]с пространственной пропозициональной семантикой (М. И. Ко-
нюшкевич, Е. С. Кубрякова, Л. Ленгрен, У. Л. Чейф) [26: 201; 27: 173―174].Способ-
ность непроизводных предлогов выражать пропозициональные значения – выражение 
наиболее общих отвлеченных понятий – связывается с когнитивной функцией предлогов 
образовывать понятийный каркас координации пространства.

Ономасиологическое направление, опираясь при анализе понятийного конструкта 
языкового знака на его словообразовательную структуру, определяет предлоги как древ-
нейшие корни-основы с материально не выраженными флексиями начальной формы [28: 
11]; в связи с чем отсутствие словообразовательной членимости данных единиц трактует 
как способность в чистом виде выражать базисную прототипическую семантику – не-
кий уникальный, прагматически значимый языковой смысл, выполняющий функцию 
структурного категоризатора ментальной категории пространства. В аспекте ономаси-
ологической теории наличие у предлога пропозиционального значения при отсутствии 
словообразовательного членения может свидетельствовать о содержании в его прототи-
пическом базисе первичного «сгустка» пропозициональной семантики, которая у произ-
водных слов представлена в виде «свернутой пропозициональной структуры». В связи с 
чем анализ функциональных омонимов предлог-приставка осуществляется через опре-
деление общего прототипа и категориальной семантики уровневых структур языка, в 
сферы которых он проецируется. Так, переходя в приставку -предкорневую морфему, 
придающую слову определенное коннотативное значение[29: 33], пропозициональная 
структура прототипа актуализирует свой модусный компонент, а,трансформируясь в 
предлог - служебную часть речи, оформляющую подчинение одного знаменательного 
слова другому и выражающую значение релятивности [30: 706], реализует предикатив-
ный компонент.

выводы. Теория трансформациологии представлена разными самостоятельными 
понятийными сферамии соответствует лингвистическим направлениям традиционной-
частеречнойграмматики и когнитивной лингвистики. Проблема межуровневой омони-
мии слова и морфемы в «морфологической» трансформациологии является дискуссион-
ной и отрицается рядом лингвистических направлений. 
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Дальнейшее изучение данного вопроса представляется перспективным именно в 
рамках когнитивно-ономасиологического подхода, который предполагаетисследование 
механизмов мотивации языка и изучение пропозициональной структуры трансформиро-
ванной единицы как проекции семантики членимого производного знака с позиции его 
интеграции по отношению к производящей базе. В связи с чем анализ функциональных 
омонимов осуществляется через определение общего прототипа и категориальной се-
мантики уровневых структур языка, в сферы которых он проецируется.
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ПроБЛЕми ЗіСтавного вивчЕннЯ німЕЦЬКиХ та уКраЇнСЬКиХ 
СуБСтантивниХ ФраЗЕоЛогіЗмів

Стаття присвячена уточненню статусу іменникових словосполучень, виокремлен-
ню субстантивних фразеологізмів, розгляду критеріїв порівняння субстантивних фра-
зеологізмів німецької та української мов.  

Ключові слова: субстантивні фразеологізми, колокації, фразеологічні терміни, фра-
зеологізми-оніми,  порівняння.  

Статья посвящена уточнению статуса именных словосочетаний, выделению 
субстантивных фразеологизмов, рассмотрению критериев сравнения субстантивных  
фразеологизмов немецкого и украинского языков.  

Ключевые слова: субстантивные фразеологизмы, коллокации, фразеологические 
термины, фразеологизмы-онимы, сравнение.  

The article deals with the specification of substantival units’ status and with defining of 
substantival  phraseological units. The criteria of comparison of the substantival  phraseological 
units in German and Ukrainian are  found out.

Key words: substantival phraseological units, collocations, phraseological terms, 
phraseological onyms, comparison.

В епоху глобалізації цілком закономірно зростає інтерес науковців до порівняльних 
досліджень, зокрема, з’являються нові праці з порівняльної фразеології на матеріалі різ-
них мов [1; 2; 3; 4; 5 ]. Проте переважно порівнюються дієслівні та прислівникові фразео-
логізми, а субстантивні фразеологізми німецької та української мов ще не були об’єктом 
окремого дослідження.  

Перш ніж перейти до розгляду особливостей цих фразеологічних одиниць, слід зу-
пинитися на деяких загальних моментах. Група субстантивних фразеологізмів виділя-
ється науковцями відповідно до морфолого-синтаксичних критеріїв на основі їх кореля-
ції з іменниками. Проте слід відзначити, що не завжди легко розмежувати субстантивні 
та дієслівні фразеологізми (з дієсловами широкої семантики). Однією з причин є існуючі 
©   Тимченко Є.П., 2012
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неточності та непослідовності в лексикографічній практиці фіксації відповідних кон-
струкцій [6:41]. Німецький дослідник Фляйшер пропонує використовувати синтаксичні 
та семантичні критерії і вважати субстантивними такі фразеологізми, в яких номінальна 
частина без зміни значення може вживатися в синтаксичній ролі іменника, тобто як під-
мет чи додаток [7:145-146]. На основі цих критеріїв до субстантивних належать фразео-
логізми  eine halbe Portion, ein Tanz auf dem Vulkan, eine schwierige Kiste, ein alter Hase, ein 
lahmes Huhn, eine glückliche Hand, ein Dach über dem Kopf, адже вони можуть вживатися 
і без дієслів  sein чи відповідно haben, виконуючи роль додатка (Sie beobachtete diesen 
Tanz auf dem Vulkan, ich kenne diesen alten Hasen) або підмета (Was will dieses lahme Huhn, 
wir brauchen ein Dach über dem Kopf). На відміну від них фразеологізми sein eigener Herr 
sein, freie Hand in etw. haben належать до дієслівних, бо не можуть вживатися без sein чи 
haben. 

Звичайно, слід відзначити, що це не виключає певної міри суб’єктивності, як це спо-
стерігається при класифікації мовних явищ взагалі. Проте аргументом на користь імен-
ного характеру таких конструкцій є характерна для німецької мови тенденція до розви-
тку субстантивних фразеологізмів шляхом автономізації компонентів [7: 213]. Цей про-
цес елімінації дієслівного компонента може відбуватися як дефразеологічна деривація, 
внаслідок якої виникають ідіоматичні слова (auf dem Holzweg sein йти хибним шляхом, 
Holzweg хибний шлях), чи як фразеологічна деривація, наслідком якої є утворення нових 
фразеологізмів: leeres Stroh dreschen робити що-н.  безглузде, leeres Stroh безглузда спра-
ва, reinen Tisch machen з’ясовувати стосунки, reiner Tisch ясність у стосунках. 

У сучасній науці немає єдиного погляду на те, які одиниці слід вважати субстантив-
ними фразеологізмами. Не викликає заперечень лише те, що ядро складають фразеоло-
гізми з метафоричним переосмисленням компонентів, тобто повністю або частково іді-
оматизовані: eine kalte Dusche холодний душ – щось несподіване, що вгамовує запал; die 
bessere Hälfte краща половина - дружина. Належність до субстантивних фразеологізмів 
інших іменникових словосполучень викликає наукові дискусії. 

Зокрема, це стосується фразеологізмів-онімів, які виконують функцію власної назви: 
Червоний Хрест das Rote Kreuz, Далекий Схід der Ferne Osten, Білий дім das Weiße Haus, 
Жовте море das Gelbe Meer. Особливий семантичний статус онімів викликає, з одного 
боку, заперечення деякими вченими їх належності до фразеологічного фонду мови [7: 
74-76]. З іншого боку, є підстави вважати їх фразеологізмами, оскільки лексичне зна-
чення, яке компоненти мають поза складом оніма, може актуалізуватися будь-якої миті 
і створювати гру слів: Цей близький Далекий Схід [8: 47].  На межі фразеології пере-
бувають також перифрази зелений континент der grüne Kontinent (Австралія), чорний 
континент der schwarze Kontinent (Африка).

Не менше дискусій викликають фразеологічні терміни, існування яких довгий час 
заперечувалося внаслідок вимоги до чіткої визначеності термінів, їх унормованості та 
стилістичної нейтральності [7: 76-78]. Однак останнім часом все більше науковців схи-
ляється до думки, що терміни можна зараховувати до складу фразеології [8:48; 9:51-
53]. При цьому підкреслюється, що значення таких фразеологічних термінів не є сумою 
значень окремих  компонентів  [10:41] та розрізняються фразеотерміни (Fraseotermini)  
та фахові фраземи (Fachphraseme) відповідно до функцій вживання в суто професійній 
комунікації фахівців (vegetative Distonie, Funktionalausfall des Gehirns) чи для трансферу 
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наукових знань та експлікації термінології (Schmerzen im Brustkorb, Beschleunigung des 
Pulses aufgrund organischer Herzerkrankungen) [11: 199-200].   Останні  набули поши-
рення в повсякденній мові й стали зрозумілими кожному: spitzer Winkel гострий кут, 
gleichschenkliges Dreieck рівнобедрений трикутник, der Gelbe Fleck жовта пляма [8:48; 
9:51-53].

Нарешті, третю групу складають колокації [8:51], тобто типові словосполучення, що 
вважаються не лише “цеглинками” для побудови речення, а й одиницями мови, бо у сві-
домості мовця вони існують як готові одиниці пам’яті і спливають щоразу як узуальні 
мовні явища, коли треба висловити думку [12:68 ]. Хоча переважна більшість колокацій  
є дієсловами з іменником-додатком,  важливу роль відіграють також субстантивні слово-
сполучення:  іменник   з препозитивним відмінюваним прикметником, постпозитивним 
невідмінюваним прикметником, з постпозитивним субстантивним означенням в геніти-
ві, з постпозитивним прийменниковим означенням та поєднувані сполучником коорди-
нативні синтагми (т.зв. парні формули) [13:132 ]: Kaffeе und Kuchen, Eltern und Kinder 
батьки і діти,   blaues Meer синє море. Українські науковці зазвичай не відносять їх до 
фразеології.

Крім того, останнім часом німецькі лінгвісти  пропонують вважати фразеологізмами 
також ідіоматичні композити, називаючи їх однослівними фразеологізмами [10:41;14:84-
85]. Аргументом на користь зарахування їх до фразеологічних одиниць є те, що вoни 
теж специфічні вторинні номінації, сформовані внаслідок переосмислення первинних 
значень компонентів. Проте більшість науковців не поділяє цієї думки, називаючи їх па-
ралельними найменуваннями та підкреслюючи зв’язок з фразеологією, проте не віднося-
чи до фразеологізмів внаслідок однокомпонентного складу й нерозчленованої структури 
[7:173-174].

Таким чином, на сучасному етапі не існує єдиного погляду на інвентар субстантив-
них фразеологізмів, проте всі сходяться на тому, що ядро складають  ідіоматичні слово-
сполучення нетермінологічного характеру. Тому порівняння має здійснюватися окремо в 
межах кожної з вище названих груп. 

Щодо синтаксичної структури фразеологізмів, то спільним для  обох мов є поєднан-
ня іменника з означенням ( атрибутом), вираженим 

1. препозитивним відмінюваним прикметником чи дієприкметником: geistiger Vater 
духовний батько, treibende Kraft рушійна сила, 

2. постпозитивним іменником у родовому відмінку: der Stein des Anstoßes камінь спо-
тикання, das Rad der Geschichte колесо історії,  

3. постпозитивним прийменниковим словосполученням: das Tüpfelchen auf dem i 
крапка над і, das Dach über dem Kopf дах над головою

4. іменником без флексії: Тhema Nummer Eins тема номер один, Stunde Null. 
Кожен з атрибутів може розширюватися за рахунок займенників, прикметників, чис-

лівників тощо: Liebe auf den ersten Blick, mein geistiger Vater. Проте наявність однакових 
структурних типів не означає збігу структур конкретних фразеологізмів у німецькій та 
українській мовах. Поряд з продемонстрованими вище випадками ідентичності часто 
спостерігається різноструктурна відповідність: колумбове яйце das Ei des Kolumbus. 

Крім того, для німецької мови характерна наявність парних фразеологізмів (Hab und 
Gut майно, Grund und Boden земля) та обмежена кількість фразеологізмів у групі 2, де 
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іменник в родовому відмінку  стоїть у препозиції: des Pudels Kern, wes Geistes Kind. Так 
само обмеженою є група фразеологізмів з невідмінюваним прикметником у постпозиції: 
Forelle blau, Kaffee komplett (кава з цукром і вершками), Kaffee verkehrt (молоко з неве-
ликою кількістю кави).

Для якомога повнішого охоплення емпіричного матеріалу дослідник має в своєму 
розпорядженні достатню кількість лексикографічних джерел, зокрема,  словників фра-
зеологізмів німецької та української мов [15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22]. Проте існують 
відмінності в лексикографічній практиці кожної країни:   німецька фразеологія дуже ши-
роко відображена у фразеологічних словниках і складає значну частину сучасних тлу-
мачних словників, в той час як навіть до першого українського академічного словника, 
що найповніше відображає фразеологію сучасної мови,  не внесено «словосполучення 
на зразок вовчий апетит, єгипетська робота, олімпійський спокій, у яких слова збері-
гають усі свої ознаки, а одне із них реалізує своє значення лише в такому поєднанні» [21 
(1 : 5)]. Отже, дослідникові доведеться використовувати додаткові джерела та складати 
власну картотеку. 

Маючи повний корпус матеріалу, дослідник може переходити до порівняння кон-
кретних одиниць за такими параметрами: предметно-логічне значення, структурно-гра-
матична будова, денотативна образність, емоційно-експресивні та функціонально-сти-
лістичні конотації [23 :62 ]. Перші три порівнювати легко, а от із порівнянням конотацій 
виникають серйозні проблеми. По-перше, вони не завжди однаково наводяться в різних 
лексикографічних джерелах. Переважно фіксуються стилістичні забарвлення, тобто такі 
емоційно-експресивні характеристики, як жартівливе, іронічне, грубе, зневажливе, по-
етичне, належність до певних стилістичних пластів чи функціональних стилів (заста-
ріле, книжне, урочисте, жаргонне). По-друге, в той час як німецькі словники фіксують 
розмовність фразеологізмів, українські таких позначок не мають: «Відсутність ремарки 
після фразеологізму (чи його значень) засвідчує його стилістичну нейтральність або при-
належність до розмовного стилю літературної мови»  [21 (1 : 7)].  Таким чином, дослід-
никові залишається лише покладатися на власне відчуття мови.

Залежно від того, які з параметрів порівнюваних фразеологізмів збігаються, розрізня-
ють повні та часткові фразеологічні еквіваленти. Р.Зорівчак застосовує для перших тер-
мін фразеологічні конгруенти, а серед часткових виділяє різноструктурні, різноóбразні, 
різностильові та різноекспресивні [23:63-66].

Певною мірою еквівалентність залежить від етимології фразеологізмів [24: 54; 25: 
116, 136]. Зокрема, національні фразеологізми частіше перебувають у відношеннях част-
кової еквівалентності, а фразеологізми, об’єднані однаковим походженням – запозичен-
ня зі  спільного джерела (латини, грецької чи форанцузької мови, біблеїзми тощо) – у 
відношеннях повної еквівалентності. Наприклад, такі інтернаціоналізми, як гомеричний 
регіт Homerisches Gelächter, платонічна любов platonische Liebe, драконівські закони 
drakonische Gesetze, троянський кінь Trojanisches Pferd, характеризуються в обох мовах 
однаковим значенням, структурою, образністю та належать до книжної мови і високого 
стилю. Проте наріжний камінь i Eckpfeiler,  ахілесова п’ята і Achillesferse, дамоклів меч 
і Damoklesschwert, пісня пісень і das Hohe Lied є різноструктурними частковими фразео-
логічними еквівалентами.  Крім того, слід враховувати фактор узуальності того чи іншо-
го фразеологізму, адже, наприклад, незважаючи на поширеність біблеїзмів у мовах усіх 
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християнських народів, не всі вони є однаково поширеними в зіставлюваних мовах [25: 
140]. Очевидно, для достовірності результатів потрібне опитування інформантів.

Серед фразеологізмів, що виникли на національному ґрунті, відношення повної ек-
вівалентності, безперечно, спостерігаються рідше. Наприклад, серед численних атрибу-
тивних сполучень із соматизмом рука, який служить для метонімічного позначення лю-
дини і тому,  на думку О.Селіванової, поєднується із пропозиційними або асоціативними 
знаками цього суперконцепту [26:104], лише декілька є повними еквівалентами: золоті 
руки goldene Hände, тверда рукa eine feste Hand, чия-н. права рука jmds. rechte Hand і 
важка рука eine schwere Hand, в той час як українські неситі, липкі руки, нечиста, перша 
рука  та німецькі die schöne Hand, die öffentliche Hand відповідників не мають. Окремі 
збіги трапляються і в словосполученнях з іменниками на позначення тварин: велика риба 
і große Fische, біла ворона і weißer Rabe, битий собака і geschlagener Hund.

 Прикладами різноóбразних часткових еквівалентів можуть бути  старий горобець 
(вовк, лис) і ein alter Hase, різноекспресивних велике цабе (переважно іронічне) та ein 
hohes Tier (розмовне), різноóбразних і різностильових eine glatte Zunge (високий стиль) 
і медові слова (нейтральне).  

Окрему проблему являє собою розмежування фразеологічної синонімії та фразеоло-
гічної варіативності, яка неоднаковою мірою характерна для порівнюваних мов. Якщо в 
основу фразеологізмів покладено різні образи, вони є синонімами: велике цабе, велика 
цяця, знатна птиця, птах високого польоту, стріляний горобець, стріляний вовк, якщо 
ж образи залишаються незмінними, йдеться про фразеологічні варіанти: світла/ясна го-
лова, reine/saubere Hände, die schöne/feine Hand, ein hohes/großes Tier [7:209-210]. 

Порівняльний аналіз не може бути повним, якщо не порівнювати стилістичних та 
прагматичних функцій фразеологізмів у текстах різних типів та функціональних стилів, 
що передбачає аналіз великого корпусу сучасних писемних та усних текстів. Перспек-
тивним видається також зіставний аналіз символічних значень субстантивних фразеоло-
гізмів у різних мовах [27].  
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ФраЗЕоЛогічні вираЗи ЯК оСоБЛивий роЗрЯд одиниЦЬ
у ФраЗЕоЛогічному Фонді СучаСноЇ німЕЦЬКоЇ мови

 
У статті розглядаються структурно-семантичні особливості фразеологічних ви-

разів зі структурою речення та їх національно-культурна специфіка у сучасній німець-
кій мові, здійснюється  етимологічний аналіз найбільш вживаних зворотів.

Ключові слова: фразеологічний вираз, мовна картина світу, національно-культурна 
сема, вмотивованість, внутрішня форма.

Статья посвящена рассмотрению структурно-семантических особенностей фра-
зеологических выражений, имеющих структуру предложения, а также изучению их 
национально-культурных особенностей в современном немецком языке, проводится 
этимологический анализ наиболее употребительных оборотов.

Ключевые слова: фразеологическое выражение, языковая картина мира, националь-
но-культурная сема, мотивированность, внутренняя форма.

The article is devoted to structural and semantic peculiarities of phraseological expres-
sions in the form of sentences. The author deals with the national and cultural essence of the 
phraseological expressions in the modern German language. The article contains the etymo-
logical analysis of the most widely used set expressions.

Key-words: phraseological (set) expression, lingual world model, national-cultural seme, 
inner form, motivation.

Дослідження фразеології як динамічної системи, що всебічно відображає усі сфери 
життя народу і нерозривно з ним пов’язана, знаходить відображення у працях вітчизня-
них і зарубіжних мовознавців (В.М. Телія, Д.О. Добровольський, В.І. Школяренко, М.В. 
Гамзюк, В.І. Гаврись, О.П. Пророченко, Г. Бургер, В. Фляйшер) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Відзначаючи багатоаспектність пошуків вчених існує ціла низка невирішених про-
блем фразеологічної номінації, питань, пов’язаних з дослідженням національно-куль-
турних особливостей фразеологічних одиниць (далі ФО), зі студіюванням окремих роз-
рядів ФО.

Об’єктом даної статі виступають фразеологічні вирази сучасної німецької мови.
Предмет – структурна та національно-культурна специфіка фразеологічних виразів 

як особливого розряду стійких зворотів сучасної німецької мови.
©   Солдатова С.М., 2012
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Відомо, що фразеологічні вирази, являють собою мовні утворення, які за своєю гра-
матичною структурою є предикативними сполученнями слів та реченнями, а за характе-
ром зв’язку складових компонентів та загальним значенням нічим не відрізняються від 
вільних словосполучень [8; 9].

Але слід зазначити, що від вільних словосполучень їх відрізняє те, що в процесі 
комунікації, вони не створюються мовцями, а репродукуються як готові мовні знаки, з 
постійним складом і значенням.

Фразеологічні вирази, як правило, семантично подільні, їхнє цілісне значення в 
основному вмотивоване значенням компонентів. Вони не мають слів з фразеологічно 
зв’язаним значенням, їх складові компоненти не можуть замінюватися словами-синоні-
мами. До цього типу фразеологічних одиниць належать фразеологічні вирази комуніка-
тивного характеру (предикативні словосполучення, співвідносні з реченням) і фразеоло-
гічні вирази номінативного характеру (словосполучення, які функціонують як словесна 
форма того чи іншого поняття і, подібно до слів, виконують у мові номінативну функ-
цію).

Щодо комунікативної значущості ми виділили два різновиди фразеологічних вира-
зів, що містять національно-культурну семантику: прислів’я та приказки. 

Під прислів’ям слід розуміти «виражене структурою речення народне висловлення 
повчального змісту (буквально чи алегоричного плану), яке формулює життєву законо-
мірність або правило, що є  широким узагальненням багатовікових спостережень народу, 
його суспільного досвіду» [8: 29]. Однією з рис, що вирізняє прислів’я від інших типів 
ФО, є їх синтаксична завершеність. Прислів’я – обов’язково граматично й інтонаційно 
оформлене судження і як таке співвідноситься не з словом в основі якого лежить певне 
поняття, а з реченням.

На думку О. Кудіної, О. Пророченко «у прислів’ях та приказках втілено мудрі спо-
стереження над людиною і природою, дано влучну оцінку суспільним явищам,  взає-
минам людей, їхній поведінці і рисам характеру, у сконцентрованій формі зосереджені 
філософські узагальнення, глибокі думки і судження німецького народу, багатовіковий 
суспільний досвід, світовідчуття і світогляд багатьох поколінь» [10: 7].

Мовна форма прислів’їв значною мірою визначається їх головними рисами, а саме:
- узагальнюючим характером змісту;
- фольклорним походженням;
- переважно повсякденно-розмовною сферою вживання
Наприклад:
Jeder Hans findet seine Grete – для кожного Гриця є своя птиця;
Frauen machen aus Pfennigen Taler, Männer aus Tallern Pfennige – жінки роблять з 

пфеніга талери, а чоловіки – навпаки;
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert – хто шага не береже, той не варт і 

копійки;
Man muss die Pfeifen schneiden, solange man im Rohre sitzt - коси коса, поки роса;
Der Herr muss selber sein der Knecht, will er s  im Hause haben recht - як хоче господар 

у домі лад мати, сам повинен слугою бути;
Kleine Kinder drücken die Knie, große das Herz – малі діти наступають матері на фар-

тух, великі – на серце [10].
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Слід зазначити, що прислів’ю властиві, як правило, не тільки глибокий зміст, а й 
художньо досконала форма. Прислів’я є нерідко важливим засобом соціальної характе-
ристики дійсності. Воно  має своєрідний структурний і семантичний характер. Однією 
з характерних ознак прислів’їв є те, що вони зберігають у мові синтаксичну самостій-
ність, являють собою закінчені самостійні речення, які відтворюються у готовому ви-
гляді; вони вживаються не тільки у прямому, а й у переносному значенні, більшості з них 
властива виразна метафоричність та наявність алегоричної форми. Наприклад:

Für den Fleißigen hat die Woche sieben Heute, beim den Faulen sieben Morgen – старан-
ному на тиждень сім «сьогодні», а ледачому – сім «завтра»    [10: 111].

Handwerk hat goldenen Boden – з ремеслом не пропадеш [10: 122].
Mit einem Handwerk kommt man weiter als mit tausend Gulden – добре тому ковалеві, 

що на обидві руки кує [5: 472].
Wer Pfannkuchen essen will, muss Eier schlagen – без труда нема й плода   [5: 190].
Um Fleiß und Mühe gibt Gott Schaf und Kühe - праця годує, а лінь   марнує [10: 184].
Прислів’ям притаманна евфонічна спайка лексичних компонентів. Для них характер-

ні різні фонетичні повтори, асонанс. На особливу увагу заслуговує тут рима. Прислів’я 
з національно-культурною семою визначаються виразною ритмічністю і здебільшого 
також зримованістю. «Рима, співзвучність закінчень являє собою надзвичайно важливу 
приналежність прислів’їв; у ній відбивається, разом з тим, музичне життя народу, його 
підсвідоме прагнення до повноти і краси звуку. Рима надає закінченої форми прислів’ю, 
вершить будову, робить прислів’я (звичайно, відносно) нерухомими і разом з тим таким, 
що легко западає в пам’ять» [11: 52].

Наприклад:
Über Weihnacht kein Fest, über des Adlers kein Nest – немає свята більшого ніж Різдво.
Kunst bringt Gunst - ремесло на плечах не висить, і хліба не просить, а хліб дає.
Hoffen und Harren macht manchen zum Narren – дурень думкою багатіє.
Rin in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln – то так, то сяк; то туди, то сюди.
Minne verkehrt die Sinne - серце ні на що не зважає – свою волю має.
Von einem Streiche fällt keine Eiche, viele Streiche fallen die Eiche – капля камінь то-

чить.
Wer das Alter nicht ehrt, ist des Alters nicht Wert – хто старості не шанує, той старості 

не гідний [10].
Приказки від прислів’їв рідко відрізняються характером узагальнення предметів і 

явищ дійсності, які вони відображають. На думку Л.Г. Скрипник, «приказка узагальнює 
остільки, оскільки вона «прикладається» до багатьох однорідних випадків. Приказка 
є засобом узагальнення за функцією, а не за змістом» [10: 30]. У більшості випадків 
приказки не мають повчального змісту і не формулюють загального правила. Приказці, 
як правило, властива синтаксична незавершеність, підчас вона являє собою вкорочене 
прислів’я.

Наприклад:
Es fällt, wie es wolle – Будь що буде.
Alle naselang etwas anders - Сім п’ятниць на тиждень.
Bemerke, höre, schweige - Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 
 Blut ist kein Wasser - Кров людська – не водиця.
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 Da haben wir die Pastete - Оце тобі сюрприз! [10].
Приказки розподіляються на літературно-розмовні, повсякденно-розмовні та про-

сторічні сталі фрази, що виражають конкретний зміст, який можна передати будь-якою 
синтаксичною схемою речення з будь-якою формою дієслова. 

Наприклад:
 Das geht auf keine Kuhhaut! - Цього не можна не описати!
  Siehst du, so läuft der Hase! - Ось такі справи!
  Da liegt der Hase im Pfeffer! - Ось у чому справа! [10].
Багато німецьких прислів’їв та приказок відрізняються своєю національно-культур-

ною специфікою, адже саме вони відтворюють своєрідні «національні риси німецького 
етносу – його характер, мораль, душу та ментальність» [10: 6].

Національно-культурна специфіка досліджуваної групи ФО есплікується в більшій 
мірі завдяки їх компонентному складу. Основними маркерами національно-культурної 
специфіки слід назвати німецькі власні назви, які є ядром німецької ономастики.

Наприклад:
Auf dem Messer kann man nach Köln reiten – Цим ножем не різати, а цвяхи забивати.
Besser ein gesunder Bauer als ein  kranker Kaiser - Краще здоровий селянин, ніж хво-

рий кайзер.
Важливою складовою німецьких прислів’їв та приказок виступають слова-реалії, як 

репрезентанти специфічних елементів культури німецького народу. Наприклад:
Auf sein Gesicht geb ich keinen Pfennig!  Das ist keinen Taler wert! – Це не варте лома-

ного гроша!
Das ist nicht mein Bier! – Це не проблеми і тебе це не стосується!
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert – Хто шага не береже, той не вартий 

і копійки.
Для прикладу наведемо ряд приказок на матеріалі української мови: ані вірша, ані 

(ні) ворітниця – позбавлений здорового глузду [12: 58];
як виросте гарбуз на вербі (буде, стане) – ніколи не буде, не стане         [12: 147];
як з гречки лико (жартів.) – поганий, нікчемний, нікудишній (про кого-небудь) [12: 334];
ні Богу (Богові), ні чорту (чортові) кочерга (коцюба, ладан, надовбень, угарка, ро-

гачилно) – нічим не примітна, посередня людина; нема ніякої користі, толку з кого-чого 
[12: 637].

Основою для виникнення національно-маркованих прислів’їв та приказок може слу-
гувати фразеологічний прототип – вільна синтагма чи словосполучення, яке досить чітко 
та ємно репрезентує національно-специфічну екстралінгвальну ситуацію.

  Наприклад:
Das macht den Kohl nicht fett  – Це нічого не допоможе;
Guter Kohl, schlechtes Heu  - досл. Гарна капуста, погане сіно.
Як зазначає Д.Г. Мальцева, суть прикмети стає зарозумілою, якщо мати на увазі, що 

для доброго врожаю капусти треба дощі, в той же час дощі шкідливі для заготівлі сіна. 
Квашена капуста відноситься до національної кухні німців до того ж їй притаманні ще й 
лікувальні властивості. Коли кому-небудь бажають щастя та здоров’я, то вживають вираз 
“leb wohl, iss Kohl” (дослівно: живи добре, їж капусту). [13: 34].

До національно-маркованих прислів’їв та приказок можна віднести цілу низку одиниць:
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Bier auf Wein, das lass sein; Wein auf Bier das rat ich dir – Пиво після вина – добре, а 
вино після пива – краще.

Abwarten und Tee trinken! – Почекаємо! Більше терпіння! (виник зворот на початку 
ХІХ ст., коли дуже модними були «естетичні бесіди за чашкою чаю», чай подавали в 
кінці візиту [13: 61].

Wer aus vielen Büchsen schießt, trifft selten die Scheiben – Не гонись за двома зайцями, 
жодного не впіймаєш. Нарізна зброя (die Büchse) була винайдена в м. Лейпціг у 1498 
році. Цією зброєю користувалися в деяких німецьких землях вже під час Тридцятирічної 
війни. Назва німецької зброї збереглася у наведеному вище прислів’ї [13: 151].

Hopfen und Malz, Gott erhalts! – Збережи, Боже, солод і хміль!
З ХІІІ ст. хміль – ознака багатства, тому що почало розвиватися пивоваріння. Цен-

трами пивоваріння в ХІУ – ХУ ст. були міста Тюрингії, Гессена, Саксонії, Вестфалії, на 
півдні – Баварія [13: 36].

Отже, прислів’я та приказки увібрали себе особливості історичного розвитку, куль-
тури й побуту німецького народу і зберігають у своєму значенні національно-культурну 
інформацію. Саме прислів’я та приказки дають змогу «скласти уявлення про життя і ду-
ховний світ народу протягом багатьох віків, дізнатися, як народ думає, що він засуджує, 
що звеличує, над чим сміється, чого він плаче, якими принципами керується та якими 
ідеалами надихається» [10: 6].
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УДК 811.111’27
Сокирська О.С.
(Київ, Україна)

СтатуС, оЗнаКи та оСоБЛивоСті ФунКЦіонуваннЯ 
виСЛовЛЮванЬ відмови в ангЛійСЬКому діаЛогічному 

мовЛЕнні

У статті на основі логічного структурування існуючого в лінгвістиці теоретично-
го знання подано визначення лінгвістичного статусу, ознак та особливостей функціо-
нування висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні. Систематизовано 
фактори, що впливають на актуалізацію відмови в діалозі, та здійснено їхнє узагальнен-
ня у вигляді схеми можливих варіантів породження свідомістю адресата конкретних 
класів висловлювань відмови.

Ключові слова: висловлювання відмови, ілокуція, міжособистісна комунікація, ан-
глійське діалогічне мовлення.

В статье на основе логического структурирования существующего в лингвисти-
ке теоретического знания дано определение лингвистического статуса, признаков и 
особенностей функционирования высказываний отказа в английской диалогической 
речи. Систематизировано факторы, влияющие на актуализацию отказа в диалоге, и 
выполнено их обобщение в виде схемы возможных вариантов порождения сознанием 
адресата конкретных классов высказываний отказа.

Ключевые слова: высказывание отказа, иллокуция, межличностная коммуникация, 
английская диалогическая речь.

On the basis of logical structuring of theoretical knowledge, existing in linguistics, the 
author defines the status of refusal utterances as well as characterizes the specificity of their 
functioning in the English dialogical speech. There is a systematization of factors influencing 
the refusal actualization in dialogical speech, presented as the scheme of possible variants of 
definite classes of refusal utterances, generated in the recipient’s mind. 

Key words: refusal utterance, illocution, interpersonal communication, English dialogical 
speech.
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Під час опанування лінгвістикою закономірностей та специфіки функціонування 
мовлення, зокрема діалогічного, постійно виникають нові, необхідні для її розвитку пи-
тання. Одним з найважливіших серед них є вивчення актуалізації висловлювань відмови 
в комунікативному процесі. З огляду на це, особливої актуальності і набули проблеми 
уточнення статусу та закономірностей функціонування відмови в англійському діалогіч-
ному мовленні.

Відомі на теперішній час визначення статусу висловлень взагалі [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7] 
та висловлень відмови зокрема [8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15] містять певні змістові роз-
біжності, оскільки формулюються з погляду цілей конкретних досліджень, виконуваних 
у межах певних мовних рівнів. Проте інформаційне насичення та ознаки, окреслені у 
наведених джерелах, не є достатньо повними для забезпечення ефективного проведення 
започаткованих нами досліджень особливостей фонетичного оформлення висловлювань 
даного виду.

Тому метою цієї праці є уточнення лінгвістичного статусу, ознак і особливостей 
функціонування висловлювань відмови в англійському діалогічному мовленні.

В енциклопедичних виданнях (див., напр., [16: 259]) під висловлюванням взагалі 
розуміється істинна або хибна думка, виражена розповідним реченням, при цьому за-
значається, що вона є одиницею мовленнєвого спілкування, яка оформлюється у відпо-
відності з законами даної мови. Відповідно до джерела [17], будучи відносно мінімаль-
ною цілісною одиницею мовленнєвого спілкування (мовленнєвим відрізком, відносно 
завершеним по інтонації і смислу), висловлювання являє собою мовленнєвий знак, тобто 
конкретний екземпляр речення в мовленнєвому ланцюгу.

О.О. Селіванова [18] трактує висловлювання дещо ширше: як одиницю мовлення; 
конкретну реалізацію в ситуації мовлення речення як інваріанта згідно з дихотомією 
мови й мовлення, емічного й етичного рівнів у дескриптивній і структурній лінгвістиці 
речення. У свою чергу, Е. Бенвеніст характеризує актуалізацію виловлювання як при-
ведення мови в дію шляхом індивідуального акту його використання [1: 312]. Таким чи-
ном, двостороння сутність висловлювання полягає в тому, що в плані вираження воно 
відповідає фразі (інтонаційно-автономному комплексу, який має лексико-граматичну та 
лінійно-інтонаційну структури), а в плані змісту висловлювання безпосередньо співвід-
несено з конкретною ситуацією, що включає предметну ситуацію (часткову картину сві-
ту з усіма її елементами, їхніми характеристиками, властивостями й відношеннями), а 
також комунікативну ситуацію (умови спілкування, відношення між співрозмовниками, 
їхнє знання про світ і т.п.). 

У роботі Д.І. Ганич, І.С. Олійник [19: 36] висловлювання трактується як одиниця по-
відомлення, яка має смислову цілісність і може бути сприйнята слухачем у певних умо-
вах мовленнєвого спілкування. При цьому її автори зауважують, що цілісність вислов-
лювання не виходить за рамки закономірностей лінійної та структурної організації фоне-
тичних, граматичних одиниць і семантичних класів. Вона розглядалася ними як пов’язана 
з функціями висловлювання, яке визначається функціональною спрямованістю тексту. Для 
вивчення висловлювання з прагматичної точки зору у джерелі [17] пропонується під час 
аналізу змістового боку його смислу апелювати до контексту, ситуації, фонових знань спів-
розмовника, володіння правилами етикету, до інформації, що передається невербальними 
(паралінгвальними) засобами спілкування (жестами, мімікою тощо).
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Виявлення провідних ознак шляхом зіставлення змістового насичення вищезгада-
них трактувань висловлювання дозволяють нам сформулювати таке його визначення: 
висловлювання – це думка, матеріалізована за законами даної мови у формі речення, яке 
відповідно до функціонального призначення передає завдяки смисловій цілісності певну 
інформацію.

З огляду на це, перейдемо до безпосереднього розгляду наукових думок та тракту-
вань, що мають відношення до статусу висловлювань відмови в діалогічному мовленні. 
Так, з’ясування сутності поняття відмови свідчить, що в лінгвістиці під ним розуміється: 
негативна відповідь на прохання, вимогу, пропозицію [20; 21; 22; 23; 24; 25] або команду 
[26]; відсутність згоди на щось, вираження незгоди, відхилення чого-небудь, зречення 
чогось [23; 27]; показати небажання зробити, прийняти, дати чи дозволити щось [28; 29; 
30], відмовитись виконувати щось [26] тощо. 

Цілком очевидно, що наведені дефініції мають лише несуттєві розбіжності. Спира-
ючись на їхній зміст як об’єктивне підґрунтя ми пропонуємо таке формулювання, згідно 
з яким висловлення відмови – це одиниця мовлення, що актуалізується в усному чи 
письмовому діалозі як реакція мовця на репліку-запит та виражає негативну відпо-
відь на прохання, вимогу або пропозицію, небажання погодитись з чимось, зробити, 
прийняти чи дозволити щось або відмову адресата від запропонованого й ухилення 
від здійснення певної дії.

Зазначена П. Брауном характерна особливість функціонування висловлювань відмо-
ви в діалозі полягає в тому, що відмова породжується власне фактичною формою взаємо-
дії, а її інформативний бік відходить на задній план, а то й взагалі відсутній. Домінуючою 
ж у них є «функція відношення», яка полягає не лише у ставленні мовця до слухача, вті-
леному в семантиці висловлювання, але й у мовній формі становлення, зміни, керування 
й завершення соціального контакту між окремими членами [31: 43].

За баченням Н.А. Одарчук, у висловлюваннях відмови при фатичному мовленні мо-
вець конфліктно чи неконфліктно реагує не на денотативну ситуацію, а на смисл, по-
роджений емоційним станом і пози цією адресанта, співвідносячи їх із власними смис-
лами стану. Намір відмовити породжується мотивом недоцільності; його міра як вираз 
внутрішньоособистісного стану самосвідомості мовця є рушієм оформлення відмови у 
конфліктний / неконфліктний тип реакції [12: 11].

Розглядаючи комунікативно-прагматичні аспекти семантики, Г.Г. Почепцов підкрес-
лює, що висловлення відмови є реактивним мовленнєвим актом, ілокутивна сила якого 
базується на заперечних установках мовця та реалізує його реакцію на висловлений у 
попередньому акті пропозиційний зміст з метою його відхилення [32: 29-36]. До спе-
цифічних ознак відмови як завершальної дії міні-діалогу лінгвісти відносять наявність 
ініціального по відношенню до нього акту, акту-стимулу, тобто проспективного мовлен-
нєвого акту, що обов’язково передбачав би майбутню реалізацію певного акту-реакції 
[33: 45; 34: 49].

Аналізуючи технологічно-мовленнєвий та функціональний боки вживання відмови 
в комунікації, Ж. Мьошлер розуміє його як певний розмовний хід, над яким домінує 
ініціальне твердження, що може бути заперечене вагомими аргументами [35: 133]. Він 
уважає, що відмови функціонують як такі реактивні розмовні ходи, що змістовно зна-
ходяться у протиставленні до ініціального висловлювання і визначаються тими мовлен-
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нєвими актами, зв’язок з якими має аргументативну природу. При цьому, на його думку, 
актуалізація відмови як засіб комунікації є за своєю природою комплексним мовленнє-
вим актом, контекстуально унормованим з погляду інтеракціональної і послідовної пер-
спективи та покликаним указувати на іншу аргументативну орієнтацію в порівнянні з 
ініціальним висловлюванням.

І.М. Осовська, використовуючи термінологію Е. Вайганг під час розгляду результа-
тів типологічних досліджень, визначила відмову як ілокутивний потенціал мовленнєвої 
дії не-врахування, що за допомогою мовних засобів указує на перлокутивний результат 
стимульованого ініціально-ілокутивним висловлюванням когнітивного процесу. З цього 
погляду «відмова» може розглядатися як ілокутивний потенціал мовленнєвої дії, комуні-
кативною функцією якої є виконання мовцем установок не-врахування [13: 32].

Звертаючи увагу на особливості мовленнєво-мисленнєвої діяльності адресанта і 
адресата, Т.Н. Пудровська вказує на залежність типу ілокутивної сили відмови від типу 
ілокутивної сили ініціального акту та доходить висновку про обернено-пропорційну за-
лежність ілокутивних сил у секвенції «проспектив – відмова», а саме – про варіювання 
ілокутивної сили відмови між директивною (коли відмова виступає реакцією на комісив) 
та комісивною (у випадку реакції на директив) [37]. Поділяючи в цілому тезу про за-
лежність ілокутивної сили відмови від сили ініціального акту, І.М. Осовська поглиблює 
існуючі уявлення розглядом взаємодії ілокутивних сил у кожній з секвенцій [13: 33]. У 
зв’язку з цим, на її думку, є сенс виокремити в діалозі такі послідовності: прохання – від-
мова, наказ – відмова, запрошення – відмова, пропозиція – відмова. Навіть побіжний 
аналіз змісту зазначених автором умов, процедур і факторів, що призводять до актуаліза-
ції різних комплексних типів відмов, свідчить про наявність у праці вказівок на вельми 
конкретні зовнішні чинники та індивідуальні характеристики особистості адресата. Таке 
поглиблення слід, на наш погляд, сприймати як певний крок у бік вивчення когнітивної 
природи реалізації актів відмови в комунікації та особливостей породження висловлень 
відмови.

Дещо під іншим – комунікативно-прагматичним – кутом зору класифікує різновиди 
висловлювань відмови О.В. Бичіхіна, яка виокремлює такі їхні типи: а) прямий / опосе-
редкований ; б) відповідають на реальну / прогнозовану репліку ; в) відмова собі / іншим; 
г) комунікативно виправданий / невиправданий; д) категоричний / некатегоричний; е) 
повний / частковий; ж) умотивований / невмотивований. Додаткову увагу звернуто нею 
також на превалюючи характеристику мовленнєвого жанру відмови як реакції на відпо-
відний стимул, який може бути і експліцитним, і імпліцитним, а також вербальним та 
невербальним [10:18]. 

Викладене показує, що накопичена в лінгвістичній галузі наукова інформація, яка 
безпосередньо стосується когнітивної сутності явища відмови в комунікації, свідчить 
про актуальність систематизації чинників і характеристик особистості адресата, що 
впливають на формування ним змісту висловлювання відмови. Тому досить природною 
убачається спроба вирішення цього питання, яка має місце в праці Н.А. Одарчук  [12:16].  
На її думку, мовна сутність відмови втілюється в трьох конструкціях узуального змісту: 
I won’t do it, I don’t want to do it, I can’t do it, які засновуються на категорії заперечення 
і формують, відповідно, класи висловлювань відмови зі значенням вираження негатив-
ного вольового стану мовця, відсутності інтересу, обставинної і нормативної неможли-
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вості. Інакше кажучи, причини породження трьох класів висловлювань відмови визна-
чаються нею як «не хочу», «не можу», «не буду». Розглядаючи сутність та відмінність 
зазначених причин, не важко переконатися, що поняття «не хочу» й «не буду» є функціо-
нально занадто близькими у зіставленні з поняттям «не можу». Отже, фактично ми має-
мо певну вісь діалектичних суперечностей, розташовану між поняттями «не хочу» й «не 
можу». Проте за умов діалектичного розгляду цієї осі [38: 151-157] при спробі пошуку 
проміжних класів причин породження висловлювань відмови, у її середній точці можна 
побудувати додаткову перпендикулярну вісь, полюси суперечності якої створюватимуть 
поняття «можу, але не хочу», та «хочу, але не можу». Завдяки цьому ми й отримуємо 
практично вичерпну площинну картину можливих варіантів виникнення чинників, що 
породжують у свідомості адресатів конкретні класи висловлювань відмови. Цю створену 
нами картину зображено на рис. 1 у вигляді класифікаційної схеми.

рис. 1. Схема можливих варіантів породження свідомістю адресата 
певних класів висловлювань відмови
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На цій схемі зліва направо відображено логіку впливу чинників та характеристик 
особистості адресата, що визначають формування ним варіантів змісту висловлювань 
відмови, віднесених до кожного з чотирьох узагальнених нами класів причин відмови: 
«не хочу», «можу, але не хочу», «хочу, але не можу», «не можу». Так, провідними факто-
рами породження адресатом висловлювань відмови, віднесених за схемою до класу при-
чини «не хочу», можуть бути: незгода адресата з пропозицією, вимогою, небажання по-
годитися з чимось, ухилення від запропонованої дії, використання права на відмову, не-
поділення ним думки, що міститься в репліці-запиті, і т.п.; притаманні йому суб’єктивні 
відчуття неприємності від виконання певних дій, незручності чи незвичності позитивної 
реакції і т.д.; пряме небажання ускладнювати ситуацію, бажання довести свою зверх-
ність, правоту, здійснити тиск, спрямувати комунікацію в необхідне русло тощо. 

Підкреслимо, що за браком місця на схемі, наведені нами альтернативи факторів ста-
нів мовця та характеристик його особистості, що здійснюють вплив на формування зміс-
ту висловлювання відмови, символічно зображені пустим прямокутником, обмеженим 
штриховими лініями. Подібним чином на продукування класу висловлювань відмови, 
позначеного причиною «можу, але не хочу», впливатимуть лінь, зверхність, впертість, 
хамовитість, цинічність, садистські схильності адресата тощо. У свою чергу, висловлю-
вання відмови класу «хочу, але не можу» породжуватиме відсутність об’єктивних під-
став, брак повноважень, невпевненість адресата, доцільність згоди, нереальність здій-
снення запропонованого і т.п. Найбільш вагомими чинниками актуалізації висловлень 
відмови, віднесених до класу «не можу», бувають, зазвичай, небезпечність задоволення 
запиту, заборона певних дій, відсутність повноважень у адресата, об’єктивна неможли-
вість виконання прохання, неприйнятність задоволення вимоги і т.д. 

Подальший поглиблений аналіз сформованої таким чином моделі дозволяє конста-
тувати, що, з одного боку, значна частина тих самих чинників породження відмови адре-
сатом може функціонувати у межах будь-якого з їхніх класів. З іншого боку, у межах 
діалектично суперечливих класів «не хочу» і «не можу» чинники, зазвичай, набувають 
об’єктивних властивостей, породжуючи, здебільшого, експліцитні форми вираження 
відмови. У той же час, на осі суперечностей «можу, але не хочу» та «хочу, але не можу» 
превалюють суб’єктивні чинники, які призводять до виникнення латентних форм від-
мови. Проте, якщо до всіх зазначених на схемі класів висловлювань у якості чинника 
ввести фактор «лінь», то ми найбільш вірогідно матимемо справу з латентними формами 
актуалізації висловлювань відмови в класах «не хочу», «не можу» та «хочу, але не можу» 
і лише в класі «можу, але не хочу» вона набуватиме переважно експліцитного характеру. 
Отже, з’ясоване в обсязі цієї праці широке варіативне поле чинників породження свідо-
містю адресата певних класів висловлювань відмови потребує подальшого практичного 
дослідження зв’язку між ними та особливостями добору адресатом мовних засобів пись-
мової й усної актуалізації відмови.

Сподіваємось, що окреслена нами картина особливостей актуалізації відмови в діа-
лозі, побудована шляхом логічного структурування існуючого у лінгвістиці теоретично-
го знання, буде корисною під час безпосереднього визначення причин актуалізації ви-
словлювань відмови в кожній конкретній комунікативній ситуації за умов здійснення 
відповідного аналізу всіх лінгвальних та позалінгвальних факторів, що впливають на 
перебіг комунікації.



220

ЛітЕратура

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист; [пер. с фр./ общ. ред. Ю. С. 
Степанова]. – М.: Прогресс, 1974. – 447 с.

2. Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А.  Ван Дейк; [пер. с англ. / Сост. 
В.В. Петрова; Под. ред В.И. Герасимова]. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.

3. Волошинов В.Н. Конструкция высказывания / В.Н. Волошинов // Литературная 
учеба. – 1930. – №3. – С. 65-87.

4. Левицкий Ю.А. Основы теории синтаксиса / Ю.А. Левицкий. – М.: Едиториал 
УРСС, 2002. – 236 с.  

5. Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, психолингвистики и тео-
рии коммуникации / А.А.Леонтьев // Синтаксис текста: Сб. статей. – М., 1979. – С. 18-36.

6. Падучева Е.В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью / Падуче-
ва Е.В. – М.: Наука, 1985. – 272 с.

7. Сусов И.П. Введение в языкознание / Сусов И.П. – М.: Восток-Запад, 2006. – 382 с.
8. Туул Б. Диалоговое взаимодействие «побуждение-отказ» в русском речевом об-

щении с точки зрения носителя монгольского языка: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 
/ Банзрагч Туул. – М., 2005. – 193 с.

9. Белайчук О.С. Типологически релевантные особенности концепта отказа/отрицания 
и контрастивный анализ семантики глаголов отказа/отрицания в английском и шведском 
язиках: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.20 / Белайчук Оксана Сергеевна. – М., 2004. – 311 с.

10. Бычихина О.В. Высказывания со значением отказа: семантико-прагматический 
и когнитивный аспекты: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / О.В. Бычихина. – Ново-
сибирск, 2004. – 21 с.

11. Горбач С.С. Заперечення як основоположна установка мовця при здійсненні мов-
леннєвого акту відмови / С.С. Горбач // Філологічні науки. – 2007. – №4. – С. 224-228.

12. Одарчук Н.А. Відмова: семантичний та прагматичний аспекти: Монографія / 
Одарчук Наталія Андріївна. – Луцьк: Вежа, 2009. – 204 с.

13. Осовська І.М. Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікатив-
но-прагматичний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови): дис. … канд. філол. 
наук: 10.02.04 / Осовська Ірина Миколаївна. – Чернівці, 2002. – 187 с.

14. Постоенко И.А. Ситуация несогласия/отказа в динамике английской речи: Дис. ... 
канд. филол. наук: 10.02.04 / Постоенко Ирина Анатольевна. – Хабаровск, 2001. – 185 с.

15. Симонова С.О. Коммуникативно-когнитивные особенности выражения косвен-
ных и имплицитных речевых актов отказа в диалогическом дискурсе: Дис. … канд. фи-
лол. наук: 10.02.19 / Симонова Светлана Олеговна. – Тамбов, 2011. – 207 с.  

16. Советский энциклопедический словарь / [Гл. ред. Прохоров А.М.]. – М.: Изда-
тельство «Советская энциклопедия», 1979. – 1600 с.

17. Высказывание (лингвистика): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
ru.wikipedia.org/wiki/.

18. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: 
Довкілля-К, 2006. – 716 с.

19. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів / Д.І.Ганич, І.С. Олій-
ник. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.



221

20. Большой толковый словарь русского языка / [Ред. Кузнецов С.А.]. – СПб.: Но-
ринт, 2000. – 1536 с.  

21. Толковый словарь русского языка / [Ред. Дмитриева Д.В.]. – М.: Астрель, АСТ., 
2003, – 1578 с.

22. Webster N. Webster’s revised unabridged dictionary of the English language (1828 
Edition). – New York: Merriam Webster, 1995. – 1244p.

23. Толковый словарь русского языка: В 4 т. /  [Ред. Ушаков Д.Н.]. — М.: Гос. ин-т 
«Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940.

24. The Online Plain Text English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.onelook.com/?w=refuse&ls=a.

25. Webster’s 1828 Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
webster1828.com.

26. Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary. – Springfield: G.&C. Merriam Co., 
1967. – 1222 p.

27. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 3. neu bearb. u. erw. Aufl. / Hrsg. u. Leitung 
von G. Drosdowski. – Mannheim u. a.: Dudenverlag, 1995. – 1816 s.

28. Oxford advanced learner’s dictionary
29. The American Heritage Dictionary of the English Language / [Anne H. Soukhanov]. – 

NY: Houghton Mifflin Harcourt, 1991. – 8654 с.
30. Macmillan English Advanced Learners Dictionary (2nd Edition) / [Editor-in-chief 

Michael Rundell]. – Oxford:  Macmillan English Dictionaries, 2008. – 1872 p.
31. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage / P.Brown, 

S.Levinson. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1987. – 345 p. 
32. Почепцов Г.Г. Коммуникативно-прагматические аспекты семантики / Г.Г. Почеп-

цов // Филологические науки. – 1984. – № 4. – С. 29-36.
33. Гальперин И.Р. Ретроспекция и проспекция в тексте / И.Р. Гальперин // Филоло-

гические науки. – 1980. – №5. – С. 44-52.
34. Почепцов О.Г. Речевой акт и организация дискурса / О.Г. Почепцов // Человек 

и речевая деятельность // Вестник Харьковского ун-та. – Харьков. – 1989. – №339. – С. 
47-51.

35. Möschler J. Dire et contredire. Pragmatique de la n?gation et acte de r?futation dans la 
conversation / J. Möschler. – Berne: Peter Lang. – 1982. – 220 p. 

36. Weigand E. Sprache als Dialog: Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik / 
E. Weigand. Tübingen: Niemeyer, 1989. – 368 s.

37. Пудровская Т.Н. Речевые акты «оффератив» и «деклинатив» в системе речи (на 
материале современного английского языка): Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.04 / Пу-
дровская Татьяна Николаевна. – Харьков, 2000. – 203 c.

38. Клименюк А.В. Знание, познание, когниция: Монография / Клименюк Александр 
Валерьянович. – Тернополь: Підручники і посібники, 2012. – 304 с. 

 



222

УДК 811. 581
Шамшур М.А.
(Київ, Україна)

діаХронічний аСПЕКт доСЛідЖЕннЯ КонЦЕПту «ЛЮБов»  
у ФраЗЕоЛогіЗмаХ чЕн’Юй

У статті аналізується частотність вживання фразеологізмів китайської мови 
чен’юй на позначення концепту «любов» у сучасній та давній китайській мові на базі 
Корпусу китайської мови Пекінського національного університету.

Ключові слова: концепт, любов, китайська, чен’юй, частотність.
В статье анализируется частотность употребления фразеологизмов китайского 

языка ченъюй, которые объективируют концепт «любовь» в современном и древнем 
китайском языке на базе Корпуса китайского языка Пекинского национального универ-
ситета.

Ключевые слова: концепт, любовь, китайский, ченъюй, частотность.
In the article the linguistic frequency of the Chinese chengyu idioms is being analyzed in 

modern and ancient Chinese on the basis of Chinese Corpus of Beijing University.
Key words: concept, love, Chinese, chengyu, linguistic frequency.

Вичерпне дослідження концепту вимагає не тільки дослідження певного пласту 
мови, а й вивчення динаміки зміни даного концепту. Зі зміною поколінь, змінюються 
і певні уявлення, стереотипи, тому окремі ознаки концепту стають виразнішими, інші, 
навпаки, відходять на другий план.

Любов – лінгвокультурний емоційний концепт, що має універсальний характер. У 
мовній реалізації він характеризується наявністю кількох номенів-вербалізаторів та се-
мантичною дублетністю. Емоційні концепти зараховують до складу універсальних, адже 
саме емоції є «центральною частиною, що робить представників різних етносів схожими 
один на одного» [1;2;3].

Культурні концепти – це, перш за все, ментальні сутності, у яких відображається 
«дух народу», що і визначає їх антропоцентричність – орієнтованість на духовність, 
суб’єктивність та особистість носія етнічної свідомості [4].

У лексикографічних джерелах окремі компоненти об’ємного концепту «любов» гі-
постазуються у межах словникового опису відповідного вербалізітора у формі семантич-
них множників, які відправляють до частин певного семантичного блоку. 

Проаналізувавши об’єктивізацію концепту «любов» у філософсько-релігійній та ху-
дожній картині світу, ми виявили що концепт «любов» у китайській етнічній свідомості 
є розчиненим у асоціаціях та дифузним. Він реалізується через різні номени-вербаліза-
тори, кожен з яких несе семантичне значення любові, а також має певні конотативні від-
тінки. До таких лексем ми зараховуємо, серед інших, 爱 (ài), 情 (qíng), 心 (xīn), 恋 (liàn), 
宠 (chǒng), 亲 (qīn), 忠 (zhōng), 好 (hào), 慈(cí), 欢 (huān).

Для визначення найбільш широко представленої ознаки концепту «любов», реалі-
зованого у чен’юй, ми статистичним методом визначили частотність вживання даних 
©   Шамшур М.А., 2012
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фразеологічних одиниць у Корпусі китайської мови Пекінського національного універ-
ситету, який був заснований у 2005 році на базі Центру вивчення китайської мови Пе-
кінського національного університету. Корпус налічує 307,371,060 лексичних одиниць 
сучасної китайської мови (видання після 1949 року) та 170, 214, 641 лексична одиниця 
давньої китайської мови (видання до 1949 року на веньяні). До корпусу входять різно-
манітні наукові, публіцистичні та художні видання, тексти різноманітних тематик такого 
обсягу, який дозволяє робити статистичний аналіз частотності вживання лексичних оди-
ниць та порівнювати сучасну та давню китайську мову, а також англійську.

Проаналізувавши 18 000 фразеологізмів зі словника “中国成语大辞典” 2011 року 
видавництва, ми статистичним методом визначили 320 чен’юй на позначення концепту 
«любов» в китайській мові. З них 73 мають у складі лексему情 (qíng), 63 лексему爱 
(ài),21 лексему 心 (xīn),13 лексему亲 (qīn) та 12 лексему恋 (liàn), чотири лексему好 (hào), 
по три чен’юй мають у складі лексеми宠 (chǒng),慈(cí) та欢 (huān),та один лексему 忠 
(zhōng). Деякі з досліджених нами ідіом у своїй структурі мають два номени-вербаліза-
тори. Тобто, загальна кількість чен’юй, у яких концепт «любов» вербалізується експлі-
цитними засобами складає 189 фразеологічних одиниць, а імпліцитно відповідно 131.

Отже, ми порівняли частотність вживання даних фразеологічних одиниць у сучасній 
китайській мові та веньяні (文言). Це дало нам змогу простежити зміни у менталітеті 
китайського народу, адже саме фразеологічні одиниці якнайвиразніше відображають сві-
тобачення народу, його уявлення про навколишній світ, наївну картину світу.

Варто зазначити, що 38 відсотків, а саме 123, фразеологізм на позначення концепту 
«любов» із досліджених чен’юй є застарілими, тобто, в сучасній китайській мові вжи-
ваються вкрай рідко. Отже, для достовірного дослідження концепту кохання необхід-
но звертати більшу увагу на чен’юй, які мають вищу частотність у сучасній китайській 
мові, тому що саме в них відображається світобачення та менталітет китайської націо-
нальної свідомості сучасних представників китайської нації.

Серед чен’юй, у яких реалізується концепт «любов» у сучасній китайській мові най-
більш частотним є чен’юй, що актуалізує семантичну ознаку «задоволення»情有独钟
qíngyǒudúzhōng (буквально «почуття сконцентровані на одному» – «захопитися; особли-
во цікавитися чимось») із частотністю 536. Даний чен’юй не тільки входить до кількісно 
найбільш вербалізованої семантичної ознаки, він також експліцитно виражає даний кон-
цепт, маючи у складі номен-вербалізатор, який є головню експлікатурою концепту «лю-
бов» у фразеологізмах чен’юй. Він є позитивно маркованим, що також відповідає загаль-
ній тенденції до позитивної конотації концепту «любов», що об’єктивується у чен’юй.

На другому місці за частотністю вживання у сучасній китайській мові стоїть чен’юй 
семантичного блоку «жертовність» 拥政爱民yōng zhèng ài mín (буквально «підтриму-
вати уряд, піклуватися про народ»). Його частотність складає 385 згадувань у Корпусі 
китайської мови Пекінського національного університету. Він є позитивно маркованим. 
Даний чен’юй набув надзвичайної поширеності у якості лозунгу Комуністичної Партії 
Китаю , який закликає бійців Національної Визвольної Армії до підтримки уряду та пі-
клуванні про звичайних людей.

На третьому місці серед чен’юй, що вербалізують концепт «любов» у сучасній ки-
тайській мові по частотності – чен’юй 爱不释手àibùshìshǒu (буквально «любити, не від-
пустити рук» – «ніяк не в змозі відірватися від чогось»). Його частотність складає 366 
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фразеологізмів. Даний чен’юй належить до семантичної ознаки «цінність», він є пози-
тивно маркованим. Варто також зазначити, що на другому та третьому місці за частот-
ністю стоять чен’юй, у яких концепт «любов» вербалізується експліцитно та, до струк-
тури яких входить номен-вербалізатор 爱(ài), що за кількісним вираженням займає друге 
місце.

На четвертому місці за частотністю вживання у сучасній китайській мові чен’юй 冷
酷无情lěngkùwúqíng (буквально «холодний, жорстокий, без почуттів» – «бездушний»), 
що входить до семантичного блоку «бажання», до якого ми віднесли такі семантичні 
ознаки: хотіння, потяг, прагнення, тяжіння. Даний чен’юй має негативну конотацію. У 
цьому чен’юй присутня метафора холоду, жорстока людина називається холодною.

На п’ятому місці по частотності вживання у сучасній китайській мові серед чен’юй, 
що вербалізують концепт «любов» стоїть чен’юй 一见钟情yījiàn zhōngqíng (буквально 
«кохання з першого погляду»). Він входить до семантичного блоку «задоволення», до 
якого ми зараховуємо наступні семантичні ознаки: прихильність, симпатія, схильність, 
сердешна прив’язаність. Частотність даної ідіоми 357. Фразеологізм має позитивну ко-
нотацію, він описує симпатію, що виникає раптово при першій зустрічі.

Шосте місце займає 情不自禁qíng bù zìjìn (буквально «почуття не втримати» – «не 
в змозі стримати почуття»). Загальна частотність цього фразеологізму у сучасній китай-
ській мові 1362, однак у контексті концепту «любов» 350. Корпус китайської мови Пе-
кінського національного університету дає змогу побачити контекст, у якому вживаються 
лексичні одиниці. Він входить до семантичного блоку «бажання», має негативну коно-
тацію.

Сьоме місце займає恋恋不舍liànliàn bù shě (буквально «любити не розлучитися» – 
«не в змозі розлучитися»), що вербалізує семантичну ознаку «цінність». Частотність 
його вживання у сучасній китайській мові складає 310.

Частотність наступних чен’юй складає менше трьохсот, варто також зазначити, що 
п’ятдесят з досліджених чен’юй мають частотність вживання у сучасній китайській мові 
більше 49. Це вказує на високу аксіологічну цінність концепту «любов» у сучасній ки-
тайській свідомості.

У давній китайській мові за частотністю вживання найпоширенішим є чен’юй 孝悌
力田xiào tì lì tián (буквально «синівська шанобливість, любов до братів та праця на полі» 
– «любити родину та працю»), що входить до семантичного блоку «жертовність». Він 
імпліцитно об’єктивує концепт «любов» та має частотність 157. Даний чен’юй акумулює 
основні прояви любові та турботу за догмами конфуціанської моралі, адже любов до 
батьків у конфуціанстві проявляється саме через синівську шанобливість, любов до бра-
тів через повагу до них, а любов до родини через старанну працю на благо всіх її членів. 
Цей чен’юй є позитивно маркованим. Цікавим є факт, що його частотність у сучасній ки-
тайській мові 2, тобто, наразі семантична ознака, що втілює жертовність, самопожертву, 
гуманність не превалює у картині світу сучасного носія китайської мови, на відміну від 
традиційного уявлення про любов.

Друге місце за частотністю вживання у давній китайській мові посідає чен’юй 义
夫节妇yìfū jiéfù (буквально «вдовець та вдова, що не вступають у другий шлюб» – «ві-
рність померлому чоловіку або дружині»), що також актуалізує семантичну ознаку «жер-
товність». Його частотність у давній китайській мові 151. Він є застарілим, тобто частот-
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ність його вживання у сучасній китайській мові дорівнює нулю. Фразеологізм позитивно 
маркований. Чен’юй втілює конфуціанську етичну норму, за якою дружина повинна бути 
відданою чоловікові до кінця свого життя.

На третьому місці за частотністю вживання у давній китайській мові – чен’юй 情
投意合qíngtóuyìhé (буквально «почуття співпадають, бажання єдині» – «жити душа в 
душу»). Він актуалізує семантичну ознаку «гармонія», що об’єднує у собі такі ознаки, 
як взаємна прихильність, спільні цілі, інтереси, має позитивну конотацію. Частотність 
цього чен’юй у давній китайській мові 99, а у сучасній 143. Це свідчить про важливість 
взаємності, духовної близькості та наявності спільних цілей та інтересів у стосунках як 
давніх, так і сучасних представників китайської нації.

Четверте місце за частотністю вживання у давній китайській мові займає 恋恋不舍
liànliàn bù shě (буквально «любити не розлучитися» – «не в змозі розлучитися»), що 
вербалізує семантичну ознаку «цінність». Його частотність у давній китайській мові 98, 
а у сучасній – 310. Тобто, даний фразеологізм є поширеним як у давній, так і у сучасній 
китайській мові.

На п’ятому місці за частотністю у давній китайській мові стоїть чен’юй 眉来眼去
méiláiyǎnqù (буквально «обмінюватися поглядами» – «кокетувати»), що відноситься до 
семантичного блоку «задоволення», до якого ми зараховуємо наступні семантичні озна-
ки: прихильність, симпатія, схильність, сердешна прив’язаність. Даний чен’юй є частот-
ним як у давній китайській мові – 91, так і у сучасній – 68. Цікавою є образна основа цьо-
го фразеологізму. Очі у китайській етнічній свідомості віддзеркалюють почуття, однак 
вони часто описуються разом із бровами. Отже, брови та очі створюють вираз обличчя, 
по якому можливо прочитати почуття та відчути ставлення людини.

Шосте місце із частотністю 83 займає чен’юй 情不自禁qíng bù zìjìn (буквально «по-
чуття не втримати» – «не в змозі стримати почуття»), який ми описували раніше, тому 
що його частотність у сучасній китайській мові також висока, він займає шосте місце.

Сьому позицію по частотності вживання у давній китайській мові займає чен’юй 
爱民如子ài mín rú zǐ (буквально «любити народ, як власних дітей»), який реалізує се-
мантичну ознаку «жертовність». Частотність його вживання у давній китайській мов 58, 
а у сучасній тільки 8. Цей чен’юй є позитивно маркованим. Він втілює конфуціанське 
поняття «всеохоплюючої любові» (兼爱jiānài), про яку говорив Мо-цзи. Інші чен’юй на 
позначення концепту кохання в китайській мові є менш поширеними.

Варто зазначити, що концепт є одиницею менталітету нації. Із зміною епох та світо-
бачення певного народу, змінюються і концепти. Деякі семи актуалізуються у більшій 
мірі по відношенню до інших. Ознаки концепту, які первинно були основними можуть 
відійти у периферію, в залежності від змін у свідомості певної нації.

Отже, можна дійти висновку, що семантична ознака «задоволення» превалює у су-
часній китайській мові. Вона представлена двома з семи найбільш поширених чен’юй, 
до того ж чен’юй, що актуалізує цей семантичний блок є найчастотнішим. Ця семан-
тична ознака є, до того ж, кількісно найбільш представлена у фразеологізмах чен’юй на 
позначення концепту «любов». До інших актуалізованих у сучасній китайській мові сем 
можна віднести відповідно «жертовність», «цінність» та «бажання».

Отже, у свідомості сучасного представника китайської нації концепт «любов», що 
реалізується у чен’юй, пов’язаний, перш за все, із симпатією, схильністю, сердешною 
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прихильністю. Однак, важливим при цьому залишається почуття відповідальності та 
відданості, певної прив’язаності, пристрасті та потягу до об’єкту любові.

Сімдесят відсотків даних чен’юй, тобто п’ять з семи є позитивно маркованими, що 
співпадає з загальним співвідношенням чен’юй на позначення концепту «любов» із по-
зитивною та негативною конотацією, відповідно 235 та 85.

У давній китайській мові чен’юй на позначення концепту «любов» із найвищою час-
тотністю актуалізують семантичний блок ознак «жертовність», «гармонія», «цінність», 
«задоволення», «бажання» відповідно. Шість з семи найпоширеніших чен’юй у давній 
китайській мові мають позитивну конотацію. 

Це свідчить про те, що у свідомості носія китайської мови у давнину концепт «лю-
бов» був головним чином пов’язаний із відданістю, самопожертвою та гуманністю, що 
сприймалися як позитивні явища, тому що конфуціанські настанови акцентували на важ-
ливості любові та поваги до інших.
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транСФормаЦіЇ мовниХ ЗначЕнЬ на тЛі відКритоСті 
СЕмантичноЇ СтруКтури СЛів

У статті розглянуто семантичні трансформації слів на тлі відкритості слова як 
наслідок асиметричного дуалізму мовного знака, зумовлений відкритістю семантичної 
структури слів, що і є фундаментом для різного роду смислових трансформацій мовних 
одиниць в естетичному функціонуванні.

Ключові слова: слово, смислові трансформації, семантична відкритість слів, аси-
метричний дуалізм. 

В статье рассматриваются семантические трансформации слов на фоне 
открытости слова как результата ассиметрического дуализма языкового знака, обус-
ловленного открытостью семантической структуры слов, что и было фундаментом 
для различного рода смысловых трансформаций языковых единиц в их эстетическом 
функционировании.  

The article deals with the semantic transformation of words as a consequence of asymmetric 
dualism of the linguistic sign.

Keywords: word,  semantic transformation, semantic  openness of  words, asymmetrical  
dualism.

Метою статті є виявлення закономірностей трансформації  мовних одиниць у ре-
зультаті дії закону семантичної відкритості слів на прикладах поетичного мовлення 
Л.В.Костенко.

 Новизна дослідження полягає в тому, що предметом аналізу обрано семантичні 
перетворення слів у творах яскравого представника поезії українського відродження 
Л.В.Костенко  й акцентовано увагу на можливості слів в умовах поетичного тексту роз-
гортати свої смислові нюанси та обростати додатковими характеристиками.

Положення про те, що слово в художньому тексті реалізує величезний смисловий 
потенціал отримало розробку в працях Григор’єва В.П., Карцевського С.О., Кубрякової 
Є.С.,  Манакіна В.М., Нікітіна В.М. та багатьох інших учених.

Семантична відкритість мовного знака уможливлює вихід слів за межі своїх лекси-
ко-семантичних варіантів та реалізацію величезного смислового потенціалу в „запако-
ваному” вигляді. Змінюється лише  кількість актуалізованих  ознак, які найбільш повно 
розкривають семантичну структуру. Зазначена властивість смислової структури слова 
(відкритість меж) „розкриває глибинну семантику слів, що виявляє себе не лише через 
імпліцитні семантичні ознаки, що обов’язково супроводжують кожне лексичне значення 
слова та складають його смисл” [6: 119]. 

Крім парадигматичних та синтагматичних зв’язків, які характеризують та визнача-
ють лексичне значення слів, важливого значення у дериваційних відношеннях набуває 
рівень смислових асоціацій. Виникають ці асоціації через можливості  сполучування 
©   Бабич Т.В., 2012
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слів з іншими лексичними одиницями, тобто в контексті. Наявність еквівалента, який 
уже існує в мовній системі, дає змогу переосмислити нові, асоціативні мовні форми,  для 
виникнення яких створюються  незвичні умови.

Дослідження семантичних можливостей слова в „розпакованому” вигляді дає від-
носно повне уявлення про глибинні умови дії закону семантичної відкритості слова. У 
результаті мовні одиниці розкривають асоціативні шляхи, які поєднують у свідомості ав-
тора художнього твору уявлення про інший об’єкт чи явище та включаються як складові 
компоненти у смислове значення слова, розширюючи межі його власного лексичного та 
стилістичного використання. Саме у „розпакованому” вигляді можна спостерігати мож-
ливість сем фіксувати точні, інколи навіть найтонші переходи від одного смислу слова 
до іншого.

Слово в мовленні має конкретну референтну направленість, унаслідок цього в семан-
тиці слова в умовах художнього тексту з’являються компоненти не тільки власне мовні, 
але й ситуативно значущі. Відкритість семантичної структури слова створює можливість 
нейтралізовувати одні смислові компоненти та актуалізувати або й засвоювати інші, які 
не властиві слову в загальнонародному вживанні.

У художньому мовленні потенційна відкритість мовних значень розкриває нові мож-
ливості для різноманітних смислових трансформацій лексичних одиниць в естетичному 
функціонуванні.

Звернемось до прикладу:
В очах у неї плавають медузи,

і стан годиться лиш для фартуха.
Ти не тулись до мене, ти не дуже,
воно мені – як вірність реп’яха [4: 191].

Перетворення змісту лексеми вірність (властивість від прикметника вірний; вірний – 
який заслуговує довіри, постійний у поглядах і відчуттях [9. т. I: 680]) виникає на основі 
семантичних зв’язків із лексемою реп’ях (реп’ях – бур’ян родини складноцвітих з чіпким 
суцвіттям і з колючками [9, т.VIII: 512]) та сприяє появі в семантиці  першої лексеми 
семи ‘чіпкий’, яка і взаємодіє із семою ‘відданий’, що наявна у слові вірність та вказує 
на нав’язливу вірність. Це підсилює ступінь якості у семантиці слова. Основою імплі-
цитних прирощень, які тут кваліфікуються як прирощення емоційного характеру, стають 
авторські асоціації, що зумовили виникнення в семантичній структурі лексеми вірність 
емоційних компонентів смислу. Отже, семантичний аналіз тут пов’язаний з реконструю-
ванням комунікативних намірів ліричної героїні, які виражають дещо більше, ніж просто 
фіксування у лексемах деякої суті справи: йдеться не просто про вірність, а про непо-
трібну вірність.

Звернемось до таких рядків:
Правічний шлях ковтатимуть яруги,
чіпкі примари схоплять з-за плечей [4: 195].

У цьому контексті авторка надає значно більшої емоційно-смислової якості, порів-
няно з загально мовними значеннями, лексемам яруга (яруга – глибокий великий яр [9, т. 
XI: 651]) та ковтатимуть (від розм. ковтати – пити або їсти що-небудь жадібно [9, т. IV: 
205]). Співвіднесеність лексеми яруга з дієсловом ковтатимуть, у семантиці якого при-
сутні семи ‘поглинати’ та ‘жадібно’, подає поняття яруга з речово-прострового світу у 
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персоніфікованому вигляді. Тобто контекст сприяє проникненню у семантичну структу-
ру цієї лексеми сем ‘процес’, ‘жадібного’, ‘поглинання’, ‘шляху’. Окрім цього, включен-
ня дієслова ковтатимуть у смислові відношення з предикативним центром ковтати-
муть яруги значно змінюють емоційно-оцінну забарвленість іншого слова. Вираз шлях 
ковтатимуть яруги у свідомості людини виступає символом людського життя, набуває 
асоціативно-смислового зв’язку із ґрунтовою дорогою, яка пролягає глибокими ярами та 
повністю зникає з погляду. У контексті поетичного твору вираз шлях ковтатимуть яруги 
виступає синонімом до словосполучення втоптаних орбіт у поетичних рядках:

Хай там без нас гуде азартом траса.
Це все – рекорди втоптаних орбіт.
Реве глядач. І ставить на Пегаса.
Поет стає жокеєм – і привіт [4: 112].

Співвіднесеність лексем втоптаних (втоптати – прокласти стежку, дорогу, часто хо-
дячи по тому самому місцю [9, т. II: 512]) та орбіт (орбіта – шлях руху небесного тіла 
[9, тV: 738]) завдяки наявності спільних сем ‘рух’, ‘по’, ‘одному’, ‘й’, ‘тому’, ‘самому’, 
‘місцю’ набуває елементів негативної емоційної забарвленості, показуючи замкнуту ци-
клічність людського життя.

У поетичних рядках:
Чому ж її так раптом потрясли
осінні яблука, що сумно пахнуть льохом, 
і руки матері, що яблука внесли [К: 27]

лексема пахнути реалізує семантичний компонент ‘невеселий’, ‘тяжкий’ ‘настрій’, 
пов’язаний зі світом емоцій, представлений у значенні слова сумно. Можливо, сполучу-
ваність слів сумно пахнуть виникла через образні асоціації, навіяні спогадами авторки, 
що пов’язані зі словом пахнути у значенні ‘нагадувати про кого-небудь’ [9, т.VI: 101], та 
реалізувала ситуативні семи ‘навіювати’, ‘запах’, ‘проминулої’, ‘молодості’. Яблучний 
запах льоху сумно потряс тому, що він відродив спогади, яким немає місця в дійсності.

Особливо цікавим є семантичний процес, що міститься у смисловій динаміці сигні-
фікативного компонента при статичності денотативного. Ознака, що у контексті висту-
пає якістю об’єкта, називається знову ж таки імпліцитно – шляхом відсилання до іншого 
об’єкта.

Розглянемо такий приклад:
І серцю в грудях тісно, тісно, тісно!
Смички пиляють задубілий сум [4: 74].

За законом логіки така сполучуваність слів задубілий сум неможлива, адже дієприк-
метник задубілий, утворений від дієслова задубіти (задубіти – стати твердим, жорстким 
[9,т. III: 246]), може характеризувати предмет, який можна відчути лише органами доти-
ку. У цьому випадку емоційною основою для подібного прирощення стають асоціації ав-
торки, які і визначають давні тривоги як задубілий сум. Для того, щоб пояснити механізм 
незвичного функціонування цього словосполучення, необхідно спуститись ще на один 
рівень семантичного членування лексеми задубілий. У слові жорсткий (у перен. значен-
ні жорсткий – сповнений труднощами, тяжкий, важкий [СУМ, т.III, 116]), у свою чергу, 
підсилюються семантичні компоненти ‘сповнений’, ‘труднощами’, ‘тяжкий’, ‘важкий’. 
Таким чином, зрозуміло, що задубілий сум – це результат довготривалого, невеселого, 
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важкого настрою. Наявним стає семантичне перекодування лексеми жорсткий та збли-
ження її із змістом лексеми сум. 

Схематично цей процес можна представити так:
задубілий                                                                             сум

 задубіти    невеселий, важкий настрій,              
     спричинений горем, невдачею            
стати твердим,                                                                    [9, т.IX: 834]
  жорстким
[9, т.III: 116]

жорсткий

перен. знач. сповнений
труднощами, тяжкий, важкий
[9, т.III: 96]

                     спільні семи: ‘важкий’, ‘твердий’,’жорсткий’.
                       асоціативні семи: ‘невеселий’,’настрій’

Схема Семантичне перетворення слова сум

Отже, важливим чинником, що впливає на перетворення семантичної структури сло-
ва, є закон асиметричного дуалізму, дія якого зумовлена асоціативною природою мов-
ного знака та наявністю у нього величезного смислового потенціалу в „запакованому” 
вигляді, що уможливлює вмотивованість реалізації закладених на мовному рівні потен-
ційних можливостей семантики лексем та виникнення семантичних трансформацій.

На наш погляд, запропонований підхід відкриває нові можливості пізнання та аналі-
зу художніх текстів та ідіостилів творців поетичного слова. 
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ФунКЦіонаЛЬні оСоБЛивоСті оБСтавинниХ ПриСЛівниКів 
КитайСЬКоЇ мови

На мовному матеріалі розглядаються проблеми синтаксичної позиції обставинних 
прислівників у китайській мові.

Ключові слова: обставинні прислівники, якісні прислівники, прислівники ступеня, 
ступінь зв’язку, позиційна перестановка, логічний предикат, предикативна пауза, екс-
позиція.

На языковом материале рассматриваются проблемы синтаксической позиции 
обстоятельственных наречий в китайском языке.

Ключевые слова: обстоятельственные наречия, качественные наречия, наречия 
степени, степень связи, позиционная перестановка, логический предикат, предикатив-
ная пауза, экспозиция.

The article deals with the problem of syntactic position of adverbial adverbs in Chinese.
Keywords: adjunctive adverbs, qualitative adverbs, adverbs of degree, level of connection, 

positional permutation, logical predicate, predicate pause, exposition.

На початку XXI століття визначення класифікаційних ознак частин мови у китаєз-
навстві в основному набуло впорядкованого й аргументованого обґрунтування. Cлід за-
значити, що частина дослідників розглядали ті чи інші питання, пов’язані з морфологією 
чи синтаксичними зв’язками прислівників, наприклад, Чхао Юань Жень [1], Гао Мін-
©   Колодко С.А., 2012
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кай [2], Ван Лі [3], Люй Шусян [4], [5], [6], С.Є.Яхонтов [7], [8], В.М.Солнцев [9], [10], 
[11]. Але найбільш повно та системно це намагались робити лише О.О.Драгунов [12], та 
Є.І.Рождєствєнська [13]. Проте окремі аспекти проблеми, що стосуються функціонуван-
ня різних прислівникових слів та визначення сукупності ознак, які дозволяють виділити 
їх в окремий повнозначний клас слів, вимагають детального й комплексного досліджен-
ня прислівника як однієї з важливих лексико-граматичних категорій сучасної китайської 
мови. Отже, проблема є актуальною.

Відомо, що обставинні прислівники більш гнучкі за своїми позиційними можливос-
тями, ніж прислівники двох інших груп у складі категорії прислівника: якісних [14:50-
58] та ступеня [15:46-53]. За наявності в реченні прислівників обставинних і прислів-
ників ступеня перші, як правило, передують другим. Вирішальну роль при постановці 
прислівника в ту чи іншу конкретну позицію в цьому випадку відіграє його значення та 
ступінь зв’язку з означуваним словом.

Розгляньмо такі приклади:
1. 老是这么孝顺，她。
Laoshi zheme xiaoshun, ta.
Вона завжди така слухняна [16:146].
2. 他永远俊美，老那么温和。
Ta yongyuan junmei, lao name wenhe.
Він завжди такий красивий, такий ласкавий [16:219].
У прислівників ступеня 这么（那么） zheme (name) “так” завдяки їх значенню сту-

пінь зв’язку з означуваним словом значно сильніший, ніж в обставинного прислівника 
老（老是） lao (laoshi) “завжди”. Значення прислівника 老 lao “завжди” допускає поста-
новку його в позицію перед прислівником ступеня 这么 zheme “так”, і навпаки, прислів-
ник 这么 zheme “так” саме завдяки своєму значенню не може передувати обставинному 
прислівнику 老 lao “завжди” (таке поєднання можливе з прикметником 老 lao “старий”). 
Тому в тих випадках, коли в реченні є два прислівники – прислівник ступеня та обста-
винний прислівник, останній, як правило, передує першому. Позиційна перестановка їх 
неможлива.

Позиційна перестановка виключена через значення прислівників навіть у тих випад-
ках, коли в реченні є прислівник якісний (другої підгрупи) та обставинний. Останній, як 
правило, передує першому.

    陈奶奶和“童儿”已经偷偷地溜了。
    Chen nainai he “tonger” yijing toutoudi liule.
    Тітонька Чень та “хлопчик” вже непомітно зникли [16:178].
  Якісні прислівники першої підгрупи, на кшталт 忽然, можуть передувати обставин-

ним прислівникам другої підгрупи.
     好像他忽然地一气增多了好几岁。
     Haoxiang ta hurande yiqi zengduole hao ji sui.
     Неначе він раптово враз постарів на багато років [16:29].
Позиційна перестановка в даному випадку можлива, але вона призведе до інтонацій-

ного виділення – 一气 “yiqi” у складі предиката.
Коли в реченні є два обставинних прислівники, то ті, що належать до першої підгру-

пи, зазвичай передують обставинним прислівникам другої підгрупи [12].
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    我刚才也听说啦！
    Wo gangcai ye tingshuolа!
    Я щойно теж чула [17:238].
Останнє, однак, не означає, що обставинні прислівники другої підгрупи не можуть 

передувати обставинним прислівникам першої підгрупи. Так, у наведеному нами остан-
ньому прикладі прислівник другої підгрупи 也 ye “також” може стояти перед прислівни-
ком першої підгрупи 刚才 gangcai “щойно”. Але це стосується лише небагатьох прислів-
ників другої підгрупи, здебільшого 也 ye “також” та 又 you “знову”.

  Порівняймо речення:
   我刚才也听说啦。
   Wo gangcai ye tingshuole.
   Я щойно теж чула [17:238].
   我也刚才听说啦。
   Wo ye gangcai tingshuole.
   Я теж щойно чула.
Як бачимо з контексту, в обох реченнях прислівники входять до складу предиката. 

Але це не виключає іншого членування речення в цілому контексті. Обставинні прислів-
ники можуть не лише входити до складу предиката, але й бути самостійним логічним 
предикатом. У такому, наприклад, контексті:

  他什么时候来的？
  是刚才来的。
  Ta shenme shihou laide?
  Shi gangcai laide.
  Він коли приїхав?
  Щойно приїхав.
Займаючи дистантну позицію, обставинні прислівники обох підгруп входять до 

складу логічного предиката, відносячись не тільки до означуваного слова, але й до всьо-
го наступного висловлювання в цілому.

Розгляньмо такі приклади:
1. 那棵高高的洋槐，总把花儿落到我们这边来……
Na ke gaogaode yanghuai, zong ba huar luodao women zhebian lai.
Ця височенна акація завжди скидала цвіт у наш двір (у наш бік) [16:201].
У цьому реченні логічним предикатом є друга його частина 总把花儿落到我们这边

来 “завжди скидала цвіт у наш двір”. Прислівник 总 zong “завжди” розпочинає собою те 
нове, що повідомляє нам автор. Ми можемо поміняти місцями обставинний прислівник 
总 zong та прямий додаток 花 hua зі службовим словом 把 ba. 那棵高高的洋槐把花儿总
落到我们这边来。Na ke gaogaode yanghuai ba huar zong luodao women zhebian lai.

Крім зазначеного вище речення, було проаналізовано кілька речень, до складу яких 
входить 总（总是） zong (zongshi).

1. 为别人说过媒，买过人儿，总是为别人。
Wei bieren shuoguo mei, maiguo ren’er, zongshi wei bieren.
Для інших шукають свах, купують людей, і все завжди для інших   [16:138].
2. 我的嘴唇总是焦的。
Wode zuichun zongshі jiaode.
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Мої губи завжди були яскраві [16:248].
3. 人总得吃饭。
Ren zong dei chifan.
Людина обов’язково повинна їсти.
4. 你总得惹他吗？
Ni zong dei re ta ma?
Тобі обов’язково треба сердити його?! [17:242].
5. 我总是做首领的。
Wo zongshi zuo shoulingde.
Я завжди була лідером [16:248].
Як свідчать відомості аналізу та контекст, 总 zong в усіх реченнях входить до складу 

предиката. Предикативна пауза передує цьому слову. Тривалість пауз неоднакова. Вище 
було сказано, що коли підмет виражений особовим займенником в односкладовій фор-
мі, то паузи між суб’єктом і предикатом може взагалі не бути (тієї, що сприймається на 
слух). Це пояснюється тим, що займенники (особливо в односкладовій формі) частіше за 
все утворюють інтонаційну єдність із наступною частиною речення (з групою присудка). 
Ми проаналізували такі речення.

1. 不用问，我已明白了。
Bu yong wen, wo yi mingbai le.
Не треба й розпитувати, я вже зрозуміла [16:200].
2. 那所房子，他刚才卖掉了。
Na suo fangzi, ta gangcai maidiaole.
Той будинок він щойно продав [16:57].
3. 我已经将你出典了。
Wo yijing jiang ni chudianle.
Я вже віддав тебе в заставу [18:1].
При актуальному членуванні необхідно враховувати місце предикативної паузи. 

Проте якщо вихідний пункт висловлювання збігається з підметом, що виражається імен-
ником, або з групою підмета, то предикативна пауза справді проходить між вихідним 
пунктом та ядром висловлювання, є формальним засобом їх розмежування. Порівняймо 
два наведених нижче речення:

  我已经将你出典了。
  Wo yijing jiang ni chudianle.
  Я вже віддав тебе в заставу [18:1].
  那个拿着碗酒的中年人，已经把酒渴浄。
  Nage nazhe wanjiu de zhongnian ren, yijing ba jiu hejing.
  Людина середнього віку з піалою в руці вже випила все вино [16:89].
Найбільш виразно зміна смислу висловлювання, спричинена позиційною переста-

новкою прислівника і додатка, спостерігається в реченнях з непрямим додатком.
  Розберімо, наприклад, таке речення:
  我都说好啦，他先给咱们拉稻草，接着往合作社送草袋子。
  Wo dou shuohaole, ta xian gei zanmen la daocao, jiezhe wang hezuoshe song caodaizi.
  Я все владнала. Він спочатку відвезе нам солому, а потім мішки до кооперативу 

[17:239].
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У цьому реченні прислівник 先 xian “спочатку” стосується не одного дієслова 拉 la 
“везти”, а всього, що стоїть після цього прислівника. Автор повідомляє нам, що людина, 
яка перевозить вантажі, “спочатку відвезе солому нам”, а потім “мішки в кооператив”. 
Якщо ж ми прислівник 先 xian “спочатку” поставимо після непрямого додатка 给咱们 
gei zanmen “нам”, то в такий спосіб змінимо зміст висловлювання. При такому слово-
розподілі і в першому, і в другому випадку людина буде перевозити нам, але спочатку 
солому, а потім щось…

Виступаючи в експозиції, обставинні прислівники першої підгрупи (а також при-
слівникові іменники) зазвичай є відомою даністю, вихідним судженням для всього на-
ступного висловлювання. Від цього вихідного моменту судження розвивається подальша 
думка автора, за нею йде те, що становить пізнавальну цінність повідомлення. Саме в 
реченнях такого типу обставинні прислівники (а також прислівникові іменники), що є 
суб’єктом повідомлення (або входять до складу суб’єкта), служать для зв’язку одного 
речення з іншим.

 现在呢，我是富家的女儿，将来我总不至于陷在穷苦中吧。
 Xianzai ne, wo shi fujia de nuer, jianglai wo zong bu zhiyu xianzai qiongku zhong ba.
 Зараз я донька заможних батьків, у майбутньому я ніколи не стоятиму на межі бід-

ності [16:256].
У першому реченні предикатом буде все, що йде за 现在 xianzai “зараз” – 我是富家

的女儿 wo shi fujia de nüer “я донька заможних батьків”; у другому реченні – 我总不至于
陷在穷苦中吧 wo zong bu zhiyu xianzai qiongku zhong ba “я ніколи не стоятиму на межі 
бідності”. Було проаналізовано ще два речення, до складу яких входять обставинні при-
слівники першої підгрупи:

1. 早先，是婆婆管媳妇儿，现在媳妇儿要管婆婆啦。
Zaoxian, shi popo guan xifur, xianzai xifur yao guan popo la.
Колись свекрухи командували невістками, зараз невістки намагаються командувати 

свекрухами [17:249].
2. 先前他可怜她，现在是同病相怜。
Xianqian ta kelian ta, xianzai shi tong bing xiang lian.
Колись він їй співчував, тепер вони разом опинились у скруті [16:158].
Як і в першому реченні, обставинні прислівники першої підгрупи є вихідним пунктом 

висловлювання і відокремлюються від ядра висловлювання паузами, а також службовим 
словом 是 shi, яке виступає тут у модальному, підсилювально-видільному значенні.

Позиційна перестановка обставинних прислівників, що виступають в експозиції і є 
самостійним суб’єктом судження, виключена, оскільки вона призведе до зміни задума-
ного автором смислу висловлювання. Позиційна перестановка виключена навіть у тих 
випадках, коли обставинний прислівник першої підгрупи входить до складу суб’єкта ра-
зом із обставинним зворотом, який його уточнює:

 原先，在学校的时候，我比她们傻。
 Yuanxian, zai xuexiao de shihou, wo bi tamen sha.
 Раніше, коли я вчилась у школі, я була ще дурнішою за них [16:227].
Перша частина речення 原先，在学校的时候 yuanxian, zai xuexiao de shihou “раніше, 

коли я вчилась у школі” є вихідним пунктом судження, друга частина 我比她们傻 wo bi 
tamen sha “я була ще дурнішою за них” – є новим, яке повідомляється.
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Автор вкладає в це речення цілком конкретний зміст: дівчина спочатку, коли навча-
лась у школі, була дурнішою за своїх подруг, а пізніше (після школи) життя навчило її, і 
вона стала значно розумнішою за них. А якщо прислівник 原先 yuanxian “спочатку” та 
обставинний зворот 在学校的时候 zai xuexiao de shihou “у школі” поміняти місцями, це 
призведе до зміни змісту речення.

Таким чином, конкретна позиція обставинних прислівників визначається, по-перше, 
їх семантикою, по-друге, ступенем зв’язку означення з означуваним, по-третє, смисло-
вим завданням висловлювання.
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ФунКЦионированиЕ  двуХКомПонЕнтнЫХ  
адЪЕКтивно-СуБСтантивнЫХ  тЕрминоЛогичЕСКиХ 

СЛовоСочЕтаний (тС) в  учЕБнЫХ тЕКСтаХ
(на материале финансово-кредитного подъязыка)

Стаття присвячена розгляду особливостей словникових термiнологiчних слово-
сполучень (ТС)  в структурі навчального тексту з погляду функціонального підходу до 
аналізу структурно-семантичної організації даних мовних одиниць. Проводиться ана-
ліз двокомпонентних ТС з урахуванням їх семантичної складностi, а також характеру 
iнформацiї, що ними репрезентується.  Виявленi чинники дозволяють простежити їх 
текстотвiрнi функцiї. 

Ключові слова: ТС (термінологічні словосполучення), текстотвiрна функція, семан-
тична трансформація, структурні типи, опорний компонент, терміноелемент. 

Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования именных тер-
минологических словосочетаний (ТС) в структуре учебного текста с точки зрения 
функционального подхода к анализу структурно-семантической организации данных 
языковых единиц. Проводится анализ двухкомпонентных ТС  с позиций семантической 
разложимости составляющих их компонентов, а также с учетом характера выража-
емой ими информации, что позволяет в дальнейшем проследить их текстообразующие 
функции. 

Ключевые слова: ТС (терминологические словосочетания), текстообразующая 
функция, семантическая трансформация, структурные типы, опорный компонент, 
терминоэлемент.   

The article deals with the peculiarities of functioning of nominal terminological phrases 
in the structure of an academic text from the point of view of the functional approach to the 
analysis of the structural and semantic organization of these linguistic units. Two-component 
terminological word combinations are analyzed carefully from the perspective of semantic de-
composability of their constituents as well as the nature of the information expressed by these 
units that allows to trace their text forming functions further on. 

Key words: terminological word combinations, text forming functions, semantic transfor-
mation, structural types, terminological element.

Как показали наши исследования, материал финансово-кредитной лексики дает раз-
нообразные типы терминологических словосочетаний (ТС). Возможна разная их груп-
пировка в зависимости от признака, положенного в основу классификации. Нам пред-
ставляется важным проследить функции данных номинативных единиц  в структуре 
учебного текста, поскольку их грамматические, лексические и семантические транс-
формации  самым тесным образом связаны с их текстообразующей функцией. В свою 
очередь, текстообразующие функции ТС могут поддерживать и закреплять изменения в 
©   Подолина О.В., 2012
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их формально-грамматической структуре. Выделение структурных типов ТС  проводит-
ся с позиций их семантической разложимости, и уже на этой основе выявляются неко-
торые различия (степень семантической слитности, степень терминологизированности, 
соотносительности со словом, разные возможности синонимических замен и трансфор-
маций и т.д.).  Предварительный анализ терминологии предметной области «Финансы 
и кредит», выбранной из учебников и словарей, убедил нас в том, что для этой сферы 
коммуникации терминами следует считать только существительные и словосочетания, 
в которых грамматически господствующим словом является существительное. И здесь 
мы поддерживаем точку зрения на номинативность термина [1; 2; 3]. По степени семан-
тической спаянности составляющих компонентов  описываемые ТС разделены нами на 
3 группы:

1. Двухкомпонентные адъективно-субстантивные ТС: расчетный чек, акцептован-
ные чеки, пролонгированный вексель и др;

2. Двухкомпонентные субстантивные ТС: тезаврация денег, расчеты по бюджету, 
пенсия по инвалидности и т.п.;

3. Сложные многокомпонентные ТС: кредиты в сфере производства; меры банков-
ского воздействия в процессе контроля за качеством; подоходные налоги, взимаемые в 
бюджет и т.д.

Остановимся более подробно на первой группе номинативных единиц, поскольку 
именно данные словосочетания составляют наибольший процент современных терми-
нологических словарей по коммерческой лексике. В рамках описываемой нами термино-
логии такие ТС могут быть представлены различными структурами. В основе их лежит 
чаще всего однословный термин, являющийся семантическим и структурным ядром, 
формирующим различные двухкомпонентные ТС. 

Как показали наблюдения, наиболее распространенным способом образования 
структуры этого типа является сочетание прилагательного и существительного, пред-
ставленное следующими моделями: П ← С, П  → С. В основе этих структур лежит, как 
правило, однословный термин, в роли которого выступает существительное.  Прилага-
тельное же со специальным значением, не удовлетворяющее ни требованию «семанти-
ческой автономности», ни свободы синтаксического употребления в тексте, не может 
обозначить специальное понятие без опоры на существительное и выступает всегда в 
синтаксической позиции определения. Например, валютная самоокупаемость, финансо-
вая выручка, страховые платежи, товарное покрытие и т.д.

Однако прилагательное в структурах П ← С, где в качестве определяющего компо-
нента выступают общелитературные слова, являющиеся элементами бытовой лексики, 
выражают не качественную характеристику, а родо-видовые отношения между предме-
тами, понятиями, явлениями. Например,

отрицательный
положительный                                                                                    
последующий                                                                                       акцепт
предварительный  
иногородний 
внутригородской                                                                       
В таких структурах расширение  одного термина адъективным элементом дает но-
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вый термин. Терминологизация  общелитературных по происхождению имен прилага-
тельных «влечет за собой ряд изменений лексико-грамматического и лексико-семанти-
ческого свойства» [4:50]. Термины-прилагательные в таких ТС утрачивают признаки ка-
чественных прилагательных. Это выражается не только в значении, но и в формальном 
отсутствии степеней сравнения. Они образуют новые антонимические противопостав-
ления: отрицательный акцепт – положительный акцепт (ср.: отрицательный – положи-
тельный), последующий акцепт – предварительный акцепт (ср.: последующий – пред-
варительный), обязательное страхование – добровольное страхование (ср.: обязательное 
– добровольное) и так далее.  Такие прилагательные обособляются не только лексико-
морфологически, но и семантико-синтаксически. Выступая в своей основной функции, 
функции определения, они указывают на родо-видовые отношения. Присоединенное 
прилагательное в таких моделях выполняет функцию уточнения, ограничения, создавая 
словосочетания квалификативного значения.

В адъективно-субстантивной структуре П      С   прилагательное выступает также в 
качестве определяющего компонента, характеризуя предмет или абстрактное понятие, 
выраженное существительным. Однако прилагательное здесь выступает определяющим 
к существительному, конкретизирует опорный компонент, выступая в качестве «онома-
сиологического» признака. Направленность грамматической связи от прилагательного к 
существительному, не являющаяся основной для общелитературной лексики, в термино-
логической сфере употребления становится определяющей.  Например,

                                                                                             документация
сметная
                                                                                         стоимость

                                                                                                 период
расчетный
                                                                                                 счет
В таких ТС в качестве стержневого компонента могут выступать существительные, 

по происхождению общелитературные, а зависимый компонент выступает в роли терми-
на, как порождение терминов-существительных (ср.: сметная – смета,  расчетный – рас-
чет). 

В адъективно-субстантивных структурах функции определения могут выполнять 
также адъективированные причастия.

Например,                                                          
                                                                            требования
Акцептованные
                                                                             поручения
       
                                                                            ссуды
просроченные 
                                                                            платежи
В подобных конструкциях в пределах данной терминологии причастия переходят в 

категорию прилагательных (импортируемая валюта, регулирующие доходы, конвертиру-
емая валюта, акцептованный чек, кроссированный чек  и т.д.). Следовательно, адъектив-
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но-субстантивные ТС могут быть представлены также моделями Пр         С и Пр  ← С, 
где определяющий компонент выражен причастием.

Таким образом, по конкретному наполнению в адъективно-субстантивной структуре 
(П  ← С) прилагательное, как правило, относительное; существительное может быть как 
абстрактным (оборот, контроль, ссуда), так и конкретным (чеки, касса, товары), как един-
ственного (контроль, акцепт, прибыль), так и множественного (требования, платежи) по-
ручения) числа. Терминологичность описанных словосочетаний проявляется в том, что 
определяющее выражает постоянный и существенный признак предмета или явления, 
процесса, который не может быть отделен от предмета, а замена его другим ведет к из-
менению содержания понятия. 

Следовательно, адъективно-субстантивные структуры могут быть представлены 
следующими моделями:

а) П  ← С и Пр ← С, где определяющий компонент имеет ограничительную функ-
цию, создавая ТС квалификативного значения. 

б) П           С и Пр           С, где определяющий элемент конкретизирует опорный, вы-
ступая в качестве указателя «ономасиологического» признака ТС. 

Определение в таких ТС, выражая самостоятельное значение, выступает как терми-
норэлемент, который способствует терминологизации словосочетания в целом.

Однако, как показал анализ текстов и источников фиксации, простые двухкомпо-
нентные ТС (как адъективно-субстантивные, так и субстантивные) в описываемой 
терминосистеме малопродуктивны. Они имеют тенденцию употребления в многоком-
понентных конструкциях (плановый платеж по ссуде, чеки из лимитированных книжек 
и т.д.). Этот факт можно объяснить тем, что двухкомпонентные ТС с рассмотренной 
структурой являются устойчиво терминологизированными, что позволяет включать  их 
в многокомпонентные наименования: резервные фонды - страховые  резервные фонды 
– централизованные страховые резервные фонды – государственные централизованные 
страховые резервные фонды.

Такие сложные грамматические структуры, в свою очередь,  имеют тенденцию к 
варьированию, различным семантическим и грамматическим трансформациям в тексте, 
что позволяет выделять их в отдельные группы свободных и несвободных ТС с отно-
сительной связанностью компонентов, а также определить специфику взаимодействия 
линейного развертывания и компрессии их структуры  со смысловым развитием текста.  
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діЄСЛова-Синоніми іЗ СЕмоЮ ‘ЗвуК’  
у ХудоЖніХ тЕКСтаХ і. нЕчуЯ-ЛЕвиЦЬКого

У статті проаналізовано зафіксовані у текстах І. Нечуя-Левицького дієслова-сино-
німи із семою ‘звук’; виявлено, що синонімічний ряд із значенням ‘лунати’ представлено 
стилістично нейтральними лексемами, а також метафоричними висловами. 

Ключові слова: лексика, загальномовний словник, мовотворчість І. Нечуя-Левицько-
го, лексико-семантична група, дієслова із семантикою звучання, синоніми, сема. 

В статье исследуются зафиксированные в художественных текстах И. Нечуя-Ле-
вицкого глаголы-синонимы c семой ‘звук’; выявлено, что синонимический ряд со значе-
нием ‘звучать’ представлен стилистически нейтральными лексемами, а также мета-
форическими высказываниями.

Ключевые слова: лексика, общелитературный словарь, языковое творчество И. Не-
чуя-Левицкого, лексико-семантическая группа, глаголы звучания, синонимы, сема.

The article is devoted to the analysis of verbs with semantic meaning “sound” in fictional 
texts by I. Nechuj-Levitsky.

Key words: common literary vocabulary, linguistic creation of I. Nechui-Levytskyi, lexical 
and semantic group, verb with the semantics of sound, synonyms, seme.

Івана Семеновича Нечуя-Левицького дослідники історії української літературної 
мови називають письменником, який „виявив живописні можливості мови в описі явищ 
природи” [2:120]. Але Нечуй-Левицький не тільки майстер пейзажу, він – майстер тво-
рення звукових образів. Це можна побачити на дієсловах, якими письменник відтворює 
найрізноманітніші пейзажні картини, звуки природи, а також змальовує внутрішній пси-
хічний стан персонажів, їхнє чуттєве сприймання навколишнього світу. 

Варто наголосити, що дієслова із семою ‘звук’ у художніх текстах І. Нечуя-Левиць-
кого досить частотні. Словопокажчик мови його художніх творів фіксує 704 слововжи-
вання лексеми співати, 51 слововживання дзвеніти, 49 слововживань дзвонити та 33 
слововживання лунати.

Простежмо синонімічні відношення, які виявляються між дієсловами звучання, що 
їх використовує І. Нечуй-Левицький.
©   Мялковська Л.М., 2012
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Для мовотворчості І. Нечуя-Левицького показова група дієслів-синонімів, що мають 
значення ‘лунати – поширюватися в просторі, ставати чутним’. Ця група представ-
лена стилістично нейтральними лексемами лунати, линути, литися, понестися, піти, 
підніматися, проноситися, літати, розлягатися, рокотати. Серед наведених слів звер-
таємо увагу на дієслово розлягатися, яке в значенні ‘дзвінко лунати в навколишньому 
просторі’ фіксується в лексиконі письменника 43 рази. Найчастіше ця лексема функці-
онує у контекстах, у яких актуалізуються й інші лексичні одиниці, що містять характе-
ристичну сему ‘звук’, пор.: Тихі мелодії оркестру розлягались над морем, лунали десь 
в скелях [Н.-Лев., V : 193]; Гук оркестру розлягався по терасі, розлягався по морі, і 
веселі Штраусові мелодії ніби зливались з світом вечірнього сонця, з тихим шелестом 
морської хвилі [Н.-Лев., V : 192]; Хвилі співів залили пекарню, розлягались по світлиці 
й через одчинені двері й вікна лились по селі [Н.-Лев., ІV : 115]. Наведені приклади за-
свідчують одну з характерних ознак індивідуального стилю письменника: нанизування 
однорідних дієслівних присудків, що утворюють фігуру ампліфікації. 

Дієслово розлягатися І. Нечуй-Левицький часто вживає з підсильною часткою аж, 
яка служить для інтенсифікації семантики зазначеної динамічної ознаки, пор.: Чудові 
голоси […] аж розлягались по садку та по левадах [Н.-Лев., VІІІ : 32]; Весела голосна 
розмова, веселий нездержний регiт аж розлягавсь по старому садку [Н.-Лев., ІІ : 321]; Їх 
[соловейків] щебетання та співи аж розлягались, аж дзвеніли по кущах [Н.-Лев., VІІІ : 
386]. Далі слід назвати і таке значення дієслова розлягатися, як ‘наповнюватися голосни-
ми звуками’. У цьому значенні в творах І. Нечуя-Левицького воно уживається 4 рази та 
функціонує в однотипних синтаксичних структурах – підрядних наслідкових реченнях, 
де знову ж таки активно себе поводить сполучник-частка аж, пор.: Соловейки […] ляща-
ли, аж садок розлягався [Н.-Лев., І : 254]; А соловейки співали, аж сади розлягались, та 
дражнили молоду веселу дівчину [Н.-Лев., IІІ : 155]; […] у садку тихо шуміла Боровиця, 
співали соловейки, аж сад розлягався […] [Н.-Лев., IІІ : 305]; […] соловейки щебечуть, 
аж садки розлягаються, небо ледве починає червоніть [Н.-Лев., IІІ : 43].

Дієслово лунати, як уже згадувалося, теж належить до частотних слововживань І. 
Нечуя-Левицького. Текстову реалізацію семантики цієї лексичної одиниці, що означає 
‘звучати як відзвук, відгомін чого-небудь’ демонструє такий уривок: На дзвіниці вдарили 
в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селі на всі долини. Він ударив-
ся об близьку гору, вкриту лісом, одскочив і залунав коло дальшого шпиля, а там далі 
розлився десь далеко понад густим лісом та все лунав слабко та тихіше й замирав 
десь в тихих лісових западинах [Н.-Лев., IІІ : 305]. У наведеному міні-тексті компонент 
звукового сприймання, звукові образи вербалізовано як у семантиці дієслів задрижати, 
розлитися, ударитися, залунати, лунати, замирати, так і в словосполученнях вдарити 
в дзвін, тонкий дзвінкий гук. Усе, що передає семантику ‘звук’, наповнює собою цілісний 
завершений міні-текст. 

Значно частіше у досліджуваних текстах дієслово лунати виступає компонентом 
синтаксичних конструкцій, семантика яких пов’язана з означенням внутрішнього світу 
людини, напр.: Пісня без слів та поезія лунала в душі в Комашка, лунала коханням 
в душі в Селаброса […] [Н.-Лев., V : 193]; […] в очах світилась така радість, таке 
щастя, неначе вони були недавнечко десь в раю, слухали неземну музику, чули дивні мо-
тиви, і ті мотиви ще й досі лунають в їх душах, ще виявляють свій одгомін в очах […] 
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[Н.-Лев., VІ : 48]; В душі ніби дзвеніли й лунали якісь дивні мелодії [Н.-Лев., VII : 317]; 
Прозаїчна материна розмова зовсім не потрапляла в поетичний тон, який лунав в душі 
молодої дівчини [Н.-Лев., VІ : 16]; Його [Єремії] голос, міцний та різкий, неначе й тепер 
лунав в її душі [Н.-Лев., VII : 43]. 

До дієслова линути, що має значення ‘поширюватися в просторі (про звуки)’, пись-
менник звертається лише у трьох випадках. У словосполученнях з цією динамічною 
ознакою так само, як і у висловах з дієсловом лунати, спостерігаємо словесне відтво-
рення внутрішнього стану персонажів, пор.: Його [Літошевського] спів несвідомо линув 
з його душі, неначе співав хтось інший, а не він сам […] [Н.-Лев., VІІІ : 140]; Тi рiднi, 
смутні й глибокі мелодії й тепер ще линули в його серці, бо їх співали чудові уста, за 
котрі він був би ладен оддати своє живоття [Н.-Лев., ІІ : 212]. 

Індивідуальна ознака стилю І. Нечуя-Левицького – структурно-семантичне усклад-
нення синтаксичних конструкцій, в яких одне з опорних слів розгортається порівняль-
ним зворотом або підрядним порівняльним реченням. Така синтаксична метафора до-
зволяє урізноманітнити форму вираження звукових вражень. 

Показові щодо сказаного мовні структури з дієсловом литися, яке, до речі, у дослі-
джуваних текстах у значенні ‘плавно поширюватися в просторі; линути’ вживається 28 
разів. Пор.: Мелодiї лилися, неначе сльози, то тихо, то разом заливали всю залу й спо-
вняли її [Н.-Лев., ІІ : 218]; Голос той лився низом, як грім, то підіймався вгору і дзвенів, 
як голосний дзвін […] [Н.-Лев., ІІ : 345]; […] веселі співи часто лилися тут, як вольний 
весняний шумливий потік ллється в зелених берегах [Н.-Лев., V : 107]. Актуалізація 
семи ‘звук’ у наведених реченнях поряд із дієсловом литися досягається “звуковими” 
іменниками мелодії, голос, співи та семантичним наповненням порівняльних конструк-
цій як грім, як голосний дзвін, як вольний весняний шумливий потік ллється в зелених 
берегах. Зауважимо, що на відміну від порівнянь непоширеної структури, які відзнача-
ються конденсованістю, стислістю слововираження, розгорнена порівняльна конструк-
ція виявляє більшу вербальну репрезентативність у відтворенні звукових вражень.

Характерна для стилю І. Нечуя-Левицького сполучуваність дієслова підніматися з 
іменниками галас, гам, крик, галасування, ґвалт, крикнява. Словник синонімів україн-
ської мови засвідчує відповідну семантичну групу слів із значенням ‘безладне звучання 
багатьох голосів’. З дієсловом підніматися активно сполучаються також іменники-сино-
німи шум, гомін. Загальномовний словник подає названі лексичні одиниці із значенням 
‘сукупність різноманітних переважно незлагоджених звуків’. І в значенні іменників-си-
нонімів з домінантою галас, і в значенні лексем шум та гомін констатуємо наявність оцін-
ного компонента, що виражений словами безладний, незлагоджений.

Як засвідчує аналізований матеріал, іменникові синоніми із значенням ‘галас’ та 
‘шум’ у художніх текстах письменника часто вживаються парами або є компонентами 
градаційного ряду, пор.: Піднявся шум та гам, яким звичайно кінчаються усі громадські 
збори [Н.-Лев., ІV : 41]; Коли це вже в пізні обляги в козацькому таборі піднявся страш-
ний гам та галас: засурмили в сурми, затрубили в труби, загуркотіли в бубни [Н.-Лев., 
VII : 243]; Од тієї спотички щогодини піднімався гам та клекіт, почались змагання, 
потім нещадима лайка й трохи не бійка [Н.-Лев., IX : 51]; На базарі піднявся ґвалт, 
гомін, — люди кричали, бідкались, плакали [Н.-Лев., ІV : 209]; На подвір’ї піднявся галас, 
шум, крикнява [Н.-Лев., VII : 262]. Серед слів, що виступають як парні синоніми, в мові 
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І. Нечуя-Левицького поширені лексеми, які безпосередньо називають почуття людини, 
її радість. задоволення, пор.: В хаті піднявся сміх та регіт; хто сміявся, хто сердився; 
студенти реготались на всю світлицю [Н.-Лев., ІV : 159]; […] пішов регіт та сміх 
між некрутами [Н.-Лев., І : 54]. Вживання поряд двох і більше іменників-синонімів, 
які урізноманітнюють контекст, сприяє увиразненню і підсиленню семантики кожного 
з названих слів: Якби на цих самих горах випадком завештались галасливі та крикливі 
провансали, або французи, або італьянці, який гармидер, шум, гам, гомін або й лящан-
ня, сміх та регіт розкотився б одлясками по цих алеях та терасах! [Н.-Лев., IX : 84]. 

Що ж до дієслова підніматися, то воно, поєднуючись з названими лексемами, реалі-
зує одне із своїх прямих значень, напр.: Підніматися. 19. // Звучати з більшою силою чи 
на вищих тонах [СУМ, VІ, 470]. У текстах письменника зафіксовано 57 вживань цього 
слова саме з таким загальномовним значенням. Типово, що з цим значенням уживається 
воно і в словосполученні голос піднімався вгору, де значення ‘на вищих тонах’ так само 
передано прислівником. Пор.: Голос її [Марти] піднімався все вгору та вгору [Н.-Лев., 
ІІ : 67]; Голос той лився низом, як грім, то підіймався вгору і дзвенів, як голосний дзвін, 
а під той голос стиха грала бандура, неначе птиця щебетала [Н.-Лев., ІІ : 345]; Не-
самохіть голос піднявся вгору, крикнув радісно: « Слава козацька не вмре, не поляже! 
» [Н.-Лев., VII : 141]; […] її [Софії Леонівни] звичайно низький голос піднявся вгору на 
кільки тонів і став м’якіший і ніби добріший [Н.-Лев., VІІІ : 175]. Дієслово підніматися 
має й інше значення – ‘доноситися’, з цією семантикою в художніх творах письменника 
трапляється воно лише один раз. Пор.: На низенькому плисковатому острівці, що заріс 
подекуди густими лозами, обріс навкруги високим очеретом та осокою, обізвавсь другий 
соловейко, а за ним піднялось з верб, з кущів, з лісу, з лугів — щебетання та галас [Н.-
Лев., І : 120]. Відзначимо, що наведений приклад І. Нечуя-Левицького використано як 
ілюстрацію до дієслова підніматися в тлумачному словнику (див. СУМ, VІ, 470). 

Дієслово піти в значенні ‘почутися, пролунати’ І Нечуй-Левицький вживає 17 разів. 
Зазначене слово у досліджуваних творах з’являється у звичній сполучуваності з лек-
семами, що несуть у собі семантику звучання, пор. у тексті: І ті пісні пішли луною по 
Україні, по далеких чужих краях [ Н.-Лев., VII : 9]; […] співи, ніби вони лились десь з 
високості неба, од зірок, од рожевих хмарок і тільки йшли луною в його [артиста] голосі 
[Н.-Лев., VІІІ : 140]; Сиклета заспівала, пірнула в зелені кущі верболозу й зникла за коно-
плями, тільки голос її йшов луною довго-довго, доки не затих [Н.-Лев., VІ : 447]; […] і 
чистий гучний баритон […] пішов луною по садках та гаях [Н.-Лев., VІІІ : 139]; Її [Со-
фії Леонівни] низовий гучний альт в розмові став ще гучніший і пішов луною [Н.-Лев., 
VІІІ : 139]; Пішов гук по лісі […] срібною луною [Н.-Лев., IІІ : 352]. У наведених міні-
текстах простежуємо розгортання метафоричних висловів із дієсловом піти. Компонент 
порівняння луною, що виражений формою орудного відмінка, семантично узгоджується 
з попередніми лексичними компонентами: пісня, співи, голос, баритон, альт, гук. Пор. 
також: Луна. 1. Відбиття звукових коливань від перешкоди, коли вони сприймаються 
роздільно від первісних коливань [СУМ, VІ, 555]. 

Такі ж образні потенції у відтворенні звукових відчуттів має наступне порівняння, 
що розгортає дієслівне словосполучення пісня пішла, напр.: I знов тиха пісня, як шелест 
листу, пішла по монастирі [Н.-Лев., ІІ : 18]. Поява об’єкта як шелест листу зумовлена 
тим, що “різної інтенсивності шелест листя, а також звуки, утворювані стовбурами оди-
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ничних дерев […], асоціюються з проявами мовленнєвої діяльності людини, а також зі 
звуковим сприйняттям звуків, видаваних предметами” [4:81]. Пор. ще й такі контексти: 
— Князь гуляє! князь гуляє! — тихо пронісся між рядами гомін, як шелест листу [Н.-
Лев., І : 316]; На морі чути пісню, дуже тиху, як шелест листу [Н.-Лев., IX : 212]. Вжи-
вання у досліджуваних текстах конструкції шелест листу в складі порівнянь дає змогу 
глибше передати враження, викликані звуковими подразниками, у зорових асоціативних 
образах. Функціонування іменника шелест у творах І. Нечуя-Левицького не обмежуєть-
ся лише порівняльними конструкціями (пор. вищенаведені приклади). Названа лексема 
виступає також у ролі суб’єкта дії в метафоричній сполуці, що ускладнена підрядним 
порівняльним реченням, напр. : По церкві разом пішов якийсь шелест, неначе од вітру 
в бору, але швидко разом й затих [Н.-Лев., IІІ : 255]. 

Дієслово понестися в мові І. Нечуя-Левицького не частотне, в його художніх тво-
рах зафіксовано 4 випадки уживання цієї лексеми із значенням ‘почати поширюватися 
в просторі, почати звучати’. Загальномовну семантику названого дієслова ілюструють 
такі міні-тексти письменника: […] понеслася та сумна пісня і по садку, і по огородах, де 
колись ходила його хазяйська нога, дивилось його хазяйське око [Н.-Лев., І : 277]; Серед 
монастиря, перед п’ятьма золотими банями, серед чернечих келій i темних алей поне-
слася мелодія про Сагайдачного, котрого могила була за десять ступенів звідтіля, коло 
південної стіни церкви [Н.-Лев., ІІ : 15]. 

Дієслово пронизувати в значенні ‘різко, гучно наповнювати звуками повітря, про-
стір’ у творах І. Нечуя-Левицького уживається лише двічі. У цьому значенні назване 
дієслово вступає у синонімічні зв’язки з іншими словами: проймати, сповнювати, а 
отже, дає вихід в інші синонімічні ряди. Так, лексема проймати із значенням ‘поши-
рюючись у просторі, проходячи крізь щось, насичувати, сповнювати собою (про звуки 
і т. ін.)’ входить до словоряду з домінантою насичувати, а сповнювати в значенні ‘по-
ширюючись, охоплювати, насичувати повітря, приміщення і т. ін. звуками’ до словоряду 
‘наповнити’. Серед наведених слів найбільшу увагу виявляє І. Нечуй-Левицький до ді-
єслова сповнювати: у текстах письменника зафіксовано 13 відповідних слововживань. 
Розгляньмо приклади, що репрезентують названі дієслівні синоніми: Гук дзвона рознісся 
під вербами, пронизав густе гілля і лився в чистому повітрі [Н.-Лев., VІ : 308]; Співучі 
протяжні тони проймали гаряче, душне повітря і неначе розімлівали самі в тій духоті 
[…] [Н.-Лев., VІ : 90]; Гучний голос її [Софії Леонівни] сповнив усю світлицю і неначе ще 
й не зміщався в їй [Н.-Лев., VІІІ : 12]; Під гіллям груші, осторонь од стола, вони [співаки] 
вдарили голосами так, що сповнили гуком увесь садок, ніби величезний театр [Н.-Лев., 
VІІІ : 35]. 

Разом з тим пронизувати має ще одне значення – ‘раптово впливати на людину, її 
свідомість’. З цією семантикою зазначене слово трапляється в мові І. Нечуя-Левицького 
лише один раз, напр.: Навіжений крик Соломії пронизав його, неначе гострим ножем, 
як дикий крик божевільного [Н.-Лев., VІ : 397]. Синонімом до названого вище значен-
ня дієслова пронизувати виступає слово проймати, яке, до речі, в значенні ‘впливати 
на когось, справляючи певне враження, глибоко зворушуючи’ у досліджуваних текстах 
уживається двічі, пор.: Та мелодія, як огонь, проймає мене до самого серця, до душі [Н.-
Лев., ІІ : 203]; І щасливій Любі привиджувалось, що вона лине десь в небі […]; уявлялось, 
що вона долинула до самого неба […], почувала ті високі небесні радощі й ніби линула в 
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якомусь ефірі й чула якісь дивні солодкі мелодії, що пройняли її серце та душу [Н.-Лев., 
VІІІ : 302]. Як бачимо, метафоричні вислови з дієсловами пронизувати, проймати є ві-
дображенням внутрішнього стану людини, її сприймання того, що діється: або сильних 
різких звуків голосу, або приємних для слуху музичних звуків.

Описи звукових відчуттів (музики, мелодії) знаходимо у словосполученнях зі стриж-
невими динамічними ознаками рокотати (відповідник док. виду зарокотати), летіти. 
Таких дієслів у художній мові І. Нечуя-Левицького небагато. Перше дієслово у значенні 
‘утворювати розкотисті монотонні звуки’ засвідчено два рази, пор.: Неначе й вони слуха-
ли, як колись дзвеніли й «рокотали»  струни в піснях і в замислах стародавнього Бояна 
та творця «Слова о полку Ігоревім» [Н.-Лев., IX : 83]; Струни рокотали, неначе плака-
ли [Н.-Лев., VII : 140]. Друге дієслово із значенням ‘лунати, розноситися в повітрі у різні 
боки (про звуки)’ – один раз: […] з садка знов летіла якась гаряча, східна чи південна, 
мелодія […] [Н.-Лев., IІІ : 33]. Лексему зарокотати, яку автор використовує теж лише 
один раз, фіксуємо у контексті, де і метафоричний вислів зарокотали струни і власне по-
рівняння, що розгортає цей вислів, пов’язані із семантикою звучання, пор.: Зарокотали 
струни, неначе степові орли стиха забуркотали [Н.-Лев., VII : 140].

Дієслово проноситися із значенням ‘миттю розноситися, розходитися луною (про 
звуки)’ з’являється у досліджуваних творах теж один раз, напр.: […] тихо пронісся між 
рядами гомін […] [Н.-Лев., І : 316].

Мова художніх творів І. Нечуя-Левицького демонструє розгалужену систему сино-
німічних відношень як між окремими лексичними одиницями, так і між образними сло-
восполученнями, що мають спільний семантичний компонент ‘лунати’. Метафоричне 
зображення звукових образів – характерна ознака ідіостилю І. Нечуя-Левицького. 
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VERTICAL STRUCTURE OF THE CATEGORY OF NEGATION.
MAJOR CONSTITUENTS OF THE CATEGORY USED IN MODERN ENGLISH

У поданій нижче статті було проаналізовано галузь заперечення і її вертикальну 
структуру, було виявлено домінуючий характер частки «не», показано способи реаліза-
ції заперечення з урахуванням синтаксичних і семантичних відношень. Було залучено де-
які важливі питання категорії заперечення, яка не була достатньо глибоко досліджена.

Ключові слова: заперечення, місцеві заперечення, предикативне заперечення, нега-
тивні елементи, polynegativeness, mononegativeness.

В этой статье были изучены область отрицания и ее вертикальной структуры, 
был извлечен доминирующий характер частицы «не», показаны способы реализации от-
рицания с учетом синтаксических и семантических отношений. Были затронуты не-
которые важные вопросы категории отрицания, которая не была достаточно глубоко 
исследована.

Ключевые слова: отрицание, местные отрицания, предикативное отрицание, от-
рицательные элементы, polynegativeness, mononegativeness.

In this article the category of negation and its vertical structure were explored, the domi-
nant character of the particle “not” was shown and the ways of realizing negation were learned 
taking into account syntactical and semantic relations. As the negation was not investigated 
deeply enough there are still some questions that is very essential to be touched.

Key words: negation, local negation, predicative negation, negative elements, polynega-
tiveness, mononegativeness.

Realization of negation involves all linguistic levels: syntactic, lexical-syntactic, lexical, 
morphological and lexical-semantic, and integrates various components of these levels. The 
category structure in the English language may be described as the following stages of isolation 
and language links of means of expressions of different levels and intensity:

1)  the particle ‘not’ (in some sources the particle ‘not’ is erroneously interpreted as a nega-
tive word [9, p.5] and its active link area - not any, not of course, not certainly, not another, not 
at all, more often than not, last but not least, not worth….., not even, not as……as, not far, not 
a bit, not until, like as not, not as I do, not to worry) (area dominant) (Not for the first time did 
she wonder what sort of link might have developed between them had she not left his hospital 
room eight years ago simply because he asked her to do so. [11, s. 111], Not for the first time, he 
was forced to acknowledge that the differences between them were not confined to birth, class 
and money.  [12, p.388], I wasn’t green. I wasn’t born yesterday. There no way I was going too 
buy white rugs [13, s.85].

2) the pronoun ‘no’ and its active link area - no better, no way, no more, no time, no child, 
no change, no means, no doubt, no longer, no matter. (Ralf tried to convince Bill that at no time 
[51, s.368], For no apparent reason, the probationers were given a half day off, free from study, 
©   Сулейманова В. Махаддин кызы, 2012
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thoough they were to remain in uniform.[ 14, s.287]
3) A number of negative pronouns and adverbs - nobody, no one, nothing, never, never-

more, nevertheless, nowhere . (“Nobody came and asked you question?”- “Oh,no. But wasn’t 
it dreadful, his being dead like that?’[2,  s. 562-564]

4) The modal word ‘No’  (“You won’t forget that in a hurry.”- “No,” said Rose. “I’ll re-
member it always.” [2, s. 562-564]

5) Lack, fail, hardly, empty, rarely, seldom, free, reject,fewer than, odd, refuse and other 
similar privative components (Little she knows, the poison Mom talked about her. “Mom was 
like me,”Harry says. [16, s.85], Had she somehow guessed the truth about Naomi, all of it? 
Guessed too- so goddamn smart she was- that he had taped it, and slashed the tape of them in 
the same place? [15, p. 159]

6) Phraseological negatives which have no affirmative equivalents and used only in the 
negation: Never trouble trouble till trouble troubles you!, Tomorrow never comes, Lightening 
never strikes twice, Nothing is certain but death and takes, Rome wasn’t built in a day, Don’t 
put all your eggs in one basket, There is no smoke without fire, There is nothing new under the 
sun! etc.

7) The conjunction neither ….. nor;
8) The affix negation - not-, un-, ab-, mis-, dis-, de-, ir-, im-, in-, il-, a-, -less. E.g: irregular, 

illegal, misunderstand, unhappy, dishonest, impossible, saltless, non-taxable, incorrect, etc.
9) Rhetorical questions and imperative sentences - Who wants to fail?, Who knows/ cares?
10)  Expressive-allegorical negation forms - What sort of a fortress, it is!, The fuss they 

made!, A fine daughter you raised!, The clothes she wears!, Much I care!
11) Transposition of composite sentences like: I wish I had won the game. We played hard 

but we lost versus.
It is false that this man is not caught red handed. It is not  false that this man is caught red 

handed.
If we take note of  the vertical structure of the category of negation and the above men-

tioned structural recitation, it becomes apparent that these options of expression do not act as 
equivalent elements, and though they serve as a kind of nuclear components of the negative 
constituents, others are of auxiliary and completive nature. For example, the category of nega-
tion in the English language forming a center of the category may be understood as a unity of 
the particle ‘no’ and other negative pronoun grouping around the particle ‘not’ of dominant 
nature, and other negative pronouns and adverbs.

The particle ‘not’ performing the functional and communicative function has a dominant 
position in the category of negation in the English language. The commonly used grammar 
particle ‘not’ is very active not only in negation but also in the field of affirmation in association 
with other components and is involved in expression of various details of meaning of affirma-
tion. E.g.:

He was not against our plan.= He was satisfied. 
In other words, the particle ‘not’ being one of the most active constituents of negation 

and acting broadely in the field of affirmation plays a significant role in realization of various 
shades of meaning of the positive sign as well as expressive differences. The grammar nega-
tive particle in the modern English language has the following distinctive features: 1) lack of 
morphological and sintactic functions and use only for the function of negation; 2) morphologi-



249

cal independence and possibility of a link with any word; 3) possibility of free use throught 
the sentence; 4) lack of functional limitation [6, p.116-118]. In our opinion, such distinctive 
features of the particle ‘not’ enable it to act as a dominant of the negation are. Y.Javadov calls 
the negative particle ‘not’ the modal particle: “Modal particles: a) negative particle: not. This 
particle may be translated into Azerbaijani by means of –ma and -mə negative affixes (parti-
cles) and the word ‘deyil’: I did not see him again for nearly a week (S.Maugham) – Не видел 
его преблизительно неделью. They were not to see each other that evening (I.Levin) – Они 
не должны были встретится в тот вечер.

b) Intensifying-negative particles: never, not. They are translated into Azerbaijani with the 
words ‘heç’, ‘heç bir’ and ‘heç nə’. Not a word of explanation or regret (S.Maugham) – Не 
указывает ни каких причин, не удивляется ни к чему. Not a sound (J. Galsworthy). –Ни 
звука. Not a thing (Th. Dreiser).- Нет ни каких дел.” 

It should be noted that the word ‘no’ used before the comparative adverb also falls under 
the group of negative particles. 

E.g.: The morning was no better (Th. Dreiser) – Утро не принесла ни какой радости.
David Crystall designated three types of negation: 
1) Prepositional negation – a sentence is negative syntactically (The children are not play-

ing.); 
2) Local negation – only one of the sentence parts is negative, i.e. it either precedes directly 

a member of sentence at the moment of expression of the local negation, with the exception 
of the verb conjugating the negative particle,  or is detached isolating a member of sentence 
by strong emphasis.  [1, p.38]. (Not unnaturally, she rejected their complaint). However, in 
contrast to that Kim and Sag state that the negative constituent ‘not’ may not be linked to any 
word independently;

3) Predicative negation – the negation arising in the result of addition of a negative particle 
after the auxiliary and modal verb and emphatic pause (You could ‘not attend any of the meet-
ings- It’s possible for you not to attend any of the meetings.)

The scope of the particle ‘not’ is so large that in many cases this constituent influences also 
on the area positions of the pronoun ‘no’.  The negative particle ‘not’ may replace the constitu-
ent ‘no’ depending on a series of words and the type of the sentence:

That was no accident. - That was not an accident.    
She is no attentive one. - She is not any attentive.   
They are no English students. - They are not English students. 
No honest man would lie. - An honest man would not lie. 
No smoking is permitted here. - Smoking is not permitted here. 
I see no clouds. - I don’t see any clouds. 
I would say not a word / no word. - I wouldn’t say a word. 
He no longer lives here. - He does not live here any longer.  
I will never make that mistake again. - I will not make that mistake ever again. 
However, even though such replacement with the negative particle ‘not’ is possible in any 

negative sentence  in many cases expression of such sentences by other negative constituents 
within the negative area produces different shades of meaning. E.g.:

Many students did not attend the classes. – Основная часть студентов отсутвовали на 
уроке.



250

Not many students attended the classes.- На уроке присутствовали малая часть 
студентов.

Like the above mentioned sentences the sentences which become negative by means of the 
particle ‘not’ differ from the sentences wich become negative by means of the negative pronoun 
‘no’ in their meaning. E.g: He is not a doctor – Он не врач. (Быть врачом не его профессия.)

He is no doctor – O, həkim deyil. (Несмотря на то что он врач, но у него нет никаких 
врачебных знаний и способностей).

The pronoun ‘no’ ranks next to the dominant ‘not’ in the category of negation of the Eng-
lish language. As opposed to the particle ‘not’ which is able to be linked  to all parts of speech 
the constituent ‘no’ is linked only with the noun, precedes the noun when modifying it (no time 
left) or fully replaces it. The particle ‘no’ assumes the grammar category of the noun in the 
particle ‘no’ coverage. It performs various syntactic functions being linked with the noun by 
gender, number and case. E.g:

No one’s answer is correct- No one has a correct answer.
Another key feature of the negative component ‘no’ is that it makes negative not only the 

noun it is linked to, but expresses general negation. It should be noted that the pronoun ‘no’ in 
modern English expresses not only the grammar negation but also the general negation. E.g.: 

No one wants to be dismissed.
Division of purely grammar functions between the particle ‘not’ and the constituent ‘no’ 

within the global area of negation, or in other words, selection of any constituents of the area 
in realization of absolute negation meaning is regulated in the following manner: no negative 
pronoun, if there is the indefinite or zero article preceding the noun in the affirmative sentence; 
the constituent ‘not’ is used if there is the definite article or word:

I have a book/no book; I have time/ no time, I see a tree/ no tree, 
This is the book by Dickens- This is not the book by Dickens.
It should be also noted that choice between the negative constituents ‘not’ and ‘no’ changes 

depending on certain factors. Dependance on the method of such choice between these major 
area elements and dialect factors should also be mentioned in this connection. Usually we 
observe the use of the particle ‘not’ in the official and scientific styles for the purpose of clear 
expression of the character of negation, and the use of ‘no’ in the spoken language. However, 
the negative pronoun ‘no’ in English can not be linked to the nouns within a sentence and in 
such cases it is replaced with the particle ‘not’. E.g.:

It is not the case that anybody saw me; 
Not until the next morning she realised how serious it was.
The particle ‘not’ which may be linked to various lexical-semantic groups (to parts of 

speech) in the category of negation of the English language, actively replace other components 
of the category (area) and freely act in the sentence has a single functional centre. Thus, the 
constituents ‘not’, ‘nicht’ and ‘не’ in English, German and Russian in the grammar-lexical 
areas active within the broad scope produce various reactions in their links with various types 
of words, and create motley shades of meaning. 

Keeping on observation of the category structure typology we’ll see that other constituents 
also manifest specific features in the structural-semantic and functional position. For example, 
pronouns and adverbs which are the means of lexical-grammar expression of the negation 
semantics are characterized with major structural-syntactic differences depending on their re-
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alization or non-realization in the negative context [1, p. 48]. Use of negative pronouns and ad-
verbs is regulated by semantic-syntactic influence of the polynegative and mononegative type 
of the structure. It should be noted that in English area (category) figures have an independent 
structural-syntactic function. 

Along with the grammar elements of the negation semantics the possibility of realization 
by rich non-grammar means and context links demonstrates that the category of negation is 
based on a broader linguistic base. It can be said on the basis of the above mentioned in con-
nection with the category of negation that the syntactic level plays a key role in the English lan-
guage. Functional correlation of separate linguistic levels in the meaning distribution and inten-
sity of use of constituents would be detected more precisely by means of statistical calculation.  

When studying the affirmative-negative category we may meet opinions of many research-
ers about transformation of negative sentences from initial affirmative ones. Formally any 
negative sentence may make reference to an affirmative sentence. Many linguists consider 
the affirmative sentence form of negation as a transformation of the original positive form [7, 
p.147 / 8, p.19-20]. It can be said on the basis of researches conducted on various typological 
structures of the affirmative-negative category of languages that the process of production of 
a negative sentence from an affirmative one occurs in two directions: 1) by adding a negative 
sentence or optional structural elemets (negation constituents) to an affirmative sentence; 2)  by 
extraction of the coordinative-distributive component from an affirmative sentence [1, p.62].

Let us consider a few affirmative and negative sentences according to the abovementioned 
division: 

1.He has absolutely refused to pay it.(W.Somerset Maugham)
He has not absolutely refused to pay it.
2. She both plays the piano and sings.   
She neither plays the piano nor sings.
Superficial structural approach to negative sentences makes it possible to observe clearly 

diversity of their expression. Taking into consideration availability of many affirmative sen-
tences without a negative equivalent and negative sentences without an affirmative equivalent 
it should be noted that this research approach (W.Hartung, G.Stickel, R.Lakoff) applied on 
the basis of materials on European languages can’t cover all affirmative-negative relations, so 
exclamatory sentences and communicative phraseological combinations may be cited as an 
example:

What sort of a fortress it is! (C.S.Forester)
My dear girl, what is your name,by the way? (E.Linklaster)
Like in other languages in English meaning of the sentence realized by every negation sign 

in the surface structure often is expressed by means of the structures like: It is not true that..., 
I don`t believe....

Herbert was the only child the Lord had vouchsafed to them, and……… (W.Somerset 
Maugham)

It was not true that Herbert was the only child the Lord had vouchsafed to them.
Somebody should tell them she could not stand it. (Rosamond Lehmann)
I don’t believe anybody should tell them she could not stand it.
In the given examples regularity of their meaning and structures attract attention in terms 

of realization of negation. For example, between the affirmative and negative sentences some-
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thing-nothing, somewhere-nowhere, somebody-nobody, both......and-neither ... nor, too-either, 
etc. shades of meaning appear. It should be noted that in case of affirmative-negative paral-
lelism disorder in such transformation “not”, “nothing”, “nobody”, “never” and other similar 
generalizing negators having lost their initial lexical-semantic meanings transform into the 
emotional intensifier (N.Xomski, E.Klima, L.Horn).

I did not, as Bill had thought, go to the supermarket.
I did, as Bill had thought, not go to the supermarket.
As it is seen from the examples, the negative constituent ‘not’ breaks the semantic struc-

ture regularity in the sentence as an emotional intensifier.  Keeping on the analysis of these 
sentences we can arrive to a conclusion that realization of means of negation in the sentences 
containing indefinite pronouns and adverbs occurs in other direction. Appearance of the gram-
mar particle ‘not’ in the sentences containing no indefinite pronouns and adverbs (negative 
constituents) results in realization of negation. E.g.:

Amos did not at first answer. (John Moore)
They could not strip him of a single one of his qualifier. (Frances Towers)
Generally, it is impossible to detect a structural form of negation semantics without tak-

ing into account semantic-syntactic relations between definiteness and indefiniteness. Lack of 
special researches of these relations resulted in failure to answer many questions at present. 
S.Abdullayev noted in his book “Category of Negation in Modern German and Azerbaijani” 
that in the sentences containing no indefinite constituent realization of additional means of 
negation, or rather addition of means of negation to one or another component of the affirma-
tive sentence,  becomes apparent in various forms depending on the structural peculiarity of 
languages. In inflected languages like English, German, French, Russian, etc. this appears in 
the form of separate introduction of grammar particles like ‘not’, ‘no’, ‘nicht’, ‘нe’, and in 
agglutinative languages like Azerbaijani, Uzbek, Kazakh, etc. within the distributive suitabil-
ity this appears in the form of addition of -ma, mə, -m affixes to verbs (gəl-mə-miş-di (не 
появился)) or addition of the word “deyil (ни есть)”. It should be noted that nature of negation 
in languages depends on their polynegativeness or mononegativeness. Some researchers er-
roneously tried to connect the polynegative or mononegative structure of world languages and 
realization of negation with the level of their development. O.Jespersen in his work “Negation 
in English and other languages” explains insufficiency of a single negation sign in the sentence 
by weakness of the language and considers that large quantity of means of negation is typical 
for underdeveloped languages [4, p.352]. According to him an erroneous conclusion may be 
made that Azerbaijani, Russian, French, Spanish and Italian are underdeveloped as compared 
with English and German. As opposed to the Azerbaijani languages in English use of one nega-
tive constituent is enough for making a sentence negative. E.g.:

Bu gün sahildə heç kimə rastlaşmadım (Сегодня на берегу ни кого не встретил).
No one saw him anywhere.
It should be noted that realization of one or more negative constituents in the sentence is 

connected directly with syntactic laws of a certain language and increases peculiarity of the 
general functional-semantic area typology. This is precisely why in modern English negative 
pronouns and adverbs express negation independently. In other words, in case of appearance 
of one negative element, negative pronoun or adverb in a sentence no other means of negation 
is used. And in Azerbaijani and Russian belonging to other family of languages appearance of 
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negative pronouns and adverbs in sentences (yox, -ma, mə, deyil, не, ни, нет) requires use of 
auxiliary negative components. E.g.: 

Heç kim işləmək istəmirdi. Evdə yeməyə heç nə yoxdur (Никто не хотел работать. Дома 
нет ни какой еды).

No one wanted to work. There is nothing to eat at home.
As is clear from the above examples while in Azerbaijani and Russian two negative ele-

ments are used in one sentence: heç kim and -m, heç nə and yox, никто and не, нет and ничего, 
in English only one negative component is used: no one, nothing. It should be noted that in-
definite pronouns and adverbs act as dominants of the area of generalizing-predicative negation 
and along with the pronouns and adverbs like  ‘nothing’, ‘nowhere’, ‘neither’ similarly to the 
indefinite pronoun ‘no one’ express personifying and generalizing semes:

I saw nobody. – I didn’t see anybody. (=Mən heç kimi görməmişəm (Я ни кого не видел))
She attended neither of the classes. – She didn’t attend either of the classes. (=O, dərslərin 

heç birində iştirak etmədi (Он не участвовал не в одном уроке).)
He will meet us nowhere. – He will not meet us anywhere. (=O heç bir yerdə bizim 

qarşımza çıxmayacaq (Мы не увидим его ни где)).
It should be also noted that formation of negative sentences is not limited only by influence 

of structural factors but also depends on influence of a number of auxiliary factors. The nega-
tive particle ‘not’ which occupies the dominant position in the system of means of negation in 
modern English and have definite nature in some cases prevails over the negative pronoun ‘no’ 
due to the conditions of realization of negation:

With no job, John would be happy.
John would not be happy with any job.
In no clothes, Mary looks attractive.
Mary does not look attractive with any clothes.
Such prevalence is more apparent in interrogative sentences:
Do you have no question?
Don’t you have any question?
As is clear from the examples, in the English language the negative pronoun ‘no’ attached 

to the noun can’t always be linked to nouns within a sentence and in such cases it is replaced 
with the dominant particle ‘not’. That’s why the negative pronoun ‘no’ ranks next to the domi-
nant ‘not’ in the category of negation of the English language. As against the active particle 
‘not’ able to be bound to all kinds of words without exception ‘no’ is linked only to nouns. 
Prevalence of the negative particle ‘not’ over the negative pronoun ‘no’ in the category of ne-
gation in modern English can be explained by its structural independence and activity. When 
analysing major semantic conditions of realization of negation we can arrive to a conclusion 
that generally the semantics expressing definiteness is in the centre of negation. This is con-
firmed by the leading position of the constituent ‘not’ in the category of negation in the English 
language. 
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ФунКЦии воПроСитЕЛЬнЫХ мЕСтоимЕний  
в ПроСтом ПрЕдЛоЖЕнии

У статті досліджуються властивості питальних займенників у простих повних і 
неповних реченнях. Питальні займенники, замінюючи різні члени простого речення, ви-
конують їх функції.

Ключові слова: прості речення, займенники, синтаксичні функції, субстантивні і 
атрибутивні речення.

В статье исследуются свойства вопросительных местоимений в простых полных и 
неполных предложениях. Вопросительные местоимения, заменяя  различные члены про-
стого предложения, несут на себе их функции.

Ключевые слова: простые предложения, местоимения, синтаксические функции, 
субстантивные и атрибутивные свойства.

Properties of interrogative pronouns are investigated in simple complete and incomplete 
sentences. Interrogative pronouns, replacing various members of a sentence, carry their 
functions. 

Key words: simple sentences, pronouns, syntactic functions, substantive and attribute 
properties.

Наряду с богатыми морфологическими свойствами, вопросительные местоимения 
отличаются от других видов местоимения также и различными синтаксическими функ-
циями. Эти местоимения могут не только заменить вопросы частей речи, но и выпол-
нять их функции. Но, это не означает, что вопросительные адекваты могут выступить в 
качестве адекватной замены всех тех частей речи, которых заменяют. Вопросительные 
местоимения носят именно своеобразные синтаксические функции. Выполняя эти функ-
ции они особо подчеркивают присущие им субстантивные и атрибутивные свойства. 
Вопросительные местоимения, атрибутивного характера превратившись в субстантив-
ные могут выступить в качестве разных членов предложения – подлежащего, сказуемого, 
дополнения, определения и обстоятельства. Вопросительные местоимения в сложнопод-
чиненном предложении меняют свои функции и приобретая новую, благодаря чему им 
удается связать компоненты сложноподчиненного предложения. Считаем нужным го-
ворить об этой функции в рамках особенностей использования местоимения в сложном 
предложении. Так как, связывание компонентов сложноподчиненного предложения не 
является его (вопросительного местоимения) прямой функцией. Это свойство, приоб-
ретенное после, в зависимости от ситуации. 

Вопросительные местоимения употребляются в предложениях в разных качествах:
1. Кто что скажет нашей чести. (М.А.Сабир)  
2. Кто пойдет с вами? (В.Бабанлы)
3. Ало, кто это? – Послышался голос Агарзы.

©   Шахбазова З.А., 2012



256

4. Кому я должен это сказать, Исмет?  (В.Бабанлы)
5. Знаешь ли ты вокруг тебя по вечерам, родник какие души собираются (Ашуг Але-

скер)
6. А как же ты смог допустить такое? (С.Ахмедли)
7. Как  прошёл ваш визит? (С.ахмедли)
 Как видно из примеров, вопросительные местоимения используются в вышеизло-

женных предложениях в качестве подлежащего, сказуемого, дополнения, определения, 
обстоятельства и эти обстоятельства создают условия для составления вопросительных 
предложений. Предложения с использованием таких обстоятельств обычно используют-
ся с целью получения или уточнения информации в диалоге. А в некоторых случаях 
предложения с использования вопросительных местоимений теряют свойство вопроса и 
служат образности речи, включает в себе подтверждение и отрицание мысли, а иногда и 
позицию в отношении. Например,

1. Кто знает, сколько лет мирозданию. (С.Вургун)
Наиболее распространенная форма вопросительных предложений образуется с по-

мощью вопросительных местоимений. Вопросительные местоимения бывают более ди-
намичными в в вопросительных предложениях и активно участивуют в составлении во-
просительного предложения. То есть, можно сказать, что в этой форме вопросительных 
предложений говорящего интересует информация, касающегося того или иного члена 
предложения. Вопросительные местоимения, составленные с помощью вопросительного 
метоимения отличаются друг от друга в зависимости от характера вопросительного ме-
стоимения. О зависимости предмета вопроса от содержания вопросительного метоиме-
ния в предложениях, составленных с помощью ворросительного метоимения З.Будагова 
пишет: «вопросительные предложения с вопросительным местоимением «кто» обозна-
чают вопрос об одушевленном предмете, а предложения в составе которых местоимение 
«что» обозначают вопросы о неодушевленном предмете» [4, 178]. Говорящий использует 
вопросительное местоимение «какой?» с целью объяснить качества, свойства предмета. 
А предложения со словом «как?» употребляются с целью утчонить образ выполнения ра-
боты. Вопросительные предложения с использованием обстоятельств «куда», «откуда» 
обозночают вопрос о месте выполнения работы или местонахождении предмета». Сюда 
можно отнести также вопросительные предложения с использованием местоимений 
«когда», «сколько», «почему» и т.д. Так, вопросительные местоимения с употреблением 
вопросительного метоимения «когда» используются для уточнения количества предмета 
или действия, а предложения с употреблением местоимения «почему» используются для 
уточнения причины действия.

В вопросительных предложениях, составляемых с помощью вопросительных ме-
стоимений, вопросительное местоимение заменяет неизвестный член предложения и 
принимает на себя все функции, относящиеся к тому члену предложения. Й.Сеидов пи-
шет по этому поводу: «Вопросительные местоимения, используемые в вопросительных 
предложениях, заменяют слова, предусмотренные в ответе – члены преложения и с грам-
матической точки зрения принимают их функции. Поэтому, в любом случае приданные 
средства – вопросительные местоимения, заменяющие члены предложения выступают в 
их качестве» [5, 300]. Отсюда можно сделать вывод, что заменяя неизвестный член пред-
ложения вопросительные местоимения не только принимают все его функции, но и зани-
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мают его место в порядке слов в предложении. То есть, место вопросительного местои-
мения в предложении зависит от места заменённого члена предложения в порядке слов в 
предложении.О.Мусаев о месте вопросительных местоимений в специальных вопросах 
пишет: «В Азербайджанском языке  вопросительное местоимения всегда идет непосред-
ственно перед сказуемым. Прежде всего, это объясняется тем, что в вопросительных 
предложениях вопросительные местоимения всегда находятся под сильным ударением 
в вопросительных предложениях. А в порядке слов на нашем языке наиболее ударяемое 
место это именно перед сказуемым» [1]. Сказанное выше о месте вопросительного ме-
стоимения можно отнести к месту вопросительного местоимения в разговорной речи. 
Так как, порядок слов в разговорной речи не стабилен и как могут менять место члены 
предложения, так и вопросительное местоимения, выступающие в качестве члена пред-
ложения тоже могут быть в разных позициях. А в письменной речи стабильность поряд-
ка слов показывает себя и в вопросительных предложениях, составленных с помощью 
вопросительного местоимения и местоимение становится на место замещенного члена 
предложения.

Как и отмечалось, нарушение порядка слов в такого рода вопросительных пред-
ложениях возможно в в устной речи и при этом содержание вопросительного пред-
ложения не меняется, только лишь приобретая дополнительные значения. Ф.Агаева об 
этой особенности нарушения порядка слов в предложениях, составленных с помощью 
вопросительного местоимения, пишет: «В настоящих вопросительных предложениях 
изменение порядка слов и интонации, в основном связано с эмоционально-экспрессив-
ными оттенками дополнительного вопроса. Эти изменения меняют и характер самого 
вопроса» [3].

 Зачем ему я? (С.Гадирзаде)
В этом предложении вопросительное местоимение, использованное в качестве сказу-

емого, употреблено в начале предложения. Таким образом, член предложения, о котором 
необходимо получить информацию, еще больше актуализируется. Мысль, информация, 
которую хочет получитьзадающий вопрос приводит к актуализации вопросительного 
местоимения.

В вопросительных предложениях, в которых подлежащее обозначено глаголом-при-
лагательным, вопросительное местоимение, использованное вместо существительного-
подлежащего, в большинстве случаев занимают позицию в начале предложения. 

 1. Кто захочет работать с вором Имашом? (Эльчин)
 2. Кто звонит в это время ночи? (С.Гадирзаде)
В части таких предложений подлежащее может быть выражено личным местоиме-

нием. Сказуемое переносится вперед других членов предложения, приближаясь к под-
лежащему и таким образом служит причиной для образного изложению предложения. 
Такое совместное употребление подлежащего и сказуемого в некоторых случаях служит 
утверждению какой-либо мысли, нежели вопросу или получению информации. 

 1. Где же ты, ангел мой? (А.Хагвердиев)
 2. Бахтияр, узнал ли ты, кто ты, в чем твое призвание? (Б.Вагабзаде)
В таких предложениях вопросительное местоимение, употребленное вместо суще-

ствительного-сказуемого и обозначающего человека, меняет место и перенесено на на-
чало предложения.
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В разговорной речи в вопросительных предложениях, составляемых с помощью во-
просительных местоимений, хотя и вопросительные местоимения употребляются в свих 
местах, они нарушают порядок слов меняясь местами с другими членами предложения. 
В таких случаях вопросительное местоимение во многих случаях стоит перед сказуе-
мым. 

 1. Кто сказал, что день равен другому дню?
 Кто сказал, что неделя такая же.
 А кто сказал, что восход солнца - утро, 
 Это конец и точка в жизни ночи (Б.Вахабзаде)
 2. Почему ты так сделал? (С.Гадирзаде)
 3. Как протекает жизнь (Анар)
В части этих предложений подлежащее, употребленное в коонце предложения, на-

рушило порядок слов. Но, нарушение порядка слов увеличивает образность в предложе-
нии, направляя тем самым внимание на нужного члена предложения.

В некоторых случаях, для актуализации какого либо члена предложения дополнение 
и обстоятельство еняются местами.

  Кто дал взятку? (А.Хагвердиев)
 Как это понять? (И.Гусейнов)
Как в других видах предложения, в предложениях, составленных с помощью вопро-

сительных местоимений, стороны члена предложения могут быть расположены контак-
тно или дистантно.

 1.Как имя мужика? (Эльчин)
 2.Есть ли у меня право жить не выполнив твое желание? (Г.Гусейноглу);  

Благо, тебе сейчас по душе философствовать (Анар); Хочешь что-то сказать мне? 
(Г.Гусейноглу)

Тут в первом предложении неконтактно расположены в первом предложении сторо-
ны подлежащего, во втором, третьем и четвертом предложениях сказуемого.

 1.Как твое имя? (Эльчин)
 2.В чем вина этого несчастного? (И.Гусейнов)
А в этих предложениях стороны сложного подлежащего расположены недистантно и 

между сторонами подлежащего использовано сказуемое. 
Ф.Агаева о месте вопросительного местоимения в разговорной речи и о позиции 

пишет: «Некоторые вопросительные местоимения в речи излогают наряду с вопросом 
и другие эмоционально-экспрессивные оттенки. При этом усиливают эмоциональность 
идя в конце предложения: [3] А кто этого не знает? (С.Рагимов), Что значит читать?… 
Сам же говоришь бей, и тебе же не нравится?».

В примерах, приведенных автором, употребление вопросительного местоимения в 
конце предложения естественно, так как оно заменяет сказуемое. А предложний, в кото-
рых вопросительное местоимение употребляется в конце предложения, заменяя другие 
члены предложения, не встречаются.

В разговорной речи вопросительные предложения используются не только для по-
лучения ответа. С помощью вопросительных предложений говорящий выражает свое 
отношение к какой-либо мысли. Это связано со стилистическими особенностями во-
просительного предложения. А. Багиров о стилистических особенностях вопроситель-
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ного предложения пишет: «Стилистическиеособенности вопросительного предложения 
очень разнообразны. Это разнообразие проявляется во множестве смысловых оттенков 
в речи и письме.  Так как, вопросительные предложения, выражая конкретную эмоцию, 
возникшую в процессе общения между людьми, на самом деле отражают не вопрос. А 
желание, просьбу, возражение, иронию, нервозность и т.д.» [16, 18]. Большинство таких 
предложений образуются с помощью вопросительных местоимений. Но, в таких предло-
жениях вопросительные местоимения не употребляется в прямом предназначении. При 
этом оно отражает больше не вопрос, а подтверждение, отрицание и как отмечал А.Баги-
ров, желание, просьбу. В таких предложениях  местоимение становится единым целым 
с семантикой предложения.

Наример.:  
1. Мы растратили жизнь, что осталось нам?
2. Кому удалось перешагнуть 
Через каменную грань,
Кроме искусства. (Б.Вахабзаде)
О предложениях, используемых не с целью получения ответа на речь, а с целью вы-

ражения какой-либо эмоции, Дж.Эфендийев писал: «Если вопросительные предложе-
ния использутся в основном с целью получения ответа на наши вопросы, то в разговор-
ной речи бывают и вопросительные предложения, не нуждающиеся в каком-либо ответе. 
Такие предложения употребляются с целью добиться симпатии слушателей, привлечь их 
внимание и увеличить силу речи. Такие предложения называются риторическими, так 
как используются в речи ораторов» [8, 112].  

Иногда местоимения, выражающие вопрос в первой реплике диалога выполняют 
функцию структурного элемента, лишенного вопроса и обеспечивающего эмоциональ-
ность выражения. Эти качества свойственны всем вопросительным местоимениям. 

В репликах местоимения зачем, почему в большинстве случаев выражают протест.
- Не идешь к нам?
- Почему? (С.Ахмедли).
Признаки протеста еще боле усиливаются в нишжеследующем диалоге. Это вызвано 

повторением вопросительного местоимения «почему».
Они начали неразбериху, насилие против всего живого.
Зардушт чуть было не позвал:
- Почему, почему, почему же? Почему ваш Бог допустил такое? (А.Ниджат)
Как эти предложения в процессе общения отличаются друг от друга функциональ-

но, проявляются отличия и в их интонационной структуре. Выражен открытый протест 
против аналогичных происшествий, что отражается вопросительным местоимением по-
чему и вспомогательной частицей же.

В диалоге протест может быть выражен также словом «где».
Например: - Ну и что, что его роду пришел конец? А где же справедливость? где же 

месть,  где же мировая гармония?! (А.Ниджат).
И в этом диалоге вспомогательная частица же усиливает тон выражения.
В диалоговой речи содержание вопроса развивается по ходу реплики. Вопроситель-

ные местоимения превращаются в этих репликах в передовые элементы.
Запрос Пирура спас его.
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- Что такое слово? – Слово –предатель. Раскрыть вам смысл?
- Нет!
Это сказал Сезхак и задал следующий вопрос.
- что такое человек?    
- Человек. …Гость в своем доме.
 После этого вопросы начали литься как дождь
 - на что похожа жизнь?
 - На свечу, горящую перед ветром.
 - А в чем свобода человека?  
 - В его невинности.
 - Какие изменения происходят в человеке?
 - Шесть изменений.
 - Какие?
 - Голод и сытость, работа и отдых, разлука и сон.
 - что такие глаза?
 - Глаза – толкователь сердца.
 - А что такое сон во время  бодрствования?
 - Надежда. (А.Ниджат)
С помощью вопросительных местоимений образуются квазивопросы. Но эти вопро-

сительные местоимения имеют и некиоторые функции, на которых мы и остановимся.
Слово что в истинном смысле:
 - что, чего тебе? – сказал.
 - Меня послала одна дама, имени не спрашивайте …
 Зардушт терпеливо:
 - что, что же сказала та таинственная дама? 
 - Дама спрашивает, почему вы говорите сами с собой смотря в окно? (А.Ниджат)
А.Демирчизаде в словесных конструкциях типа «голова, что за голова! Пех, пех! … Кра-

савица, что за красавица!» затрагивает стилистические стороны воросительного местоиме-
ния что:  местоимение «что» в иронических и удивленных оттенках приобретает значение 
как, каким образом и объясняют противоположное значение определяемого им слова [6, 102].

В диалогах с вопросительным словм «что» выражается обеспокоенность. Например: 
Смотрящий неотрывно на горы Зардушт резко встал на ноги. Артазад неспокойно:
 - Чего? – сказал. – что нужно? 
 - Если позволите, я выйду прогуляюсь немного.
 - Куда, какая прогулка в такое время??  
 - Нет, не беспокойтесь. Я вернусь скоро.
 - Что?! Ну и что, сынок, седлай коня. (А.Ниджат).
Повторение местоимений в праллельных связках местоимений, идущих после глаго-

ла-прилагательного, носит функцию союза. Напрмиер: - Кто- то говорит, а кто-то играет 
и поет? (М.Ибрагимов).

Вопросительное местоимение «кто» не представляется в отдельности от текста, не 
может стать независимым, остается в зависимости от семантического текста. Слова, к 
которым относится местоимение, являются субстантивными глаголы - прилагательные с 
морфологическими указателями. Связь местоимения с глаголом-прилагательным тут это 
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проявляющийся параллелизм и повторение, факт, показывающий древность этого стиля 
изложения. 
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                       (Киев, Украина)

мЕтаФора в научном тЕКСтЕ П.и. ЖитЕЦКого  
“очЕрК ЗвуКовой иСтории маЛоруССКого нарЕчиЯ”

Стаття присвячена аналізу ролі, місця та функцій метафори в науковому тексті 
(на матеріалі монографії П.Г. Житецького “Очерк звуковой истории малорусского на-
речия”). Також аналізуються причини виникнення метафор у науковому тексті. 

Ключові слова: науковий текст, метафора, термінологічна метафора, метафо-
ричність мови науки, наукове пізнання.

Статья посвящена анализу роли, места и функций метафоры в научном тексте (на 
материале монографии П.И. Житецкого “Очерк звуковой истории малорусского наре-
чия”). Также анализируются причины возникновения метафор в научном тексте.

Ключевые слова: научный текст, метафора, терминологическая метафора, мета-
форичность языка науки, научное познание. 

The article is devoted to analysis of role, place and functions of metaphor in scientific 
text (on the basis of the monograph by P.G. Zhiteckij “Essay of sound history of malorussian 
dialect”). Reasons of origin of metaphors іn scientific text are also analyzed.

Key words: scientific text, metaphor, terminological metaphor, the metaphorical language 
science, scientific cognition.

Изучение роли и места метафоры в языке науки имеет неоднозначную историю, на-
чинающуюся с работ Демокрита, Аристотеля. Отношение к употреблению метафоры в 
научном тексте менялось в зависимости от характера научной области, от общего кон-
текста, от взглядов автора и т. д. То есть, метафорическое словоупотребление в научных 
текстах связано как с объективными факторами (контекст, сфера знания), так и с субъек-
тивными (взглядами автора и его пониманием природы метафоры).

Долгое время использование метафоры в научном тексте было недопустимо. В со-
временном языке науки отношение к метафоре изменилось. Становление концепции 
научной метафоры связывается с периодом разрушения представления о метафоре как 
устойчивом тропе, целью использования которого являлось повышение экспрессии вы-
сказывания. Именно в этот период метафора впервые попадает в центр интересов иссле-
дователей языка науки и научной коммуникации. 

Метафоризация в науке, по мнению Л.М. Алексеевой, обусловлена и объяснима 
внутренними стимулами развития самой науки. Исследовательница утверждает, что в 
качестве критерия научности в современных исследованиях «выступает не столько стро-
гая логичность и определенность, а как ни парадоксально, метафоричность, являющаяся 
следствием метафоричности выдвигаемых наукой гипотез. Содержанием процессов тер-
минопорождения, номинирующих новые концепты, становится метафоризация, требую-
щая серьезного и глубокого изучения» [1: 9]. Таким образом, Л.М. Алексеева рассматри-
вает употребление метафоры в языке науки и научной коммуникации не как отклонение 
©   Сокур И.А., 2012
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от нормы, а как вполне закономерное и естественное явление, объяснимое развитием 
самой науки в целом и языка науки в частности. 

Изучая процесс метафоризации в науке, Г.Г. Кулиев называет его «актом мутации 
научной мысли» [2: 29]. При это исследователь не склонен соотносить метафоризацию 
лишь с особенностями современного этапа в развитии науки. Он полагает, что метафори-
ческим языком написаны наиболее значительные эпизоды в истории науки: «по узловым 
метафорам можно восстановить картину исторических мутаций в науке (и языке науки). 
Подобно археологам, возрождающим в ходе исследования руин прошлое человеческой 
культуры, так и ретроспективный анализ «метафорических руин» (мертвые метафоры 
науки: сила, поле, масса и др.) воссоздает прошлое науки» [там же: 29].

Кроме того, метафоры не противоречат исследовательскому разуму, поскольку они за-
ложены в основе мыслительной деятельности. По утверждению Д. Лакоффа и М. Джонсо-
на, «процессы мышления человека в значительной степени метафоричны», а «метафоры 
как языковые выражения становятся возможны именно потому, что существуют в поня-
тийной системе человека. Таким образом, всякий раз, когда мы говорим о метафорах типа 
СПОР – ЭТО ВОЙНА, соответствующие метафоры следует понимать как метафорические 
понятия (концепты)» [3: 390]. Таким образом, присутствие метафоры в научных текстах 
мотивированно как общелингвистической тенденцией развития языка в целом и языка на-
уки в частности, так и метафоричностью мышления как свойства личности.

Роль личности в процессе метафоризации можно определить как ключевую, поскольку 
субъект метафоризации, выбирая основу переосмысления, эксплицирует, в первую оче-
редь, то, что является понятным ему. При таком подходе метафора представляет собой ре-
ализацию категории, в которой находят отражение мыслительные, языковые и культурные 
процессы, типичные для языковой личности определенного периода развития общества, 
языка, культуры. Метафоры используются, как правило, тогда, когда теория находится на 
стадии формирования. Существование теории «на грани метафоры», по мнению Л.В. Сур-
ковой, свидетельствует о том, что весь возможный потенциал строго логического мышле-
ния задействован и необходимы средства иного плана, то есть понятия, в основе которых 
– образы, символы [4: 57]. Именно возможность формирования новых идей, понятий и т. 
д., в том числе научных, относится к определяющей характеристике научных метафор.

Рассмотрим, как представлена метафора в монографии П.И. Житецкого «Очерк зву-
ковой истории малорусского наречия». Под метафорой будем понимать механизм речи, 
состоящий в перенесении наименования того или иного предмета (явления и пр.) на 
другой предмет (явление и пр.) на основании их сходства (аналогии) в каком-либо от-
ношении. То есть, любое переосмысление и его результат толкуем как метафорическое. 
Большую группу в монографии П.И. Житецкого составляют антропоморфные метафо-
ры, модель которых можно представить как «действия, состояния человека → действия, 
состояния отвлеченных понятий, мысленных конструкций и т. п.». Это связано с тем, 
что преобладающим принципом познания мира является антропоцентризм и антропоме-
тричность. Введение понятий антропоцентричности и антропометричности в широкий 
лингвистический обиход прочно связано с именами А. Вежбицкой [5] и В.Н. Телия [6], 
ранее на свойство «очеловечивать», то есть на антропоморфизм указывал при изучении 
метафоры С. Ульман, и относил тип метафор, основанных на таком мировосприятии, к 
немногим «панхроническим», то есть свойственным всем языкам на всей протяженно-
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сти человеческой истории [7]. Наиболее типичными моделями метафорической антропо-
морфной номинации ученые называют такие модели, как: 1) Термины родства > отноше-
ния производности, иерархической зависимости, однотипности: материнское предпри-
ятие, новое поколение автомашин, семейство программ и другие; 2) Термины родства > 
номинации лиц по занятию, профессии; опытности, бывалости: дед – старший механик 
на судне и солдат перед демобилизацией; 3) Качества, состояния, действия человека / 
над человеком > качества, состояния, действия артефактов, мысленных конструктов, от-
влеченных понятий, социальных групп и объединений, организаций, техники (разуть 
машину, память компьютера); 4) Лицо > объединение лиц, организация, страна: страны-
партнеры по НАТО [см., напр.: 8: 245 – 246]). 

Антропоморфная метафора проявляется в ориентации на сферу человека. Данные 
метафоры образованы по принципу олицетворения, когда неодушевленное явление по-
лучает свойства одушевленного. В них реализуется модель «языковой объект действует 
так, как если бы действовал человек». Например: «Предание, занесенное в начальную 
летопись, гласит, что по смерти Кия с братьями, поляне «были обижены Древляна-
ми» [9: 33]; «Города отстраивались и улучшались, потому что Витольд давал широкие 
привилегии горожанам» [9: 274]; «При всем этом, диалекты, начавшиеся еще в период 
праязыка, продолжают свой рост, независимо от исторического течения, охвативше-
го один из них» [9: 30]. П.И. Житецкий, изучая различные явления, ставшие предметом 
научного познания, для их описания использует наиболее известные из собственного 
опыта слова и тем самым приписывает данным явлениям свойства живых существ, в 
результате чего они приобретают способность действовать самостоятельно. Следует от-
метить, что в подобных примерах именно глагол становится средством, эксплицирую-
щим базовые признаки, которые стали основой научной абстракции. Только с помощью 
глаголов гласит, отстраивались, улучшались, продолжают, наделяющих представлен-
ные понятия активностью живых существ, исследователю  удается  более  точно  описать  
сущность  происходящих  процессов.

Процесс образования звука в небной области П.И. Житецкий описывает так: «При-
чина заключается в том, что этот звук сам зарождается в небной области, близко 
к той точке, где соприкасается задняя часть языка с небом для образования небно-
гортанных» [9: 231]. В данном контексте звуку «приписываются» чисто человеческие 
действия так, как если бы “звук был живым и мог, как все живое зарождаться”. Частот-
ность подобной метафорической модели в анализируемом тексте позволяет говорить об 
ее «обычности» для носителей языка в исследуемый отрезок времени.

Терминологизированные метафоры антропоморфного характера также встречаются 
в тексте монографии, в которых реализуется модель «языковой объект является таким, 
как если бы был человеком». Группу языков, объединенных на основе общих признаков, 
П.И. Житецкий называет семейством языков: «… замечательное явление в трех северо-
восточных семействах языков (немецком, литовском и славянском), на смешение во мно-
гих корнях …» [9: 70]. Слово семейство в этот период зафиксировано с двумя значения-
ми: “1. Малое общество людей, происшедшее от одной четы… 2. В естественной исто-
рии: отряд, представляющий совокупление сходных между собою тел” [10, т. 4: 245]; “… 
совокупность близких родственников, живущих вместе… ║ В естествн. истории: разряд 
подобных и сродных, схожих…” [11, т. 4: 173]. Таким образом, в словосочетании семей-
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ство языков реализуется антропоморфная модель «одушевленное → неодушевленное», 
которую можно описать так: “между языками прослеживается общее происхождение, 
родственные связи, как если бы они были живыми существами и находились в родствен-
ных отношениях, имели общие генетические корни”.

Первоначальный язык, из которого произошли другие языки, П.И. Житецкий назы-
вает праотцем языков: «Она (мысль – И.С.) опирается в этом случае на сравнитель-
ный метод, отвлекая от нескольких языков одного семейства общие элементы, сово-
купность которых считается фиктивным праотцем всех этих языков» [9: 315]. Как 
отмечает В.И. Даль: “ПРА, предлог слитный, бол. с имен. сущ., означающий родство или 
связь в дальнем восходящем или нисходящем порядке, предков или потомков, а иногда 
простое предшествование чему по времени, или исконный, начальный, и пр.: Праотцы 
наши; правнуки нынешнего поколенья” [11, т. 3: 377]. Таким образом, в словосочетании 
праотец языков реализуется антропоморфная модель метафоры «одушевленное  → не-
одушевленное»,  которую  можно описать так: “у языков прослеживаются такие свойства, 
как если бы у них был общий предок”. 

Антропоморфная номинация представлена и многочисленными терминологизиро-
ванными метафорами, связанными с концептом жизнь: «Таким образом, в самых первых 
проявлениях самостоятельной жизни русского языка мы замечаем стремление восста-
новить полноту гласных элементов, утраченную еще в доисторическую эпоху» [9: 153]; 
«Нет языка, который бы в разнообразии своих наречий не удержал стадий, давно уже 
им пережитых» [9: 47]; «Всякий живой язык, находящийся в процессе развития, пред-
ставляет в своем организме более или менее пеструю смесь позднейших наслоений …» 
[9: 20].  В данных примерах термин язык представлен так, как если бы “у языка была 
жизнь, как если бы он был биологически живым организмом”.

Глухие  и начальные звуки показаны так, как если бы “они были живыми и мог-
ли бы жить, как живое существо”: «Начальные звуки могли жить рядом со своими на-
следниками в одно и то же время, - между тем, вырывая отдельные факты из целого 
строя древнерусских наречий, о которых положительных сведений в науке нет, легко 
приписать ту или другую черту тому наречию, которому мы хотим отдать предпо-
чтение в каком-нибудь отношении» [9: 98]; «С этой точки зрения, можно допустить, 
что глухие звуки жили в праязыке русском, но как явление второстепенное, …» [9: 66]. 
Таким образом, наши наблюдения подтверждают вывод, сделанный Ю.С. Сорокиным 
о том, что языковые объекты описания сравниваются с живыми организмами и т. п., а 
представленные метафоры иллюстрируют процесс создания новых оттенков значения 
общеупотребительного слова, который был характерен для литературной речи, начиная 
со второй половины ХVІІІ в. Результатом этого процесса является возникновение следу-
ющих словосочетаний: живой ум, живое воображение, реализующих значение “легко, 
быстро и остро воспринимающий, впечатлительный” и т. д. [12: 521].

Исследователи метафоры отмечают, что чем конкретнее признак, ставший основой 
метафорического переноса, тем вероятнее возникновение и понимание терминологиче-
ской метафоры. И наоборот, чем более абстрактен признак, используемый в качестве 
метафоризируемого,  тем менее  вероятность  возникновения  терминологической  мета-
форы. Поэтому  П.И. Житецкий  для метафорического переосмысления абстрактных по-
нятий использует лингвистические средства, основанные на привычных для носителей 
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языка признаках, не требующих для их понимания специальных знаний. Такие языковые 
средства очень часто представляют реалии повседневной жизни, демонстрируя взаимо-
действие обыденных и научных знаний в сознании носителей языка, которые в тексте 
представлены автором и адресатом. Например, абстрактное понятие самосознание  уче-
ный  истолковывает  через  широко  известный  носителям языка образ воды: «Процесс 
диалектического роста, накопляя массу новых оттенков, все более и более раздвига-
ет этнографические границы первичного племени и первичного языка, пока, наконец, 
в одном из диалектов не пробьется новая струя самосознания, возбужденной работы 
духа, стремящегося овладеть окружающей действительностью» [9: 30]. В описании 
лексического значения слова струя следует выделить сему “движение в определенном 
направлении”, которая актуализируется при переносном употреблении данного слова 
в терминологизированном словосочетании струя самосознания: “1) Поток крутящейся 
воды… 2) На тканях. …Струя воздуха, света, зн. масса воздуха или света, движущаяся 
по особенному направлению” [10, т. 4: 500]. Поэтому метафорическую модель струя 
самосознания, можно представить как “самосознание движется так, как если бы двигал-
ся поток воды: от начала и далее вперед”. Именно такие метафоры позволяют говорить 
об индивидуально-авторском восприятии окружающей действительности и креативном 
потенциале ученого. Характеризуя абстрактные научные понятия, П.И. Житецкий ис-
пользует хорошо знакомые, конкретные явления обыденной жизни.

В исследуемом тексте широко распространено переносное значение общеупотреби-
тельного слова след (следы): “Признак, показывающий прошедшее существование чего-
нибудь…” [10, т. 4: 318–319]. Это значение реализуется в следующих метафорах: следы 
произношения «Что касается русских наречий, то следов двоегласного произношения ы 
ни в древнейших памятниках, ни в областных говорах мы не находим; думаем, однако же, 
что в разные …» [9: 132]; след наслоений «Собственно говоря, мы не имеем права отно-
сить эту черту на счет древнеславянского наречия: она есть след диалектических насло-
ений, занесенных в самые древние памятники славянской письменности, и потому …» [9: 
248]; следы потрясений «Мы не сомневаемся в том, что этот язык образовался из древ-
них элементов, но они никогда не могли сохранить своего первобытного вида в том крае, 
на котором история оставила глубокие следы потрясений» [9: 290]; следы комбинаций 
«На каждой странице древнейших памятников славянских и славянорусских встречаем 
резкие следы новых комбинаций между согласными звуками» [9: 154]; следы особенно-
стей «Таким образом, здесь снимаются с языка явственно заметные следы конкретных 
особенностей не столько для того, чтобы в основе их открыть нечто общее, сколько для 
того, чтобы генетически найти многие частности, которые предшествовали многим 
другим частностям» [9: 260] и др. Сочетание имен существительных, которые имеют аб-
страктный или конкретный характер, с именами существительными след (следы), которые 
имеют образное или переносное значение, способствует конкретизации данных понятий.

Таким образом, исследование метафоры в научном тексте ученого-филолога показа-
ло, что наиболее частотная метафорическая модель номинации, используемая в тексте 
монографии «Очерк звуковой истории малорусского наречия», отражает один из основ-
ных архаических стереотипов мировосприятия – антропоцентризм. Реализация данного 
стереотипа нашла выражение в использовании таких антропоморфных метафорических 
моделей, как «языковой объект действует так, как если бы действовал человек» и «языко-
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вой объект является таким, как если бы был человеком». По нашим наблюдениям, первая 
модель представлена глагольной метафорой, вторая – адъективной.

Как показал анализ переносных значений слов, входящих в состав терминологизи-
рованных словосочетаний, П.И. Житецкий для метафорического переосмысления аб-
страктных понятий использует лингвистические средства, основанные на привычных 
для носителей языка признаках, не требующих для их понимания специальных знаний.

В метафорическом переносе воссоздан один из важнейших признаков, характеризую-
щих природу метафоры – способность формировать новые понятия и языковые смыслы, 
исходя из имеющихся языковых смыслов. П.И. Житецкий с помощью метафоры расши-
ряет возможности передачи новых смыслов, обеспечивает экономию языковых средств. 
Таким образом, метафора в тексте П.И. Житецкого «Очерк звуковой истории малорусского 
наречия» является одним из основных орудий научного познания, а процессы формиро-
вания, освоения и использования метафор в исследуемом научном тексте отражают как 
мыслительные процессы, свойственные автору текста, так и обществу в целом.
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гЕнЕтиКа ЗаПоЗичЕнЬ в уКраЇнСЬКій
та німЕЦЬКій моваХ

Стаття присвячена розгляду генетичної характеристики запозичених іменників 
для позначення одягу у двох сучасних лінгвістичних системах: українській та німецькій 
мовах, носії яких мають багаторічний історико-культурний досвід міжнаціонального 
спілкування. Проводиться аналіз даного пласту лексики із визначенням прототипу за-
позичень та первісного значення.

Ключові слова: генетична характеристика, прототип, первісне значення, об’єм 
значення, джерело запозичення.

Статья посвящена рассмотрению генетической характеристики заимствованных 
лексем, обозначающих названия одежды, в двух современных лингвистический сис-
темах: украинском и немецком языках. Проводится анализ данного пласта лексики с 
определением их прототипа и первичного значения.

Ключевые слова: генетическая характеристика, прототип, первичноезначение, 
объемзначения, источникзаимствования.

The article is concerned with genetic characteristics of borrowed nouns meant to define 
clothes in the two contemporary linguistic systems: in the Ukrainian and in the German 
languages whose native speakers have a long-lasting historical and cultural experience of 
international communication. The article presents analysis of one lexical layer and determines 
the borrowing prototype as well as the primary meaning.   

Key words: genetic characteristics, prototype, primary meaning, range of the meaning, 
borrowing source. 

Лексичнасистема кожної мови безперервно зростає та змінюється внаслідок форму-
вання глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спря-
мованих на світову інтеграцію, постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та 
впливаючи на їхній розвиток.

Лексико-семантичний рівень – найбільш динамічна підсистема в структурі мови, 
оскільки саме тут безпосередньо віддзеркалюються зміни, що відбуваються в реальному 
світі. Завдяки відкритості лексика кожної мови завжди налаштована на появу інновацій; 
у ній існують реальні можливості до постійного поповнення, зокрема, шляхом запози-
чень.

Однак порівняльне вивчення лексичних одиниць, які позначають одяг в німецькій та 
українській мовах, ще не було предметом окремих досліджень, що і обумовлює актуаль-
ність даної роботи.

Розгляд лексичних цих одиниць узіставному плані сприяє розумінню історичних і 
соціокультурних умов у розвитку двох націй. Збільшення кількості запозиченої лексики 
в цих сучасних мовах, активні темпи її засвоєння зумовлюють потребу комплексного до-
©   Гутнікова А.В., 2012
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слідження запозичень, як явищ, що допомагають краще зрозуміти взаємовідносини між 
народами протягом всього періодуїх історії.

Матеріалом дослідження в даній статті виступають 94 іменника, що були отримані 
з Нового тлумачного словника української мови за редакцією В.В.Яременко [1],та 275 
іменників із Великого німецько-російського словника за редакцією К.Лейна [2], на-
приклад: нім. derMantel‘пальто’, dieHausjacke‘піжама, домашня куртка’; укр. чоботи, 
сорочка.

Назви одягу належать до важливих компонентів основного лексичного фонду будь-
якої мови. Дослідження цієї групи лексем може найтиповіше відображати складні про-
цеси и трансформації всієї лексики в структурно-семантичному аспекті.

Важливим елементом семантичного аналізу є визначення прототипу запозичення. 
Багатозначні слова, зазвичай, запозичуються в одному зі своїх значень, об’єм значень 
при цьому, як правило, звужується [3: 74].

В більшості випадків запозичення потрапляють у мову як засіб для позначення но-
вих речей та виразу раніше невідомих понять.У сучасній українській мові вживаються 
слова, засвоєні з багатьох мов, які приходили до складу української лексики в різні часи 
й різними шляхами. Деякі з них увійшли ще в давньоруську мову, а від неї були успад-
ковані українською. 

Деякі іншомовні слова були запозичені українською мовою безпосередньо в про-
цесі прямих зв’язків українського народу з тим або іншим народом, але є чимало й та-
кої іншомовної лексики, яка запозичалася через посередництво інших мов. Найбільшим 
джерелом, з якого засвоювалась до українського словника іншомовна лексика, була ро-
сійська літературна мова [4: 48].

Запозичені іменники в українській мові становлять 45,7% від загального корпусу (94 
одиниці) досліджуваної лексики, що використовується на позначення назв одяг.

Дослідження виявило, що джерелом найбільшої групи запозичень до української 
мови є англійська мова. Англіцизми складають 16,2% від загального корпусу запозичень, 
наприклад: джемпер‘назва в’язаної кофти без коміра та застібок, яку одягають через го-
лову’ є запозиченням з англійської мови jumper, що позначає ‘джемпер, блуза, матроська 
куртка’ [5]. У свою чергу, англійське jumper було утворене від запозиченого з французь-
кої мови слова jupe‘спідниця’ або ‘жакет’, що походить від арабської мови dzubba‘довгий 
одяг з вовни’, звідти також укр. шуба‘одягіз хутра з довгими полами’ [6: 48].

Українське слово светр‘в›язана тепла кофта без застібок з високим коміром, яку 
одягають через голову’ є запозиченням від англійського sweater‘светр’, утвореного від 
sweat‘піт, потіти’ [6: 189]. 

Запозичення з французької мови становлять другу групу за кількістю запози-
чень – 14% від усього об’єму досліджуваної лексики, наприклад, кашне запозичення 
з французької мови cache-nez‘хустка, шарф’ (буквально ‘ховайніс’), що складається з 
основи дієслова cacher‘ховати’ (нар.лат. coacticare‘топтати; стискати’ пов’язане з лат. 
coactare‘примушувати’) і основи дієслова ago, agree‘приводити до руху, гнати’ та імен-
ника nez‘ніс’ (що походить від лат. nasus‘ніс’) [6: 411].

Лексемакашкет‘чоловічий головний убір із козирком’ потрапила в українську мову 
через польську kaszkiet‘видшолома’, що в свою чергу запозичена з французької мови 
caskuette‘кашкет’, зменшення від casque‘шолом, каска’ [6: 411].



270

Третю за чисельністю групу запозичень до української мови становить італійська 
мова – 11,6%, наприклад, лексема костюм у сучасній українській мові має такі значення: 
1) ‘комплект верхнього одягу, що складається з піджака, штанів, а іноді й камізельки (у 
чоловіків) або жакета й спідниці (у жінок)’; 2) ‘одяг (театральний або маскарадний одяг)’, 
‘різний одяг спеціального призначення: лижний костюм, купальний костюм’ [5]. До 
української мови лексема була запозичена за допомогою французької costume‘костюм’ з 
італійської мови costume‘звичай; звичка; костюм’. Італійський відповідник походить від 
лат. consuetudo‘звичай, звичка’. Але в даному випадку латинська мова не є генетичним 
джерелом походження лексеми костюм, бо значення ‘одяг’ було відсутне в латинській 
мові. Це значення лексема набула лише в італійській, хоча за морфологічної структурою 
генетичним джерелом є саме латинська мова [6: 55].

Запозичення з латинської мови становлять 11,6% досліджуваних одиниць, зокрема, 
до цієї групи відноситься засвоєна українською мовою лексемаштиблети‘чоловічі чере-
вики на шнурках’, хоча вона і була запозичена з німецької мови dieStiefelette‘полуботки’, 
але генетичним джерелом походження лексеми є латинська мова aestivale‘літне солдат-
ське взуття’ (від aestas‘літо’), звідти вона була запозичена спочатку до французької мови 
estival‘солдатськевзуття’, а потім до німецької [7: 425].

Українська лексема кепка‘чоловічий головний убір із м›яким дашком, без твердого 
денця та околички’, очевидно, через польське посередництво запозичена з французької 
мови kepi, що походить від нім. dasKäppi‘кепі’(зменшена форма до dieKappe‘шапка, ков-
пак, берет’). Німецький відповідник зводиться до лат. cappa‘каппа; плащ з капюшоном’ 
[6: 423].

Кількість німецьких лексем серед запозичень української мови складає тільки 7% від 
загальної кількості досліджуваних запозичень на позначення назв одягу. Наприклад, імен-
ник бюстгальтер‘ліфчик’, німецький відповідник derBüstenhalter‘ліфчик’ складається з 
основи іменника dieBüste‘бюст’ та дієслова halten‘тримати’ [6: 315]. Свідченням того, що 
джерелом запозичення був саме іменник derBüstenhalter, а не derBrusthalter‘бюстгальтер’, 
є наявність даного запозичення і в польській мові biusthalter‘бюстгальтер’.

Дослідження показали, що запозичення з інших мов до української є менш чи-
сельними. Запозичення з польської мови дорівнюють німецького корпусу(7%), на-
приклад: pas‘пас, пояс’; kozuch‘кожух, шкура’; kurta‘куртка’. Російські, арабські, 
голландські,перські, іспанські, індійські та тюркські мовні одиниці становлять у сумі 
6,9% усіх запозичень в українській мові, наприклад: рос. майка‘трикотажнасорочка 
без рукавів та коміра’; араб. hil’at‘халат; почесний одяг’; гол. lijf‘ліф; корсет’; пер.
serāpā‘сарафан; почесний одяг’; тюрк. papag‘папаха’; ісп. palletoque‘пальто; плащ з ка-
пюшоном’; гінді pājāma‘піжама; вбрання для ніг’.

 Велику роль у розвитку словникового складу німецької мови відіграли запозичення 
з латинської та французької мов [8: 53]. Усього було виявленно 50 одиниць запозичень 
або 18,1% від загального корпусу (275 одиниць).

Французька революція обумовила найбільший відсоток запозичень до німецької 
мови, а саме 40%.Назва жіночого предмету одягу dieBluse‘блузка’ походить від фран-
цузької blouse. Походження цієї лексичної одиниці в французькій мові невідоме. Вперше 
лексема dieBluse зустрічається під час Французької революції в заченні‘робочий халат 
візника (derFuhrmannskittel)’, ‘робочий одяг (dasArbeiterkleid)’, що застосовується і досі 
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[9]. Слово dieBluse сьогодні має наступні значення ‘блузка’, ‘кофточка’; ‘блуза’, ‘гімнас-
терка’ [2].

Англіцизми, запозичення яких в німецькій мові припадає на кінець вісімнадцято-
го – початок двадцятого століття, складають 32%. Слово dieShorts‘шорти’, ‘короткі чо-
ловічі шкарпетки’ [2: 770] належить до чисельних запозичень найменувань предметів 
одягу у 20 столітті з англійської мови, як, наприклад: dieBluejeans‘джинси’, derPetticoa
t‘пишнаніжняспідниця’, derPullover‘пуловер’. Англійскеshorts дослівно перекладається 
‘короткі’. Це субстантивація множини прикметника short‘короткий’, що відповідає двн. 
scurz‘короткий’, ‘відрізанний’. З прикметником scurz тісно пов’язан іменник derSchurz 
(свн. schurz, двн. scurz) ‘короткий предмет одягу’, ‘фартух’. Давньоверхньонімецька лек-
сема scurz походить від індоєвропейського кореня sker-‘різати’ (нім. schneiden‘різати’; 
scheren‘підрізати’, ‘обрізати’) [9]. 

Запозичення німецької мови з латини є результатом культурного та економічного 
контакту народів у перші століття нашої ери. Ці запозичення становлять 14% від усьо-
го об’єму досліджуваного матеріалу, наприклад: derPelz‘одяг з хутру’; dieMütze‘шапка, 
кашкет’.Назва предмету одягу derMantel (свн. mantel; двн. mantal) ‘пальто’ запозичена 
з латинської мови від слова mantullum‘покрив’, ‘ковдра’. Подальше походження слова 
невідоме [9]. У сучасному слововжитку derMantel застосовується в різних сферах у пря-
мому та в переносному значеннях, наприклад: 1) ‘пальто’; ‘плащ’; ‘шинель’; 2) перенос-
не значення: ‘прикриття’, ‘покрив’; ‘лічина’; 3) технічне значення: ‘оболонка’; ‘кожух’; 
‘покришка’; 4) геололія: мантія (землі) [2: 597].

Інші запозичення до німецької мови не були такими багаточисленними, як з фран-
цузької, англійської та латинської мов: з іспанської (4% від усього об’єму лексики) 
dieGala‘параднийодяг’; з італійської (2%) dieJoppe‘куртка, тужурка’; з турецької (2%) 
derTurban‘тюрбан, чалма’; з грецької мови (4%) derChiton‘хітон’.

Підсумовуючи наведене вище, можемо говорити, що у відсотковому відношенні 
українська мова має більше запозичених лексем на позначення назв одягу, ніж німецька 
мова. Українська мова нараховує 14 джерел запозичень, а німецька мова – тільки 8 дже-
рел надходження іншомовної лексики. Найбільшим джерелом запозичень до німецької 
мови є французька мова. Українська мова утворює цю групу лексики шляхом запозичен-
ня з англійської мови. 

Таким чином, вагому частку у складі кожної мови становлять запозичення, де най-
більш типовою формою надходження іншомовної лексики є запозичення найменувань 
разом із запозиченням речі, явища, поняття.
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УДК: 811.161.1’276.11:808.51
Тесленко О.А.

(Запорожье, Украина)

руССКоЯЗЫчнЫй СмС-диСКурС: наруШЕниЕ  
норм КуЛЬтурЫ рЕчи иЛи оСоБЫй СЕмиотичЕСКий Код?

Стаття присвячена аналізу російської розмовної мови у її усному та письмовому 
різновидах. Особлива увага приділяється новій сфері функціонування розмовної мови – 
СМС-простору. Виявляються ті риси, що диференціюють усний та письмовий різно-
види розмовної мови.

Ключові слова: СМС-дискурс, СМС-повідомлення, усна розмовна мова, письмова 
розмовна мова.

Статья посвящена анализу русской разговорной речи в её устной и письменной раз-
новидностях. Особое внимание уделяется новой сфере «бытования» разговорной речи – 
СМС-пространству. Выделяются характерные черты, отличающие новую письменную 
форму разговорной речи от устной её разновидности.

Ключевые слова: СМС-дискурс, СМС-сообщение, устная разговорная речь, пись-
менная разговорная речь. 

This article analyzes the Russian spoken language in its spoken and written varieties. Par-
ticular attention is paid to the new field of «existence» of conversational speech – sms-space. 
The characteristics that distinguish the new written form of spoken language by its  oral variety 
are identified.

Keywords: sms discourse, text message, oral speaking, written colloquial speech.

В последнее время в лингвистике наблюдается всплеск исследовательского интереса 
к проблемам функционирования русского языка в виртуальном пространстве. Этому во-
просу посвящены работы Е.И. Литневской [1], Е.И. Гусевой [2], О.В. Лутовиновой [3], 
Т.А. Хейлик [4], С.В. Бондаренко [5], А.В. Палковой [6] и др. По-разному определяя 
статус этого языка, все вышеназванные исследователи отмечают особую «кодовость» 
виртуального дискурса. В.М. Лейчик также говорит о виртуальном пространстве как о 
новой сфере функционирования языка: «… в языке Интернета (в лексике, синтаксисе и 
морфологии sms’ок) развивается новая форма речи – устно-письменная» [7: 9].

Обиходное же (ненаучное) языковое сознание рядового грамотного носителя рус-
ского языка зачастую оценивает высказывания, функционирующие в виртуальном про-
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странстве (в том числе и СМС-пространстве), как неграмотные, «неправильные», как 
проявление низкой культуры речи. При этом говорится о полном отсутствии в вирту-
альном коммуникативном пространстве таких характерных для «традиционной» пись-
менной речи конструкций, как причастные и деепричастные обороты, придаточные 
предложения с союзным словом «который» и др. Отмечается тенденция к «опусканию» 
союзных средств связи между частями сложного предложения, более того – тенденция к 
употреблению преимущественно монопредикативных высказываний. «Упрощённость» 
синтаксиса, наблюдающаяся в СМС-дискурсе, расценивается как нарушение норм тра-
диционного синтаксиса письменной речи, как показатель невладения пользователями 
СМС-сервиса механизмами русского литературного языка и, как следствие, делается вы-
вод о деградации письменной речи как таковой. Формирование такого мнения о языке 
виртуального пространства происходит потому, что оценивают его на фоне и в параме-
трах стандартного «книжного» (т.е. кодифицированного) языка. Высказывания, функ-
ционирующие в новом коммуникативном пространстве, могут быть расценены как пре-
небрегающие нормами культуры речи,  если рассматривать эти высказывания как своего 
рода виртуальную корреляцию «книжного» кодифицированного языка. Но объединяет 
эти два феномена (т.е. кодифицированный язык и язык виртуального общения) только 
письменная форма реализации текста. На самом же деле язык виртуального простран-
ства представляет собой самодостаточную систему со своими собственными позитив-
ными признаками, а не просто модификацию «книжного» кодифицированного языка. И 
оценивать эту систему необходимо с позиций, отличных от тех, с которыми традиционно 
подходят к текстам «книжного» нормированного языка. 

Актуальность данного исследования объясняется необходимостью «осмыслить» 
особенности функционирования русского языка в СМС-пространстве, учитывая особую 
кодовость виртуального дискурса. 

Мы предлагаем анализировать тексты СМС-сообщений, опираясь на исследования 
устной русской разговорной речи, проведённые  Е.А. Земской [8] и Б.М. Гаспаровым 
[9]. В основе предлагаемого подхода лежит утверждение, согласно которому русский 
литературный язык существует в двух основных разновидностях. Одну из них принято 
называть кодифицированным литературным языком (КЛЯ), другую – разговорной ре-
чью (РР). Эти разновидности отличаются друг от друга детерминантами употребления и 
собственно языковыми особенностями. Б.М. Гаспаров определяет КЛЯ как своего рода 
«миф», «легенду» о языке, как «стилизированную культурную репродукцию» [9] под-
линного «живого» языка, в то время как РР и является этим подлинным живым языком. В 
этом интересном живописном определении важным для целей именно нашего исследо-
вания является то, что Б.М. Гаспаров разделяет точку зрения Е.А. Земской относительно 
существования в рамках русского литературного языка двух его функционально-фор-
мальных разновидностей. На эту точку зрения будем опираться и мы. 

В статье анализируются высказывания русской разговорной речи, функционирую-
щие как в письменной (виртуальный дискурс), так и в устной (устная РР) форме. Ста-
тья является продолжением нашей работы [10], посвящённой вопросу о статусе языка, 
функционирующего в виртуальном пространстве. Для анализа избраны прежде всего те 
участки проблемы, которые не были описаны в предыдущей статье. Речь идёт об анализе 
сходств и  различий между письменной и устной формами РР. 
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Цель статьи – охарактеризовать «природу» языка СМС-общения, вместе с тем сопо-
ставить тексты СМС-сообщений с подобными им высказываниями, имеющими устную 
форму, и разграничить эти явления; рассмотреть СМС-переписку как особый дискурс и 
тем самым опровергнуть расхожее мнение об СМС-сообщениях как о высказываниях, 
нарушающих культурные нормы русского литературного языка.

Результаты исследования могут оказаться полезными для дальнейшего исследования 
особенностей функционирования русского языка в виртуальном пространстве. 

С собственно языковой точки зрения разговорная речь и  кодифицированный язык 
различаются следующим образом: разговорная речь, в отличие от кодифицированного 
языка, выступает каналом передачи информации наряду с другими семиотическими си-
стемами коммуникативного акта. Речь идёт о мимике, жестах и конситуации. Анализу 
семиотических систем, функционирующих в разговорном коммуникативном акте, мы 
планируем посвятить ещё ряд статей. В данной же работе анализируется то влияние, ко-
торое оказывает на собственно языковую сторону письменного  коммуникативного акта 
конситуация.

Итак, в разговорной речи полноправной составной частью акта коммуникации явля-
ется конситуация. При этом конситуация не просто взаимодействует с РР, но «вплавляет-
ся» в неё. Основной дифференциальный признак РР – это её конситуативность. Именно 
этим качеством разговорной речи объясняется регулярное присутствие в ней конситуа-
тивных высказываний [8: 192] – высказываний, редуцированных за счёт конситуации. 
Например, высказывание «Два» у билетной кассы означает «Дайте мне два билета», но 
это же высказывание при обращении к хозяйке дома, раскладывающей блины на тарел-
ки, обозначает «Положи мне два блина» [8: 197]. Конситуативные высказывания (не пу-
тать с контекстуальными!) не свойственны КЛЯ. Кодифицированный язык используется 
только в таких ситуациях общения, в которых единственным средством передачи инфор-
мации являются собственно языковые средства. Иными словами, КЛЯ используется в 
ситуациях, в которых по тем или иным причинам общение между участниками комму-
никации не является непосредственным (даже в тех случаях, когда кодифицированный 
язык проявляется в устной форме). Посредником между коммуникантами при этом явля-
ется только вербальный текст, поскольку коммуниканты дистанцированы друг от друга и 
невербальные средства общения не могут участвовать в акте коммуникации. Дистанция 
между коммуникантами объясняется   официальностью обстановки (лекции, доклады 
– если речь идёт об устном КЛЯ; научные статьи, те же доклады в письменной форме – 
если речь о письменном КЛЯ). Вообще же вся сфера массовой коммуникации и публич-
ной ораторской речи обслуживается КЛЯ в устной или письменной форме. Поскольку, 
как уже отмечалось, единственным средством передачи информации во всех подобных 
случаях является язык, высказывания КЛЯ не могут быть конситуативными, т.е. реду-
цированными за счёт конситуации. В результате этого весь смысл, передача которого 
является целью акта коммуникации с участием КЛЯ, вербализируется в высказывании. 
Невербализованного за счёт конситуации  смысла в высказываниях КЛЯ нет. 

Итак, признак, отличающий высказывания РР от высказываний КЛЯ – конситуатив-
ность. Каковы же типы конситуации? Первый тип – т.н. «частно-апперцепционная база» 
[8: 193-194]. Под этим термином подразумеваются некие общие фоновые знания участ-
ников коммуникации, известные только им или ограниченному кругу лиц. Эти знания 



276

позволяют коммуникантам, хорошо знающим друг друга (а РР как раз и обслуживает, 
чаще всего, сферу частного, «домашнего» либо дружеского общения) не озвучивать всё, 
что подразумевается в данном высказывании. Вербализуется лишь рематический смысл 
высказываний. Например: (Б. известно, что А. кормит птиц на балконе, но часто забыва-
ет дать корм). Б. «Прилетели там опять» - т.е. «Прилетели птицы, но опять нет корма» [8: 
209]. Этот пример ярко демонстрирует закономерности функционирования РР в устной 
форме. Но кроме устной есть и письменная. Речь идёт о высказываниях, которые пре-
дельно активно функционируют в новом коммуникативном пространстве – виртуальном. 
В качестве примера приведём СМС-сообщение «Опять голодаешь?» со значением «Се-
годня утром ты опять не позавтракала, а это значит, что до обеденного перерыва на рабо-
те ты снова будешь голодной. Я очень расстроен и упрекаю тебя за твою несобранность». 
Мы развернули конситуативное (редуцированное) СМС-высказывание в соответствую-
щее неконситуативное (т.е. вербализовали весь его смысл) с помощью конситуации: А.и 
Б. – муж и жена. Б. регулярно утром опаздывает на работу, поэтому хаотично собирается 
и часто не успевает позавтракать; А. это хорошо известно и вызывает его тревогу и раз-
дражение. Отметим, что вербализовав весь смысл вышеназванного СМС-высказывания, 
мы получили полипредикативную конструкцию. Но при этом из всех предикативных 
частей высказывания непосредственно в тексте СМС-сообщения вербализована толь-
ко одна часть. На этом примере мы видим, каким образом сложные по своей природе 
высказывания редуцируются в письменном разговорном дискурсе за счёт конситуации. 
Подробнее о функционировании синтаксических структур в СМС-дискурсе см. статью 
«Русскоязычная СМС-переписка как лингвистический объект (к вопросу о статусе язы-
ка, функционирующего в виртуальном пространстве)»  [10].

Второй тип конситуации – визуально-чувственное окружение говорящих, т.е. всё, 
что партнёры по коммуникации видят и ощущают [8: 193]. В высказываниях устной РР 
визуально-чувственное окружение может быть стимулом для реплики-высказывания. 
Например: А. «Дверь то закрой/ Туда же тянет// Чего ты мёрзнешь?» - Б.: «А я не мёрз-
ну//» [11: 156]. Отметим, что этот пример устного высказывания РР мы взяли из книги 
Е.А. Земской и Л.А. Капанадзе «Русская разговорная речь. Тексты» [11], использован-
ную нами как лингвистический корпус, с помощью которого мы проследили характер-
ные черты устных высказываний РР. 

Ещё один тип визуально-чувственных высказываний – «предметные» высказывания 
[8: 215]. Это высказывания, которые опираются на предмет, находящийся в поле зрения 
(или в поле действия других рецепторов) всех участников коммуникации. Например: А.: 
«Если ты мне дашь нитки/ коробку эту/ я заштопаю//». – Б.: «Коробку эту/ круглую что 
ли?» - А.: «Да//» [11: 157]. В данном высказывании мы видим, что невербализованным 
является обязательный распространитель глагола-предиката (переходный глагол «зашто-
пать» своими сильными валентными свойствами задаёт позицию для прямого дополне-
ния). При этом лексическая семантика вербального компонента (глагола «заштопать») 
указывает на распространитель глагола предиката, уместный в данной ситуации – «про-
реху в одежде» (заштопать – что? – прореху). Само собой разумеется, что А. и Б. – участ-
ники коммуникации – находясь в условиях общего визуально-чувственного окружения, 
оба видят её (т.е. прореху в одежде Б.), и это позволяет им не называть предмет, на кото-
рый опирается их диалог. 
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Визуально-чувственные высказывания являются характерными для устной РР, но 
не свойственны письменной РР (виртуальному дискурсу в целом и СМС-дискурсу в 
частности), поскольку письменная форма РР рассчитана, естественно, на письменную 
передачу информации, а при таком способе передачи «прихватить» с собой визуально-
чувственное окружение невозможно. В ходе данного исследования СМС-дискурса мы 
встретили лишь одну стереотипную ситуацию, в которой оказалось возможным употре-
бление СМС-высказываний, редуцированных именно за счёт визуально-чувственного 
окружения партнёров по коммуникации. Конситуация: А. пришла в гости к Б. и звонит 
в дверь квартиры Б., но Б. не открывает. А. знает, что Б. при этом находится дома и 
слышит её звонок, но у него есть причины не открывать ей дверь. Тогда А. посылает 
Б., находящемуся в квартире, следующее СМС-сообщение: «Открой, …!» (обращение 
опущено нами) в значении «Открой мне дверь, …!» Как видно, данное конситуативное 
СМС-высказывание легко развёртывается в соответствующее неконситуативное с учё-
том чувственно-визуального (в данном случае точнее сказать «аудиального») окружения 
партнёров по коммуникации. 

Общая же закономерность коммуникативного устройства СМС-сообщений заклю-
чается в том, что высказывания, редуцированные за счёт частно-апперцепционной базы, 
в СМС-пространстве регулярны, высказывания же, редуцированные за счёт визуально-
чувственного окружения в этом пространстве практически невозможны. Случаи употре-
бления визуально-чувственных высказываний в СМС-переписке очень немногочисленны 
и должны рассматриваться как исключения, подтверждающие общую закономерность. 

Итак, РР – это речь, основным признаком которой является её конситуативность. 
Высказывания РР, в отличие от высказываний КЛЯ, редуцированы за счёт конситуации, 
которая тоже, наравне с собственно языковыми средствами, является полноправным 
участником акта коммуникации.

До недавнего времени РР «бытовала» лишь в устной форме, в сфере непринуждён-
ного частного общения. Но с появлением новой коммуникативной сферы – виртуальной 
– получила возможность функционировать и в письменной форме. 

Устная и письменная формы РР имеют общую основополагающую черту – прин-
ципиальную возможность функционирования в этих формах речи конситуативных вы-
сказываний.

Каковы же отличия между устными и письменными высказываниями РР?
Конситуация как полноправный участник акта коммуникации бывает двух типов: 1) 

частно-апперцепционная база, 2) визуально-чувственное сопровождение коммуникатив-
ного акта.

Высказывания, «свёрнутые» за счёт частно-апперцепционной базы, регулярны как в 
устных, так и в письменных высказываниях РР.

Высказывания же, редуцированные за счёт визуально-чувственного окружения пар-
тнёров по коммуникации, возможны только в устной РР. Редкие случаи употребления та-
ких высказываний в письменном разговорном дискурсе являются лишь исключениями, 
подтверждающими это правило.

Письменная форма передачи информации практически никогда не позволяет визу-
ально-чувственным высказываниям проявляться в речи. Этот факт и отличает письмен-
ную форму РР от устной.
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Учитывая всё вышесказанное, можно утверждать, что «упрощённость»  синтаксиса 
СМС-сообщений нельзя расценивать как незнание пользователями норм русского лите-
ратурного языка. Язык данного дискурса – это самодостаточная система, имеющая соб-
ственные позитивные признаки, и оценка этой системы на фоне и в параметрах кодифи-
цированного книжного языка представляется ошибочной. 
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вЗаимоСвЯЗЬ ЯЗЫКа и КуЛЬтурнЫХ арХЕтиПов 
в СимвоЛиКЕ СоврЕмЕнной рЕКЛамЫ

Несвідоме має структуру відповідно до принципів побудови і формування мови, і 
проведення аналогій між генезисом мовних структур та формуванням культурних архе-
типів дозволяє виявити значимі передумови сприйняття архетипових символів у сучас-
ній рекламі.

Ключові слова: архетип, архетипний символ, реклама, мова.
Бессознательное структурировано в соответствии с принципами построения  и 

формирования языка,  и проведение аналогий между генезисом языковых структур и 
формированием культурных архетипов позволяет выявить значимые предпосылки во-
сприятия архетипических символов в современной рекламе.

Ключевые слова: архетип, архетипический символ, реклама, язык.
Unconscious is structured according to the principles of construction and formation of 

language, and drawing analogies between the genesis of language structures and formation 
of cultural archetypes allows identifying important perception preconditions of archetypal 
symbols in modern advertising.

Key words: archetype, archetypical symbol, advertising, language.

Органической частью современного рекламного дискурса выступают знаки и симво-
лы. Семиотическое понятие знака в рекламе предусматривает его трактовку как некоего 
двустороннего материального факта, замещающего какой-либо предмет и используемого 
человеком для восприятия, хранения, передачи и преобразования информации об обо-
значаемом предмете. Исходя из этого определения, можно заключить, что: 

1. Рекламный знак всегда обладает чувственно воспринимаемой формой.
2. Воспринимаемая форма знака в рекламе служит для представления о чем-то (для 

передачи содержания), для замещения чего-то (рекламируемый тюбик зубной пасты за-
мещает саму реальную зубную пасту данной марки и дает представление о качествах и 
внешнем виде данной пасты).

3. Замещая или представляя нечто отличное от своей формы, знак в структуре ре-
кламного сообщения, тем самым, сообщает определенную информацию.

Таким образом, образно-семиотическая специфика знака является единством фор-
мы, представляющей некоторый предмет, и информации о нем. Причем, речь идет не о 
©   Сюткина Е.Н., 2012
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самом предмете, а именно о представлении, некоем типичном образе рекламируемого 
предмета. В данном аспекте исследование рекламы как феномена культуры обусловлива-
ет обращение к диалектике общего, особенного и единичного, которая пронизывает как 
содержательную, так и функциональную стороны знака в структуре рекламного сообще-
ния. Иными словами, в каждом единичном заключается общее как его сущность. В част-
ности, в рекламе за графической последовательностью (формой) стоит и конкретный, 
реальный предмет, и обобщенное представление, некоторый типичный образ – предста-
витель данного класса предметов (денотат). Например, крест как символ христианства 
воспроизводит тот крест, на котором был распят Христос и т.п. Это качество символа на-
шло отражение в словах Ю. Хабермаса: «Своей непоколебимой фактичностью социаль-
ный мир обязан прежде всего укоренённости в действенных в силу наивной привычки 
конкретных жизненных формах, которые остаются за спиной действующих субъектов 
в качестве бесспорного, до какой бы то ни было рефлексии присутствующего фона» [1: 
267]. В этом смысле  символическая основа рекламы связана с жизнью в ее конкрет-
ном материальном воплощении. Символ есть, таким образом, совокупность физической 
формы и значения в социальном пространстве, где человеческое поведение зависит от 
использования символов. 

Формальное воплощение в символе получают проявляющиеся в структуре реклам-
ного дискурса архетипические основы культуры. Архетипический символ выступает в 
рекламе как символ, который отсылает к фундаментальным архетипическим категориям 
бытия, соответствующим универсальным жизненным ситуациям (рождению, смерти, 
браку, материнству, явлениям природы и т.д.) и который, несмотря на происходящие из-
менения, обнаруживает в различных ракурсах общее содержание и ритмическую струк-
туру, фиксирует способность материальных вещей, событий и различных чувственных 
образов выражать некое идеальное содержание.

Архетипы пронизывают пространство культуры на нескольких уровнях:
•	Архетипы как формы коллективного бессознательного, имплицитно содержащиеся 

в психике индивидов (0 уровень - психический).
•	Архетипы как формы коллективного сознания, выраженные в языке, религии, ми-

фологии, фольклоре (1 уровень)
•	Архетипы как основа профессионального искусства (2 уровень)
•	Архетипы как структурный компонент массовой культуры (3 уровень). 
•	Архетипы в рекламе как одном из важнейших элементов массовой культуры (4 уро-

вень).
Для изучения архетипа как феномена культуры плодотворным на первом уровне 

представляется подход, исходящий из представлений о тесной связи бессознательного 
и языка. В частности, Ж. Лакан, синтезируя  в своих трудах достижения фрейдистско-
го психоанализа и французского структурализма, сделал вывод о том, что перспектива 
изучения бессознательного - в его уподоблении языку. С его точки зрения, «бессозна-
тельное структурировано как язык». В этом контексте архетипические основы коллек-
тивного бессознательного связаны, прежде всего, с языком. Связь мифа и языка намечал 
и К.Ясперс, полагая, что с началом борьбы рационально проверенного опыта против 
мифа «миф …стал материалом для языка, который теперь уже выражал не его исконное 
содержание, а нечто совсем иное, превратив его в символ. В ходе этого изменения (по 
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существу, тоже мифотворческого), в момент, когда миф, как таковой, уничтожался, шло 
преобразование мифов, постижение их на большой глубине. Древний мифический мир 
медленно отступал, сохраняя, однако, благодаря фактической вере в него народных масс 
свое значение в качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в 
обширных сферах сознания» [2: 33-34].

Отмечая тесную связь генезиса языка и формирования архетипов и архетипических 
символов, обратимся к исследованиям У. Эко, который выделял эмоциональный «язык 
действия», основанный на знаках (криках и жестах, символических и пиктографических 
письменах), обозначающих явления окружающей действительности. Этот язык постро-
ен на аналогиях. Постепенно знаки по аналогии превращаются в знаки по обычаю, что 
приводит к зарождению языков, включающих более или менее произвольную кодифи-
кацию [3: 113-118]. Подобно первоначальным формам языка, архетипы были порожде-
нием явлений окружающей действительности, обозначали, маркировали определенные 
комплексы представлений, связанные с содержанием реальной жизни человека, с его 
потребностями. Их сложение потребовало двух базовых условий: 1) выявление перво-
начальных понятий; 2) сведение этих первоначал в систему, которая представляет собой 
модель организации содержания.

Обращаясь к анализу феномена языка в европейской культуре У. Эко уделял особое 
внимание идее духовного склада языков, которая связана с тем, что каждый из них выра-
жает свое собственное видение мира, не сводимое к какому-либо другому. Так, в «Энци-
клопедии» в статье «Язык», Жокур приводил точку зрения, согласно которой языковые 
различия обусловлены  спецификой  духовного склада разных народов, различиями в 
понимании порока и добродетели, а также разностью климата, воспитания, формы прав-
ления и т.д. [3: 95, 97] Это позволяет сделать вывод, что системы знаков, выработанные 
человечеством, определяются историческими, социокультурными, географическими и 
др. факторами. В этой связи взаимосвязь языка и архетипов коллективного бессозна-
тельного подразумевает дифференциацию по культурным параметрам. Здесь приобре-
тают важность эмик- и этик- черты. Эмики – те аспекты  жизни, которые различны для 
разных культур, культурно-специфичные истины и принципы. Их функционирование 
связано с тем, что каждая культура эволюционирует по-своему, чтобы наиболее эффек-
тивно «управлять» поведением людей для обеспечения их выживания. Также этик-чер-
ты, определяющие содержание культурных архетипов зависят от плотности населения, 
доступности ресурсов, содержания культурных ценностей. Например, в одних культурах 
приоритетным считается развитие абстрактного гипотетического мышления, в других – 
коммуникативных навыков и т.д. [4: 40]

Развивая идею о бессознательном происхождении человеческого языка, Клод Леви-
Стросс, в частности отмечал, что «почти все акты лингвистического поведения оказы-
ваются на уровне бессознательного мышления. Когда мы говорим, мы не отдаем себе 
отчета в синтаксических и морфологических законах языка» [5: 68]. Исследование осо-
бенностей генезиса языков дает основания представить язык как одно из оснований 
культурных архетипов коллективного бессознательного. «Если, как мы полагаем, — пи-
сал К.Леви-Стросс — бессознательная умственная деятельность состоит в наделении 
содержания формой, и если эти формы в основе одинаковы для всех типов мышления, 
древнего и современного, первобытного и цивилизованного ... , то необходимо и до-
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статочно прийти к бессознательной структуре, лежащей в основе каждого социально-
го установления или обычая, чтобы обрести принцип истолкования и для других уста-
новлений и обычаев, разумеется, при условии достаточно глубокого анализа» [6: 28]. 
Бессознательное, тем самым, содержит в себе рациональную структуру – определенные 
правила, логический порядок, который задает параметры восприятия рекламы. Таким 
образом,  логика создания рекламного сообщения пролегает через рационализацию бес-
сознательного.

В качестве ведущего фактора формирования культурных архетипов,  содержащихся 
в символике современной рекламы, в литературе рассматривается влияние языка как не-
кой копилки исторического опыта поколений. В основе этих исследований лежат идеи 
Гумбольта, который ставил задачу реконструкции «духа народа» через особенности 
«внутренней формы языка» (грамматики, семантической структуры). При этом структу-
ра языка во многом коррелирует со структурой мышления индивидов.

Эта корреляция проявляется в образно-семиотической специфике рекламных со-
общений, включающей выделенные Э. Сепиром два принципиально различных типа 
символов. Первый из них, референциальный тип, охватывает системы символов, «кото-
рые принято использовать в качестве экономного средства обозначения» [7: 205], такие, 
например, как устная речь, письмо, телеграфный код, национальные флаги, флажковая 
сигнализация и др. В рекламе этот тип символов в кратких устных и письменных ре-
кламных описаниях рекламируемых товаров (слоганах) и логотипах. Например, логотип 
Mercedes-Benz – звезда с тремя лучами, которая в 2009 году отметила свое столетие. 
Поскольку компания Daimler-Motoren-Gesellschaft, в начале прошлого века производив-
шая эти автомобили, занималась также выпуском двигателей для судов и самолетов, то 
и исходящие из центра звезды лучи были призваны символизировать лидерство бренда 
в трех стихиях: на земле, на воде и в воздухе. В результате слияния компаний Daimler и 
Benz, которое произошло в 1926 году, звезда была вписана в кольцо.

Слоган как референциальный символ в структуре рекламного сообщения представ-
ляет собой постоянно используемый в системе корпоративных коммуникаций ориги-
нальный фирменный девиз (Tefal – всегда думаешь о нас», L`Oreal – «Ведь Вы этого 
достойны!». Слоган призван обеспечить преемственность целой серии рекламных сооб-
щений краткой и запоминающейся формулы, которая призвана вызвать положительное 
отношение к рекламируемому товару. Для такого референциального символа как слоган 
важно органическое сочетание с фирменным стилем бренда, интенсивная эмоциональ-
ная окраска, направленность на определенную целевую аудиторию, прямолинейность, 
краткость, уверенность, упоминание названия фирмы или преимущества рекламируемо-
го товара. Фактически эти средства служат главным культурно-психологическим задачам 
рекламы как маркетингового инструмента – информированию о товаре, формированию 
спроса и стимулированию сбыта на основе  побуждения к определенному действию: 
экономическому, политическому, социальному. 

Указанный Э. Сепиром, наряду с референциальным, второй тип символизма «может 
быть назван конденсационным символизмом (condensation symbolism), ибо это — чрез-
вычайно сжатая (condensed) форма за местительного поведения для прямого выражения 
чего-либо, которая позволяет полностью снять эмоциональное напряжение в сознатель-
ной или бессознательной форме» [7: 205].
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В реальной жизни референциальный и конденсационный типы символизма «смеши-
ваются», поскольку, как пишет Э. Сепир, «большая часть референциальной символики 
восходит к бессознательно вызываемому символизму, насыщенному эмоциональным 
качеством, который по степенно приобретал чисто референциальный характер по мере 
того, как связанная с ним эмоция исчезала из данного типа поведения» [7: 205]. Если 
референциальный символизм есть проявление стереотипного поведения социального 
человека, то каждый слу чай использования конденсационных символов, по Э. Сепиру, 
представляет собой индивидуальный поведенческий акт, нарушение сложившегося сте-
реотипа, некоторую новацию.

Подчеркивая психологическую природу языка, рассматривая его,  прежде всего, 
как фактор национального самоопределения личности, А.А.Потебня писал: «Верная, 
единственная примета, по которой мы узнаем народ, и вместе с тем единственное не 
заменимое ничем и неприметное существование народа есть единство языка… Он 
есть орудие сознания  и элементарной обработки мысли, и, как орудие, условливает 
приемы умственной работы… Поэтому народность, т.е. то, что  делает известный на-
род народом, состоит не в том, что выражается языком, а в том как выражается» [8]. 
Ученый считал, что каждый народ обладает единством приемов мысли, уникальным, 
неповторимым способом построения мыслительных, а значит и языковых структур. 
Язык, по мнению Потебни, это средство не только и не столько обозначения мысли, 
но, прежде всего, ее создания. В этом смысле “перевод с одного языка на другой есть 
не передача той же мысли, а возбуждение другой, отличной”. Таким образом, ученый 
рассматривал языки как глубоко различные системы приемов мышления, присущих 
этническим общностям. «Каждая мелочь в устройстве языка должна давать без нашего 
ведома свои особые комбинации элементов мысли» [8]. Согласно этой точке зрения, 
именно язык приводит к формированию психологической общности народа, образно 
материализуясь в комплексах архетипических символов, присущих различным куль-
турным общностям.

Опираясь на зарубежные исследования, проблему  взаимосвязи языка и культурных 
архетипов, содержащихся в символике современной рекламы, можно рассмотреть с по-
зиции гипотезы Сепира-Уорфа или гипотезы лингвистической относительности, соглас-
но которой, люди, говорящие на разных языках, по-разному думают и структурируют 
мир вокруг себя [4: 265-266]. Серьезными основания для подтверждения гипотезы Сепи-
ра-Уорфа являются комплексы исследований, подтверждающих детерминированность 
когнитивных характеристик индивидов особенностями национального языка. В частно-
сти, в одном из первых исследований, подтвердивших данную гипотезу, сравнивалось, 
как часто дети, основным языком которых был навахо или английский, использовали при 
классификации объектов их форму, внешний вид или тип материала. В результате данно-
го эксперимента было выявлено, что дети, основным языком которых был язык навахо, 
существенно чаще, чем дети, у которых основной язык  английский, классифицировали 
предметы согласно их форме [4: 266]. Тем самым, есть основания полагать, что культур-
ные архетипы во многом обусловлены языком, который предопределяет когнитивные 
особенности того или иного этноса. 

Наряду с первоначальными формами языка, архетипы можно рассматривать как по-
рождение явлений окружающей действительности, выражающее  некое идеальное со-
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держание различных чувственных образов. Их появление было связано с выявлением 
первоначальных понятий и сведением их  в систему.

Формируясь в тесной взаимосвязи с архетипами, маркирующими на уровне коллек-
тивного бессознательного ключевые категории бытия, язык  становится одной из форм 
знаково-символического выражения архетипа, структурируя мышление, выполняя важ-
нейшие коммуникативные, познавательные, номинативные функции. При этом «напол-
нением»  языковых структур, предопределяющих когнитивные особенности того или 
иного этноса являются живущие в душе народа архетипические представления и законы 
их связи.
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Статья посвящена вопросу об определенности духовной позиции П.Я. Чаадаева 

форматом древней русской литературы.
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The article is devoted to the question of predestination of P. Chaadaev`s spiritual position 

by the format of ancient Russian literature.
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Чаадаева трудно назвать любимцем историков русской литературы: более им зани-
маются (лучше сказать, когда-то занимались) историки общественной мысли. Новых ли-
тературоведческих исследований об этом интереснейшем человеке почти нет, и порой 
создается впечатление, что ярлык «сумасшедшего», наклеенный Николаем I, все еще не-
зримо работает. Ну, скажите на милость, был чудак такой: объявил, что у России нет ни 
истории, ни будущего; что лучшее христианство – католицизм; ничего такого как бы и не 
написал: «Философические письма» – это же не роман и не поэма, а так – рассуждения, 
да и читал ли их кто вообще, эти самые «Философические письма»? Где его последова-
тели, школа, движение? Словом, «а был ли мальчик»? 

Более того, появляются публикации, в которых на личность Чаадаева снова, как во 
времена царствования Николая Павловича, кладется густая тень. Так, Л. А. Белова в ста-
тье под выразительным заголовком «Что за человек был Чаадаев?», стремится развен-
чать этого самого человека, исходя из той благородной предпосылки, что российский 
гражданин в здравом уме никогда бы не предложил Отечеству путь католицизма, запят-
навшего себя кострами инквизиции. Весьма пристрастно анализируя поступки Чаадаева 
и, в частности, размышляя «над причинами «смелости» человека, по натуре своей далеко 
не смелого», Л. А. Белова приходит к формуле крайне нелицеприятной: «На мой взгляд, 
вывод тут напрашивается только один: непомерная гордыня и жажда славы на время 
пересилили в Петре Яковлевиче все — даже инстинкт самосохранения» [1, с. 27]. Оста-
ется вывести из подтекста извечное российское: А не высовывайся!
©   Абрамович С.Д., 2012
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Хотелось бы, не заявляя, будто в данной работе открывается что-либо принципиаль-
но новое, привлечь внимание к фактам жизни и творчества Чаадаева и переакцентиро-
вать все эти установившиеся оценки, дать несколько новый ракурс видения его роли в 
русской литературе.

При этом Чаадаев будет понятен лишь в контексте эпохи, и все же – как человек, 
имевший смелость идти наперекор сложившимся мнениям и стереотипам. Вот, скажем, 
он увольняется из армии в 1817-м, смутив своим поступком самого императора Алексан-
дра. Мотивов называли много, но, похоже, подлинный мотив изложен в письме Чаадаева 
к тетушке: «Мне было приятно выказать пренебрежение людям, пренебрегающим все-
ми» (письмо А. М. Щербатовой от 2 января 1821). В зрелом возрасте он, объявленный 
сумасшедшим, выступает как бы живым укором своей среде. А. И. Герцен, упоминая о 
его «печальной и самобытной фигуре» на «линючем» фоне московской знати, вспомина-
ет, как однажды некий благонамеренный магистр университета объявил поведение Чаа-
даева «гнусным»  и поспешил заявить, что не уважает такого человека. Герцен, который, 
конечно же, знал Чаадаева как человека лучше, чем этот магистр или даже Л. А. Белова, 
естественно, не смолчал, будучи, как и Чаадаев, с «подлой властью» несогласным («я его 
всегда любил и уважал и был любим им; мне казалось неприличным пропустить дикое 
замечание»). К словам Герцена присоединился и Белинский, который, к ужасу салона, 
сообщил магистру, что тот достоин гильотины»  [2, сс. 23, 24, 26].

Принято, однако, рассматривать противостояние Чаадаева николаевскому режиму 
единственно в контексте формирования в России гражданского общества, бурления 
общественного мнения, формирования разных духовно-культурных ориентаций, зарож-
дения будущей дихотомии «западники – славянофилы». Да, эпоха была исполнена духа 
героики и борьбы. В новый, ХIХ век русское общество вступало с надеждой на некое 
обновление жизни. Возникающие друг за другом в начале ХIХ века, словно по манове-
нию волшебной палочки, литературные общества и журналы отразили не просто состоя-
ние духа, типичное для всякого fin de siècle: после испытаний наполеоновских войн вос-
прянуло стремление к свободе мысли и слова. По окончании этих войн Россия, истерзан-
ная нашествием двунадесяти языков, переживала годину своего величайшего торжества. 
Александр I мыслился триумфатором: «Он взял Париж…», – признаёт недолюбливавший 
царя Пушкин. Реставрация монархической Европы без участия России никак не состоя-
лась бы. В мощной волне патриотического подъема как-то стушевывались очевидные не-
соответствия: с одной стороны, с Александром связывались надежды на либерализацию; 
с другой – «корсиканское чудовище» как бы сулило куда более радикальные перемены 
(вспомним парадокс Андрея Болконского: он воюет против Наполеона и в то же время 
Наполеоном восхищается). Пребывание русских на территориях Запада стало источником 
глубокой рефлексии, и не только в среде радикально настроенного офицерства, будущих 
декабристов, но даже на самом низовом уровне. В знаменитой прокламации эпохи ситуа-
ция очерчена лапидарно: мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господа! 

Не станем, вслед за Лениным, охватывать многоголосицу ропота эпохи огрубляю-
щим понятием «декабристский период освободительного движения», но нельзя не при-
знать, что в обществе ожидали, как это заведено в России искони, перестройки, а не 
«закручивания гаек». Перестроечное настроение имело свои корни. Совсем недавно, при 
Екатерине, затеяна была игра с журналистикой, да быстро окончилась, когда «Всякой 
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всячине», журналу императрицы, пытавшемуся стать камертоном ситуации, стали было 
всерьез возражать. А вот сейчас между полюсами суровой шишковской «Беседы» и бес-
путной «Зеленой лампы» вдруг сформировался необычный для России духовно-эстети-
ческий плюрализм, «дней александровых прекрасное начало». Недолгая ему была суж-
дена жизнь. Декабристский бунт, при всей его беспомощности, обнажил потенциальную 
опасность разрушения вещей стабильных и привычных, что четко и недвусмысленно 
сформулировано в юношеском послании Пушкина к Чаадаеву: «и на обломках самовла-
стья Напишут наши имена». И правление Николая I, с самого начала напуганного воз-
можностью падения самодержавия, не оставило надежд на какую-либо либерализацию, 
а «чугунный устав» цензуры поставил крест на ожиданиях «свободы слова».

В этом контексте личность и духовная позиция Чаадаева выступают в трагическом 
измерении полного одиночества. Никакие социальные подставки в данном случае не ра-
ботают, и помещать его в ряд единомышленников Белинского и Герцена, при всем тре-
петном отношении последних к его личности, нельзя.

Близкие к нему люди – декабристы, да и сам Пушкин, вдохновлявшиеся чаще всего 
революционаристскими идеями французского масонства, – полны молодой веры в себя, 
в свое призвание владеть миром и изменять его. Вчитаемся еще раз во вдохновенные 
строки юного Пушкина, адресованные лично Петру Яковлевичу:

Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
...
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Это – голос сына эпохи, голос детей Проекта Модерна, отрицающего всевластие 
Бога, проникнутого верой в торжество человека и вдохновенно строящего новое, сво-
бодное и секуляризированное общество: вся проблема лишь в том, «просвещенному мо-
нарху» или всем достойным «гражданам» надлежало бы править в сией утопии? Схватка 
в Европе бывала по такому поводу не на жизнь, а на смерть; скатывались на эшафоты 
коронованные и некоронованные головы; революционеры превращались в тиранов; ис-
кусство колебалось между классицистским полюсом гражданственности и долга перед 
троном – и романтическим полюсом своеволия и разрушения. Император Николай много 
сил положил, чтобы истребить худые ростки, зараженную поросль, и пересадить в при-
дворную почву все сколько-нибудь ценное: одна его борьба за Пушкина чего стоит. 

Что было делать Чаадаеву, человеку, мыслящему не только современно, но и глубо-
ко? Примкнуть к той или иной политической силе? 

Он был храбрый солдат, не уклонившийся от участия в баталиях: сражался под Тару-
тиным и при Малоярославце, воевал в Германии, участвовал во взятии Парижа. Поддался 
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было общему поветрию времени, как бы требовавшего от развитой личности свершений 
и деяний. В 1814 году Чаадаев был принят в Кракове в масонскую ложу «Соединенных 
братьев», но вышел из нее сам, еще в 1821 г., за год до того, как масонство в России было 
запрещено. То же и с декабристским движением: в 1819 году Чаадаев принят в «Союз 
благоденствия», в 1821 – в «Северное общество», но участия в их делах не принимает. 
А когда его арестуют  в 1826 году по подозрению в причастности к движению, он будет 
энергично отрицать свое участие и через месяц с небольшим – отпущен. Наилучшим 
образом отношение Чаадаева к декабристам характеризует его мнение: они отодвинули 
Россию на полвека назад.

Чаадаеву ли на его тогдашнем уровне нравственного развития было уповать на во-
енное и политическое насилие? «В годы до 1823-го у Чаадаева произошел первый ду-
ховный кризис – в сторону религиозную. Чаадаев, и до того времени много читавший, 
увлекся в это время мистической литературой…» (В. Зеньковский). Вскоре, уже став 
известным как автор «Философических писем», Чаадаев прямо назовет себя «христи-
анским философом». Отчизна же христианина – Царство Небесное, а не стогны града 
земного. 

Для Пушкина или декабристов слово «родина» наполнено исключительно «земным» 
смыслом. А после победы над Наполеоном, в момент радостный и оптимистический, из-
вечный вопрос: как, о как же обустроить Россию?! – ставится уже всерьез – если можно 
считать серьезным предприятием путч «ста прапорщиков, хотящих переменить государ-
ственный строй России»1

.
Очевидная слабость русской оппозиции в 1825 году и глухое равнодушие массы на-

рода к ее порывам определили заранее победу Николая, в этической системе которого 
православие мыслилось не столько как путь в небо, сколько как составляющая чисто 
земного, общественного благосостояния – наряду с  «самодержавием» и «народностью». 
Свободно-мистические элементы христианства, популярные при Александре, изглади-
лись совершенно. Церковь легко вернулась к привычному трепету перед властью.

Понятно, что после Ивана Грозного, решительно показавшего обществу, что библей-
ский принцип «священство выше царства» – не для наших палестин, русский люд цер-
ковный столетиями жил в великом страхе перед властью, большой и малой (дворянская 
приговорочка времен раскола: бей попа, что собаку, лишь бы жив был!). Ликвидация 
церковной самостоятельности при Петре I закончила дело Ивана Грозного. К началу ХIХ 
века во главе Синода стоял, как было с петровской поры заведено, назначаемый импе-
ратором светский чиновник; синодальная присяга гласила: «Исповедую же с клятвою 
крайнего Судию Духовныя сея Коллегии быти Самого Всероссийскаго Монарха Госу-
даря нашего всемилостивейшаго». Епископат уже с конца ХVIII века был на штатном 
жалованье,  кормление непосредственно от народа закончилось, и отчет давался только 
власти. 

Николай I был, кто спорит, в самом деле «православный государь и верующий хри-
стианин» [4]. И он заботился о своей послушной церкви. В целях улучшения содержания 
духовенства был усилен надел церквей землями, значительно увеличились государствен-
ные расходы на церковные нужды; в частности, ассигнования Синоду были увеличены 
вдвое; в 1839 г. было приказано перейти в православие униатам Юго-Западной Руси (1,6 
млн чел.!). Церковь благодарила – устами митрополита Московского Филарета: «Про-
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славим, россияне, Господа, в руце которого власть земли <…> Воистину благопотреб-
наго воздвигнул он благочестивейшего самодержца нашего Николая Павловича <…>  
благопотребнаго для многих царств и народов, чтобы силою правды и правдою силы и 
за пределами своей державы поддерживать законную власть и порядок» (конкретно име-
лось в виду подавление русскими войсками венгерской революции 1848 года)…

Что ж, предоставим слово современному историку: «Опыт также показал, что го-
сударственная опека над православным духовенством вряд ли была ему на пользу. Она 
привела к стагнации церковной жизни, снижению религиозности православного населе-
ния. Эти проблемы убеждали власти в необходимости пересмотра традиционной линии 
политики» [3, с.1].

И каково было мыслящему и чувствующему человеку эпохи, ощущающему в душе 
пристальный взор Всевидящего Ока, воспринимать состояние Святого Православия рос-
сийского? Довольно сказать, что старинный византийский цезарепапизм дошел здесь до 
геркулесовых столпов, и личность Кесаря земного затмила Лик Царя Небесного; Глава  
Церкви Иисус Христос – фактически отправлен был Тютчевым исходить в рабском виде 
низовые, крестьянские пространства Святой Руси: на верхушке же церковного организ-
ме установилось полное господство Кесаря.

Менее всего Чаадаев склонен был в своей критике православия к эпатажу или субъ-
ективному «бунту»: «…большинство обрядов христианской религии, проистекающее 
из высшего разума, является действенной силой для каждого, способного проникнуться 
выраженными в них истинами. Есть только одно исключение из этого правила, имеюще-
го безусловный характер, – а именно, когда обретаешь в себе верования более высокого 
порядка, нежели те, которые исповедуют массы... Но горе тому, кто принял бы иллюзии 
своего тщеславия или заблуждения своего разума за необычайное озарение, освобожда-
ющее от общего закона» (1-е Философическое письмо). 

Католицизм Чаадаев рассматривает как формирующее начало западной цивилиза-
ции, причем обнаруживает склонность к системному мышлению: по его мнению, все 
очевидные успехи Запада – сферы материальной цивилизации,  права, науки, искусств – 
строятся на базе религии (здесь русский мыслитель предваряет современные культуроло-
гические концепции; достаточно вспомнить имя Хантингтона). При этом он употребляет 
формулу «политическая религия», имея в виду необычайно активную, жизнетворящую 
функцию католицизма. И, поскольку христианство в глазах Чаадаева – в первую очередь 
возрастание, развитие человека, то он полагает западную церковь наиболее полно пред-
ставляющей такого рода возможности. Особенно важно, по мнению Чаадаева, то, что 
католицизм способен обуздать своеволие личности2. Согласно Чаадаеву, Схизма – рас-
кол, произведенный Византией, вывела Россию из сферы ««великой мировой работы». 

При этом родному православию Чаадаев, в отличие от Печорина и других русских 
филокатоликов эпохи, все же остался верен, причащался Святых Тайн в православной 
церкви, перед смертью обратился к православному священнику и был по соответствую-
щему обряду похоронен. Гершензон удивлялся, почему Чаадаев не перешел в католиче-
ство и формально. Да потому и не перешел, что в глазах католиков Православная церковь 
остается церковью благодатной, подлинной, лишь административно отщепленной от ми-
рового церковного организма в результате неоправданных притязаний на экклезиальное 
первенство Михаила Керуллария и других византийских лидеров. Византия с ее претен-
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зиями сгинула во тьме веков, но Россия эпохи Чаадаева продолжала ее дело с опасным 
размахом. Довольно сказать, что роковая Крымская война, обнажившая непомерность 
претензий Николая I на лидерскую роль в мире, формально начнется из-за того, что рус-
ский царь потребует передать православным Гроб Господень и Вифлеемский храм, быв-
шим по преимуществу в ведении Рима. 

«Народность» в том варианте, в каком ее предлагала уваровская формула, также не 
могла найти в душе Чаадаева никакого отклика. История родины представилась ему ту-
пиком, ибо «в нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу», ибо 
мы стоим «в стороне от общего движения, где развивалась и формулировалась соци-
альная идея христианства». История России стало из-за этого отторжения не что иное, 
как «…тусклое и мрачное существование, лишенное силы и энергии, которое ничто не 
оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных вос-
поминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его пре-
дании… Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошедшего и 
будущего, среди мертвого застоя» (1-е Философическое письмо).

Иными словами, русского человека насильственно содержат в измерении «прекрас-
ного сегодня», активно и беспощадно порабощают, причем – при  посредстве церкви, 
забывшей о своем предназначении сделать этого человека свободным. Вот и Чаадаев 
задается вопросом: «что бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность 
до совершенного лишения себя своей свободы»? Бороться против этого политически? И 
отвечает неожиданно: «это было бы высшей ступенью человеческого совершенства» (3-е 
Философическое письмо). Формула Чаадаева, несомненно, восходит к западному Отцу 
Церкви Августину, выдвинувшему учение о двух видах свободы: полном своеволии и 
отдаче себя Богу, Отцу свободы. Читаем дальше: «Я очень желал бы… чтобы вы могли 
усвоить себе этот отвлеченный и религиозный способ осознавать историю: ничто так не 
расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как эти неясные замыслы прови-
дения, властвующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению» 
(6-е Философическое письмо). 

Понятно, что в глазах христианнейшего государя Николая І все эти писания были 
«смесью дерзкой бессмыслицы, достойной умалишенного». Но не менее понятно и дру-
гое: не в силе Бог, а в правде. И если Чаадаев избирает позицию маргинала в той системе, 
которую строил Николай, то тем хуже для системы. Николай еще не знает, что результа-
том его титанических усилий по превращению России в оплот самодержавия и сплоче-
нию общества под лозунгом «православия, самодержавия и народности», усилий по ут-
верждению России в роли «мирового жандарма», станет поражение страны в Крымской 
войне, обнажившее обреченность путей, по которым он, император, эту страну заставил 
двигаться. Чаадаев как бы уже видит это внутренним взором, прорицая: у нас (читай: у 
таких нас, какими мы сегодня есть) – нет будущего.

Это был мужественный и безнадежный протест одиночки, подхватившего эстафету 
праведников и мучеников житийной литературы, задвинутых в тень в новой, послепе-
тровской, секуляризованной России. Тут героями были уже «классицизируемые» цари и 
полководцы – наряду, впрочем. с романтическими революционерами, вырывающими у 
них из рук знамя власти. Протест юродивого, говорящему в глаза царю тяжелые вещи – а 
ведь юродство, как известно, выше мученичества! Протест, предвещающий толстовское 
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«непротивление злу насилием» и ростки будущего толстовского влияния в мире, как в 
случае с Ганди. 

Мы полагаем величайшим русским писателем Пушкина в его неизбывном своево-
лии, в его вечной яростной борьбе с окружением, в его постоянной растерянности перед 
вопросом духовного выбора («Куда ж нам плыть?»), в его попытках «вписаться» в нико-
лаевский режим, закончившихся катастрофической дуэлью, по сути, самоубийственной. 

Но рядом с ним остается в исторической тени тот, кого Пушкин смолоду бесконеч-
но уважал: лысый, как бы от всего отстраненный, объявленный «сверху» сумасшедшим 
человек, не претендующий на лавры, но перед которым все невольно замолкали, смутно 
ощущая, что он и в самом деле из иного измерения.

Фундамент Чаадаева – древнерусская культура, древнерусская словесность, бывшая 
не произволением личного разума, а истолкованием библейского слова. И его «Фило-
софические письма» – не что иное, как философско-теологический трактат, король 
средневековых жанров, обогащенный опытом современной эссеистики в духе традиции 
Монтеня. Карамзин отталкивался от летописи в своей попытке верноподданически ис-
толковать русскую историю. Чаадаев отряхнул соблазны века сего во имя высшей прав-
ды и высшего суда.

Вот уж воистину, из русских русский…

ПримЕчаниЯ

1 Ироническая оценка декабристов Грибоедовым, оценка государственного мужа, ди-
пломата, очень отчетливо перекликающаяся с чаадаевским скепсисом по отношению к 
декабристам.  

2 И это в эпоху Наполеона, вырвавшего из рук папы корону и собственноручно во-
друзившего ее себе на голову во время коронации! многие-то и вовсе не делали нрав-
ственных выводов из катастрофы Наполеона: вспомним о критической обрисовке «напо-
леонизма» как уже массового явления у Толстого и Достоевского.

ЛитЕратура

1. Белова Л. А. Что за человек был Чаадаев?/ Л. А. Белова // Московский журнал. 
История государства Российского. 2002. – № 8.– С. 23–27.

2. Вишленкова Е. А. Религиозная политика в России (первая четверть XIX века) / 
Елена Анатольевна Вишленкова. – Автореферат дисс… доктора исторических наук. – 
Казань: Изд-во Казанского госун-та, 1998. – 24 с. 

3. Герцен А. И. Былое и думы. Части 4-5 / Александр Иванович Герцен. – М.: ГИХЛ, 
1967. – 571 с. 

4. Фирсов С. Л. Император Николай Павлович как православный государь и верую-
щий христианин / Сергей Львович Фирсов // Церковь и время. – 2007. –  № 3 (52). –  С. 
151 – 192. 



292

УДК 882.09-1
Чикарькова М.Ю.

(Черновцы, Украина)

аФродита ураниЯ и аФродита ПандЕмоС  
в творчЕСтвЕ а. аХматовой

У статті аналізується дихотомія «Уранія / Пандемос» як міфологічні емблеми двох 
полюсів кохання в поетичному світі Ахматової. Любов, при всій повноті переживан-
ня еротичного начала, трактується поетесою в християнських категоріях: Афродіта 
Уранія торжествує над Афродітою Пандемос.

Ключові слова: Любов Небесна, Любов Земна, Срібний вік, еротика¸ християнство.
В статье анализируется дихотомия «Урания / Пандемос» как мифологические 

эмблемы двух полюсов любви в поэтическом мире Ахматовой. Любовь, при всей полноте 
переживания эротического начала, трактуется поэтессой в христианских категориях. 
Афродита Урания торжествует над Афродитой Пандемос. 

Ключевые слова: Любовь Небесная, Любовь Земная, Серебряный век, эротика¸ хрис-
тианство.

In this article the dichotomy «Urania / Pandemos» is explored being mythological emblems 
of the two poles of love in the poetic world of Akhmatova. Love, with the feeling of its erotic 
experiences, is interpreted in Christian categories. Aphrodite Urania triumphs over Aphrodite 
Pandemos.

Key words: Heavenly Love, Earthly Love, Silver Age, erotic¸ Christianity.

Русский ренессансный процесс был исторически заторможен и осложнен, да и во-
обще о русском Ренессансе говорят самые разные вещи. Приведу два примера. В рам-
ках перехода от Средневековья к Новому времени функцию Ренессанса, по Д. Лихаче-
ву, выполняло барокко; а вот В. Кожинов вообще считал подлинно ренессансной эпоху 
Пушкина. Не вдаваясь, за недостатком времени, в развернутые доказательства, рискну 
провозгласить, что подлинно ренессансный человек в России сформировался лишь в Се-
ребряном веке с его вкусом к соединению взаимоисключающих крайностей и стремле-
нием объять необъятное.

Особенно показательна в этом отношении интерпретация темы любви в поэзии 
Анны Ахматовой. 

Любовь никогда не была для Ахматовой чем-то чисто «анакреонтическим», и от-
голоски либертинства Века Просвещения здесь звучат почти целомудренно; довлеет 
утвердившаяся в русской классической поэзии традиция спиритуализации любви. Вме-
сте с тем, акмеистическая установка позволяет раскрепостить «земного человека», всей 
своей плотью принадлежащего грешной и прекрасной природе. Поэтому здесь обрели 
права и подавленная всем строем русской тысячелетней культурной традиции женская 
чувственность, и субъективное переживание языческих мифологем. Но все это порази- 
тельно гармонично сочетается с христианской  этикой и высотой духовного парения, с 
христианской притязательностью к человеку. 
©   Чикарькова М.Ю., 2012
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Если вспомнить знаменитую картину Тициана, на которой обнаженная и одетая жен-
щины – с одним и тем же лицом – обобщают две ипостаси Любви, Афродиту Уранию и 
Афродиту Пандемос (Любовь Небесную и Земную), то не покажется излишним употре-
бить эти мифологические эмблемы для обозначения двух полюсов ахматовского мира 
любви. Надо сразу же сказать, что не следует отождествлять эту дихотомию с платонов-
ской интерпретацией мифа об Афродите, откуда и пришли эти обозначения: Платон про-
тивопоставлял эти две ипостаси, трактуя Афродиту Пандемос как «демократическую» 
жрицу плотской любви, в то время как «платоническая» Афродита Урания существовала 
лишь для избранных.

Для иллюстрации противоречивости любви как некой духовной арены, на которой 
борются человеческое и божественное, показательны следующие строки:

Я именем твоим не оскверняю уст,
Ничто греховное мой сон не посещает,
Но память о тебе, как тот терновый куст,
Все страшные семь лет мне путь мой освещает [1:369].
С одной стороны, любовь – нечто настолько греховное, что даже именем возлюблен-

ного можно «осквернить уста», с другой стороны, память о нем – как Неопалимая Ку-
пина.

Подобных примеров сосуществования рядом земного и небесного, плоти и духа в 
творчестве Ахматовой можно насчитать десятки, если не сотни: «Грешная, преступная, 
святая – // Но она должна быть – наша связь» [1:391], «Моя рука, закапанная воском, // 
Дрожала, принимая поцелуй» [1:133], хрестоматийное стихотворение, в котором – «про-
тертый коврик под иконой» и лирическая героиня с «зацелованными пальцами» [1:74], 
героиня несет свою любовь то ли как крест, то ли как кару: «Ее несем мы, как святой 
вериги, // Глядим в нее, как в адский водоем» [1:396] и т. д.

Любовные стихотворения Ахматовой – обычно не только о любви, но и о вере. Этим 
постоянным противостоянием любви и веры и объясняется тот противоречивый образ 
лирической героини, которая, как вульгарно выразился по этому поводу А. Жданов, «ме-
чется между будуаром и моленной» [2:11]. Подобные оценки в послереволюционное 
время не были редкостью. П. Виноградская в 1923 г. пишет: «Ведь кроме любви у ней нет 
ни труда, ни коллектива… Любовь у нее переплетается лишь с мыслями о Боге и жаждой 
жизни не от мира сего. Не к активному участию в строительстве может она звать наших 
женщин, а к богу, боженьке и ангелам его. Кроме любви и бога она ничего не ощутила 
концами своих пальцев» [3:209]. Л. Троцкий в том же году, рассуждая об «ахматовском 
боге», обозначает его как «удобное и портативное третье лицо, вполне комнатного вос-
питания, выполняющий время от времени обязанности врача по женским недомоганиям 
<…> персонаж, обремененный личными, нередко весьма хлопотливыми поручениями 
Ахматовой, Цветаевой и других» [4:45].

Сегодня это трудно представить, но для современников поэта подобное сосущество-
вание рядом земного и небесного не было тайной: так они воспринимали и ее поэзию, 
и самого автора. Ю. Анненков говорил об Ахматовой как о «печальной красавице, ка-
завшейся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской прелестницы» 
[5:123], а Э. Голлербах в стихотворении «Анна Ахматова» пишет о ней: «В скиту живет 
подвижница-блудница…» [6:30]. Более того, даже в литературных пародиях 20-х годов 
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на любовную лирику Ахматовой обязательно присутствуют Он-Она-Бог. Приведем от-
рывок из пародии на «Песню последней встречи»:

Стынут уста в немой улыбке.
Сон или явь? Христос помоги!
На ногу правую по ошибке
Надела туфель с левой ноги [7:101].
И не только ее собратья по перу – поэты обратили внимание на столь своеобразную 

трактовку любви у Ахматовой: не прошло это и мимо внимания критики. К. Чуковский 
в статье «Ахматова и Маяковский» говорит о «монастырской окраске любовных стихот-
ворений Ахматовой» и сопоставляет поэта с новгородской женщиной XVI или XVII ст., 
которая «так же озарила бы свою жизнь церковно-православной эстетикой и смешивала 
бы поцелуи с акафистами» [8:308–309]. Более развернуто выражена эта мысль у Ю. Ай-
хенвальда: «…весь общий стиль ее любви связан с тем, что Анна Ахматова – моральная 
монастырка, монашенка, с крестом на груди. Она помнит об аде, верит в Божье возмез-
дие. Ее любовь – та же власяница. У нее строгая страсть, и она смущена своей любовью, 
но, может быть, успокоена тем, что любовь ее несчастна и, значит, Бог не в обиде. Бог не 
поруган грешностью своей богомолицы» [9:490]. 

Если проследить лирический сюжет любовной коллизии в лирике Ахматовой, то он 
далеко выходит за рамки того, что обычно называется «интимной лирикой». Это очень 
редко (и в основном в ранний период ее творчества) – просто стихотворения о любви. 

Сама любовь для Ахматовой – нечто высшее, чем страсть. Это соединение не только 
двух тел, но и двух душ. «Он» в набросках к трагедии «Пролог, или Сон во сне» говорит: 
«Душу мне и это тело // Ты, как Богу жертву, отдала» [1:391]. Примечательно, что на 
первом месте – именно душа, равно как и то, что любовь упоминается в контексте жерт-
вы Богу. В стихотворении «Не хулил меня, не славил…» душу – одну их наибольших 
ценностей человека «отдает» ей возлюбленный, чтобы она «сохранил» ее:

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги.
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.
 И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне архангел Божий
За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от Бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в его раю [1:391].
Поворот темы достаточно неожиданный, ибо лирическая героиня выступает неким 

«узурпатором», пытающимся «утаить» душу возлюбленного от Бога. Этому изумлялся Н. 
Гумилев, который написал в письме Ахматовой: «Вряд ли героине поручалось беречь душу 
от Архангела. И тогда 9-я или 10-я строчки возбуждают недоумение» [10:351]. Впрочем, оче-
видно, что это одновременно и покаяние в неизбывной страсти, и метафора этой страсти.
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Уже по данному стихотворению можно судить, что любовь у Ахматовой чаще высту-
пает не в ипостаси Афродиты Пандемос, земной и плотской страсти, а более напоминает 
христианскую любовь – не только к мужчине, но и к ближнему, не только физическое 
влечение мужчины к женщине, но – ответственность за любимого, за его душу. Если 
же речь у Ахматовой идет о любви плотской, то она воспринимается как грех, как блуд:

И яростным вином блудодеянья
Они уже упились до конца.
Им чистой правды не видать лица
И слезного не ведать покаянья [1:359].
Тут в авторской точке зрения отчетливо прослеживается ориентация на Библию, на 

христианские ценности, что выражается не только в осознании греха и необходимости 
покаяния для грешивших, но и в завуалированной отсылке к вечной книге – образ «вино 
блудодеянья» взят оттуда: «С нею блудодействовали цари земные, и вином ея блудодея-
ния упивались живущие на земле» (Откр. 17:2). Глава, из которой «позаимствован» этот 
образ, называется «Суд над великой блудницей», что само по себе показательно.

Любовь в поэзии Ахматовой прежде всего соотносима именно со словом «душа», а 
не «тело», это своего рода «обмен» душами и, соответственно, принятие на себя ответ-
ственности за другого. Поэтому возлюбленный, отдав свою душу, в свою очередь полу-
чает, «выпивая», душу любимой: «Как соломинкой, пьешь мою душу. // Знаю, вкус ее 
горек и хмелен» [1:281]. Очевидно, что упоминание души, когда речь заходит о любви, 
– вовсе не новшество, а следование древней литературной традиции, но своеобразие ах-
матовской позиции проявляется тут в том, что для нее «дарение» души – не поэтическая 
«красивость», а подлинно принятие на себя ответственности за любимого, и даже не за 
его земное счастье, а ответ за его душу и его грехи перед Богом:

Ну, теперь иди домой
Да забудь про нашу встречу,
А за грех твой, милый мой,
Я пред Господом отвечу [1:114].
Поэтому когда Ахматова говорит о любви, слово это облекается у нее в христианские 

понятия:
Что ты бродишь, неприкаянный,
Что глядишь ты, не дыша?
Верно, понял: крепко спаяна
На двоих одна душа [1:142].
Это «на двоих одна душа» еще не раз напомнит о себе, ибо любовь для автора – это 

в первую очередь рана для души, разделенной на две половины.
Хотя любовь в стихотворениях Ахматовой – одна из главных ценностей человече-

ской жизни, выше ее – вера. Вот почему возлюбленный воспринимается то как враг [«Ты 
ведь мужчина и враг»; 1:327], то как друг или брат [«Ему ответила, как брату // Я, не 
ревнуя, не ропща»; 1:47; «Кто ты: брат мой или любовник, // Я не помню, и помнить не 
надо»; 1:29]. Столь же противоречиво воспринимается и любовь, ибо ведь Он «молиться 
мешает»: «Запрещает петь и улыбаться, // А молиться запретил давно» [1:140], «Тот, что 
молиться мешает, // Муке не может помочь» [1:327].

Молитва же у Ахматовой – непременная составляющая любви: «Я за нашу веселую 
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дружбу // Всех святителей нынче молю» [1:156], «Так дни идут, печали умножая. // Как за 
тебя мне Господа молить?» [1:145], «Для чего же каждый вечер // Мне молиться за тебя?» 
[1:128] и мн. др. Поэтому когда героиня в стихотворении «Вместо мудрости – опытность, 
пресное…» вспоминает свою юность, то – прежде всего «Сколько поклонов в церквах 
положено // За того, кто меня любил…» [1:80].

Любовь воспринимается как блаженство, дарованное свыше, небеса благословляют 
этот союз. Это прежде всего любовь в высшем, христианском смысле этого слова, при-
носящая себя в жертву и ничего не требующая взамен: «за тебя отдала первородство // И 
взамен ничего не прошу» [1:156], любовь, заботящаяся не о своем счастье, но о счастье 
возлюбленного – даже ценой собственных страданий:

Что теперь мне смертное томление!
Если ты еще со мной побудешь,
Я у Бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь [1:67].
Читая эти строки, невольно соглашаешься с мнением Н. Мандельштам, отметившей: 

«Ахматова – поэт не любви, а отказа от любви ради высокой человечности» [11:138].
Далеко не случаен образ креста в любовных стихотворениях Ахматовой – он может 

выступать и дополнением, и противопоставлением страсти. Так, в произведении «Над 
черною бездной с тобою я шла…» лирическая героиня находит «клад» – любовь, и уже 
должны прозвучать слова страсти, но в последнем двустишии возникает крест – вро-
де бы бытовая деталь, но имеющий гораздо более глубокое, символическое и сакраль-
ное значение: «И крест над могилой забытой стоял, // белея, как призрак безмолвный» 
[1:311]. Это напоминание прежде всего о смертности, тленности всего земного – неда-
ром это именно могильный крест. Откровенно, незавуалированно скажет об этом поэт в 
другом стихотворении словами «Любовь всех раньше станет смертным прахом» [1:359].

В отличие от веры, любовь преходяща. Поэтому символичным можно считать то, 
что на память о любви остается подарок возлюбленного – крест, символ христианства:

Помню древние ворота
И конец пути –
Там со мною шедший кто-то
Мне сказал: Прости…»
Медный крестик дал мне в руки,
Словно брат родной… [1:88].

Я только крест с собой взяла,
Тобою данный в день измены [1:95].
Но, с другой стороны, и земная любовь для автора – явно почти священная катего-

рия, соотносимая с высшими символами веры (о чем, впрочем, говорится и в Ветхом 
Завете как о некой норме): «В тот давний год, когда зажглась любовь, // Как крест пре-
стольный в сердце обреченном» [1:137], она соотносима с крестной мукой: «Но скажи 
мне, на крестную муку // Ты другую посмеешь послать?» [1:159], а, говоря о несчаст-
ливой любви «мальчика веселого», она спрашивает: «Зачем ты принял обеты // Стра-
дальческого пути?» [1:60], соотносимые тут чуть ли не со страданиями Иисуса Христа. 
Но когда, забывшись и отдавшись языческой радости жизни, поставив любовь в своей 
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системе ценностей на первое место, лирическая героиня говорит: «И слаще хвалы сера-
фима // Мне губ твоих милая лесть…» [1:135] или «Только б мне с тобою не расстаться, 
// остальное все равно!» [1:140], словно опомнившись, она восклицает: «Тебе покорной? 
Ты сошел с ума! // Покорна я одной Господней воле» [1:142].

Освобождение от любви к мужчине, при всей боли и горечи, сопутствующих это-
му, все же воспринимается героиней с чувством облегчения, это – как исцеление после 
долгой болезни, даруемое Господом, ибо все – в руках Его: «Исцелил мне душу царь 
небесный // Ледяным покоем нелюбви» [1:109].

Развертывание лирического сюжета любовной коллизии в стихотворениях Ахмато-
вой – от встречи с возлюбленным до расставания приводит к выводу, что именно вера 
является определяющей частью духовного мира героини – если без возлюбленного жить 
безрадостно, но возможно, то без веры – немыслимо.

Смешение земного и божественного в человеке и в человеческой любви Ахматова 
показывает читателю с необыкновенной для русской традиции откровенностью. «При-
няв грехопадение как неотъемлемую часть Божественного замысла и поняв, что роль 
грешницы Магдалины не менее важна, чем роль Марии, она возвратила нашей земной 
жизни смысл – как раз то, чего так не хватает в христианских догмах, внушающих нам 
недоверие к нашим глубинным желаниям и отвращение к плоти <…> Ахматова вернула 
женщине цельность, открыв священную природу любовной страсти и определив ее ме-
сто в Божественном замысле» [10:208]. 

Таким образом, сама любовь трактуется поэтом скорее в христианских категориях, а, 
вернувшись к платоновской дихотомии двух Афродит, можно утверждать, что в лирике 
Ахматовой Афродита Урания не только сосуществует с Афродитой Пандемос, но явно 
торжествует над ней. 
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оСоБЛивоСті ХудоЖнЬоЇ рЕПрЕЗЕнтаЦіЇ ПаСтораЛЬноЇ 
модаЛЬноСті в ЕКЛоЗі «СічЕнЬ» ПоЕми  «ПаСтуШий КаЛЕндар» 

Е.СПЕнСЕра

У статті розглядаються особливості художньої репрезентації пасторальної мо-
дальності в еклозі «Січень» поеми «Пастуший календар» Едмунда Спенсера, видатно-
го англійського поета доби Відродження. Об’єктом дослідження статті є основний  
атрибут  пасторального жанру – пастух, який  споконвічно є образом-маскою поета і 
страждаючого закоханого й може виступати в різних іпостасях: від божества до са-
тира, від духовно-витонченого учасника філософського диспуту до «мужлана-селюка». 

У статті здійснено аналіз популярного  пасторального топосу – нещасливого ко-
хання, яке репрезентує такий трикутник: Колін кохає Розалінду, вона відмовляє йому 
у взаємності, а Колін, у свою чергу, відмовляє у взаємності закоханому в нього пастуху 
Гоббінолові. Пасторальна модальність еклоги дозволяє авторові репрезентувати влас-
ну позицію в кардинальних етико-естетичних дискусіях тогочасся. 

Ключові слова: «Пастуший календар», коментатор, еклога, пасторальна модаль-
ність, топос, кохання. 

В статье рассматриваются особенности художественной репрезентации пасто-
ральной модальности в эклоге «Январь» поэмы «Пастушеский календарь» Эдмунда 
Спенсера, выдающегося английского поэта эпохи Возрождения. Объектом исследования 
статьи является основной  атрибут пасторального жанра – пастух, который  изна-
чально является образом-маской поэта и страдающего влюбленного, и может высту-
пать в разных ипостасях: от божества до сатира, от духовно-утонченного участника 
философского диспута до «мужлана». 

В статье осуществлен анализ популярного пасторального топоса – несчастной 
любви, которую представляет такой треугольник: Колин любит Розалинду, она отве-
чает ему отказом, а Колин, в свою очередь, отвечает отказом во взаимности влюблен-
ному в него пастуху Хоббинолу. Пасторальная модальность эклоги позволяет автору 
репрезентовать собственную позицию в кардинальных этико-эстетичных дискуссиях 
того времени. 

Ключевые слова: «Пастуший календарь», комментатор, эклога, пасторальная мо-
дальность, топос, любовь.
©   Щербина М.А., 2012



299

The peculiarities of art representation of pastoral modality in the eclogue “January”of 
famous Renaissance English poet Edmund Spenser’s “The Shepheardes Calender”is observed 
in the article. The object of the article is the main  pastoral attribute – shepherd, which pri-
mordially is the  poet’s image-mask and suffering amorous. He can be presented in different 
images: from deity to satyr, from psychospiritual subtle participant of philosophical debate to 
“redneck”. 

The analysis of popular pastoral topos - unhappy love, which is represented by such an 
eternal triangle: Colin loves Rosalind, but she doesn’t love Colin, and Colin by-turn say Hob-
binol, who loves him, nay, is performed in the article. The pastoral modality of the eclogue ven-
tures Spenser to present his own attitude to cardinal ethic-aesthetical disputes of those times.

Key words: “The Shepheardes Calender”, narrator, eclogue, pastoral modality, topos, 
love.

Англійська пастораль XVI століття під різними кутами зору досліджувалася таки-
ми науковцями, як В.Грег, В.Емпсон, Г.Купер, Г.Сміт, А.Фаулер, С.Чодурі, Н.Пахсарьян, 
К.Зикова, Т.Чеснокова, Л.Потьомкіна, Л.Нікіфорова, Л.Привалова, Н.Торкут. Осмислен-
ня наукових здобутків сучасного пасторалезнавчого дискурсу дає підстави розглядати 
пасторалізацію як потужну літературну тенденцію, що розгорталася в лоні культури 
доби Відродження.

Пастораль виявилася благодатним об’єктом для  застосування методології  різних 
сучасних  західних  літературознавчих  шкіл  і  напрямків: пильний  інтерес  до внутріш-
нього світу людини, до її психології, інтимних почуттів і моральних  норм,  що властиві  
пасторальним  жанрам,  дозволяє  розглядати  їх  у  термінах  фрейдизму  або  екзистен-
ціалізму. Приміром,  Р.Поджіоллі трактує пастораль як «бажання  еротичних  насолод  за  
умови повної  неможливості їхньої реалізації» [1: 156–159], а вчений С.Генінгер, називає 
пастораль «ейфорією  розуму» [2: 257]. Для американського вченого Е.Лінкольна пасто-
раль – «спосіб проникнення в умови людського буття» [3: 4], а для дослідника пастора-
лі  П.Марінеллі це – «внутрішній етос» [4: 9].  Міфопоетична  природа  пасторальних 
жанрів, як стверджують зарубіжні дослідники,  дає  підставу  застосувати  до  їхнього  
аналізу  принципи  міфологічної  школи [5]. Для інших зарубіжних вчених своєрідна  
пасторальна  «знаковість»,  алегорична,  емблемна  зашифровка  дійсності  робить  її  
зручним  об’єктом досліджень, спрямованих на семіотичний  аналіз [6: 191].

Прикметно, що основними темами пасторальної поеми «Пастуший календарь» ви-
ступають теми кохання, творчості, людських взаємин та смерті, які є традиційними для 
пасторалі. Як наголошує російська дослідниця К.Зикова, ці теми «досліджуються Спен-
сером з різних поетичних сторін у трьох різних значеннях:  як психологічні проблеми 
внутрішнього життя, як соціальні проблеми міжособистісних стосунків та в абстрактно-
ідеальному плані, що відкриває перспективу Золотого століття. Фоном дванадцяти еклог 
«Пастушого календаря» є зображення природи кожного місяця, тематика, почуттєвий 
настрій еклог відповідає стану природи, а віршовані розміри, то переважно прості і по-
пулярні, то здебільшого складні й витончені, відповідають змісту еклог» [7: 31]. Слід 
зазначити, що коментатор поеми ще у «general argument of the whole book» підрозді-
ляє всі еклоги «Пастушого календаря» на три групи: «жалісні» («plaintive»): «Січень», 
«Червень», «Листопад» і «Грудень», «моральні» («moral»): «Лютий», «Травень», «Ли-
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пень», «Вересень», «Жовтень» і «розважальні» («recreative»): «Березень», «Квітень», 
«Серпень».

Основний зміст «жалісних» еклог сформований осмисленням проблем внутрішньо-
го життя головного героя, поета-пастуха Коліна Клаута. В центрі уваги –  його багато-
страждальна та нерозділена любов до прекрасної Розалінди, дівчини із сусіднього міс-
течка, яка змушує його покинути своє поетичне покликання, та стає  причиною розладу, 
що панує в душі героя. 

За слушним зауваженням Т.Чеснокової, пастух як збірне зображення людини з на-
роду, носія моральних істин набув серйозного значення в пасторалях англійського Відро-
дження. Ряд персонажів «Пастушого календаря» Е.Спенсера та сам Колін Клаут, оскіль-
ки він є носієм сатири, втілюють у собі ці риси пастуха як морального критерію пороків 
і чеснот сильних світу цього [8: 27]. «Пастух у «Календарі» Спенсера, – за словами до-
слідниці, – це викривач соціальних пороків та втілення звичайної людської природи, ча-
сом уразливої до різних спокус, це поет і закоханий, носій високих моральних спряму-
вань Ренесансу» [8: 34]. Тут слід зазначити, що один з основних атрибутів пасторального 
жанру – пастух – споконвічно є образом-маскою поета і страждаючого закоханого й може 
виступати в різних іпостасях: від божества до сатира, від духовно-витонченого учасника 
філософського диспуту до «мужлана-селюка».

Пастух Колін Клаут, як сказано в аргументі до еклоги «Січень», «скаржиться на своє 
нещасливе кохання, будучи (як йому здається) зачарованим сільською дівчиною Розалін-
дою. Те сильне почуття, яке заполонило його душу, порівнюється із найсумнішою порою 
року, коли земля мерзла, дерева вкрилися інеєм, а череда страждає від холоду. І зрештою, 
розгубивши всю свою колишню безтурботність і радість, він розбиває свою сопілку й 
у розпачі падає на землю» [9: 33]. Тож вже аргумент формує певні читацькі очікуван-
ня: йтиметься про типові для пасторалі мотиви (сум з приводу нерозділеного кохання, 
суголосність психологічного настрою людини і стану природи). З коментаря Е.К. ми ді-
знаємося, що ім’я Розалінда було вигадане автором, який намагався наслідувати Овідія, 
котрий «замаскував свою кохану під іменем Каріна (Овідій «Amores» 1.5,11; 2.12,13,17), 
за припущенням деяких сучасників це була Джулія, дочка імператора Августа... І це, в 
основному, було поширеним звичаєм зашифровувати імена таємних персонажів» [9: 34-
35]. Вже в першій еклозі «Пастушого календаря» Колін у відчаї ламає свою сопілку через 
багатостраждальне кохання, а в останній еклозі він сповідується перед богом усіх пасту-
хів, Паном, і підсумовуючи всі нещастя власного життя, помирає. Сумний тон першої й 
останньої еклог накладає відбиток меланхолії на весь «Пастуший календар». 

Автор викладає скарги головного героя еклоги «Січень» Коліна Клаута у вигляді мо-
нологу. Пастух, який покохав, потрапляє в тенета суперечливих емоцій. Колін скаржить-
ся, що любов може принести і радість, і біль: «that love should breede both joy and payne» 
(54). Також проклинає той час і благословляє ту мить, коли  побачив Розалінду. Дівчина 
не тільки відхиляє кохання Коліна – простого пастуха, але й нехтує його залицяннями, а 
головне – його музикою й віршами.  

Ім’я головного героя «Пастушого календаря» Коліна Клаута Спенсер запозичив з 
твору свого сучасника, Джона Скелтона «Колін Клаут» (1529) – сатири на кардинала 
Волсі. Розмірковуючи про ім’я Коліна Клаута, тлумач твору Е.К. пише, що це ім’я ви-
користав французький також поет Клеман Маро у своєму творі «Eclogue de Mme Loyse 
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de Savoye» (1539). Далі тлумач відзначає, що «під цим ім’ям приховується сам автор, 
як у свій час це робив Вергілій, ховаючись за ім’ям Титирус; (автор – М.Щ.) думав, 
що це ім’я його героєві пасує більше, ніж латинські імена, тому що звичайні латинські 
(фактично, частіше грецькі) пасторальні імена не відповідають простій мові «Пастушого 
календаря»» [9: 33]. На думку Г.Купер «ім’я головного героя зв’язує цей твір з мораль-
но-дидактичною й соціально-критичною традицією пізнього Середньовіччя. І ця опора 
на середньовічну традицію, поряд з гуманістичною італійською й французькою, надає 
твору Спенсера особливого тематичного й стилістичного багатства» [10: 28-29].

Якщо погодитися з тим фактом, що Колін Клаут це Спенсер, то кар’єра Коліна в пас-
торальному світі «Пастушого календаря» повинна виглядати, в остаточному підсумку, 
успішною. Відмова Коліна від пасторального світу стає першим кроком Спенсера в його 
наслідуванні Вергілію. Колін як і Спенсер відмовляється від пасторального світу для 
більш високої місії на користь епічної поезії. На перший погляд здається очевидним, що 
Колін це Спенсер. Тлумач Е.К. відзначає у своїх коментарях, що «цей Поет засекретив 
себе під ім’ям Колін» [9: 33]. Цілком переконливим є спостереження Дж.Кінг, тлумач, як 
зазвичай, правий тільки частково. Якою б не була подібність між головним героєм «Пас-
тушого календаря» і його автором, Колін це – Спенсер не більш ніж Синчеро – Санна-
дзаро, або Дедал – Джойс. Безсумнівно, у всіх трьох прикладах біографічні події авторів 
були змінені в їхніх творах [11: 11]. 

Сцена смерті Коліна в еклозі «Грудень» має очевидне метафоричне забарвлення: 
Спенсер у той час не був сивим і старим і не був на смертному одрі. Буквальне порівнян-
ня Коліна і Спенсера біографічно не підтверджене. «Immerito» – «Недостойний» (таким 
ім’ям була підписана передмова до всієї книги) це – не Колін, якого ототожнюють зі 
Спенсером. «Попри наявність певних біографічних паралелей між Спенсером і Коліном, 
пише Дж.Кінг, антипасторальні дії Коліна не можуть бути прирівняні до відмови Спен-
сера від пасторальної поезії, принаймні, під час створення «Пастушого календаря» [11: 
11]. Більш того, Колін, на відміну від Спенсера, не відмовляється від пасторальної поезії, 
адже в еклозі «Листопад» він виконує пасторальну елегію, а в «Грудні» – автобіографіч-
ну елегію. В еклозі «Червень» Колін продовжує грати тільки для власного задоволення, 
але водночас, він вважає,  що пасторальний  поет може виконувати певну соціальну роль. 
Колін фактично залишився частиною пасторального світу, тобто він продовжував піклу-
ватися про свою отару аж до еклоги «Грудень», і лише наприкінці сказав своїм вівцям 
«Прощавайте!». Він залишає їх заради героїчної поезії, а тому що помирає. Тож, на нашу 
думку, ототожнювати Коліна зі Спенсером неправомірно. 

Внутрішній стан головного героя еклоги суголосний зі станом природи. Необхідно 
відзначити, що образи природного світу січневої еклоги позбавлені поетичної умовності, 
у їхніх описах немає поети змів і високої лексики. Більшість з його природних образів 
належать до числа аж ніяк не нових і використовуються зі своїми звичними асоціаціями. 
Так, в еклозі «Січень», Спенсер використовує такі слова, як: зима, негода, холод, холод-
неча і т.ін., а образ зимового лісу, який втратив барвисте квіткове вбрання і позбавився 
фарб, за своєю емоційною палітрою нагадує стан людини, в душі якої оселився сум, а 
на очах сльози:

You naked trees, whose shady leaves are lost, 
Wherein the byrds were wont to build their bowre: 



302

And now are clothd with mosse and hoary frost, 
Instede of bloosmes, wherwith your buds did flowre: 
I see your teares, that from your boughes doe raine (І , 31-35)
На гравюрі до еклоги «Січень» ми бачимо зображення Коліна Клаута, який перебу-

ває у стані суперечливих роздумів. Як і деякі інші гравюри, січнева складається з двох 
полярних половинок . В центрі бачимо фігуру пастуха, яка умовно поділяє простір на два 
контрастні локуси, один з яких – сільський краєвид з вівцями, а другий – міська брама 
і замок, що височіє вдалині. Цікаво, що пасторальний простір розташований за спиною 
героя, а його замріяний  погляд спрямовується на міський пейзаж, над яким розташована 
хмаринка, де приховується Купідон. Така гравюра інтригує читача, який з тексту екло-
ги дізнається про те, що ж саме примусило пастуха відвернутися від рідного пейзажу й 
направити свій погляд в інший бік. Безперечно, дівчина. Розалінда. Якщо вірити словам 
коментатора «Календаря» Е.К., Розалінда – сільська дівчина, яку він порівнює з феєю («a 
countrie lass»), але, судячи із гравюри й самого тексту еклоги «Січень», можна припустити, 
що зустріч пастуха із предметом його мріянь була за межами рідного сільського пейзажу: 

Обрамовують еклогу авторські відступи, які вводять читача в пасторальний світ 
еклоги. Автор з перших рядків знайомить нас із головним героєм, якого він називає пас-
тушком, і його вівцями, які слабкі й багатостраждальні, як і їхній пастух:

A Shepeheards boye (no better doe him call) 
when Winters wastful spight was almost spent, 
All in a sunneshine day, as did befall, 
Led forth his flock, that had been long ypent. 
So faynt they woxe, and feeble in the folde, 
That now vnnethes their feete could them vphold (I, 1-6)
Після авторського вступу йде почергове звернення Коліна до богів кохання, морозної 

землі, голих дерев, слабких овечок, своєї сопілки й музи. І у всіх цих зверненнях він 
скаржиться на своє нерозділене кохання до прекрасної дівчини Розалінди й порівнює 
свій внутрішній стан із зимовою негодою. Звертаючись до богів, і зокрема до бога Пана, 
Колін пропонує їм послухати сумну пісню про свою любов: 

Ye gods of loue, that pitie louers payne, 
(if any gods the paine of louers pitie:) 
Looke from aboue, where you in ioyes remaine, 
And bowe your eares vnto my doleful dittie. 
And Pan thou shepheards God, that once didst loue, 
         Pitie the paines, that thou thy selfe didst proue. (I,13-18)
У наведеному фрагменті очевидною є алюзія Спенсера до сюжету одного з давньо-

грецьких міфів, які мали у єлизаветинців велику популярність завдяки перекладам «Ме-
таморфоз» Овідія. Згадка про нещасливе кохання бога Пана, відсилає читача до історії, 
як «один раз Пан зустрів прекрасну Сірингу й намагався переслідувати її, але Сіринга 
кинулася до річки Лєта і вблагала своїх сестер-наяд урятувати її. Наяди перетворили Сі-
рингу в очерет,який коливав вітер, видавав жалібний звук. Пан зробив з очерету найулю-
бленіший інструмент – сопілку, що носить ім’я німфи (Ovid. Met.I 689-712)» [12: 439].

Січнева еклога містить ретроспективний календар життя Коліна Клаута, і в цьому 
її подібність до «Грудня». Тут головний герой звертається до порожньої морозної землі 
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як до живої істоти, порівнюючи її із дзеркалом, у якому відбивається його становище. 
Лик юнака, закоханого в молоду неприступну Розалінду, його настрій суголосний з ме-
ланхолійними описами зимової негоди. Міркування Коліна про його нещасливу любов 
підсилюються автором за допомогою такого прийому як епіфора. 

I loue thilke lasse, (alas why doe I loue?) 
And am forlorne, (alas why am I lorne?) (I, 61-62)
Образ Розалінді повністю відповідає стереотипу жорстокосердої пастушки, який в 

ренесансній літературі став модною конвенцією пасторального жанру. Спенсерова ге-
роїня не зрозуміла намірів пастуха, його музику зробила об’єктом глузувань, його вірші 
зненавиділа і пісні, складеними Коліном, перетворила на об’єкт насмішок. І ці обставини 
доводять пастуха до повної зневіри:

Shee deignes not my good will, but doth reproue, 
And of my rurall musick holdeth scorne. 
Shepheards deuise she hateth as the snake, 
And laughes the songes, that Colin Clout doth make. (I, 63-66)
Уже в першій еклозі зустрічається популярний пасторальний топос – нещасливе ко-

хання, яке репрезентує такий трикутник: Колін кохає Розалінду, вона відмовляє йому 
у взаємності, а Колін в свою чергу відмовляє у взаємності закоханому в нього пастуху 
Гоббінолові. На думку тлумача Е.К.: «Гоббінол – це вигадане ім’я, під яким, як це було 
прийнято, приховувалася особлива людина й найвідоміший друг, до якого автор ставився 
з надзвичайною любов’ю ... У цьому випадку, здається, має місце присмак непристойної 
любові, що учені називають гомосексуальною, але це не має зв’язку з автором» [9: 34]. В 
еклозі «Січень» Гоббінол, головним чином, представлений як закоханий, якому відмовив 
Колін. Гоббінол наполегливо шукає любові Коліна, обдаровує його усілякими подарун-
ками, але все марно - серце Коліна належить Розалінді: 

It is not Hobbinol, wherefore I plaine, 
Albee my loue he seeke with dayly suit: 
His clownish gifts and curtsies I disdaine, 
His kiddes, his cracknelles, and his early fruit. 
Ah foolish Hobbinol, thy gyfts bene vayne: 
Colin them gives to Rosalind againe. (I, 55-60)
В еклозі «Січень» герой звертається зі скаргою не до своєї жорстокосердої дами, а 

до богів, які перебувають в «радісному затишку» у той час, коли він втратив своє щастя. 
Коли Колін говорить про те, як він догоджав Розалінді, замість пісні любові ми чує-
мо його звертання до зміненого часом краєвиду. Ці пісні відображають його внутрішнє 
спустошення. У цьому випадку прагнення виявилося смертельною раною для пастуха. 
Наприкінці еклоги Колін, обтяжений своїми думками, безпомічно розбиває сопілку, від-
мовляючись від ролі поета. На гравюрі, що передує еклозі, Колін стоїть спиною до своїх 
овець. Його погляд спрямований на міський пейзаж, і хода його спрямована не до со-
пілки («oaten pype»), а до волинки, що, на думку дослідників творчості Е.Спенсера, у се-
редньовічній іконографії символізувало чоловічу силу [9: 27]. Емблема Коліна: «Anchora 
Speme» (Усе ще сподіваюся), має на увазі наявність певної надії, що властива закохано-
му. Це  натяк на те, що пасторальний період, хоча й короткочасний – необхідна сходинка 
у творчості майбутнього поета, яку він зобов’язаний пройти. 
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Отже здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що звернення Е.Спенсера до 
жанру пасторалі не було випадковим. Йдучи у річищі тотального захоплення єлизаве-
тинців «Буколіками» Вергілія і тонко відчуваючи позаестетичний потенціал актуаліза-
ції пасторальних топосів, автор «Пастушого календаря» оновлює і збагачує пасторальні 
конвенції.
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аКСиоЛогиЯ ХудоЖЕСтвЕнного ПроСтранСтва  
в раннЕй ПроЗЕ БориСа ПаСтЕрнаКа1

У роботі здійснюється спроба концептуалізації та дослідження аксіології ху-
дожнього простору у двох оповіданнях Б. Пастернака: „Письма из Тулы” (1918) та 
„Воздушные пути” (1924). Відправною точкою для розмірковувань є рефлексія Ю.М. 
Лотмана, який зазначав, що топос служить вираженню інших, «позапросторових сто-
сунків тексту». Отож, основне значення для інтерпретації вказаних творів мають ме-
тафоричні описи природи. У доповіді розкривається роль акватичних мотивів, таких 
як ріка та злива, що виконують функцію очищення перед своєрідним воскресінням про-
тагоністів оповідань. Визначається також значення любові як фактора, який сприяє 
метаморфозі суб’єктного особистісного начала та відродженню героїв.

Ключові слова: художній простір, топос, переродження, катарсис.
В настоящей работе предпринимается попытка концептуализации и исследо-

вания аксиологии художественного пространства в двух рассказaх Б. Пастернака: 
„Письма из Тулы” (1918) и „Воздушные пути” (1924). Исходной точкой для рассуж-
дений является рефлексия Ю.М. Лотмана, отмечавшего, что структура топоса слу-
жит выражению других, „непространственных отношений текста”. Итак, ключевое 
значение в интерпретации указанных произведений имеют метафорические описания 
природы. В докладе раскрывается роль акватических мотивов, таких как река и ливень, 
которые выполняют функцию очищения перед своеобразным воскресением протагонис-
тов рассказов. Выявляется также значение любви как фактора, способствующего ме-
таморфозе субъектного личного начала и возрождению героев.

Ключевые слова: художественное пространство, топос, второе рождение, катарсис.
This paper is aimed at trying to conceptualize the artistic space in two short stories by  

B. Pasternak: “Letters from Tula” (1918) and “Air Ways” (1924). The starting point for the 
presented divagations, undertaken in the axiological aspect, is the concept of Yuri Lotman, 
according to which the structure of topos serves expressing other “non-spatial text relation-
ships”. The significant meaning in the analyzed short stories is conveyed by the metaphorical 
descriptions of nature, and especially the aquatic motifs, such as river and torrential rain. 
Studies demonstrated that the element of water in Pasternak’s artistic output is related not only 
to its traditional, symbolical function of purification before a specific second birth of protago-
nists of the indicated  works, but the identification of torrential rain and love allows for the 
conclusion that the real catharsis requires the co-participation of another human being. 

Key words: artistic space, topos, second birth, catharsis.

1 Публикация статьи финансирована Университетом Марии Кюри-Склодовской в Люблине в 
рамках гранта Гуманитарного отделения.
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Целью настоящей работы является попытка концептуализации и исследования акси-
ологии художественного пространства в ранней прозе Бориса Пастернака. Материалом 
для анализа послужили два рассказa писателя: Письма из Тулы (1918) и Воздушные пути 
(1924). Выбор темы для обсуждения обусловлен повторяемостью определенных локусов 
в произведениях писателя, а также их важностью для характеристики авторского худо-
жественного мировидения и образа мира его персонажей [2: 160; 4: 79].

Напомним, что категория пространства была предметом анализа многих исследова-
телей наследия Пастернака2, выявляющих исключительную значимость в его творчестве 
таких универсальных литературных топосов как город, вокзал, дом, лес; но также кон-
кретных географических ориентиров, таких как Урал, Москва, Марбург и др. В наших 
рассуждениях сосредоточим внимание прежде всего на пространстве природы, явления 
которой в произведениях, выбранных для анализа, наделяются определенными аксиоло-
гическими значениями и, следовательно, позволяют охарактеризовать взаимоотношения 
протагонистов рассказов. Такой подход к интерпретации текста мотивирован рассужде-
ниями Ю.М. Лотмана, отмечавшего, что: „структура топоса выступает в качестве языка 
для выражения других, непространственных отношений текста” [6: 266]3. Так, анализ 
пространственной поэтики Пастернака связывается с антропологией писателя: с его 
мышлением о человеке, с основными проблемами его существования, с проблемой Я – 
Ты отношения и формирования субъектного «я». Целесообразно привести в этой связи 
слова А.С. Пудовой, автора диссертации Геокульурная топика в лирике Б.Л. Пастернака: 
„Геокультурный топос представляет собой мифологию и онтологию пространства. Это 
не просто образ определенного географического места в литературном воплощении, это 
одна из возможных форм бытия лирического героя и его переживания” [9: 14]. Эти слова 
можно отнести, конечно, не только к поэзии, но также к прозе писателя.

В первую очередь обратимся к акватическим природным мотивам, таким как река и 
гроза. Итак, в рассказе Воздушные пути метафорические описания природы, а прежде 
всего описание грозы, становятся центром сюжета. Ключевое значение в интерпрета-
ции текста приобретает мотив встречи Лели и Левы – протагонистов рассказа, когда-то 
влюбленных. Главная героиня указывается здесь в ситуации выбора: между Левой По-
ливановым – бывшим любовником, и мужем. Отметим, что сомнения Лели, как и во-
обще переживания героев, выражает именно природа и она компенсирует то, что между 
ними „не сказано”. В данном произведении встреча главных героев происходит дважды 
и в обоих случаях сопоставляется с природой. Первой приближающейся встрече Лели и 
Левы сопутствует ожидаемaя природой гроза:

Когда, наконец, польет и обе пары рельсов полетят вдоль косых плетней, спасаясь 
от черной водяной ночи, спущенной на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу про-
кричит вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, я рас-

2  См.: Любовь пространства… Поэтика места в творчестве Бориса Пастернака, ред. В.В. 
Абашев, Москва 2008; Альфонсов В., «Образ мира, в слове явленный». О метафорической системе 
Пастернака, [в:] Поэзия Бориса Пастернака, Ленинград 1990, с. 313-367; Фатеева Н., Поэт и проза. 
Книга о Пастернаке, Москва 2003; Якобсон Р., Заметки о прозе поэта Пастернака, [в:] Р. Якобсон, 
Работы по поэтике, Москва 1987, c. 324-338 и др.

3  Понятие топос используется в данной работе в значении „общего места” (topoi) и „образа 
места”.
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скажу вам, что родители похищаемого мальчика (…) вышли к столбу с обозначением 
станции (…) [8 (4: 87-88)].

Метафора грозы в рассказе Пастернака имеет амбивалентное значение: с одной сто-
роны она определяется как „черная водяная ночь”, которая является источником страха. 
Такая характеристика вызывает ассоциации с уничтожением, разрушением и выявляет 
деструктивную функцию грозы. Однако, с другой стороны, гроза в данном рассказе на-
зывается „ливнем, любовью и еще как-то”. Приведенные слова цитаты весьма значимы, 
так как намекают на скрытый смысл и природы, и самой любви. Важно учесть существу-
ющую параллель, как природа ожидает грозы, так и Леля с нетерпеливостью ждет По-
ливанова: „[Лелю – М. У.], как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, 
к рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под светлый плеск 
небес, парусов и матросок“ [8 (4: 88)]. Таким образом акцентируется архетипическая 
связь между Лелей – олицетворением природы, и Левой (по профессии мичманом), ко-
торый здесь является воплощением ливня/любви. Значит, учитывая бинарный характер 
метафоры можно сказать, что гроза в Воздушных путях становится синонимом любви, 
возрождения бывшей связи, отсылающей к идее андрогинизма4. При этом персонифи-
кация, которой подвергается природа в произведении Пастернака, противопоставляет-
ся пассивности протагонистов рассказа. Знаменательно, что природа проявляет больше 
чувств чем герои, которые в эмоциональном плане оказываются мертвыми: „И вот, с 
таким же мертвенным налетом на  лице , по саду проплелась только что вернув-
шаяся с поля мать ребенка” [8 (4: 92)]. В прозе Пастернака природа это „говорящее и 
мыслящее пространство” [cм.: 1: 7-9], которое словно призывает человека к любви, и 
одновременно к жизни, поэтому в мировосприятии писателя природа пытается влиять 
на поведение влюбленных:

(…) Перешедши огород, она [Леля – M. У.] приблизилась к той части забора, за ко-
торой виднелась дорога к лагерям. К этому месту направлялся мичман (…). Зевающий 
восток нес  его  на  ограду,  как  белый парус  сильно  накренившейся  лодки 
[8 (4: 92)].

Вопреки окружающей природе, которая как будто „требует” от влюбленных восста-
новления изначального равновесия, Леля не уезжает с Поливановым, а остается с мужем. 
Вторая встреча протагонистов (спустя 15 лет) также сопоставляется с природой – она 
происходит на фоне оттепели, что, по принципу аналогии, понимается как „охлаждение” 
взаимоотношений героев.

Многие исследователи творчества Пастернака обращают внимание на метафоризм 
его поэзии и прозы, который становится не только доминантой, но и фактором, орга-
низующим и структурирующим текст [5: 4]. Анализ художественного пространства в 
произведениях поэта позволяет выявить аксиологический аспект эротического дискурса. 
В связи с этим целесообразно обратиться к словам Поля Рикера, который замечает, что 
метафора является не только тропом, или риторическим орнаментом, так как, к приме-

4  См.: Eros i etyka w opowiadaniu „Drogi napowietrzne” Borysa Pasternaka, [w:] Русская литера-
тура в европейском контексте: тексты и контексты II. Сборник научных работ молодых фило-
логов, red. J. Damm, P. Hoch, M. Łukaszewicz, J. Piotrowska, Warszawа 2012, s. 209-217. 
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ру, благодаря метафоризации любовь означает больше, чем самое себя [12: 28]. Именно 
такой подход к метафоре и к любви обнаруживаем у Пастернакa, отмечавшего связь ме-
тафоры и любви: „Взаимозаменимость образов, то есть искусство, есть символ силы” [8 
(4: 188)], сила же в Охранной грамоте называется чувством [8 (4: 187]. Любовь в произ-
ведениях писателя это не только тема, а исходная точка для рассуждений о человеке, так 
как проблема любви и Я – Ты отношения связывается с вопросом о личности.

Можно полагать, что сомнения главной героини рассказа Воздушные пути, ее не-
умелость решить, определить свое место в жизни указывает на проблему формирования 
субъектного „я”. Отказываясь от любви, от собственного счастья, она одновременно от-
рекается от жизни.  Об этом свидетельствует последний фрагмент рассказа, когда жен-
щина теряет сознание и падает на пол как „громадная кукла” [8 (4:98)].

Другим существенным акватическим локусом, также связанным с проблемой пере-
рождения человека, является река. Этот топос появляется в рассказе Письма из Тулы, 
протагонистами которого являются поэт и старик-актер. Произведение начинается опи-
санием приезда поэта к цели  его путешествия – в Тулу:

На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся 
солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью «Упа» по-
плыл по сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава 
на тендере, открылся в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуж-
дения, в стороне от путей, быстро несшийся навстречу город [8 (4: 27)].

Необходимо здесь учесть концепцию Е. Фарыно, согласно которой Тула „символи-
зирует собой некую мистическую страну (…), которая считается более древней, чем ‘па-
радиз’” [10: 262]. Если принять во внимание, что река обозначает здесь границу между 
миром живых и мертвых, то в рассказе герой- поэт переступает границу смерти. Сви-
детельствует об этом также описание заката солнца в приведенном выше фрагменте: 
задыхавшееся солнце вместе с поездом спускается в подземный мир. В интерпретации 
данного рассказа, как и в авторских рассуждениях на тему Воздушных путей, существен-
ное значение имеет вопрос о любви. Любимая героя, к которой он – поэт –  обращается 
в заглавных письмах из Тулы, является импульсом к поддержке контакта с миром „жи-
вых”.  Можно сделать следующую аналогию: если восстановление связи Лели и Левы в 
рассказе Воздушные пути это своеобразное воскресение (вспомним пассивность геро-
ев), то в Письмах из Тулы возвращение поэта к любимой обозначает также возвращение 
к жизни – возрождение.

Второй протагонист рассказа это старик-актер. В отличие от поэта, который пере-
мещается в топографическом плане, старик совершает „путешествие во времени” – он 
исполняет сцену из своей „жизненной любовной драмы”. Этим творческим актом актер 
воссоздает прошлое и словно возрождает утраченный контакт со своей воспоминаемой 
любимой – Любовью Петровной.

Таким образом, можно считать, что река выполняет здесь функцию очищения перед 
своеобразным воскресением героев, особенно если учесть, что город называется в рас-
сказе „территорией совести” [8 (4: 30)]. Кроме того уже в начале рассказа актуализирует-
ся мотив моста, который отсылает к семантике перехода, переходного состояния. Однако 
принятие такого направления интерпретации текста кажется чрезмерно очевидным. От-
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метим, что эпистолярная конвенция рассказа, заложенная в его заглавии, в тексте под-
вергается негации, так как поэт своих писем не отправляет. Значит, письма не реализуют 
модели коммуникации ‘я – ты’, а служат автокоммуникации; это монолог, модель комму-
никации ‘я–я’. Ведь как текст нуждается в собеседнике (в другом тексте или в читателе), 
благодаря которому он генерирует смысл, так и человек нуждается в адресате своего 
высказывания. И в случае обоих героев, т.е. поэта и актера диалог служит объяснению 
(самому себе) своего эмоционального состояния, и при участии Другого – попытке сво-
еобразного катарсиса. Обратим внимание на другие пространственные элементы, кото-
рые как бы предвещают перемену/возрождение поэта:

Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где уголь. 
Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве мша-
ника чернела вода. В нем дрожало отраженье березки. Ее лихорадило. Но это было 
очень далеко. Очень, очень далеко. Кроме нее, не было ни души на дороге.

Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и вагоны лежали на плоской земле, 
похожие на скопления низких туч в безветренные ночи. Не апрель, – играли бы зарницы. 
Но небо волновалось. Пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри подтачивае-
мое весной, оно волновалось [8 (4: 28)].

Появляющийся во фрагменте мотив недуга, болезни, столь характерный для творче-
ства Пастернака5, обозначает этап предшествующий временной смерти, а затем второго 
рождения. Однако ощущаемое героем-поэтом состояние тишины и то, что в простран-
ственном плане находится ближе героя: трава, уголь, акцентируют своеобразную веге-
тацию персонажа [10: 247]. Ведь бунтует не протагонист рассказа, а все остальное, т.е. 
березка, небо, воздух, однако все это кажется ему далеким, чуждым.

Оказывается, что катарсис становится возможным лишь для актера-старика.  Здесь 
очищающую функцию выполняет не река, а его плач: „ Он в течение часа консервиро-
вал в слезах, как в спирту, свою молодость, и когда у него не стало слез, все распалось, 
унеслось, исчезло” [8 (4: 34)]. Семантика выражения „он консервировал в слезах свою 
молодость”, означает сохранял жизнь6. Отметим также, что старик сознательно решает о 
моменте своей смерти („Он решил, что это смерть его” [8 (4: 33)]), значит он реализует 
традиционный инициационный сценарий, схему ‘смерть → рождение’.

В рассуждениях на тему художественного пространства и его моделирующей роли в 
тексте Пастернака, особенную важность приобретает топос дороги/ путешествия. Можно 
сделать вывод, что поэт – герой рассказа – останавливается в преддверии мистической 
страны – он не выходит за пределы вокзала. И хотя он трижды повторяет „Пойду осматри-
вать город”, то, в сущности, не предпринимает никаких действий. При этом показатель-
но, что непосредственное окружение героя насыщено признаками, указывающими путь, 

5  См.: Józsa G. Z., Кардиография и кардиология. Семантика недуга сердца и образ художника 
у Набокова и Пастернака, [в:] „Studia Rossica Lublinensia” VII, red. M. Cymborska-Leboda, J. Tar-
kowska, R. Rybicka, A. Gozdek, M. Ułanek, Lublin 2012 (в печати); Фатеева Н., Семантическое поле 
«болезни» в поэтической системе Пастернака, [в:] Morbus, medicamentum et sanus – Choroba, lek i 
zdrowie, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 2001, № 6.

6  Е Фарыно в статье Археопоэтика «Писем из Тулы» указывает на этимологию глагола консер-
вировать: conservo – ‘сохранять, сберегать, беречь’ и conservator – ‘хранитель, спаситель’ [10: 246].
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направление: семафор, компас; вокзал же и в эмпирическом, и в аксиологическом плане 
обозначает лишь место временного пребывания. Поэт утром уезжает из Тулы, но не до-
бираясь до центра города – „территории совести”, он не добивается цели путешествия 
– очищения и второго рождения. Подтверждением пусть послужит следующий фрагмент 
произведения: „Ничто не изменилось на всем пространстве совести (...)” [8 (4: 31)]. В рас-
сказе Воздушные пути мотив путешествия также становится значимым. В случае первой 
встречи протагонистов произведения – это Поливанов приезжает к Леле, вторая же встреча 
совершается по инициативе женщины. Вo втором же рассказе, хотя перемещение героев в 
пространстве намекает на символическое значение пути в процессе внутреннего перерож-
дения человека [11: 331], то все же перерождается только старик-актер, единственный из 
героев анализируемых рассказов, который топографически не изменяет места своего пре-
бывания: „Он тоже, как главное лицо [поэт – М.У.], искал физической тишины. В рассказе 
только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего”.

Подведем итоги наших рассуждений: анализ двух рассказов подтверждает мысль, 
что пейзажные и природные элементы в произведениях Пастернака выявляют эмоцио-
нальное состояние героев. Любовь же, которая, как правило, выражается посредством 
метафорического описания художественного пространства, является фактором, обнов-
ляющим жизнь человека, способствующим метаморфозу субъектного личного начала 
и своеобразному возрождению протагонистов рассказов. „Второе рождение” в ранней 
прозе Пастернака оказывается возможным лишь при участии другого человека, то есть 
объекта переживаемой любви.
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(Санкт-Петербург, Россия)

ангЛийСКий ПортрЕт XVI в. и КуртуаЗнЫй роман в КонтЕКСтЕ 
ЕЛиЗавЕтинСКого рЕнЕССанСа

Стаття присвячена розгляду стилістики англійського портрета останньої чверті 
XVI ст. і проблемі описової традиції в образотворчому мистецтві. У статті просте-
жується зв’язок між словом і зображенням, між портретом, підтекстом і конкретним 
літературним сюжетом, при цьому виявляються особливості портрета, характерні 
для даної країни і епохи.

Ключовi слова: слово, зображення, англійський портрет, англійське мистецтво, 
Єлизаветинський ренесанс, куртуазний роман.

Статья посвящена изучению стилистики английского портрета последней четвер-
ти XVI в. и проблемы повествовательной традиции в изобразительном искусстве. В 
статье прослеживается связь между словом и изображением, между портретом, под-
текстом и конкретным литературным источником, при этом обнаруживаются осо-
бенности портрета, характерные для данной страны и эпохи.

Ключевые слова: слово, изображение, английский портрет, английское искусство, 
елизаветинский ренессанс, куртуазный роман.

This article is dedicated to the stylistics of the English portrait of the last quarter of the XVI 
century and the problems of narrative tradition in fine art. The article traces the connection 
between word and image, between the portrait, subtext and specific literary source, the detected 
features of the portrait, characteristic for the country and the era.

Key words: a word, a picture, English portrait, British art, Elizabeth Renaissance, chivalry 
poetry.

Филипп Сидни в своей «Защите поэзии» перефразирует Плутарха, который описал 
поэзию, как говорящую живопись и живопись как безмолвную поэзию. «Поэзия – это 
искусство подражания, оттого Аристотель называет ее mimesis, то есть воспроизведение, 
подражание, преобразование, или метафорически – говорящая картина, цель которой 
учить и доставлять удовольствие» [1: 155]. Высказывание, принадлежащее, по словам 
Плутарха, греческому поэту Симониду, восходит к знаменитому «Ut pictúra poésis» Гора-
ция – «Поэзия – как живопись». Через сто лет после Сидни идея сравнения этих искусств 
©   Троицкая А.А., 2012



312

развивается в работе Д. Драйдена [2]. Для английской культуры XVI в. это родство было 
не только теоретическим, связь изобразительного искусства с литературой проявлялась 
и в практическом перенесении словесного образа в изобразительный ряд, и включение в 
живописную композицию посвятительных надписей, девизов, импресс. Портреты при-
ближенных и фаворитов королевы Елизаветы: Роберта Дадли, графа Лестера; Уолтера 
Рейли, Филиппа Сидни, Роберта Эссекса, Томаса Ли и некоторых других, выполненные 
в станковой живописи и портретной миниатюре, могут быть объединены не только сти-
листически. Их сближает также тема рыцарского служения королеве, особого придвор-
ного культа, проявившая себя в различных аспектах английской культуры, в том числе в 
живописи и поэзии. 

Потому особенно интересно провести параллель между элементами возрожденного 
в последней четверти XVI века куртуазного романа (от фр. «romans courtois» – рыцар-
ский роман) и их отголосками в живописи и портретной миниатюре. Аллегорическая 
поэма Э.Спенсера «Королева Фей» и «Аркадия» Сидни – наиболее яркие примеры об-
ращения к куртуазной теме. 

Сама рыцарская культура, возрожденная елизаветинской эпохой в весьма специфич-
ной, подчас игровой, форме и в достаточно узком кругу, становилась способом само-
определения, доказательства-демонстрации избранности, принадлежности к высшему 
обществу.1 В то же время, идеи куртуазии, служения прекрасной даме, во многом ар-
хаизирующие и искусственно воссозданные, являются одной из причин того, что ели-
заветинская живопись далека от трактовки реальности, обобщенность образов – след-
ствие этих отвлеченных идей, некого свода условностей, царившего при дворе. Среди 
особенностей портрета этой эпохи наиболее очевидна своего рода «архаизация»: пло-
скостность, декоративность, иератичность поз, преобладание линии и орнамента над 
проработкой цвета, что соотносимо в большей степени  с портретами королевы, в мень-
шей – окружающей ее аристократии. Линия наследования королевской власти, имеющая 
корни не только в античности, но и в мифологическом средневековье, являвшем собой 
английский «золотой век» (таким образом, одним из самых славных предков Елизаветы 
можно было считать короля Артура), была подкреплена обращением всей английской 
культуры к средневековой традиции, и, возможно, стала одной из причин архаизиру-
ющих явлений в елизаветинском портрете. Плоскостность, «парсунность» портретных 
изображений, компенсировались усложненным языком эмблем и символов, часто поме-
щаемых в живописное пространство.

«Архаизацией» сопровождались также и литературные явления: Джеймс Кнапп на-
зывает среди таких явлений «Пастуший календарь» Э.Спенсера и тут же добавляет: «То 
же самое можно сказать об использовании архаизирующего языка и жанра рыцарского 
романа в «Королеве Фей» [3: 19].

Поскольку основным мотивом рыцарского романа являлось служение лорду, даме 
(чьи роли сплелись в личности королевы Елизаветы) и Богу, в елизаветинскую эпоху 
стал популярен не только этот жанр, но и театрализованные турниры и празднества во 
славу королевы, сценарии для таких постановок, создавались такими известными по-

1 Происхождение термина от фр. courtois — учтивый, рыцарский и в большей мере от англ. court 
– королевский двор,  подчеркивает эту принадлежность к аристократии.
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этами, как Ф. Сидни, Дж. Лели2. Один из сюжетных моментов «Аркадии» Сидни – еже-
годный турнир, устраиваемый иберийской королевой по случаю дня ее бракосочетания 
– имеет явные параллели с королевскими турнирами, проводимыми Елизаветой I.

Нередко в кабинетных миниатюрах3 можно увидеть участников и победителей тур-
ниров, запечатленных в рыцарском образе. Сложилась своего рода иконография такого 
портрета: рыцарь, одетый в доспех, стоящий в пейзаже, часто ― опирающийся на копье, 
как правило, также изображался его щит с начертанной на нем импрессой. Среди при-
меров – портреты Роберта Девере, графа Эссекса, и Джорджа Клиффорда, графа Кам-
берленда, работы Н. Хиллиарда [5: 98-132]. Предстают на портретах в качестве воинов-
рыцарей капитан Томас Ли, Роберт Сессил, доспехи включены в композицию портрета 
графа Саутгемптона, и др. 

Миниатюра Хиллиарда «Портрет Джорджа Клиффорда 3-го графа Кэмберленда» 
(1590 г. Гринвич,  Национального Морской Музей) представляет модель в полный рост, 
в парадных доспехах. Здесь Клиффорд – победитель ежегодного турнира в честь вос-
шествия на престол королевы Елизаветы. Приколотая к шляпе перчатка королевы, щит, 
укрепленный на дереве, восходят к традиции рыцарского романа и, вместе с тем, служат 
прямой иллюстрацией так называемого «costume-piece» («костюмированный портрет») 
– термина, которым нередко обозначается стиль елизаветинского портрета.4 Причудли-
вый рыцарский костюм, далекий от современной моды, усыпан звездами, поверх до-
спехов надет камзол небесно-голубого цвета, в отделке его использованы розы и лилии 
Тюдоров, орнамент на рукавах и полях его головного убора представляет собой чере-
дование оливковой ветви (символ мира) и армиллярных сфер, на щите – изображения 
солнца, луны и Земли. Астрономические символы были характерны для эмблематики 
елизаветинских турниров, вращение планет вокруг светила служило метафорой подчи-
нения рыцарей своему господину или государыне [7], что часто использовалось в оформ-
лении костюмов и создании импресс. И, если наследие средневековья не было воспри-
нято елизаветинцами всерьез и в полной мере (с этой точкой зрения также выступает 
Джон Бакстон в своей книге «Елизаветинский стиль» [8: 31]), то к составлению девизов, 
выбору эмблем и языку символов они подходили с большой долей расчетливости и сооб-
разительности. «Она [королева – А.Т.] и ее подданные предпочитали сообразительность 
силе и были вольны признавать победу разумных аргументов более, чем победу догмы» 
[8: 32]. Этим аргументом и в искусстве, и в жизни (аристократии) зачастую становилось 
символическое высказывание, одним из проявлений которого стала импресса5. Она пред-
ставляла собой чаще всего щит с девизом, фразой, написанной, как правило, на латы-
ни, и некое эмблематическое изображение. По словам У. Камдена, импресса состояла из 
тела (изображения) и души (девиза – motto)[9], появление такого вербально-визуального 
высказывания должно было красноречиво характеризовать владельца, его чувства или 
убеждения. Прямое отношение к этой традиции имеют популярные, особенно в при-

2  Напр., сценарий триумфа «Сыны желания» написанный Ф. Сидни, 1581г. [4].
3  Разновидность миниатюр, где модель часто  представлена в полный рост, как на парадном 

портрете. Такие миниатюры предназначались для украшения кабинета и хранения в нем, в отличие 
от миниатюр, которые можно было носить с собой в том числе и в качестве детали туалета.

4  «Общепринятое название  этого стиля – «елизаветинский costume-piece» указывает на его 
преувеличенный акцент на деталях эффектного костюма модели» [6: 170]. 

5  В пер. с ит. «impresa» – девиз, а также герб.
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дворной среде, издания: «Диалоги об импресах» Паоло Джовио, изданной в Риме в 1555 
г. и в 1585 переведенная на английский, «Выбор эмблем» Джефри Уитни, выпущенная в 
1586. Импресса на щите  в портрете Дж. Клиффорда дополнялась кратким «Доколе ко-
пье» («Hasta quando»), подразумевая готовность обладателя сражаться во имя королевы, 
пока светила не остановят свой бег [5].

Несколько иначе связаны с литературой портреты Елизаветы I – они словно пыта-
ются воплотить те черты, которыми наделили ее поэты, указать на характерные детали, 
связывающие литературный и земной образ. Однако, королевские портреты требовали 
особого подхода. В работе над образом правительницы художник решал непростую за-
дачу: ему предстояло создать портрет, не выходя за узкие рамки канона, о котором  ниже 
еще пойдет речь. 

Исключительный пример раннего елизаветинского портрета, вписанного в мифоло-
гическую картину, – «Королева Елизавета, приводящая в смущение Юнону, Минерву и 
Венеру» (1569, Королевское собрание, Хэмптон-Корт) Ганса Эворта. Здесь ясно читаем 
античный сюжет – суд Париса, где место Париса занимает фигура Елизаветы. Превзойдя 
Юнону целомудрием, Минерву мудростью, а Венеру – красотой, королева присужда-
ет яблоко (Эворт находчиво заменил его державой, подчеркивая принадлежность этого 
атрибута) себе, обескураживая тем самым богинь. Резко контрастируют левая и правая 
часть картины, слева на темном фоне портика, предстает Елизавета, ее превосходство 
здесь подчеркивается статичностью позы, устойчивостью фигуры, облаченной в совре-
менное платье. Справа, на фоне пейзажа – фигуры богинь, в «античном» одеянии, позы 
их передают смятение, которое усиливается небольшой деталью – оброненной «на ходу» 
туфлей Юноны. Любопытно, что если оставить только левую половину картины, четко 
отделенную стеной портика, то мы получим типичный для дальнейших лет правления 
Елизаветы парадный портрет. И хотя многофигурная композиция, тем более, с античным 
сюжетом – большая редкость для английского искусства того периода, сам образ короле-
вы, возвышенный до уровня мифа, характерен для ее иконографии. 

Свобода художников в трактовке королевских портретов была строго ограничена. Спе-
циальный указ 1563 г. [10: 175] запрещал писать королеву иначе, чем с установленных об-
разцов, а образцы разрешалось писать лишь некоторым мастерам6, по выбору самой Ели-
заветы. Вследствие этого, и в придворном портрете выработался набор негласных правил, 
он отличался статичностью композиции, плоскостностью, бесстрастностью в выражениях 
лиц, пристальным вниманием художника к деталям костюма и аксессуарам. 

Королевский портрет во многом находился под властью некоего мифа о личности 
Елизаветы I, при этом сознательно поддерживающей создание определенного культа – со 
стороны придворных. Непосредственное участие в нем принимали живописцы и поэты. 
Образ Глорианы, Королевы Фей, был создан в одноименной поэме Эдмунда Спенсера 
(опубл. в 1590 и 1596 гг.), который «в оболочке авантюрно-галантного повествования о 
подвигах рыцарей (…), служащих прекрасной фее Глориане, развертывает аллегориче-
ское изображение жизни двора Елизаветы и ее ближайшего окружения» [11: 299]. Поэму 

6  Одним из таких художников стал Николас Хиллиард (1547-1619). В 1572 году его портретная 
миниатюра («Елизавета I»,1572, Лондон, Национальная портретная галерея)  получила одобрение 
королевы. 
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предваряет письмо к Уолтеру Рейли, в котором объясняется замысел произведения7, в 
этом же вступлении мы знакомимся с центральным персонажем: юный Артур видит во 
сне чудесное королевство фей, где правит царственная Глориана (ее имя воплощает сла-
ву вообще и прославляет Елизавету I как правительницу), и отправляется на ее поиски, 
совершая в пути разнообразные подвиги, свойственные герою рыцарского романа. 

«Королева фей» содержит множество намеков на елизаветинскую эпоху и  обилие 
аллегоризированных исторических и современных автору событий. Это и эпизод во вза-
имоотношениях Елизаветы и ее фаворита У. Рейли, связанный с его тайной женитьбой, 
и суд над Марией Стюарт (в поэме с ней сопоставим образ Дуэссы), и проблема испан-
ского владычества над Нидерландами. Существование  короля Артура как персонажа по-
эмы обусловлено вниманием Спенсера к уэльским корням династии Тюдоров.8 То есть, 
с одной стороны поэма является переосмыслением популярного средневекового мифа, с 
другой – удовлетворением идеологических потребностей елизаветинского царствования. 

Показательно, что сама Глориана в поэме ни разу не появляется, место ее нахождения 
как будто бы всем известно, но вместе с тем почти недостижимо, она лишь следит за ходом 
событий, наблюдает за рыцарскими поединками и чудодейственным образом помогает по-
ложительным героям. Этот принцип в изображении королевы, так же как и в живописи, 
возносит ее над реальностью и тем самым обособляет от изображения простых смертных. 

Подобный образ визуализирован в портрете «Дитчли» Маркуса Герартса (1592, На-
циональная Портретная галерея, Лондон), где под ногами Елизаветы изображена карта 
Англии, с нанесенными на нее границами графств.9 Королева представляет собой бес-
плотное создание с бесстрастным выражением лица. Белизна кожи, сливающаяся с бе-
лизной одежд, отсутствие пластической и светотеневой моделировки, отказ от соблю-
дения анатомических пропорций, – все это создает эффект абсолютной бесплотности. 
Устойчивость фигуре придает только общий силуэт, вписывающийся в расширенный 
книзу треугольник. В остальном она воплощает  невесомость и всемогущество одно-
временно. За правым плечом королевы ясное, голубое небо с белыми облаками – к нему 
повернут царственный лик, за левым – нависли низкие грозовые тучи. Как написал сэр 
Джон Харрингтон: «Когда она улыбалась, светило яркое солнце, каждый старался по-
греться в его лучах, насколько он мог, но иногда приходила буря из неожиданно набежав-
ших туч, и гром обрушивался непостижимым образом на всех одинаково» [8: 117]. Мы 
можем предположить, что это указание на темперамент правительницы и его живопис-
ная метафора заменяет собой живость портретных черт и передачу настроения модели, и 
это характерно для искусства елизаветинской эпохи, когда картина не воспроизводит, не 
имитирует, а рассказывает. Королевским  портретам также свойственно было  включение 
в живописное полотно некоего девиза или изречения. В «Дитчли» эти тексты – motto в 
верхней части и сонет в картуше в нижней. Судя по сохранившимся фрагментам, можно 
сделать предположительный перевод motto: «…ожидающих милости (эта часть фразы 

7  Это письмо и стало причиной однозначной трактовки произведения, как исключительно 
прославляющего царствующую королеву.

8   Жизнь легендарного короля Артура  по преданию была связана с  Уэльсом и Корнуоллом.
9  В Дитчли, графство Оксфордшир, находилось имение сэра Генри Ли, одного из самых верных 

подданных королевы Елизаветы, главного вдохновителя ежегодных рыцарских турниров в честь ее 
восшествия на престол.
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- на фоне ясного неба – А.Т.) не может покарать (начертано на фоне грозового неба – 
А.Т.)». Из сонета, впоследствии обрезанного рамой, зритель также должен был сделать 
вывод о милосердной натуре королевы, чей «океан милости пополняется реками благо-
дарности» [8: 117].

Кроме того, портрет обнаруживает еще одну линию в трактовке королевского образа 
– он демонстрирует божественную способность (разумеется, метафорическую, восхо-
дящую к мифологии Спенсера) королевы управлять стихиями и силами природы. По-
добный пример мы видим в «Непобедимой Армаде» Гауэра 1588г. – испанские корабли 
гибнут в штормовом море, в то время как Елизавета держит руку на глобусе. Или же 
«Портрет с радугой» кисти Исаака Оливера (1600, Хэтфилд-Хаус), где королева держит 
радугу в правой руке. «Нет радуги без солнца» («Nec sine sole Iris») - гласит надпись, ко-
торая, вероятно, как и на портрете «Дитчли» напоминает о переменах к лучшему: радуга 
сменяет бурю, а солнце сменяет радугу, предвещая мирные годы и милосердную власть. 
Эту фразу можно интерпретировать иначе, подтверждая выше приведенные слова совре-
менника о переменчивом настроении правительницы.

Вернемся к образам поэмы Спенсера, где мир средневековый уживается с миром 
античным. Так, земная ипостась образа Елизаветы представлена в поэме добродетель-
ной охотницей-девой, Бельфебой (Феба – греч.богиня луны, и Цинтия (римск.) – два 
имени античной Дианы, также олицетворяющей луну)10. Возможно, раньше Спенсера, 
применяет «лунный» эпитет другой елизаветинский поэт – Уолтер Рейли в своей неопу-
бликованной при жизни элегии-поэме «Любовь Океана к Цинтии» [12].

В миниатюре Хиллиарда, «Портрет Елизаветы в образе Цинтии» (ок.1600, Лондон, 
Музей Виктории и Альберта) можно рассмотреть небольшой драгоценный полумесяц 
среди других камней и подвесок, украшающих прическу королевы. Обрамленное золо-
тыми кудрями бледное лицо без возраста могло бы напоминать лицо античной богини, 
но это лишь намек на мифологический образ королевы, одетой в современное платье. Со 
времен описываемой выше картины Эворта с его нарочитой аллегорией, метафориче-
ский язык елизаветинского портрета стал более изощрённым и тонким. 

Помимо общепринятой точки зрения на восхваление елизаветинского царствования 
в поэме Спенсера, существует альтернативное мнение о своего рода критике, завуалиро-
ванной в сложной образной и сюжетной композиции. По мнению Эндрю Хэдфилда [13: 
56-76], образ Елизаветы может быть «вычитан» и в отрицательных персонажах. «Как 
показывают портреты Елизаветы, она одевалась с куда более поразительным сходством 
с Дуэссой, чем с Уной, делая наше ощущение праведности и греха менее ясным» [13: 58] 
(До этого автор приводил цитату из поэмы, описывающую наряд Дуэссы, сравнивая его 
с описанием вавилонской блудницы в Откровении Св. Иоанна).11 В книге Седьмой образ 

10   Добродетели королевы воплощены и в других женских образах – от женщины-воительницы 
Бритомарты до нежной, олицетворяющей правду, Уны, согласно сюжету, невесты Рыцаря Красного 
Креста, он же – Св.Георг, традиционно покровительствующий Англии. 

11  Общим местом большинства интерпретаций является сравнение конфликта между Уной и 
Дуэссой в Первой книге поэмы с конфликтом между Елизаветой I и Марией Стюарт, посягания 
последней  на английский престол могут быть выражены в попытке Дуэссы соблазнить жениха 
Уны – Рыцаря Красного Креста. Так в сюжете выстраивается подобие аллегорической картины, 
где олицетворением Англии является Св. Георг (Рыцарь Красного Креста), а Елизавета по этой же 
аналогии – невестой и женой Англии. 
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Елизаветы отчетливо соотнесен с феей Цинтией, даже «кони Цинтии, один белый, дру-
гой черный, представляют собой елизаветинские цвета», чему можно найти подтвержде-
ние в живописных и миниатюрных портретах Елизаветы. И, вместе с тем, ее очередная 
противница – Переменчивость, по словам Хэдфилда, это «измененная версия Дуэссы, 
что олицетворяет собой грех» [13: 72], и, следуя его мнению, воплощает опасения Спен-
сера превращения мира в хаос, и недовольство женским правлением как таковым. Так 
предпринимается попытка сблизить черты противодействующих героинь, ведь ничто так 
не изменчиво как луна, которая, словами Спенсера, «то круглая, то рогатая, то яркая, то 
бурая и серая/И потому-то люди говорят – изменчив, как луна» [13: 71]. 

Мы можем в чем-то не согласиться с этими взглядами, и, тем не менее, они нахо-
дят подтверждение в живописи, к примеру, двойственность и переменчивость натуры 
королевы отображена в портрете «Дитчли», к которому мы уже обращались ранее. Не 
безжизненное изваяние, не «застывшее квази-религиозное изображение» [14: 13], а лич-
ность многогранная и сложная может быть открыта только при сопоставлении всех де-
талей, включенных в портрет или связанных с ним косвенно.

Ставящаяся многими исследователями в упрек английскому искусству той поры 
примитивность поз и безжизненность лиц компенсировалась в придворном и коро-
левском портрете не изображением, но описанием личностных свойств, настроения, 
или чувств модели в импрессах, надписях, а также с помощью языка символов и эм-
блем. Тем самым обнаруживается подчиненное положение изображения слову – будто 
определение импрессы У. Камдена, приведенное в начале нашей статьи, может быть 
перенесено и на все искусство в целом: изображение – тело, тогда как само высказы-
вание – душа, оживляющая его. И в популярной в то время фразе Плутарха, «говоря-
щая картина» – эпитет возможно, лестный для поэзии, имеет совершенно нелестное 
продолжение для живописи как безмолвной поэзии, немотность которой отводит ей 
второстепенное место. 

Эта проблема, которая нам видится не проблемой живописи, а проблемой образа, 
неизбежной для развития английского искусства XVIв. в силу исторических и политиче-
ских причин. Образы, по словам Р. Стронга, запертые в сознании, в словесной оболочке, 
«были, кратко говоря, превращены в разновидность книги, в «текст», который призывал 
для чтения зрителя» [15: 177]. 

Безусловно, английская живопись и портретная миниатюра последней четверти XVI 
века не могла иллюстрировать ни один из литературных сюжетов, она лишь опосредо-
ванно связана с литературным источником, но эта связь, часто ассоциативная была по-
нятна современникам Елизаветы. Использование метафорических приемов, внимание к 
деталям объединяют два искусства, а то пространство, которое возникает вокруг них, и 
составляет особый культурный пласт той эпохи.
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(Минск, Беларусь)

чЕртЫ нЕоготичЕСКого романа в «танЦЕ СмЕрти» 
Л. руБЛЕвСКой

Стаття присвячена традиції неоготічного романа в сучасній білоруській літерату-
рі. На прикладі романа Л. Рубльовської «Танець смерті» розглядаються трансформації, 
що відбулися з готичним романом у наш час.

Ключові слова: готичний роман, час, місце дії, національна ідея.
Статья посвящена традиции неоготического романа в современной белорусской ли-

тературе. На примере романа Л. Рублевской «Танец смерти» рассматриваются транс-
формации, произошедшие с готическим романом в наше время.

Ключевые слова: готический роман, время, место действия, национальная идея.
The article is devoted to the tradition of the Neogothic novel in the modern Belarus 

literature. On the example of the novel by L.Rublevsky «Death Dance» the transformations 
which have occurred to the Gothic novel presently are considered.

Key words: the Gothic novel, time, a scene of action, national idea.

Готический роман сегодня переживает свое возрождение. Его смело можно отне-
сти к жарам массовой литературы. В нем есть привидения, таинственные исчезновения, 
большая любовь, сумрачный дом, грозы, амнезия и потери сознания. Этот жанр, сочетая 
реальное с фантастическим, невероятным, отвечает эстетике романтизма, в границах ко-
торого он возник. Отрицая реальную жизнь, романтики стремились уйти от нее в мир 
иллюзий и фантазий, мир своих собственных рефлексий. Романтическая фрагментар-
ность мышления, склонность к изображению руин, осколков, разрозненных частей не 
создавало при этом ощущение хаоса, наоборот, всё это свидетельствовало о незакон-
ченности познания. В романтическом сознании гармония рождается из хаоса, процесс 
преобладает над результатом, бесконечное над конечным, а свобода над несвободой. 
Романтический тип сознания универсальный, он отражает эпоху, но вместе с тем он в 
высшей степени национальный, индивидуальный и субъективный, неповторимый и ори-
гинальный. Неоготический роман, являясь продуктом романтизма, вобрал в себя и черты 
современной эпохи постмодернизма.      

Роман Л Рублевской «Танец смерти» (“Скокі смерці”)[1] можно считать примером 
европейской женской неоготической прозы. Роман сохранил основные типологические 
черты этого литературного направления.  Белорусская писательница использует евро-
пейский опыт готического романы: мистическая атмосфера повествования, замковый 
хронотоп, присутствие инфернальных сил. При этом, необходимо отметить специфику 
произведения Л. Рублевской: национальная идея проявляется как универсум, определен-
ная духовная доминанта.

«Танец смерти» сама Л.Рублевская называет готическим романом. Место действия 
произведения не отвечает классическому готическому канону, но далеко от него не от-
©   Степанович Т.А., 2012
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ходит. Действие происходит в имении Людвисарова, однокомнатной квартире Анеты в 
Минске. Башня как бы объединяет место действия Разрушенная башня – образ класси-
ческий. Готический роман требовал сумрачного места действия. Людвисарова = убогая 
стилизация под прошлое. Новые хозяева провели «реставрацию», в результате которой 
разрушенная башня оказывается более живой, чем отреставрированная, убитая усадьба. 
Квартира Анеты как своеобразное зеркало отражает в себе все, связывает образы башни 
и Людвисарова.

Все три места действия являются атрибутом «постистории» -- нелинейной концеп-
ции концепции времени, где прошлое, современное и, неизбежно, будущее сосуществу-
ют практически одновременно. Тут присутствует принцип нового историзма – интерпре-
тация. Наше время интерпретирует историю Старовежска, Калыванов интерпретирует 
Людвисарово, Анета интерпретирует минскую типовую квартиру.
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мораЛЬніСтЬ оБраЗу ЕПічного гЕроЯ
в “ШаХ-намЕ” ФірдоуСі

Розглянуто структуру категорії “моральність” у “Шах-наме” Фірдоусі, виділено 
основні риси епічного героя як носія моральності.

Ключові слова: мораль, моральність, епічний герой.
Рассматривается структура категории моральность” в “Шах-наме” Фирдоуси, 

выделяются основные черты эпического героя как носителя моральности.
Ключевые слова: мораль, моральность, эпический герой.
The structure of the category of “morality” in “Shah-name” by Fіrdousi is considered, the 

basic features of the epic hero as a bearer of morality are picked out. 
Key words: ethics, morality, epic hero.

На сучасному етапі розвитку мовознавства закріпився підхід до розгляду лінгвіс-
тичних явищ, який передбачає вивчення людського фактору в мові. Важливим аспектом 
суспільного життя людини є поняття моралі і моральності. Саме поняття “моральність” 
відображає певні культурні реалії, які є універсаліями даної культури. 

Поема “Шах-наме” Фірдоусі є шедевром світової культури, в міфологічних героях 
якої втілені ідеї любові до Батьківщини, повага до особистості, висока людська мораль, 
©   Стельмах М.Ю., 2012
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чистота помислів і справедливість, добросовісність і чесність, патріотизм та загально-
людський гуманізм. Цей твір відобразив культурні цінності своєї епохи, зокрема і вті-
лив погляди тогочасних іранців на проблеми моралі і моральності, а також вплинув на 
уявлення про мораль наступних поколінь. Отже, актуальність нашого дослідження зу-
мовлена важливістю поняття моральності для розуміння твору “Шах-наме” Фірдоусі зо-
крема, і іранської культури в цілому, а також недостатнім висвітленням цієї проблеми в 
українському сходознавстві.  Метою дослідження є визначити зміст і структуру поняття 
“моральність” в “Шах-наме” Фірдоусі, охарактеризувати загальні принципи моралі тво-
ру, виділити основні риси епічного героя як носія моральності.

Концептуальний простір художнього твору інтегрує найважливіші поняття, що слу-
гують реалізації авторських цілей і задуму: культурні концепти (добро, зло, істина, краса 
тощо), ідеологічні концепти (справедливість, патріотизм, перемога тощо), антропоцен-
тричні концепти, концепти-натурфакти (природні явища), концепти-артефакти (штучно 
створені об’єкти, фіксовані як художня деталь, символ), концепти-архетипи (его, світло, 
пітьма) тощо [13: 247]. У своїй роботі ми розглядаємо структуру моралі та моральності 
як базового концепту тогочасного світобачення та світобачення Фірдоусі. Адже Фірдоусі 
у своєму творі піднімає тему про боротьбу добра і зла, справедливе правління, він же 
писав про важливі аспекти розумного правління – розум та моральну досконалість, недо-
пустимість тиранії та зловживання владою, про авторитет законів, для досягнення всеза-
гального блага. Об’єктом дослідження є структура поняття “моральність” у “Шах-наме” 
Фірдоусі. Предметом дослідження є вираження категорії моральності в образі епічного 
героя.

“Мораль” – це форма суспільної свідомості, сукупність норм, принципів, приписів 
та правил поведінки, а “моральність” – втілення принципів, правил, приписів, норм у по-
ведінці людини та стосунках між нею та іншими людьми. Структура моралі включає мо-
ральні погляди і ідеали, моральні почуття, традиції, норми, принципи, заповіді, мотиви, 
цілі, відношення, вчинки, оцінки, категорії добра, совісті, честі, справедливості, щастя 
тощо. Сюди ж належать моральні якості особистості, феномени милосердя, благочин-
ності, доброчинства. Кожний із перелічених елементів має парну категорію: добро – зло, 
честь – безчестя тощо [7].

Мораль твору “Шах-наме” склалась під впливом зороастризму, у якому божественні 
закони поєдналися з моральними законами і нормами, а головними були поняття до-
бра і зла. Якщо попередні релігії обмежувалися соціальними нормами, зосереджувалися 
на суспільних обов’язках людини, то зороастризм обґрунтовує загальнолюдські норми 
моралі, акцентує увагу на особі, підносячись до рівня релігій Одкровення. Основу його 
етики становить тріада: добра думка, добре слово і добра справа. Віруючий все життя 
мусить збирати їх. Найбільшим злом зороастризм вважає смерть, яка походить від Анх-
ра-Майнью [6].

Як і в зороастризмі, у “Шах-наме” прославлено мудрість, розум та розумні вчинки, 
знання вважають вищим за високе становище, виховання – вище вроджених властивос-
тей, а справедливим правителем може бути лише розумний. Епопея “Шах-наме” спо-
внена ідеєю людинолюбства, тому що все робиться заради людини, герої йдуть у бій 
та помирають заради свого народу, а не заради царя [4]. “Шах-наме” пронизана ідеєю 
боротьби добра і зла, які втілені в конкретних персонажах, які протистоять один одному, 
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тобто утворюють опозицію. Опозиція в “Шах-наме” знімається лише двома шляхами: 
перемогою або смертю. Ідея боротьби добра проти зла втілена також у вигляді опозиції 
справедливість – несправедливість [15: 947–948].

Саме зважаючи на це, у своєму дослідженні ми зупинимось докладніше на таких 
провідних поняттях моральної свідомості, як добро і зло, честь та гідність, обов’язок 
і совість. Добро – це доброзичливість і взаємодопомога, взаєморозуміння і співпраця, 
милосердя і повага, співчуття і співпереживання, все те, що забезпечує моральну куль-
туру спілкування. Моральне зло – усе те, що перешкоджає єднанню людей, гармонізації 
суспільних відносин. Це насильство і злочинність, скупість і грубість, байдужість до 
інтересів людини і суспільства, егоїзм I підлість [9].

Совість – категорія етики, що характеризує здатність особистості здійснювати само-
контроль, усвідомлювати моральні і суспільні обов’язки, вимагати від себе їх виконання 
і виробляти самооцінку здійснених вчинків. Це один із проявів моральної самосвідо-
мості особистості. Совість означає усвідомлення моральної відповідальності індивіда 
за свою поведінку, що включає моральну самооцінку, вольовий самоконтроль з точки 
зору моралі всього суспільства [9]. Обов’язок – це сукупність вимог, що пред’являються 
суспільством людині, які виступають перед нею як її зобов’язання й додержання яких є 
її внутрішньою моральною потребою [8].

Гідність – це суспільно-моральна цінність особистості; потреба, і власне оцінка 
людиною своєї моральної цінності. Це моральне ставлення до самого себе, внутрішнє 
визнання, самоповага, а честь означає зовнішнє визнання, оцінку дій, діяльності особис-
тості з боку інших. Коли гідність оцінюють інші люди, – приходить визнання, повага, а 
феномен визнання і поваги називається честю [9].

У всіх творах героїчного епосу головним діючим образом є воїн-богатир, який висту-
пає виразником народного духу, прагнень народу, його сподівань. Цей герой наділений 
надлюдською силою і доблестю воїна, безупинною енергією і любов’ю до волі [3: 12]. 
“Сукупність родових якостей епічного героя, які виділяють його серед інших типових 
героїв фольклору, можна визначити словом “богатирство” [10: 67]. Отже, саме богатирі 
втілюють усталені народні ідеали героїзму, є носіями визначеного суспільно-морального 
кодексу, в якому поєднуються патріархальні традиції, поняття народної моралі [11: 107].

Для епічного героя характерні такі риси:
1) Cила. “Перше, що заявляє про себе в цьому феномені, – це велика фантастич-

на сила, якою наділено більшість героїв, парадоксальність образу богатиря полягає в 
тому, що зовнішня звичайна, “нормальна” особистість, співрозмірна оточуючому світу, 
володіє надприродною фізичною силою” [10: 67]. “Чудесна сила і доблесть героя про-
являються ще в дитинстві. Вже в колисці богатирський малюк не схожий на інших ді-
тей. Новонародженого Рустама ледь можуть нагодувати дванадцять мамок” [3, 14]. “Свій 
перший подвиг богатир здійснює в надзвичайно юному віці… юний Рустам вбиває ска-
женого слона…” [3: 16].

2) Боротьба з ворогом. У єдиноборстві богатир перемагає страшного ворога – на-
сильника або один знищує незнищенні полчища іноземних завойовників. Тобто, такий 
герой є ідеальним втіленням мужньої краси і сили, разом з тим богатир зберігає героїзо-
ваний фізичний образ [3: 30]. Зображаючи свого героя мужнім захисником рідної країни, 
епос охоче посилає його на богатирський кордон стерегти кордони від іноземців [3: 30]. 



323

Богатирі готові змагатись з ворогом і змагаються вони, один на один виходячи проти ве-
ликої армії, але тільки у чистому полі, у відкритому бою. Чисте поле – це епічний символ 
волі. Звідси і чітко виражений конфлікт обов’язку честі [5].

3) Поведінка відповідно до морального кодексу. Герої в епосі поводять себе відповід-
но до етикетних норм, які є стереотипним вираженням визначених сторін морального ко-
дексу. Тут поєднуються звичаї, пов’язані з патріархальними поняттями про значення ро-
дової приналежності [10: 111]. “Так з’їхавшись для бою, витязі спершу запитують один 
одного про рід-плем’я. При цьому вони намагаються закликати один одного похвалою, в 
гіперболічних виразах звеличуючи свої бойові якості і всіляко зневажаючи і висміюючи 
ворога. Така похвала перед богатирським поєдинком, з ціллю залякати ворога, без сум-
ніву була частим явищем… [3: 31]. (Перше запитання до незнайомця: “Ти якого будеш 
роду-племені?” – таке питання задає Рустам Сухрабу перед боєм), також у етикетних 
нормах ми можемо виявити повагу до старших, повагу до зустрічних, знаходимо форми 
знайомства та вирази про підтримання власної гідності. Для феодального суспільства 
характерна поведінка, яка базується на дотриманні ієрархії, поділі на “більших” і “мен-
ших”, покорі нищих вищим” [10: 111].

У моральний кодекс героя входить також безжальне ставлення до ворога і неприми-
ренність до зради, віроломства; чітко розмежовані моральні критерії за принципом “свої” 
– “чужі” (у складі цих останніх опиняються і ті, хто зрадив “свого”). “Чужий” світ проти-
ставлений “своєму” в моральному плані, і боротьба з ним та необхідність його знищення 
ґрунтується в епосі морально” [10: 112]. Слід також зазначити, що для характеристики 
епічних героїв їхня соціальна приналежність не відіграє вирішальної ролі. Основне – це 
приналежність їх до богатирства, це визначений комплекс моральних якостей і фізичних 
можливостей, якими вони володіють, це подвиги, які вони здійснюють [11: 106].

Як і в будь-якому епічному творі, у “Шах-наме” філософська ідея боротьби добра і 
зла та прославлення рідної країни втілена в образах богатирів. Богатирі безумовно від-
дані рідній країні та шаху, який втілював для них батьківщину. Незаслужено ображені 
правителем, богатирі пробачають образи в ім’я загальних інтересів. Перше місце серед 
богатирів займає Рустам із Сістану. Рустам (походить з середньо-іранського Ротастахм, 
‘богатир’). Образ Рустама належить до сістанського або саксько-согдійського епічного 
циклу і відсутній у Авесті. У “Шах-наме” Рустам є сином богатиря Заля і Рудаби, дочки 
кабульського владики Мехраба з роду Заххака. Дід Рустама – богатир Наріман із роду 
Джамшида [12]. Поєднання двох генів у їхньому сині Рустамі – нащадків Джамшида 
і Зоххака-дракона (туранця) – дуже важливе, адже саме кров тирана Зоххака, на думку 
автора “Шах-наме”, зумовлює протиріччя характеру Рустама. Саме тому легендарний 
герой, народний захисник Рустам поневолі стає вбивцею сина [4].

В образі Рустама Фірдоусі втілив свої уявлення про ідеального героя, саме його автор 
наділяє позитивними моральними якостями, його підтримує народ, він втілює незлам-
ний дух народу, приходить на допомогу, коли країна залишається у безвиході, він наді-
лений розумом, дотримується звичаїв та законів, відстоює свою честь та гідність і т.д. 
Міфологічні риси достатньо рельєфно показані в образі Рустама з дня його народження. 
Образ цього героя втілює непримиренну боротьбу людини проти істот, які приносять 
зло. Його героїчна особистість в кожній поемі отримує новий відтінок, набуває нового 
розвитку [2]. Рустам у творі зображений як повністю традиційний епічний герой з раз і 
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назавжди даними рисами характеру. Однак у його переживаннях, в його вчинках немало 
драматизму (наприклад, поєдинок з сином). А попри все, Рустам – це захисник Ірану і 
взагалі добра.

Для образу Рустама характерні такі риси:
1) Хоробрість. Хоробрість виступає головним рушієм всіх вчинків Рустама, завдя-

ки своїй хоробрості герой може перемагати злих ворогів, девів, захищати батьківщину, 
протистояти несправедливим шахам, давати опір злу та ніколи не миритись з неправдою

‘Йому сказав, якщо страх опанує, не хочу цього, від тіла відречусь’ [16, т. 1, с. 205]. 
Ще однією важливою рисою характеру богатиря було прагнення до волі, свободо-

любство. Ганебним було ув’язнення та неволя, чого він намагався уникнути будь-якою 
ціною.

2) Честь. Ми бачимо, що важливим аспектом богатирської моралі є честь, хоробрість 
та добре ім’я, яке говорить про славу та велич богатиря, про його доброчинство навіть 
після смерті. Тому богатир прагне залишити по собі добре ім’я, для цього він повинен 
робити добрі та мужні вчинки, які залишать у народу хорошу пам’ять про нього. Також, 
Рустам говорить, що краще гідно загинути у бою та залишити по собі славу, ніж зберегти 
життя та жити у ганьбі.

‘Для мене краще померти, ніж знеславитись, і залишатись позаду, ніж воювати’ [16 
(3): 297]. 

“Недостойним” вважають здаватися ворогу без бою, ухилятися від боротьби, жити 
у ганьбі, без слави. Це є найгіршим що може спіткати богатиря. Найславетнішим є по-
мерти гідно

‘Володар, коли став (вважає себе) гордим і достойним, військо не може вручати во-
рогу’ [16 (4): 32].

Варто також зазначити, що у шаха Кей-Кавуса був чудодійний бальзам, здатний ви-
лікувати смертельно пораненого Сухраба, Рустам відправляє до володаря гінця з про-
ханням дати зілля. Однак, Кей-Кавус відмовляє і говорить богатирю Гударзу, що він зо-
всім не бажає, щоб Сухраб залишився живим, через страх, перед батьком та сином, які 
об’єднавшись скинуть його з престолу. У цій сцені поет протиставив зрадливість шаха 
величі Рустама, який і після цього залишився вірним васалом Кей-Кавуса, так як цар для 
богатиря уособлював собою Іран. Тобто, Рустам міг помститись царю, але він не зробив 
цього, цар і надалі залишається володарем, владикою і він йому підкоряється. Герой так 
чинить тому, що усвідомлює своє місце у суспільстві, він розуміє, що повинен надалі 
служить шаху, що яскраво відображає честь.

3) Дотримання звичаїв. Рустам був гідним шахського трону, він міг забезпечити спо-
кій у країні та захист від ворогів, воїни хотіли бачити його на шахському троні та все ж 
таки Рустам дотримувався давніх звичаїв, він не хотів порушувати закон за яким влада 
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може належати лише володарю фарра, який володів цією божественною благодаттю [1: 
11]. А сам Рустам не був наділений цим фарром, тому він не посягнув на трон. Маючи 
велику підтримку та силу він залишається вірним давньому звичаю.

‘На шахський трон я не поглянув, дотримався звичаю і припису’ [16(1): 201]. 

Зрештою, відповідно до уявлень іранців, необґрунтована спроба захопити престол 
(який не переданий у спадок) приречена на провал. Навіть у тому випадку, якщо “узур-
патору” вдається захопити владу, то це лише короткочасна вдача і через деякий час справ-
жній (законний) володар “фарру” верне собі свої права і сяде на трон.

3) Людяність. Рустам сприймає моральне повеління не по букві, а по духу, не як 
формальний імператив, а як заклик серця. Він чинить добро не за обов’язком і вимогами 
морального закону, а з любові до батьківщини, народу, добра. Він чинить так, не тому, 
що так треба чинити, а тому, що інакше він не може вчинити. Так, скажімо, у суперечці 
Рустама і Ісфандіяра, Рустам просить вирішити справу мирно:

‘Не бачу користі від проливання крові, не варто сіяти смерть’ [16(3): с. 290].
Фірдоусі говорить про Рустама:

 ‘Той буде долею щасливою обдарований, якщо буде завжди його серце справедли-
ве’ [16(3): 279].

4) Гідність. Герою, також, притаманне почуття власної гідності, тому він не посту-
пився цим почуттям навіть перед самим шахом Кей-Кавусом. Таким зображає його Фір-
доусі у сцені, в якій шах Кей-Кавус докоряє йому та погрожує за запізнення на декілька 
днів, коли той викликаний для походу проти Сухраба. Рустам покидає шаха, але вель-
можі і витязі посилають до нього мудрого Гударза, який вмовляє розгніваного богатиря 
простити шаха в ім’я порятунку Ірану. Він повертається, і знов Кей-Кавус промовляє 
зовсім інші, лицемірні слова та просить пробачення [1: 12].

Рустам прямо говорить правду, ненавидить зло і обман. Але якщо йдеться про за-
грозу для рідної країни, Рустам миттєво забуває образу. Його бездоганна богатирська 
природа проявляється у моральному почутті, яке відповідає за його вчинки.

Варто підкреслити, що оскільки образ цього героя втілює непримиренну боротьбу 
людини проти істот, які приносять зло, Рустам не повинен загинути в бою. Саме тому він 
завжди виходить переможцем, тільки в бою він здобуває безсмертя.

Отже, епічний герой характеризується такими рисами як доблесть, відвага, чесність, 
він володіє надзвичайною силою, має власну гідність та бореться за свою честь. Саме ці 
риси і характеризують образ Рустама. Він є символом боротьби добра проти зла: богатир 
наділений почуттям любові до батьківщини і народу, заради яких готовий піти на будь-
який вчинок, навіть на смерть, він ненавидить зло, підступ та обман, він вільний і може 
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чинити за своєю волею, але все ж таки Рустам визнає владу шаха і завжди підкоряється 
йому, завжди покладається на Бога, його милість та волю. 
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УДК 398.838:392.48(476.2+477.51)
Павлова А.П.

(Гомель, Беларусь) 

СЮЖЕтно-тЕматичЕСКаЯ раЗновидноСтЬ  
СвадЕБнЫХ ПЕСЕн “Сговора”  на тЕрритории  

гомЕЛЬСКо-чЕрниговСКого ПоЛЕСЬЯ

Розглянуто сюжетно-тематичні особливості пісенного супроводу «змови» Гомель-
сько-Чернігівського Полісся. Виявлено основні мотиви цих пісень, що зустрічаються на 
території Білорусі та Україні. Вказані подібності та відмінності даного обряду у двох 
слов’янських народів.

Ключові слова: сюжет, тема, мотив, мотив надії, мотив самотності, подарунки, 
обряд, сюжетно-тематичний різновид.

Рассмотрены сюжетно-тематические особенности песенного сопровождения 
“сговора” Гомельско-Черниговского Полесья. Выявлены основные мотивы этих песен, 
встречающихся на территории Беларуси и Украины. Указаны сходства и отличия дан-
ного обряда у двух славянских народов.

Ключевые слова: сюжет, тема, мотив, мотив надежды, мотив одиночества, по-
дарки, обряд, сюжетно-тематическая разновидность. 

Thematic peculiarities of such songs as “agreement” in Gomel and Chernigov regions are 
studied in the article. The main motifs of these songs on the territory of Belarus and Ukraine 
are revealed. The differences and the similarities of this rite connected with two Slavic peoples 
are shown in the article.

Key words: plot, theme, motif, motif of a hope, motif of solitude, presents, rite, thematic 
variety.

Свадебный обряд “сговора” или, говоря иначе, “обручения”, проходящий на тер-
ритории Беларуси, в частности на Гомельщине, имеет в своей структуре много общих 
элементов с аналогичным  украинским вариантом. Сравнивая празднование свадьбы на 
территории белорусского и украинского Полесья, можно заметить, что такой этап сва-
дебной обрядности, как “сговор”, который идет сразу после сватовства, можно встретить 
как в белорусской, так и в украинской традиции. Если при сватовстве девушка имела 
выбор, она или принимала предложение жениха, или отказывала ему: “Калі нявеста на 
запытанне бацькі аб яе згодзе маўчала і пасля прапановы падмесці хату пачынала месці 
ад стала да дзвярэй, дык тым самым яна паказвала, што адмаўляе жаніху” [1, с. 22], то 
при “сговоре” уже происходило официальное сообщение о будущем браке. Сразу нужно 
отметить, что “Заручыны – адзін з важнейшых вясельных абрадаў, у часе якога хлопец і 
дзяўчына аб’яўляюцца жаніхом і нявестай, урачыста дамаўляюцца аб шлюбе” [1, с. 20]. 

На сегодняшний день существует не только много общего в совершении помолвки 
«заручын» на Беларуси, но и довольно много отличий. Так,  например, в одном из райо-
нов Гомельской области “на заручыны прыязджае ўся радня нявесты і жаніха. Калі жаніх 
заходзіць у хату, нявеста хаваецца, каб яе не ўбачылі,  сама жа хоча первай пабачыць 
©   Павлова А.П., 2012
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жаниха, каб у сямейным жыцці верхаводзіць мужам” [2, с. 28]. Также в Речицком районе 
Гомельской области было принято “абменьвацца кольцамі, якія купляў жаніх. На заручы-
нах распляталі касу нявесце, якую яна не мела права заплятаць да пачатку вяселля. Усе 
заручыны заканчваліся выкананнем песень” [2, с. 73]: 

Мы Ганусю заручаем,
Ды касу ёй расплятаем.
Мы Ганусю заручаем,
Ды ад роду адлучаем [Дворак].
Но существовали и некоторые особенности в разных районах одной области, что 

придавало этому обряду большую таинственность: например,  если в  д. Леваши, Ре-
чицкого района, на “заручыны” приглашали только близких родственников жениха и не-
весты, которые первыми обменивались подарками между собою,(1) то в д. Караватичи 
того же района обручение проводили на третий день после сватанья и приглашали на 
него всех  знакомых, кто имел желание  [2]. Важность помолвки определяется еще и тем, 
что здесь начинали звучать специальные свадебные песни.  Наиболее частыми по жанру 
встречались шуточные песни, как в Украине, так и в Беларуси, когда мать отдает дочь за-
муж и притом еще и одаривает жениха, отдает приданое,  а, между тем,  давать приданое 
является актуальным и в наше время:

Зялёны кабат разлагаецца,
Маці дачкою набіваецца:
– Да й, зяцю, вазьмі маю дочку,
Дам табе палатна хоць на сарочку
І мех мякіны хоць на пярыны, 
А куль саломы пакрыць харомы  [1, с. 128].
В отношении украинского обряда “обручения” или “сговора”, считаем необходимым 

обратить внимание на следующие немаловажные детали: “Обо’язковими елементами 
є перший посад молодих (їх садовлять поруч як наречену пару) і обмін подарунками. 
Назва обряду походить від з’еднання рук, що, за народним звичаєм, цілком набирає 
юридичної сили.  У призначений для заручин час батьки і родичі молодого, зайшовши з 
хлібом у хату молодої, сідають до столу. Старший староста бере рушник і накриває ним 
хліб, кладе на нього руку молодої і молодого, перев’язує їх рушником, виголошуючи: 
“Не в’яжеться вузол, а в’яжеться слово!” Після цих слів староста розв’язує рушник, а на-
речена перев’язує  старостів рушниками та обдаровує родичів молодого хустками, сороч-
ками, полотном (відрізами тканини) тощо. Тільки після цього відбувається частування, 
де остаточно домовляються про весілля і подарунки для гостей” [3, с. 9]. 

Приведенные примеры свидетельствуют о наличии различий при исполнении ритуа-
ла сватовства, однако в том и другом случаях общим было преподнесение подарков род-
ным жениха и невесты, сватам и почетным гостям; что же касается таких особенностей, 
как расплетание  косы у невесты (в белорусском варианте) и обряда с рушником (в укра-
инском), здесь считаем необходимым отметить, что эти ритуалы можно было встретить 
в отдельных уголках украинского и белорусского Полесья. При этом в каждой области 
имелись свои, присущие данной  местности, особенности исполнения данного обряда. 
Так,  в деревне Леваши, Речицкого района, Гомельской области, по свидетельству оче-
видцев, бывали случаи, когда  “молодые шли на поле со свечами, вместе с ними шли их 
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родители и крестные, если были. Молодых ставили спиной к западу, они выслушивали 
советы родителей, как надо жить, после чего жених и невеста зажигали свою свечу, по-
казывая, тем самым, что они образовали свою семью” [А. М. Г.]. В деревне Азершчына, 
Речицкого района, “на заручыны устраивали вечарыну  “первай чарки”. На ней присут-
ствовали молодые, крестные и родители. Они приходили и говорили: “Может ли наш мо-
лоды казак взять в жёны молоду дзявчину?” [Дворак] По свидетельству жителей деревни  
Караватичи, Речицкого района, перед завершением обряда обручения парня официально 
называли женихом, а девку - невестой. После этого невесте  расплетали косу, что было 
обязательным ритуалом, обряд всегда заканчивался исполнением песен  [А. М. Г.]  

Рассматривая сюжетно-тематические особенности свадебных песен, считаем обяза-
тельным обратить внимание на содержание основных терминов, с помощью которых 
можно более подробно и обстоятельно изучить данную тему.

Известный российский литературовед  Л. И. Тимофеев дает следующее определе-
ние сюжета в художественной литературе: “сюжет - (от фр. sujet - предмет), система 
событий в художественном произведении, раскрывающая характер действующих лиц и 
отношение писателя к изображаемым жизненным явлениям” [4, с. 170]. Надо отметить, 
что свадебные песни имеют довольно интересные и разнообразные сюжеты, они могут 
передавать печаль, радость, направленно воздействуют на слушателя, впечатляют своим 
богатством и насыщенностью.

Тема художественного произведения, по мнению Л. И. Тимофеева, представляет со-
бою “основной круг тех жизненных вопросов, на которых сосредоточил свое внимание 
писатель в своем произведении” [4, с. 173]. 

При анализе текстов свадебных песен основное внимание обращалось нами на их  
сюжетно-тематические особенности,  определялось основное различие между песнями, 
исполнявшимися во время ритуального обряда помолвки на Беларуси и в Украине.  Как 
уже отмечалось, обряд “сговора” является знаковым  в жизни каждой пары, а  сюже-
ты таких песен имеют определенные особенности. Большое внимание в белорусских 
песенных текстах всегда уделялось невесте. Ее показывали трудолюбивой работницей, 
большой мастерицей, неутомимой труженицей, ласковой дочерью, доброй помощницей  
отцу и матери:

Ой, у полі даліна,
Там дзяўчынанька ручнікі бяліла.
Белячы ручнікі, заснула,
Прыйшоў яе бацюхна, 
Яна не чула.
– Устань, устань дочанька, годзе спаць,
Бо ўжо твае баяры даўно стаяць.
– Няхай стаяць, падаждуць,
Пака мае ручнікі высахнуць.
Няхай стаяць здаровы,
Ужо мае ручнічкі гатовы [1, с. 143].

Да бяліла Гапачка ручнічкі.
Пабяліўшы спаць легла… [1, с. 144]
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В украинском варианте также можно встретить песни, прославляющие девушку на 
выданье, отмечающие ее трудолюбие, желание многому научиться, познать секреты ис-
тинного мастерства:

Аж вона, молода, напряла,
На ясному сонечку посушила,
У світлиці на срамниці покачала… [5, с. 93]
В таких песенных текстах обоих народов можно встретить не только прославление 

трудолюбия девушки, но и ее красоты:
Чырвона, чырона да ў лузе каліна,
Чырваней таго да Манечка ў бацюхны.
Па двару хадзіла – увесь двор красіла,
Прыйшла ў сені – сені зазвінелі,
Прыйшла ў хату – баяры сядзяць:
Ад кута да парога, да ўсё жаніхі.
Да кубачкі наліваюць,
Да Манечку змаўляюць             [1, с. 75].

Ты красная дзевачка,
Змаўлялі цябе харашо:
Усё пры роду да пры племені,
Да пры родным бацюшку,
Да пры ўсёй радзіначцы              [1, с. 78].
Стоит отметить, что, в отличие от украинских песенных текстов, содержащих не-

значительное количество красочных эпитетов, восхваляющих внешнюю красоту и стать 
невесты, в песнях, что исполнялись на территории белорусского Полесья, они встреча-
ются довольно часто: “дзеўку красну заручаем, // прыгажуню заручаем, // працаўніцу, 
масцярыцу, // нашу Ганначку, сястрыцу…” [А.І.Д]           

Обычай, когда невеста готовит подарки жениху накануне свадьбы, наблюдается как 
в белорусской, так и в украинской фольклорной традиции.  Что характерно, данное об-
рядовое действие встречается  в большом количестве песенных текстов:

… ужо твае баяры блізенька,
–Ой, няхай ідуць здаровы,
Ужо мае падаркі гатовы.
Ой, няхай ідуць багаты,
Ужо мае падаркі раздаты           [1, с. 144].

Ой, ужо гатова.
У таржочку пабывала, падарачкаў,
Ой, пакупляла.                             [1, с. 142].

Аж вона, молода, напряла,
А ії матюнка наткала,
А ії сестрица побілила,
На ясному сонечку посушила,
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У світлиці на скамниці покачала,
Іванову всю родиночку обдаровала. Гу!   [5, с. 93]
Перед тем, как выдать девушку замуж, жених должен был выкупить её. Выкуп не-

весты наиболее характерен для обряда сватовства, однако  нередко можно встретить  пе-
сенные тексты, в которых усматриваются  элементы выкупа и при обручении. Обычай 
этот на Гомельщине сохраняется и сегодня, о чем свидетельствует множество песенных 
примеров, тогда как на Черниговском Полесье такие песни практически отсутствуют, что 
позволяет высказать предположение о том, что в украинском варианте песен, которые 
пелись при обряде выкупа, не существуют. 

Ці знаеш ты, дзевачка,
Што цябе людзі таргуюць?
Яшчэ ўчора з вечара
Пачалі таргаваць…            [1, с. 68]

Ці знаеш ты, Мар’ечка,
Што ў вас людзі начуюць,
Цябе, маладую, таргуюць?
Цябе ацец прадаець,
Ні шэлега не бярэць,
Толькі бярэць чару залатую
За цябе, маладую…           [1, c. 70]
В текстах песен, что исполнялись во время этого обряда в белорусской свадьбе, зву-

чат мотивы нежелания идти замуж, когда девушку принуждали к замужеству против ее 
воли, отдавали за нелюбимого, за человека, что был  гораздо старше ее:

Чтобы я знала, чтобы я знала,
Каб я знала, каб я знала,
Ды каб я ведала,што ўвечары сваты будуць.
А я б шкоду зрабіла,
Да штоб маці набіла,
Да сватам нагаварыла                   [1, с. 111].

Каб я знала, каб я ведала,
 Што і мае заручыны,
Замуж бы не йшла,
У чарнушкі б пашла…                  [1, с. 111]
В украинском же варианте, в отличие от белорусского фольклора, явственно звучит 

мотив нежелания родителей оставлять в своем доме девушку на выданье: 
– Чи ж я, мамо, вам докучила,
Що ви рано так заручили?
–Не ти, доню, нам докучила,
Докучили твої подруги, 
Під віконце підбігаючи,
На вулицю викликаючи…  [5, с. 94]
Помимо всего прочего, нельзя не обратить внимание также и на довольно ярко зву-
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чащий в текстах множества свадебных песен мотив одиночества, ибо каким бы счастли-
вым не казалось будущее, однако  девушка осознает, что навсегда отрывается от родного 
дома, от родных отца и матери:

Прапіла маці дочку
На салодкім мядочку.
Напіўшыся, скача,
А праспаўшыся, плача:
Была хата, як святліца,
А цяпер – як цямніца.
Была хата, як панская,
А цяпер – як цыганская     [1, с. 91].
Нелишне отметить  и мотив надежды на будущее, который может быть  сквозным в 

текстах  песен, что исполняли как на обручении, так и при сватовстве:
Мы Маруську заручылі
І з надзеяй закруцілі,
Верым мы ў тваю зорку,
У Марусенькіну зорку…  [А. М. Л.]
Что касается определения понятия мотив, то это “отвлеченное от конкретных дета-

лей и выраженное в простейшей словесной формуле схематическое изложение элемен-
тов содержания произведения…” [6, с. 995]

Безусловно, важной составляющей свадебного обряда, как во времена седой стари-
ны, так и в наши дни, является родительский наказ взрослым детям, создающим свою 
семью, о том, как следует жить, чтобы прожить жизнь достойно, в любви, согласии, вза-
имном уважении друг к другу. Множество таких песенных текстов можно встретить на 
территории Черниговского и Гомельского Полесья:

Ручка ж мая беленькая ў баценькі,
А чы будзеш така бела ў свёкаркі?
Ой, як будзеш ты, Марысю, пакорненька,
Будзе твая ручанька шчэ й беленька…     [1, с. 136]

Як і здасца дружыначка нялюбая,
Запрападзе адзежачка дарагая:
Шаўковыя сукенкі ізлежацца,
Шчыразлотны паясочак іржа пераесць,
Чырвоныя чаравічкі пылам западуць,
Добрыя каралечкі і так прападуць              [1, с. 134].
Таким образом, анализ сюжетно-тематического многообразия  песен, исполнявших-

ся во время обряда “обручения” в разных частях Украинского и Белорусского Полесья, 
позволяет сделать следующие выводы: во-первых, для украинского и белорусского сва-
дебного фольклора характерно наличие в текстах песен общих черт, таких, как прослав-
ление девичьей стати, трудолюбия, уважения к родителям; во-вторых, преподнесение 
подарков родным жениха и невесты, сватам и почетным гостям при обряде сватовства. 
Вместе с тем, встречаются и некоторые отличия: так,  например, песни, что пели при 
выкупе невесты, а также мотивы нежелания пойти замуж, можно найти только в бело-
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русских песенных вариантах. Представляется интересным и тот факт, что большинство 
свадебных песен  украинского и белорусского Полесья в своих текстах содержат элемен-
ты обрядности, что позволяет с легкостью определить, о чем они, даже не зная, к какой 
именно обрядовой части относится  та или иная песня.

Все эти характеристики  и  анализ текстов, считаем, позволяют лучше понять глу-
бинный смысл и содержание свадебных песен, исполнявшихся в стародавние часы на 
территории украинского и белорусского Полесья, а также увидеть ту разницу, которая 
присутствует в фольклоре двух  братских славянских народов.
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мотив ПатріотиЗму у ХорватСЬКиХ  
ПодороЖніХ нариСаХ 50-60 роКів ХIX Ст.

Стаття присвячена мотиву патріотизму у хорватських подорожніх нарисах  
50-60х років 19 ст. У ній здійснено ідейно-тематичний аналіз подорожніх нарисів  
Ф.К. Хорвата, Ф. Рачкого, І. Кукулєвича-Сакцінського та ін. Особлива увага приділяєть-
ся історико-політичному контексту написання обраних подорожніх нарисів.

Ключові слова: подорожній нарис, мотив, патріотизм, ілліризм.
Статья посвячена мотиву патриотизма в хорватских путевых заметках  

50-60-х гг. 19 ст. В ней осуществлен идейно-тематический анализ путевых заметок  
Ф. К. Хорвата, Ф. Рачкого, И. Кукулевича Сакцинского и др. Особенное внимание уде- 
ляется историко-политическому контексту написания избранных путевых заметок.

Ключевые слова: путевые заметки, мотив, патриотизм, иллиризм.
The article is devoted to the motive of patriotism in Croatian travel notes of the 50’s and 

60’s of the 19th century. It carries out the ideological and thematic analysis of thavel notes by  
F.K. Horvath, F. Rachky, I. Kukuljevich Saktsinsky etc. Special attention is devoted to the 
historical and political context of chosen travel notes.

Key words: travel notes, motive, patriotism, Illirism.

У сучасному літературознавстві жанровий підхід до «мандрівної прози» є актуаль-
ним і перспективним. Дослідження розвитку «мандрівної прози» [1; 230] з точки зору 
історії окремих художніх форм, аналіз жанрово-поетичної специфіки творів відкриває 
широкі можливості для розуміння загальних тенденцій і еволюції хорватської літератури 
19 ст. загалом. 

Суть появи і мотиву патріотизму у подорожніх нарисах 50-60-х років 19 ст. форму-
валась під знаком посиленої германізації і політичного терору, який розпочався після по-
разки революційного руху і після скасування хорватського Сабору 1850 р. Національна 
і патріотична свідомість у Хорватії розвивалася під загрозою германізації і мадяризації 
суспільного життя. Зміна політики австрійської монархії щодо Хорватії передусім вра-
зила іллірійців. Як і в добу ілліризму, так і у добу абсолютизму хорватські письменники 
середини 19 ст. закликали до всеслов’янського об’єднання заради відродження і лише в 
ньому вбачали порятунок для свого народу. 

Якщо письменникам 40-х рр. 19 ст. притаманний романтичний оптимізм, то 50-і 
роки характеризуються романтичним сентименталізмом, звертанням до минулого. По-
чаток 60-х років ознаменував повернення до більш реалістичного розуміння сучасності. 
Чеський панславіст Я. Коллар перестає бути зразком для хорватських письменників того 
часу, вони дедалі більше звертаються до ідей націонал-патріотизму А. Міцкевича і до 
його поглядів про соціальну роль і силу поетичного слова [2; 126]. 

©   Кондратенко К.О., 2012
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Усі ці важливі особливості зазначеного періоду присутні у подорожніх нарисах хор-
ватських письменників і культурних діячів.

У середині 19 ст. загребсько-рієцький часопис «Neven» регулярно висвітлював події 
з літературного життя Хорватії. Саме у вищезгаданому часописі продовжується тради-
ція публікування подорожніх нарисів, розпочата анонімним «Листом із Сербії прияте-
леві у Загреб» (часопис «Danica», 1849 р.). Вже у рік свого заснування, 1852 р. часопис 
публікує два невеликі подорожні нариси Л. Вукотіновича, другу частину «Подорожніх 
дрібниць» А. Немчича. І надалі «Neven» пропонував своїм читачам по декілька мандрів-
них нарисів, але вони здебільшого не мали високу літературну цінність. Окрім кількох 
відомих у той час письменників (І. Кукулєвича, Л. Вукотіновича і А. Вебера) свої подо-
рожні нариси друкували і дилетанти, освічені громадяни, які з патріотичних міркувань 
прагнули за допомогою власних творів здійснювати культурний і дидактичний вплив на 
співвітчизників, пробуджувати в них патріотичну свідомість.

Така патріотична спрямованість творів згаданих письменників-публіцистів, серед 
яких було багато упорядників часописів та їх дописувачів, зумовила те, що редакція була 
більше зацікавлена у публікації вітчизняних, ніж закордонних подорожніх нарисів.

У часописі «Neven» (1854 р.) Свеслав Б. (Ігнат Брлич) описавши подорож  Боснією, 
Країною, хорватським узбережжям і Славонією висловлює приємне здивування тим, що 
хорвати, які проживають у Боснії досі зберігають свою ідентичність завдяки тому, що 
шанують традиції і мову власного народу і чинять опір ісламізації, у той час як багато 
боснійських приятелів не переймається інтересами народу, а лише своїми власними, які 
часто співпадають із інтересами чужинців.

Виходячи з того переконання, що всі Південні слов’яни – це єдиний народ  із багать-
ма племенами, І. Брлич звертає увагу читача на красу природи своєї малої батьківщини 
– Славонії, цитуючи поезію М. Рельковича («Славоніє, земле благородна!..»), прославляє 
народні і національні риси. Славонські звичаї, за словами І. Брлича, – «насолода для 
серця патріота», а «прекрасний і гідний наслідування» народ, який там живе «доселився 
туди з усіх південнослов’янських земель у різні епохи» [3; 64].

Міят Стоянович – іллірієць, просвітник і педагог із близького оточення Л.Гая розпо-
чав свою літературну діяльність трьома повчально-патріотичними подорожніми нариса-
ми у часописах «Neven» (1856 р., 1857р.) і «Glasonoša» (1862 р.). Так, у своєму «Погляді 
на Банат року 1855», під псевдонімом «Патріот зі Срієма», він наводить низку географіч-
них даних про Фрушку гору, Новий Сад, Темішоару та ін., постійно додаючи при цьому 
зауваження на зразок «Усюди добре, але вдома найкраще»[3; 85]. 

Після відновлення конституції у Хорватії (1861 р.) молоді письменники заснували 
«Naše gore list» («Часопис нашої гори»), який, проте, мав швидше національно-політич-
ну спрямованість, аніж літературну. 

У 1862 р. Ф.К. Хорват надрукував у вищезгаданому часописі «Огляд Цареграда», в 
якому мова йшла здебільшого про національну структуру жителів міста і особливі риси 
хорватів і сербів, які там мешкали. Ф.К. Хорват прагнув знайти історичні архіви Сербії, 
Боснії і Хорватії для того, щоб заповнити білі плями в історії цих країн. У стилі пись-
менників-іллірійців, але з нових патріотичних позицій Ф.К. Хорват намагався описати 
становище співвітчизників закордоном, рівень їхньої національної і патріотичної свідо-
мості, етнічні особливості. 
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У карловацькому часописі «Glasonoša», який у 1861-1865 рр. видавав друкар Абель 
Лукшич із Карловця, автор під псевдонімом Біографофоб у нарисі «Прокатаймося трохи 
у вагоні!» з точки зору справжнього патріота і не без гумору скаржиться читачеві, що на 
хорватському вокзалі немає нічого хорватського і взагалі слов’янського. Вже у першому 
реченні автор стверджує: «…там, де починається залізниця, там закінчується хорватська 
батьківщина». І продовжує: «складається таке враження, що всі надписи у вагоні призна-
чені німецьким туристам, адже вони лише німецькою мовою». Через це, –   підсумовує  
автор, – нерозумні люди стверджують, мовляв «до Карловця – італійці, а за Карловцем  
– там усе німці».[5; 25]

Франьо Рачкий – хорватський історіограф і філолог надрукував три подорожні нари-
си – «Із Риму в Неаполь» («Narodne novine», 1859 р.), «На Локрумі» 1873 р. і «Подорожні 
згадки про Росію» («Vijenac», 1886.1887 рр.). Останній подорожній нарис був написаний 
під час двомісячної подорожі (через Сербію, Болгарію, Румунію) із найбільш тривалими 
зупинками у Одесі, Києві, Москві та Петрограді. Провідна ідея нарису – історична необ-
хідність взаємопов’язаності південнослов’янських народів.

Схожі ідеї висловлював і Іван Кукулєвич Сакцінський. У подорожньому нарисі «По-
дорож по Боснії», опублікованому в «Narodne novine» 1857 р. він вбачає у Боснії землю 
прадідів, «югослов’янську батьківщину», адже «і по цей берег Сави, і по інший живе 
один великий народ, якого чужинці постійно підбурюють до міжусобної кривавої бо-
ротьби, щоб він палив, брав у полон, знищував свого сусіда і брата, століттями і віка-
ми» [7; 23]. У другому подорожньому нарисі «Дорожні спогади» І. Кукулєвич розповідає 
про свою подорож від Загреба через Далмацію, Албанію до Італії і зазначає, що «чу-
жинський дух – турецький, італійський, німецький завдає багато шкоди усьому народу 
слов’янському», а також засуджує міжнаціональні шлюби. Таким чином, І. Кукулєвич 
як і Ф. Рачкий вбачає причину складного становища слов’янських народів у відсутності 
між ними згоди. Цей факт він пояснює не історичними обставинами, але особливостями 
національного менталітету і фатуму.  

Отже, аналіз подорожніх нарисів 50-60-х років 19 ст. вказує на те, що у цьому літера-
турному жанрі утверджувалися патріотичні, національно-визвольні ідеї. У різний спосіб, 
із різною емоційністю і літературними засобами виражаючи свої патріотичні почуття, 
письменники прославляли велич і силу «народного духу, душі, генія, землі». Це посилю-
вало національну і громадянську свідомість їхніх співвітчизників, сприяло формуван-
ню сучасної хорватської нації. Можна говорити про органічне поєднання патріотизму із 
усвідомленням себе членами загальнослов’янської культурної спільноти. Анте Франич 
зазначає «гердерівське» розуміння хорватськими письменниками авангардної ролі куль-
тури у світі, яка сприятиме облагородженню міжнародних і міжлюдських відносин, це 
відповідало за своєю суттю романтичній концепції універсальності культури, яку проро-
кували ще Й.-В.Гете і В. Гюго. Хорватські письменники 50-60-х років 19 ст. не дотриму-
валися цієї концепції програмно і свідомо, але у своїх пошуках були до неї дуже близькі. 
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ЭКЗиСтЕнЦиаЛЬнЫЕ аСПЕКтЫ мЕтаФорЫ ТЕЧЕНИЕ 
в ХудоЖЕСтвЕнной ПроЗЕ «ЭПоХи руБЕЖа»

У статті розглядається метафора як засіб пізнання і естетичного відображення 
дійсності; аналізується широкий спектр значень, з якими співвідноситься метафора 
«течія» в художніх текстах «епохи зламу»; робиться висновок про те, в який спосіб 
метафорика дозволяє здійснити екзистенціальну інтерпретацію картин епохи. 

Ключові слова: екзистенція, метафорична мова, образи водної стихії, естетична 
функція метафори «течія».

В статье рассматривается метафора как средство познания и эстетического 
отражения действительности; анализируется широкий спектр смыслов, с которыми 
соотносится метафора «течение» в художественных текстах «эпохи рубежа»; делает-
ся вывод о том, каким образом метафорика позволяет осуществить экзистенциальную 
интерпретацию картин эпохи.

Ключевые слова: экзистенция; метафорический язык; образы водной стихии; 
эстетическая функция метафоры «течение». 

The article focuses on metaphor as a means of cognition and aesthetic reflection of reality; 
presents an analysis of a wide range of meanings correlated with the metaphor “current” in the 
borderline epoch literature. The author finds out how metaphor enables to give an interpreta-
tion of the epoch picture in terms of existence.

Key words: existence, metaphoric language, images of the water element, the aesthetic 
function of the metaphor “current”.

Современные исследования метафоры привели учёных к ряду интересных выводов, 
среди которых выделяется тезис о её связи с областью бессознательного, его архетипи-
ческой основой [1]. Обладая этим свойством, метафора получает доступ к тайнам пред-
метного мира, служит созданию его целостности. Она может обнаружить присутствие 
©   Белая Е.И., 2012
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в явлении не только множества различных смыслов, но и противоположных начал, а 
также охватить широкий спектр смыслов, с которыми соотносимо изучаемое явление. 
Метафора является средством расширения границ языка, а следовательно и человече-
ского сознания; через неё открываются глубинные основы реальности. Лингвистическая 
философия подступается к трактовке метафоры в терминологии квантовой физики. Это, 
по мнению И.В.Полозовой, может привести «не только к пониманию ее как языкового 
средства или элемента мышления, но… к утверждению ее онтологического значения…» 
[1]: согласно некоторым трактовкам квантовой теории, в основе мироздания лежит не 
вещество, а информация. 

Именно метафора является первичным средством репрезентации человеческого 
опыта и первичной формой мышления. Собственно философская метафора представляет 
собой соединение, с одной стороны, «вечных» тем и абстрактных смыслов, с другой сто-
роны — культурно обусловленных «оболочек» и конкретного содержания. Нобелевский 
лауреат В. Гейзенберг утверждал, что даже физик, «говоря о событии в мире атомов, не-
редко довольствуется неточным метафорическим языком и, подобно поэту, стремится с 
помощью образов и сравнений подтолкнуть ум слушателя в желательном направлении, а 
не к определенному направлению мысли» [1]. Это качество метафорического языка ока-
залось чрезвычайно ценным в период господства в литературе вульгарного социологиз-
ма, когда эстетическим приоритетом являлся показ злободневного. Г. Бёлль, противопо-
ставляя понятия «злободневное» и «действительное», отмечал: «Чтобы в злободневном 
увидеть действительное, нужно привести в движение нашу фантазию, силу воображе-
ния, дающую нам способность создать образ. Злободневное — ключ к действительному» 
[2: 681]. Действительность «эпохи рубежа» сегодня во многом открылась нам благодаря 
историческим документам и усилиям их исследователей. Но постичь то, каким видели 
действительное в злободневном писатели этого периода, позволяет использованная ими 
метафорика как средство экзистенциальной интерпретации картин эпохи, и в частности 
метафора течение. Образ водной субстанции в разных вариациях (река, море, волны, 
поток, бездна) «служит средством репрезентации разнообразных явлений действитель-
ности. Это и образ времени, и образ пространства, своеобразный хронотоп» [3: 59]. Река 
— амбивалентный символ, соответствующий как созидательной, так и разрушительной 
силе природы. С одной стороны, он означает плодородие, движение и очищение, а с дру-
гой — сигнализирует о препятствии либо опасности, связанной с потопом, наводнением. 
Один из вариантов заголовков романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» — «Рыньва». Это 
название «известной судоходной реки», на которой стоит город Юрятин, упоминается во 
второй книге романа. Оно образовано от слов языка коми «рын» (настежь) и «ва» (вода), 
что в целом означает «река, распахнутая настежь». Один из синонимов этого названия 
— «река времён, река жизни» [5: 43]. Вместе с тем это основополагающие философские 
метафоры, исходные для целого ряда художественных образов, воплощающих человече-
ское существование как течение между берегами Добра и Зла. «Уходили на вечный от-
дых те, кому пришло время, зарождались новые жизни; открывались новые раны, ныли, 
рубцевались; затихали вздохи и сменялись первой радостью; новые страхи вставали 
в сумеречный час; в потоке жизни барахтались люди, смытые с наскоро сколоченных 
плотов. Текла с привычным шумом река Времени…» [4: 603-604]. 

Примечательно, что в прозе первой трети ХХ века широко используется фольклор-
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ная поэтика относительно неизвестных и/или непонятных людям вещей и явлений, 
для отображения которых у них ещё не вызрело собственное, подкреплённое личным 
опытом слово. В этом случае тоже актуализируется метафора течения: «А вокруг жизнь 
новая била свежим ключом. Люди выпрямились. Глаза новым блеском горели» [7: 116]. 
Однако этот «приблизительный» метафорический язык помогает и рациональному ос-
мыслению новых идей, что овладели миром в «эпоху рубежа». Древнегреческие стоики 
объявляли Хаос водой. Эта же мысль проходит и в иных мифопоэтических традициях, 
что может быть обусловлено знакомством наших далёких предков с океаном, «удивлени-
ем и страхом перед яго безграничностью, колоссальной силой, неукротимостью, таин-
ственностью...» [6: 42]. Органична в этом смысле метафора течения, символизирующая 
хаос как разрушение социокультурной традиции. 

Центральной характеристикой любого общества является «баланс между публично-
стью и приватностью» [8: 51] как одна из социальных ипостасей извечного противо-
стояния Добра и Зла. Нарушение гармоничного соотношения между этими сферами 
— а оно как раз и характеризует «эпоху рубежа» — деформирует нормальное течение 
человеческой жизни, приводя в итоге к тоталитаризму. Г. Лебон в своей работе «Психо-
логия народов и масс» писал: «Словно река, которая вышла из берегов и которую не в 
состоянии удержать никакая плотина, идея продолжает свое опустошительное, величе-
ственное и страшное течение» [9]. Среди негативных результатов воцарения той либо 
иной идеи учёный отмечает образование спонтанных сообществ, аналогичных толпе, где 
«роль социальной связи играет гнев, а коллективизм не имеет иной цели, кроме осущест-
вления над определёнными индивидуумами какой-либо репрессивной санкции. К тому 
же, в толпе происходит затмение разума; толпа воссоздаёт мыслительные стереотипы 
и групповые реакции, свойственные первобытным сообществам. Такая группа нивели-
рует личность, так как подхвачена потоком коллективного безумства» [9]. За образами 
течения, потока в переходные периоды стоят преимущественно разрушительные перво-
источники, которые захватывают человека в бездну катастрофического распада. Новые 
жизненные реалии поставили обычного человека перед бездной существования — нет 
Бога, нет собственности, — значит, исчезли осмысленность и прочность бытия. Не зря 
в творческом мышлении дилеммы-смыслообразы омута, водоворота выступают в самых 
разных культурных формах — мифологической, философской, психологической. 

В символико-метафорическом ряде, использованном А.Блоком в статье «Интелли-
генция и революция», наиболее развёрнута экзистенциальная метафора бурного тече-
ния: «Революция… всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; 
она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невреди-
мыми недостойных; но — это ее частности, это не меняет ни общего направления по-
тока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот всё равно 
всегда — о великом» [10]. 

«Эпоха рубежа» катастрофично изменила привычное течение жизни. Как говорит 
обыватель в романе М.Осоргина «Сивцев Вражек», «прежняя жизнь хотя и была тоже 
дрянь, но была прочна» [4: 472]. В белорусской прозе актуализируется локус «стена» как 
некая грань между старым и новым. Его метафорика приобретает ещё большую напол-
ненность в связи с символикой стужи и бездны как художественными маркёрами разру-
шения гуманистических ценностей. «Вот если бы знать, что за той стеной. Не выломать 
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бы стены на мороз» [11: 389]. В романе П.Головача «Сквозь годы» в дискурсе героя про-
ходит мысль о творческом кризисе поэта, который «хотел бы видеть завтрашний день 
лучшим, но пока видит перед собой стену, глухую стену и не знает, что будет за ней. 
…Что, если за стеной бездна?.. И если бы это было только его собственной трагедией, 
но это же трагедия целого поколения людей…» [12: 374]. Понятие «бездна» родственно 
понятию омут (наиболее глубокое места в озере или русле реки). Один из гиперони-
мов к слову «омут» — провал. Дно в омуте обычно углублено течением или высверлено 
водоворотами. Водоворот в переводе на белорусский язык — «вір» (круговое, ворон-
кообразное движение воды на реке, возникающее от столкновения встречных потоков, 
либо глубокое, с ямой, место в реке, где происходит завихрение течения [13: 113]). И 
если в русском языке есть устойчивое сочетание «тихий омут», то в белорусском ва-
рианте оно невозможно даже как пример оксюморонного мышления. А это уже вопрос 
о национальной картине мира, об экзистенции народа. «У віру на калу» — так скажут 
беларусы о неустойчивой, неопределённой жизни. Образ водоворота непосредственно 
обусловлен и слабостью позиций устроителей нового общества, отсутствием «твёрдой 
почвы под ногами, того, на что можно было бы опереться» [12: 73]. Для рассуждающих 
героев М.Лынькова («На красных вырубках») вир — микромодель мироустройства, об-
ладающая не только философской значимостью, но и эстетической ценностью. Как всё, 
имеющее глубину, он амбивалентен. Глядя на него, делается до обморока страшно, но в 
то же время и легчает на душе. Он «очень красивый; и страшный… и притягательный: 
всё кружится, кружится, кружится… И днём и ночью. И тысячи лет. <…> Говорят, 
и Земля кружится, и мы с землёй кружимся… Вот и пойми всё — а отчего же оно кру-
жится?» [14: 170]. 

Человек — «живой обломок в бурном течении времени», — утверждает историк 
А. Дж. Тойнби [15: 9]. Это разносторонне отобразилось в названиях и коллизиях бе-
лорусской прозы. Апеллирует к образу потока П.Головач, создавая картину начала ХХ 
столетия, реалии столыпинской земельной реформы. «За словами о демократии брез-
жил, хоть пока и тускло, облик новой России». Но нерешённость земельного вопроса 
заслоняла этот облик нищенскими тенями голодных крестьян. «Они брели друг за другом 
толпами, и образ новой России исчезал, рассеявшись в потоке голодных людей…» [12: 
73]. В «кровавый водоворот» событий первой русской революции вовлечены герои одно-
именного рассказа Я.Коласа. Завертелся, как щепка в перевале, и не к тому берегу при-
стал» заглавный герой его рассказа «Балаховец». Как «щепки на волнах» в бурное время 
чувствуют себя герои рассказов Т. Гартного, объединённых в сборник с таким названи-
ем. То, что оним, образованный от названия определённой онтологической детали, спо-
собен метафоризоваться, свидетельствует его рассказ «Сымонка-инженер». Т. Гартный 
повествует о белорусском местечке Ступа, попавшем в 1915 году «в водоворот войны», 
которое за четыре года несколько раз переходило из рук в руки, будучи и жертвой, и сви-
детелем великих жертв. Сконструированный автором топоним, вызывая обоснованную 
ассоциацию с выражением «В ступе воду толочь», акцентирует внимание на преступной 
бессмысленности войны. 

Повесть Я.Коласа «Трясина» (в оригинале «Дрыгва») повествует о событиях на По-
лесье во время белопольской оккупации. Заголовок произведения символичен. Дрыгва 
— топь, зыбкое болотистое место. Объективно это символ опасности для оккупантов. 
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Однако Я.Колас в метафорической форме предупреждает и об изменившихся людских 
нравах. С людьми нынче следует быть осторожным, как на болотной дрыгве: ступишь 
не так — провалишься, не осмотришься — на гадюку наткнёшься… Начало поэмы 
Я.Коласа «Новая земля» («Мой родны кут, як ты мне мілы…») является своеобразным 
категорическим императивом для беларусов. Один из фольварков в повести «Трясина» 
писатель называет Виркутье (Віркуцце). Метафорическая природа данного топонима 
определяется присутствием в нём полярных, противоположных начал. Тихий, захолуст-
ный родной уголок вовлечён в водоворот исторических событий, в которых героям над-
лежит определить своё место. Диалектика «злободневного» как исторического события 
и «действительного» как его фатальной укоренённости в судьбе народа угадывается в 
текстовых фрагментах, не выходящих на первый взгляд за рамки описания приречных 
ландшафтов. «Река течёт вдоль самого местечка, и рядом с рекою, то выходя за ме-
стечко, то прижимаясь к самим местечковым старым разрушенным строениям, тя-
нутся окопы» [12: 119]. Граница, разделившая белорусские земли по условиям Рижского 
договора 1921 года, проходит в одной из деревень по реке (К.Чорный, «Батьковщина»), 
которая, в свою очередь, всегда делила эту деревню пополам. В результате деревня сей-
час «и там и тут». «Граница идёт так, как идёт речка. По речке граница пошла. И 
теперь на том берегу речки — там, а на этом — тут» [16: 420]. 

В прозе «эпохи рубежа» герой погружается в естественный жизненный поток (ху-
дожественную имитацию его) и ставится в универсальные ситуации испытания (идео-
логические дебаты, дружба, вражда, любовь, сыновство-отцовство, смерть), в которых 
он должен продемонстрировать свою личностную состоятельность. Но поскольку чрез-
вычайно интенсивны сила и скорость этого потока, то универсальные ситуации транс-
формируются в экстремальные, и это находит соответствующее выражение в поэтике 
произведений. Многозначна метафора водного течения в повестях молодого прозаика 
С.Барановых: как извечное проистекание жизни, витальность; как универсальная неот-
вратимость Судьбы и, вместе с тем, как неистребимое желание человека двигаться по 
индивидуальной личностной траектории. «…ничто против воды не может дышать. Её 
запирают, собирают в ларь, а остановить не могут. Она должна идти как день, как 
ночь. Она сама себе хозяин…» [17: 181]. Экзистенциальный смысл метафоры течения 
часто усиливается символикой мельницы, которая выступает в качестве локуса куль-
туры. Мы принимаем определение локусов культуры как «пространственных понятий 
(конкретных существительных), которые регулярно воссоздаются в текстах культуры 
и… метафоризируют некое свойство бытия» [18: 138]. Один из героев С.Барановых при-
знаётся: «Никогда не был бы мельником. Это же каждый раз жизнь свою около смерти 
ставить надо…» [17: 186]. «Злободневное» в данном эпизоде то, что мельничное колесо 
подхватило и погубило Максима-активиста, который нашёл у кулаков неучтённую зем-
лю. «Действительное» — реальность «великого перелома», губительная для хозяев и 
собственников. Как иронично писал В.Набоков, в советской литературе кулак почему-то 
чаще всего мельник. «У него толстый живот, он хитрый и жадный, сначала эксплуатиру-
ет бедняков, а потом, когда как гром Господень, настигнет его революция, он примыкает 
к кадетской партии, довольно бесстрашно — в своей грешной слепоте — ругает в глаза 
большевиков, которые пришли к нему реквизировать муку и мельницу, и надлежащим 
образом гибнет от удара штыка в его толстый живот» [19]. Символически мельница, как 
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и хутор, выступает своеобразной опорой индивидуальности в нивелирующей её дей-
ствительности. 

Жёсткое программирование общественного развития, к которому стремилась тота-
литарная система, возлагая надежды на искусственное навязывание заидеологизирован-
ных взглядов на мир, практически недосягаемо. Об этом заявляла художественная проза 
первых и подтвердил опыт последних десятилетий ХХ века. Высказанное «неточным 
метафорическим языком», данное утверждение становится ещё более убедительным. Об 
этом свидетельствует оппозиция распространённых в поэтике того времени символов, 
творчески интерпретированная белорусским учёным М.Тычиной: «Уже и тогда, когда… 
“наш бронепоезд”, который то “стоял на запасном пути”, то, внушая страх, летел впе-
рёд — “в Коммуне остановка”, глубокое течение жизни так или иначе, в той или иной 
форме заявляло свои права на существование» [20: 69]. Учёный идентифицирует мета-
фору течение как утверждение стихийной силы самопорождающего потока жизни и не-
ограниченных креативных возможностей человека [20: 48] в противовес выбору «новых 
людей» жить исключительно рассудком и «глубинами воли» [12: 6]: ибо «стоит поте-
рять уверенность, и тело начинает идти ко дну» [12: 67] даже вопреки умению плавать. 
Чувство страха перед «чёрной бездной» чуть не стоило жизни профессору Голынскому 
(П.Головач, «Сквозь годы»), который вряд ли смог бы переплыть «на другую сторону 
озера», не приди ему на помощь большевик Будник… Однако профессору пришлось 
вслед за спасителем вернуться на исходный берег. «Первым на ноги стал и полез на берег 
незнакомец. С берега он наклонился, чтобы подать Голынскому руку» [12: 67]. Этот эпи-
зод, безусловно, выходит за рамки «злободневного». Тем более что роман «Сквозь годы», 
пожалуй, единственный, в белорусской прозе «эпохи рубежа», где в символико-метафо-
рическом плане ставится проблема эмиграции как выбора научной интеллигенции. 

В поэме Я.Коласа «Новая земля» есть строки, посвящённые собрату по перу, которые 
в контексте нашей статьи могут быть поняты без перевода: «Мой мілы Янка, мой Купала, 
ў агульны вір нас доля ўгнала…» [21: 469]. И, думается, метафоризация писателем судь-
бы как водоворота основывается не только на трудностях и испытаниях, связанных со 
сложностью политической ситуации в белорусском крае. Речь идёт об усложнившемся 
выборе Поэта и Гражданина. С осознанием этого М.Волошин писал в статье «Россия 
распятая»: «Нет ничего больее тяжёлого, чем найти слова, формулирующие современ-
ность. Художественное слово не терпит той условности, поверхностной, газетной прав-
ды, в которой изживается нами каждое текущее мгновение. Для того, чтобы увидеть со-
временность в связи с общим течением истории, надо суметь отойти от неё на известное 
расстояние» [22: 457]. По мнению Волошина, творческий ритм — это размеренное дви-
жение гребца против «реки времён» [22: 457]. В то же время он предупреждал: «Такое 
популярное среди поэтов нашего времени улавливание “ритма современности” есть не 
более чем один из видов малодушного приспособления к непонятным и жутким ката-
клизмам, пассивное отдание себя течению времени, которое всегда относит назад» [22: 
457]. Та же проблема волновала и молодого белорусского прозаика Л. Калюгу, который 
высказал справедливо-ироническую мысль о положении художника в эпоху вульгари-
зации. «Ловкость нужна во всём. Надо быть лёгким, чтоб не пойти на дно в кипучем 
нашем водовороте. Надо быть подвижным, чтобы ежеминутно тебя в самой изящной 
позе видели на поверхности» [23: 117].



343

Таким образом, метафора не только выполняет эстетическую, аксиологическую, но-
минативную функции, но и обладает богатыми эвристическими возможностями. Пред-
ставляющая собой результат соединения самых разнообразных идей, метафора течение 
органична для литературы переходных периодов. Её приоритет обусловлен возможно-
стью сочетать конкретно-историческое и универсальное в процессе репрезентации дей-
ствительности, а декодирование смыслов в современных условиях даёт представление 
об особенностях экзистенции личности в «эпоху рубежа». 
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нЕоЛогіЗми Ліни КоСтЕнКо
(На матеріалі роману «Записки українського самашедшого»)

Стаття присвячена лексико-семантичному аналізу неологізмів у прозовому романі  
Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» (К., 2010). На матеріалі нових слів 
та значень, дібраному шляхом суцільної вибірки, проаналізовано контекстуальне ото-
чення, характер номінацій, запропоновано тлумачні словникові статті для загально-
мовних неологізмів та неосемантизмів. 

Ключові слова: неологізм, неосемантизм,  Ліна Костенко.
Статья посвящена лексико-семантическому анализу неологизмов в прозаическом 

романе Лины Костенко «Записки українського самашедшого»  (К., 2010).  На мате-
риале новых слов и значений, собранном путем сплошной выборки, проанализировано 
контекстуальные поля, характер номинаций, предложены толковые словарные статьи 
для общеязыковых неологизмов и неосемантизмов.

Ключевые слова: неологизм, неосемантизм, Лина Костенко.
The article is devoted to the lexical-semantic analysis of new words in Lina Kostenko’s prose 

novel «Memoirs of the Ukrainian crazy» (Записки українського самашедшого) (K., 2010). 
Contextual fields, character of nominations has been analyzed and monolingual dictionary 
entries for the neologisms and neosemantisms of common language has been proposed based 
on the material of new words and meanings, collected by continuous sampling.

Key words: neologizm, new word, Lina Kostenko.

Лексикон української мови поповнюється новими словами щоденно, тож неологіч-
ні пошуки в українській лінгвістиці сьогодні, як ніколи, перспективні й потрібні. Акту-
альність цієї справи підкріплена також і перманентною потребою неографічних праць: 
словникових матеріалів, реєстрів тощо.  

Джерела пошуку неологізмів найрізноманітніші – від усного мовлення (в тому числі 
й графічно відображеного за допомогою комунікативних сервісів мережі Інтернет та мо-
більних телефонів) до творів визнаних майстрів художнього слова. 

Безперечно, прозовий роман Ліни Костенко «Записки українського самашедшого», 
що вийшов друком у 2010 році, став важливим джерелом для неологічних пошуків. Охо-
пивши певний далеко не найспокійніший відтинок сучасного життя на українській землі, 
цей роман більше схожий на записки в блозі. А відтак, мова твору сучасна, максимально 
наближена до сьогоденних реалій, подекуди не зовсім нормативна. 

У пропонованій статті спробуємо розглянути лесико-семантичний зріз виявленої у 
романі нової лексики. Вибірка слів, не зафіксованих або зафіксованих з іншим лексич-
ним значенням сучасними тлумачними словниками, була здійснено наскрізно. Загалом 
опрацьовано та проаналізовано дев’яносто слів.

©   Балог В.О., 2012



346

Переважна більшість неолексем вжита в прямому значенні, наприклад: адоратор1, 
антинація, бабком, балабольчик, барабанник, дзьобатенький, знікчемлювати, 
зударитися, ?категоризм, ?метеозалежний, моноцентричність, мордолупцювання, 
набринькувати, навзгинці?, натулити, постажуватися, упадальник, харизмат, хляпа  
та ін.

П’ятнадцять відсотків вибраної лексики становлять слова у переносному значення, 
зокрема:

вегетуватися  (У нас немає людини, яка б думала солідарно. Зате є понад сотню 
партій, які вегетуються й конфронтуються), вигарцьовувати (Вигарцьовує московська 
попса), вщеплювати (Він [Папа Іоан Павло ІІ] повернув мені щастя бути належним до 
такого народу, а то ж у мене його весь час віднімали, вщеплювали мені у свідомість, 
що мій народ не гордий, що він упосліджений, все стоїть на колінах і ніяк не встане..), 
дзумкотіти (Дзумкотять комп’ютерні ігри), здиригувати (Вже навіть не війни, не між-
народні конфлікти, не гарячі точки, – а глобальне протистояння непримиренних світів, 
де невидимі диригенти можуть здиригувати війну цивілізацій), насюсяти (А всі разом 
хочуть насюсяти на великих, витерти ноги об попередників, проголосивши у тональнос-
ті язикатої Хвеськи: «Літератури у нас нема»), підмінований (Я вже весь підмінований 
тими дзвінками і звуками), просотаний (Все просотане всесвітньою павутиною, елек-
тричними струмами, радіомагнітними хвилями)  та ін.

Значна частина лексем ужита в первинному значенні, часто має моносемічну харак-
теристику. Лексеми цієї категорії можна розділити на дві групи: загальномовні неологіз-
ми (пропонуємо розроблені тлумачення цих слів), наприклад:

Веб-серфінґ. Вправне користування гіпертекстовими технологіями мережі Інтернет. 
Ну якщо він [Тинейджер] вже вийшов у Мережу, ти теж мусиш вчитися веб-серфінґу. 
Інший контекст: До речі, .. «новачки» так захопилися веб-серфінґом в Інтернеті, що 
дуже швидко нагнали в своїх комп’ютерних навичках вже досвідчених користувачів 
(Google, 2010).

Гопакедія. (іронічно) Показове відтворення українських обрядів у національних кос-
тюмах (перев. під час офіційних церемоній). Попереду, за ритуалом, гопакедія в шарова-
рах, у віночках і плахтах, несе кошики з квітами. Інший контекст: А тут [на телебаченні] 
як не порнографічний шабаш, то етнографічні гопакедії (Google, 2010)2.

Засейвити. Зберегти. Я хотів би цю дружбу засейвити — час летить, малому по-
трібен старший товариш.

Знікчемлювати. Робити кого-н. нікчемою, принижувати. Хоч би як вона того «чело-
века» знікчемлювала, як би його не принижувала, а в нього все була ілюзія, що він звучить 
гордо. 

Зударитися. Зійтися з ким-н. у бійці. А хлопці у нас хоробрі, схопили, що було під 
рукою, хитнули кордон міліції, зударились, розлютувались, когось уперіщили дрюком, а 
кого й металевим прутом. 

Кнюпати. Натискати на клавіші. Малий вже сидить у чатах, кнюпає на клаві як за-

1  Слова та цитати подаємо без указівки на сторінку книги, оскільки в дослідженні використову-
вали електронний варіант роману. Електронна адреса доступу: http://lib.rus.ec/b/260940/read. 

2 Подаємо тільки два контексти як приклад функціонування неологізму поза текстом досліджу-
ваного роману.
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нравський юзер, а часом трапиться якийсь ґлюк, звертається до нього [Тинейджера], 
а не до мене.

Метеозалежний. Який реагує на погодні умови. Я людина не метеозалежна, та й 
то відчуваю.

Моноцентричність. Наявність тільки одного центра зосередження чого-н. У коло-
ніальному становищі нації, мови, в моноцентричності імперії, чи відторгнення генія 
зумовлене також і специфікою питомого реципієнта?

Напродукувати. Багато виробити, виготовити, випустити чого-н. Це ж треба так 
скористатися свободою, щоб напродукувати стільки сміття!

Псевдосоціалізм. Несправжній соціалізм. Чи я мушу терпіти, щоб ця квазідемокра-
тія нищила мене не згірш, як той псевдосоціалізм?! тощо

та авторські новотвори (подаємо тільки контекст):
Розумію, чому теща любила цей балабольчик на кухні. (Про радіоприймач).
Взагалі-то щоденник — жанр особистих записів. А яке моє особисте життя, і чи 

буває воно в одружених? Записувати, як тебе жінка пиляє, як засмоктують будні? Це 
вже був би не щоденник, а буденник.

Учора передавали інтерв’ю з одним російським психотерапевтом, він говорив про 
диспластику людини і диспластику ситуацій. 

Тільки наукова дідорня може вважати, що загадка скрипки Страдіварі – це всього 
лише особливий склад лаку, а кохання – хімічний коктейль у голові на пару років чи мі-
сяців. 

У місті справжнісінький льодопад.
Йде якась планомірна лярвизація країни.
Звісили червоний прапор з балкона, махали ним під час сесії, депутати знавісніли в 

дискусіях, було велике мордолупцювання.
Наступне покоління на них озирнулося, а ще наступніше хвицнуло ратицями й за-

було.
І я подумав — от якби й у нас не говорили, а пересвистувались. Бо стільки вже на-

говорено, до цілковитої втрати смислу. Та ще й якоюсь мовою недолюдською, сурогатом 
української і російської, мішанкою, плебейським сленґом, спадком рабського духу і недо-
лугих понять, від чого на обличчі суспільства лежить знак дебілізму, — а при чому ж 
тут я?

У нас є два крени в не-істину3.
Австралійці ж виходили з аборигенами, просили у них пробачення за всі кривди і 

утиски від новонаселенців.
Я людина XX століття, принаймні півмене залишилося там.
По-моєму, тут уже потрібні не політологи, а політпатологи.

3 Сучасна мовна картина засвідчує подібні новотвори, зокрема, їх фіксують різні неологічні 
словники: невипадковість, неголосування, недопуск, неканонічність, нелегітимність, 
непідвищення, непідприємець, непрогнозованість, непродажність, нереєстрація, нероблення, 
несприйняття, нетутешність [5; 146-155]; неліквід, ненорматив, непередовик, непопулярщина, 
нерозум’я [3; 76-79] тощо. Деякі дослідники вважають таку тенденцію наслідком одного з чинників 
мовного оновлення: інтелектуалізації сучасної української мови. “Прикладом розрядів лексики, яку 
активно включено до процесу інтелектуалізації, можуть слугувати ряди похідних іменників та при-
кметників із заперечною часткою не в ролі префікса” [1; 79].
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Один всія України, і другий всія України. В очах двоїться ― хто ж із них усіїший?4

Дивиться, як-із-космосу-і-ніяких-позивних.
Серед неологізмів Ліни Костенко спостерігаємо неосемантизми, які також поділяємо 

на дві групи: зафіксовані тлумачними словниками з іншим значенням та незафіксовані 
лексеми, вжиті в новому значенні, відмінному від значень, що трапилися нам під час 
аналізу інших контекстів (як приклади подаємо розроблені нами словникові статті для 
тлумачного словника). 

Неосемантизми:
ЕМАНСИПЕ, невідм., с., розм. Емансипація. Якось перетриваємо мамине емансипе 

(ВТССУМ(Б): емансипована жінка).
ЖИТТЯ, я, с., розм. У комп’ютерній грі – один з декількох етапів, що триває до втра-

ти героя, предмета тощо. — Скільки життів ще залишилося? — питає малий (СУМ, 
ВТССУМ, ВТССУМ(Б): 1. Вища форма існування матерії, найхарактернішими рисами 
якої є обмін речовин, самооновлення, самовідтворення. || Існування всього живого; прот. 
смерть. 2. Стан живого організму в стадії розвитку, зросту. 3. Період існування кого-не-
будь; вік. || Все пережите, зроблене людиною за час її існування; біографія. 4) Спосіб 
існування кого-небудь. 5. Жива істота. 6. перен. Про щось дороге, необхідне, важливе. 7. 
Прояв фізичних і духовних сил живих істот. 8. Пожвавлення, рух, посилення діяльності 
живих істот. 9. Сукупність явищ, що характеризують існування, визначають розвиток 
чого-небудь. 10. Те, що реально існує; дійсність).

МАТРОНАЛІЇ, матроналій, т. мн., перен. Жіночі зібрання. Не люблю я цих фемініс-
тичних матроналій (ВТССУМ(Б): іст. Свято матерів, яке справляли римські жінки 1 
березня).

СВИНСТВО, а, с., збірн. Непорядні, нечемні, невдячні люди. Уявляю собі, як ті люди 
в далеких вимираючих селах, де вже ні школи, ні клубу, ні бодай фельдшерського пункту, 
як у кого є старенький телевізор, — дивляться, наче з іншої планети, ці трансляції зі 
столиці, — як тут жирує бомонд, на їхній біді розпаношіле свинство, в блиску й розко-
шах нічних клубів, ресторанів, світських вечірок (ВТССУМ, ВТССУМ(Б): розм. 1. Бруд, 
неохайність; відсутність культурних навичок, невігластво. 2. Непорядний, низький вчи-
нок; нечесна, підступна поведінка; неподобство).

4 Сучасні неологічні процеси засвідчують також появу цікавих варіантів прикметників 
або ад’єктивованих слів у формі вищого та найвищого ступенів порівняння (див. також слово 
наступніший, подане вище у цьому переліку). Особливістю таких новотворів є те, що вони 
належать до класу відносних прикметників, яким не властиві форми вищого та найвищого 
ступенів. Наприклад: айабсолютніший (Мертве людське тіло – це найабсолютніше зі згаданих 
відхилень. Воно не може пересуватися й говорити, воно пасивне і байдуже до всього, не здатне 
бути подразненим. – Ю. Андрухович, Дванадцять обручів); найбюджетніший (Керівник області 
охарактеризував ситуацію, що складається на “найбюджетнішому напрямку”, щодо виплати в 
регіоні заробітної плати працівникам державних установ, медикам, освітянам тощо. – Урядовий 
кур’єр); наймузикальніший (У ньому [“Кобзарі” Т. Г. Шевченка] – сила інтелекту Поета, 
його оригінальне, творче бачення світу ліпить художню форму небаченої новизни, модерну і 
народну водночас, свіжу і вільну, експресивну і мелодійну. Недарма Шевченкові належить слава 
одного з наймузикальніших світових поетів – Високий замок, 9.03.2010); найпомідорніший 
(Найпомідорніша томатна паста – з реклами); найреволюційніший (Днями прозвучала і ще одна, 
найреволюційніша, заява Тігіпка, що по суті оголошує війну “тіні” в українській економіці – День, 
5.03.2010); опозиційніший (Опозиція: хто опозиційніший? – Кореспондент, 9.03.2010).
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СУВЕНІРНИК, а, ч. Продавець сувенірів. Швидко розходяться сувенірники 
(ВТССУМ(Б): Майстер з виготовлення сувенірів).

Неологізми-неосемантизми:
ВІРТУАЛ, у, ч., рідко, розм., сленг. 1. Особа, яка віддає перевагу спілкуванню у вір-

туальному просторі. Пояснювати треба віртуалам, що вони віртуали і чим реальна ді-
яльність відрізняється від віртуальної (Google, 24.05.11). 2. Віртуальний образ певного 
об’єкта. Екотел – новий віртуал від UMC (Google, 25.05.11). 3. Віртуальна реальність. 
Ретируюсь у сусідню кімнату і виходжу у віртуал.

ЗАБОМБИ ТИ, лю, иш, док., кого-що. 1. Здійснити бомбову атаку, закидати бомбами. Хо-
тіли забомбити реактор, щоб швидше згорів чи що? (smoloskyp.livejournal.com, 07.06.11). 
2. перен., сленг. Здійснити інформаційну атаку. Ми повинні забомбити Мінтранс листами 
(Google, 07.06.11); // Надати багато інформації за короткий час, повідомити багато новин. 
Газети забомбили свідомість. 3. сленг.  У мистецтві графіті – швидко розмалювати об’єкт. 
Ось і докази їхнього малярського таланту та шаленого бажання забомбити одеську  
стіну (Google, 26.04.11) та інші.

Ліна Костенко, витворивши або використавши відомі, але ще не фіксовані слова, 
влучно і красиво доповнила деякі синонімічні ряди: адоратор,  упадальник (до при-
хильник, залицяльник); барабанник (до барабанщик); знікчемлювати (до принижувати); 
харизмат (до харизматик); хляпа (до сльота); збагатила мову прислівниками: вспак, 
навзгинці, навмируще, паліативно, по-наськи, сомнамбулічно, ступорно, техногенно, за-
повнивши лакуни у відповідних словотвірних рядах.
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КаЗКовий наратив у СвітЛі КогнітивноЇ наратоЛогіЇ

У статті розглядаються особливості презентації свідомості в наративі, зокрема, 
взаємозв’язок між дією та думкою, а також колективні думки та подвійно обрамлені 
наративи. Проаналізована взаємодія просторів та сил, які впливають на події, на при-
кладі казкового наративу.

Ключові слова: когнітивна наратологія, обрамлений наратив, подвійно обрамлений 
наратив.

В статье рассматриваются особенности презентации сознания в нарративе, в 
частности, взаимосвязь между действием и мыслью, коллективные мысли и дважды 
обрамленные нарративы. Проанализировано взаимодействие пространств и сил, кото-
рые оказывают влияние на события, на примере сказочного нарратива.

Ключевые слова: когнитивная нарратология, обрамленный нарратив, дважды об-
рамленный нарратив.

The article analyzes  the peculiarities of presentation of consciousness in narrative, in 
particular, the relationship between action and thought, shared thought and doubly embedded 
narratives. Interrelations between spaces and forces determining events are examined in fairy 
tale narrative.

Key words: cognitive narratology, embedded narrative, doubly embedded narrative.

Метою когнітивної наратології є дослідження наративів шляхом когнітивного моде-
лювання. Наративний дискурс є певною послідовністю (подій, станів, об’єктів) у про-
сторі та часі. Для цього виду дискурсу характерною є розбіжність перцептуальної та 
концептуальної репрезентації окремої події в просторі (подвійна репрезентація), тобто 
розходження між конкретним феноменологічним часом та місцем читача та віддаленим 
і абстрактним часом та місцем наратора. На думку Д. Германа, основними питаннями, 
на які має дати відповідь когнітивна наратологія, є наступні: Які когнітивні процеси 
сприяють розумінню наративу, дозволяючи читачам, глядачам чи слухачам створювати 
ментальні моделі світів, які викликають в них історії? Яким чином вони використовують 
інформацію, представлену медіаторами, для реконструкції хронології подій, темпораль-
но-просторових відносин, персонажів, які беруть участь в даних подіях [1: 6]?

Важливим питанням, яке належить до сфери когнітивної наратології, є презентація 
свідомості в наративі. Яким чином конструюється свідомість вигаданих персонажів на-
©   Єфименко В.А., 2012
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ратором та читачем тексту? На думку А. Палмера [2], традиційний підхід до аналізу мов-
леннєвих категорій надає перевагу категоріям прямої думки та вільної непрямої думки, у 
той же час не приділяючи достатньо уваги наративним звітам про акт мислення, які скла-
дають переважну більшість наративів. Крім того, при надмірному звертанні до вербаль-
ного компоненту практично неохопленими аналізом залишаються епізоди свідомості, які 
не є внутрішнім мовленням і які передають емоції, почуття, судження, навички персона-
жів тощо. Опис поведінки дійових осіб при передачі мотивації та намірів також відіграє 
важливу роль при конструюванні свідомості персонажів нараторами та читачами.

А. Палмер виділяє наступні функції наративного звіту про акт мислення:
• презентація різноманітних процесів, які відбуваються в свідомості: внутрішнє мов-

лення, сприйняття, відчуття, емоції, візуальні образи;
• презентація латентних станів свідомості, таких як відношення, оцінки, знання, на-

вички, вірування, бажання тощо;
• презентація персонажа та його особистості;
• підбиття підсумків та опис подій, що охоплюють великий проміжок часу, з викорис-

танням панорамного погляду або телескопічної перспективи;
• представлення довідкової та контекстуальної інформації: так званого негативного 

знання (інформації, яка відома наратору, але невідома персонажу), припущень.
• представлення групових або спільних думок;
• вираження консенсусу;
• інтерпретація, аналіз та судження [2: 81].
Читачі з окремих уривків тексту виділяють місця, що передають свідомість певно-

го персонажа, вибудовуючи так звану безперервну свідомість (continuing consciousness). 
Результатом застосування фрейму безперервної свідомості стають обрамлені наративи 
(embedded narrative). Обрамлені наративи включають різноманітні перцептивні та ког-
нітивні точки зору, ідеологічні погляди, згадки про минуле, плани на майбутнє, віруван-
ня, бажання, наміри, мотиви дійових осіб та інші компоненти індивідуального наративу. 
Вони перегукуються з баченням художнього твору як поліфонії голосів М. Бахтіним. 
Фрейм безперервної свідомості та обрамлені наративи співвідносяться наступним чи-
ном: перший є засобом, за допомогою якого будується свідомість персонажів, останні є 
результатом даного процесу.

На думку А. Палмера, підхід до аналізу свідомості, який передбачає використання 
обрамлених наративів, є цінним з декількох причин: це є детальний та чіткий підхід до 
всього комплексу свідомості персонажа, який дозволяє уникнути фрагментарності попе-
редніх підходів; свідомість персонажів розглядається не лише як презентація їх власного 
внутрішнього мовлення у вигляді прямої та вільної непрямої думки, але і як презентація 
ментального функціонування персонажа наратором, зокрема у вигляді наративного зві-
ту про акт мислення; нарешті, тут значна роль відводиться читачеві, який реконструює 
сюжет шляхом попередніх припущень та гіпотез стосовно обрамлених наративів персо-
нажів [2:185].

 М.-Л. Райан під обрамленим наративом розуміє будь-яку оповідь, яка виникає в сві-
домості персонажа та відтворюється в свідомості читача [3: 320]. Дослідниця вважає, що 
вивчення обрамлених наративів варто проводити на прикладах творів, що відносяться до 
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жанрів з найбільш канонічними структурами сюжету, такими як народні казки, шпигун-
ські оповідання, трагедії та комедії помилок.

Вивчення обрамлених наративів персонажів - це вивчення їх свідомості та одночасно 
вивчення контексту цієї свідомості, вивчення ментальних процесів та дій одного персо-
нажа поруч із свідомостями інших персонажів. Наратор вдається до передачі свідомос-
ті дійової особи тоді, коли потрібно пояснити його певні дії. М.-Л. Райан зазначає, що 
аналіз казок продемонстрував, що обрамлені наративи, які не отримали реалізації, як 
правило повністю передаються наратором, тоді як реалізовані обрамлені наративи час-
то-густо залишаються імпліцитними для того, щоб уникнути дублювання з описуваними 
подіями [3: 328].

А. Палмер виділяє наступні підкатегорії фрейму свідомості: континуум дія - думка, 
групові або колективні думки та подвійно обрамлені наративи [2: 205]. Взаємозв’язок 
між думкою та дією виявляється в тому, що подекуди твердження про дії можна деко-
дувати у твердження про свідомість, часто до опису дії входить ментальна подія (на-
приклад, прийняття рішення, виникнення бажання тощо), яка її супроводжує. Про тіс-
ний зв’язок між думкою та дією свідчить так званий атрибутивний дискурс, який, за 
визначенням Дж. Принса, є дискурсом, що супроводжує прямий дискурс персонажа та 
уточнює акт мовця, а також інколи вказує на різноманітні риси даного акту, персонажу, 
місця дії тощо [4: 7]. Особливістю цих конструкцій є те, що вони одночасно описують і 
дії, і надають інформацію про функціонування свідомості дійових осіб. Опис дії можна 
назвати індикативним, адже вона вказує на стан свідомості, який її супроводжує. Варто 
зазначити, що у літературі постмодернізму індикативний опис є не надто поширеним 
прийомом. Більш поширеним є наративний звіт про акт мислення, однією з функцій яко-
го є пояснення поведінки персонажів, причин їх дій тощо.

Групові або колективні думки - це думки, які одночасно виникають у невеликої (від 
двох осіб) групи персонажів в результаті спільно прийнятого рішення. Вони можуть роз-
глядатися в якості сполучених (поєднаних) обрамлених наративів. Дії, які лежать в осно-
ві колективних думок, можуть бути спільними або конкуруючими. Важливою функцією 
такого типу думок є формулювання та підтримання групових норм та цінностей.

Подвійно обрамлені наративи (або рекурсивні вставки згідно з термінологією М.-Л. 
Райан), коли свідомість одного персонажа містить свідомість іншого, поруч із обрам-
леними наративами, є невід’ємною рисою індивідуальності літературних персонажів. 
Взаємовідносини між обрамленими наративами та подвійно обрамленими наративами 
можуть носити різноманітний характер: вони можуть співпадати або демонструвати роз-
біжності, конфліктувати та узгоджуватися. У випадку розбіжностей подвійно обрамлені 
наративи бувають більш або менш точними, ніж обрамлені наративи. Розрізняють на-
ступні види подвійно обрамлених наративів: індивід - індивід, індивід - група, група 
- індивід та група - група [2:233].

Читачі використовують інформацію, отриману в реальному світі, для оцінки знань, 
які містяться у свідомості вигаданих персонажів. Оцінка свідомості вигаданих персо-
нажів та застосування фреймів є різновекторними процесами. Наприклад, при першій 
зустрічі або при першій згадці про певний персонаж формується фрейм персонажа, це 
відбувається згори донизу. По мірі розгортання тексту даний фрейм поповнюється спе-
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цифічною інформацією про цього персонажа, причому даний процес спрямований знизу 
догори. Схожим чином відбувається при висуненні певного припущення стосовно пер-
сонажа, яке модифікується відповідно до подальшої інформації. Більша частина інфор-
мації, яку читач отримує з тексту, не є чітко викладеною, і саме завдання читача полягає 
в тому, щоб перетворити розрізнені факти у зв’язну розповідь.

Світ оповіді, тобто світ, населеним персонажами, які створюють оповідь, має низку 
характеристик. По-перше, він носить аспектуальний характер, адже кожен персонаж роз-
глядає його під власним кутом зору, інакше не виникало б конфліктів та самої оповіді. 
Так само і свідомість персонажів, яка існує в свідомості інших персонажів, розглядаєть-
ся з різних точок зору. Крім того, читач для розуміння текстів художніх творів повинен 
мати певний обсяг знань не лише про реальний світ, а й про вигаданий світ літературних 
творів, який Л. Долезел називає «fictional encyclopedia’” [5: 177]. Будь-яка оповідь, навіть 
найдетальніша, містить безліч пробілів і є лише частковим та обмеженим описом світу 
оповіді. Оповідь завжди є неповною, тому що неможливо перерахувати усі факти, які 
стосуються світу оповіді. Саме завданням читача є заповнення тих пробілів інформації, 
які видаються йому важливими, за допомогою фреймів, скриптів та інших засобів, необ-
хідних для розуміння тексту. Ще однією характерною рисою світу оповіді є, з одного 
боку, його незалежність від реального світу, а з іншого боку, наявність у ньому базових 
когнітивних фреймів реального світу, за допомогою яких створюється певне одноманіття 
вигаданих світів, що дає можливість доступу до них.

На думку П. Брандта [6: 9], у кожній історії наративний світ можна представити як 
послідовність просторів подій (event spaces), тобто місць, які визначаються за локатив-
ними ознаками або описами, і де герої пов’язані (активно або пасивно) з грою конфлік-
туючих сил, які здійснюють на них вплив у певний час оповіді. Існує взаємозв’язок між 
просторами та силами, який дозволяє простежити серію динамічних просторово-часо-
вих положень, завдяки яким історія отримує значення. Тобто простір події - це просторо-
ва рамка, яка охоплює наративний зміст історії.

А: Місто
А1. Прибуття посланця від Анни - фатальна каузативна сила. А2. Небажання Лізел 

їхати до бабусі - агентивна інтенційна сила. A3. Соціальне положення Лізел, зокрема 
перспектива отримання спадку -тривіальна каузативна сила.

Б: Дорога до замку
Б1. Лізел відправляється в дорогу - агентивна інтенційна сила. Б2. Карету супрово-

джують вовки - фатальна каузативна сила.
В. У замку
81. Вечеря з Анною - тривіальна каузативна сила.
82. Зустріч з вовком вночі - фатальна каузативна сила.
83. Бажання втекти із замку - агентивна інтенційна сила.
84. Розкриття таємниці Анни - фатальна каузативна сила.
Г: Земля вовків
Г1. Перетворення Лізел на вовчиху - магічна інтенційна сила.
Г2. Лізел слідом за Анною прямує до Землі вовків - агентивна інтенційна сила.
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Схематично взаємозв’язок між просторами та силами виглядає наступним чином:

Таким чином, підходи до літературних творів з точки зору когнітивної наратології 
дозволяють прослідкувати взаємодію просторів та сил, які діють в даних просторах та 
впливають на розвиток подій. Це створює наративну динаміку твору та відіграє важливу 
роль в його інтерпретації. Стосовно передачі свідомості персонажів з використанням об-
рамлених наративів, то свідомість розглядається тут не лише як презентація їх власного 
внутрішнього мовлення, але і як презентація ментального функціонування персонажа 
наратором, а також допомагає читачу реконструювати сюжет твору. Заслуговують на 
більш детальний аналіз такі підкатегорії фрейма свідомості, як континуум дія - думка, 
колективні думки та подвійно обрамлені наративи.
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(Київ, Україна)

уКраЇнСЬКий СимвоЛіЗм: тЕорЕтичний оБриС

У статті досліджується український символізм у вітчизняному літературознав-
стві, його особливості та специфіка, а також різні підходи до його вивчення.

Ключові слова: символізм, національні особливості.
В статье исследуется украинский символизм в отечественном литературоведении, 

его особенности и специфика, а также различные подходы к его изучению.
Ключевые слова: символизм, национальные особенности.
The article deals with the analysis of Ukrainian symbolism, its peculiarities and specific 

character, and also different ways to study it.
Key words: symbolism, national features.

Український символізм хронологічно був явищем запізнілим. Національне відро-
дження початку ХХ століття, свіжий подих нових віянь з Галичини і Заходу спричинив 
бурхливий період творчих та естетичних шукань в мистецьких колах, підводив молодих 
митців до потреби самовизначення й визнання українського мистецтва як самодостат-
нього складника загальноєвропейських культурних зрушень. Саме тому на концепт сим-
волізму в Україні мав великий вплив національний фактор, умови духовно-культурного 
розвитку та національні традиції. Бурхливий, але нетривалий розквіт сприяв терміноло-
гічній недиференційованості модерних напрямів, призвів до відсутності глибокого теоре-
тичного вивчення символізму, а ті теоретичні статті, що маємо (О.Луцького, М.Євшана, 
М.Сріблянського) були спрямовані на пропагування вже існуючих у Європі ідей з метою 
ввести українську літературу в світову, позбавити її провінціоналізму, залучити до новіт-
ніх культурних процесів. Водночас було зрозуміло, що французька естетична формула 
не може бути прийнятою повністю на теренах української землі. Серед популяризаторів 
символізму можна також назвати В.Щурата, В.Стефаника, Лесю Українку та О.Маковея. 
Одначе в цей час західноєвропейський символізм вже перетнув найвищу точку свого 
розквіту, що підкреслює асинхронність розвитку світового літературного процесу [1: 
131].  Теоретичні маніфести молодомузівців Галичини і хатян Наддніпрянщини своїм 
змістом тяжіли до літературно-естетичних принципів європейського символізму, хоча і 
вважаються деякими вченими перед символістськими [2: 60; 3: 21]. Їх діяльність мала 
помітний вплив на українську літературу 20-х років та на окремих митців аж до кінця 
40-их років. Так, хоч П.Карманський, Г.Чупринка, М.Жук та М.Вороний близько сприй-
няли заклик до “чистого мистецтва”, доля країни того часу їх також хвилювала. Особли-
вості національного символізму знайшли вираження в ліриці О.Олеся, який майстерно 
поєднав у своїх драматичних творах естетизм з громадянськими мотивами, народними 
ідеалами правди і справедливості, правом народу на самовизначення та самостійне існу-
вання [4: 71; 5: 12]. Велику роль у творенні національної формули грала символіка усної 
української народної творчості.
©   Зіневич В.В., 2012
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Українських символістів більш за все турбували питання культурософського плану, 
питання “нової української культури” та відношення між особистістю і світом. Так, для 
М.Євшана ідея нового мистецтва як естетичної культури базується на думках Ніцше про 
брак артистичної творчості в сучасному житті й мистецтві і, відповідно, про перспективу 
поета-“надлюдини” створити нову культуру, де життя стає “естетичною можливістю”. 
Для досягнення такої мети поет-“надлюдина” має переборювати своє власне людське і 
власне природне і народитися з відкриття “краси гріха” і самотності як екзистенціальної 
ситуації, з “вищого пізнання”. Дійсна творчість наступає тоді, коли артист (поет) дохо-
дить до межі добра, зла і смерті і стає глядачем, поступаючись своїм місцем творчому 
ентузіазму, красі, що більша за сенс життя [6: 30]. 

М.Сріблянського цікавила ідея українського індивідуалізму як протидії масовій 
культурі, одностайності, шаблонності. Тільки сильна особистість, а не народ, своєю 
культурою чи мистецтвом може змінити націю, повести її у майбутнє.

Естетичні питання творчості також хвилювали українських символістів, але вони 
формулювалися досить аморфно, невизначено. Приміром, М.Вороний волів “європе-
їзму”, “хоч трошки філософії, де хоч клаптик яснів би того далекого блакитного неба, 
що від віків манить нас своєю недосяжною красою, своєю незглибною таємничістю”. В 
своєму маніфесті він постулював наступні принципи подальшого розвитку літерату-
ри: антитрадиційність, антинатуралізм, оригінальний і сучасний зміст, естетизм, міс-
тицизм. Молодомузівці прагнули уваги до світу Добра і Краси, збагачення формальних 
прийомів, шліфування евфоніки і т. ін. [7].

З великим зацікавленням до символізму ставилася Леся Українка. ЇЇ ставлення до 
нового напряму не було однозначним: деякі його прояви Л.Українка не сприймала, інші 
ж обговорювала з великою пристрастю. Участь поетеси у дискусіях про символізм, лис-
тування  сприяло поширенню нової естетики на теренах української літератури. І хоча 
критики погоджуються з впливом символізму на творчість Л.Українки, її творчість все ж 
таки співвідноситься з неоромантизмом. Герої поетеси страждають від духовної роздво-
єності заради досягнення певного духовного ідеалу. У символізмі ж герої страждають, 
щоб пізнати Абсолют, пізнати світ у всіх його проявах.

За “земну символіку” ратувала О.Кобилянська. “Я - символіст, проте, я “землі” 
ніколи не забуваю”,- декларувала авторка устами свого персонажа [8: 92]. Потяг до 
містичного символізму, до народнопоетичних образів, що виражали екзистенційні 
істини буття й людини, та символічне, інтуїтивне відчуття глибин - все це, дещо 
“розбавлене” позитивістськими ідеями, вилилося у “земний символізм” письменниці 
[9: 110]. О.Кобилянська вважала, що людське, земне життя, де людина прагне добра, 
Божих вчинків має “підземну течію”, яка і є тою містичною силою, що керує життям. 
Через те людина, у бажанні діяти за Святим Писанням, порушує одні його закони 
заради інших. Водночас письменниця щиро вірила в силу милосердя, всеосяжної 
любові, у самовдосконалення людини та непротивлення злу насильством. Тож її образи 
трансформуються за принципом кола (обожнення через гріхопадіння та страждання), де, 
вирішуючи посталі проблеми через самоосудження та звернення до щирої, безкорисливої 
любові до ближнього, вони постають у новій іпостасі на вищому щаблі свого розвитку. 
Головним же виразником містичної  безодневої сили чи Божої благодаті стає символіка 
землі та природи, що супроводжують людину в її земному існуванні.
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Специфіка відображення духовності і внутрішніх процесів дозволила символізму 
стати виразником прагнень народу, показати феноменальність української культури, 
особливості психології, менталітету. В українському символізмі відбувається поєднання 
принципів Краси і Правди. Так, хоча модерністичне мистецтво віддавало перевагу 
наднаціональній, космополітичній топіці [10: 73], митці все ж таки не цуралися й 
мотивів національного життя. “Відокремлення з народництвом не відбулося”, – писала 
С.Павличко [11: 115]. 

Міфотворчість символістів відродило зацікавлення національним міфом. Версії міфу 
стали більш авторськими, індивідуалізованими. Міф стає “вуаллю, крізь яку виразно 
проглядаються національні інтереси, а певною мірою – і національні комплекси того 
чи іншого народу, його характерні реакції на умови новітньої цивілізації та своє місце 
в ній” [10: 73]. Ірраціональний погляд на історію охоплює пам’ять, візію, дійсність в їх 
внутрішній концептуальності з погляду людського буття, минулі події відтворюються в 
площині “завжди” і “скрізь” [10: 214]. Тож в українському символізмі знаходимо ідилію 
минулого, поєднану з міфом про Аркадію в О.Олеся, М.Яцківа, культ прадавнього 
поганства у М.Коцюбинського, переосмислення минулого задля викриття внутрішньої 
сутності у Г.Чупринки, М.Вороного.

Отже, український символізм в цілому поступався філософською концептуальністю, 
в ньому більше відгуків на життя, ідею національного визволення, український фольклор 
та менше езотеризму, окультності й месіанства. Символізм з його акцентуванням 
духовності, психологізму став одним з найкращих виразників прагнень народу у період 
бурхливого національного відродження. Тому в українському символізмі знаходимо 
особливий акцент на національну тематику. 

Як відомо, метри українського письменства (І.Франко, С.Єфремов, О.Маковей, 
І.Нечуй-Левицький) не сприйняли модерністський запал молоді. Термінологічна 
плутанина, навішування ярликів ще надовго залишали феномен українського символізму 
невивченим.

О.Білецький, розглядаючи українську лірику 1920-х років, підкреслює відсутність 
індиферентизму і нехтування високими думами у гаслі М.Вороного “мистецтво для 
мистецтва”. В той же час науковець відзначає абстрактність і еклектизм нової програми. 
Головним надбанням цього періоду О.Білецький вважає європеїзацію української поезії, 
поширення світогляду українського читача і відкриття поетичних тем, які були доти 
невідомі і чужі українській літературі. Вчений зауважує, що “символізм типу А.Бєлого 
взагалі лишився чужим українській ліриці” так само, як і ідея чистого мистецтва, бо всі 
одверто плекали надію про національну волю й відродження [12: 26]. Символізм, на його 
думку, не охопив українську лірику, як літературна течія, натомість підвищив технічний 
рівень поезії (поява “вільного вірша”, еволюція форми поетичних творів, синестезія).

П.Филипович вважав “чистий символізм” непродуктивним. Проте, аналізуючи твори 
О.Кобилянської, відзначав специфічні форми українського вираження (використання 
амебейної форми народної пісні, замовлянь та заклять, повтори). Вчений був одним з 
небагатьох сучасників символізму, хто сприймав модерну творчість як органічну частину 
національного літературного процесу [13].

У 1964 році Ю.Шерех намагається окреслити риси української літературноїеміграції 
[14: 396]. При цьому, він обстоював думку, що у підвалинах структури символізму 
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лежить суміш різних філософських вчень: платоно-плотінського індивідуалізму, 
давньоіндійської філософії, виразні нашарування пізніших філософських доктрин, 
зокрема Шопенґауера і Ґартмана [15: 3].

В есе “Пробний лет” (1968) Ю.Рубчак просліджує історію становлення нового 
естетичного напряму у Франції, визначає взаємовплив у розвитку європейських 
символізмів та особливості формування українського. Підводячи підсумки першої 
хвилі українського символізму початку століття, автор називає його представників 
передсимволістами. Саме такої думки дотримуються М.Нервлий [2: 60] та М.Ільницький 
[3: 21–23]. На нашу думку, така назва є дуже умовною, тому що митці першої хвилі, 
попри всю декларативність своїх намірів, були більше націлені на європейську формулу 
символізму. Натомість представники другої хвилі вважаються зрілими символістами. В той 
же час, закидаючи українським митцям другого періоду звинувачення у непослідовності, 
а саме у піклуванні національним питанням, М.Моклиця називає цей відрізок часу (1918 
– 1922) раннім постсимволістським (постімпресіоністським) модерном, в той час як 
перший – декадентсько-символістським [16: 8]. Таку розбіжність можна пояснити тим, 
що епоха символізму в Україні була зовсім нетривалою, а символізм - доволі самобутнім 
через обмеженість у часі, синхронне навчання й творення нового на тлі бурхливих подій 
в країні. Тому символізм мав багатьох послідовників серед української еміграції у 50-60-
х роках. 

Втім,літературний процес не стоїть на місці, він розвивається, змінюється. Епоха 
символізму завершилася, хоча символізм продовжував бути провідною зіркою для 
багатьох поетів і письменників, і не тільки українських. Серед них, наголошує Рубчак, 
можна назвати Гессе, Броха, Пастернака, Фолкнера та інших. Автор також визначив 
основні джерела, що лягли в підгрунтя європейського символістського напряму: від 
Арістотеля- до бароко, від доби Просвітництва - до романтиків, і вже до модерну [17: 
19].Але генеза символізму почалася ще раніше за Арістотеля. Цю помилку виправляє 
згодом відомий російський філософ і мистецтвознавець О.Ф.Лосєв, який, вивчаючи 
античну філософію і культуру, помітив, що в основі кожної культури лежить пра-символ, 
з якого виростає реальна історія цієї культури [18: 39].Для Лосєва головним стрижнем 
європейської культури завжди був платонізм. У свою чергу її розвиток залежав від 
розуміння сутності останнього. Тож, платоно-плотінська лінія лягла в основу бачення 
вченим символу, над концепцією якого він працював протягом усього життя.

М.Наєнко розглядає пошуки українських символістів у площині філологічної школи 
літературознавства, яка сприймає художній твір як естетичний факт, єдність форми та 
ідеї, де форма виступає інструментом символізації змісту художнього твору. Звичайно 
ж, що паростки філологічного підходу на українському ґрунті вчений шукає у виступах 
неоромантиків та символістів, які “обстоювали необхідність нових форм художнього 
мислення та наполягали на символічності як єдиному й неодмінному естетичному 
знакові художності” [19: 133]. Постулювання митцями почуттєвості як основи художньої 
творчості і спричинило нове трактування літературного слова. М.Наєнко відзначає двоїсте 
уявлення М.Вороного про модерне мистецтво, а саме поєднання краси, естетики з темою 
країни (“Мій друже, я красу люблю як рідну Україну”). На думку вченого, лозунгове 
“оспівування кохання, відсутність повноцінного образу-символу стало підставою для 
Б.Рубчака називати молодомузівців перед символістами” [19: 139].
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У 80-х роках Д.Наливайко, услід за Д.Обломієвським, генетично пов’язує символізм 
з романтизмом. Досліджуючи філософсько-естетичні основи символізму, науковець 
доходить висновку, що цей літературний напрям кінця ХІХ – початку ХХ століття 
був досить еклектичним явищем: різноманітність ідей та поглядів синтезувалась в 
різних тенденціях символізму, що й зумовило труднощі його визначення, вивчення 
та виокремлення з поміж інших напрямів мистецтва. Не можна уникнути помилки, 
трактуючи його суть як однозначне вираження. Тому найбільш вірогідною, близькою 
до істини стала версія польської дослідниці М.Подрази-Квятковської, яка у 1975 році 
виокремила в теорії і практиці символізму три різнорідні тенденції: ідеалістичну, що 
через символ стверджує вищу ідеальну сферу буття; підсвідомо-психологічну, де символ 
виявляє безодні людської душі; і новоестетичну, “реальну”, в якому символіка служить 
для відображення авторського бачення і переживання реальної дійсності [20: 58–59].

У 90-х роках українські літературознавці, з відомих причин,акцентують увагу на 
питанні феномену українського символізму. До речі, проблему існування національних 
символізмів порушила першою болгарська дослідниця Розалія Ликова ще у 1984 році, 
підкреслюючи їх особливість на теренах національних літератур, особливо в країнах 
“з гострою національною чи соціальною кризою в суспільному житті, з помітним 
запізненням у розвитку літературного процесу...” [21: 365–366].

У сучасному літературознавстві, де феномен символізму розглядається в контексті 
українського модернізму, виокремилися дві полярні точки зору. З одного боку, С.Павличко 
(1997) вважає необхідним вживати слово “модернізм” у контексті української культури 
в лапках через його слабкість, риторичність, декларативність, через відсутність в 
ньому глибокого переживання сучасності, через те, що він не став “інтелектуальною й 
емоційною потребою, філософією життя й мистецтва”. Це своєрідна засторога для тих, 
хто схильний до перебільшення надбання української літератури [11: 112]. З іншого - 
Т.Гундорова (1997) вважає, що існують європейські модернізми, які є національними 
варіантами модернізму, оскільки останній є “явищем культурного синтезу” [22: 17]. 
Незважаючи на відмінні погляди, обидві дослідниці призвичаюють нас дивитися на 
українську культуру в європейському контексті.

Якщо більшість вітчизняних науковців погоджується з Т.Гундоровою щодо 
питання модернізму, то існують різні погляди на український символізм. Т.Гундорова 
визначає відсутність конкретної теоретичної концепції символізму в Україні, а тому 
існування множинності естетичного ідеалу, який складався під впливом термінологічної 
нерозчленованості, естетичної опозиції “старих” і “нових”, “переключення критики 
смислу в площину мови” [22: 75]. Вона характеризує першу хвилю символізму як таку, 
що вирізнялась ідеалізацією й естетизацією дійсності, опорою на містичну, демонічну 
чуттєвість з тяжінням до богемності. Друга ж хвиля мала в першу чергу культуротворчий 
характер, основу якого складало творення нової реальності як синтезу естетичного, 
етичного й національного, що було “позитивною стороною” нігілізму й індивідуалізму 
[22: 92].  Натомість М.Моклиця (1999) наголошує на тому, що український символізм не 
міг бути таким потужним і яскравим як французький чи російський головною мірою через 
“послідовну асоціальність” цього  явища. “Повністю сприйняти концепцію творчості, 
висунуту символістами, означало поставити під загрозу саме існування української 
літератури”, - пише вона [16: 8]. Дослідниця зауважує, що символізм як літературний 
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напрям не дав вагомих імен, хоча позначився на творчості Л.Українки, П.Карманського, 
Г.Чупринки, М.Вороного. М.Моклиця вважає, що “модернізм символістського періоду 
не втілився у творчості багатьох митців, наче затримався на етапі неоромантизму 
[16: 8], з чим не можемо погодитися. Українці виробили свою концепцію символізму, 
можливо і не таку обґрунтовану теоретично як хотілося б. Існування ж цього феномену 
в українській літературі засвідчує ціла низка імен, які співвідносять  з символізмом 
(О.Олесь, М.Вороний, Г.Чупринка, М.Філянський, П.Тичина, А.Головко, Д.Загул, 
Я.Савченко, О.Слісаренко, В.Ярошенко, В.Пачовський, М.Яцків, Г.Журба та ін.), а також 
дослідження сучасних літературознавців. 

Яскравість, “неканонічність” українського символізму вимагала ретельного багато- 
планового вивчення. Відповідно осмислення явища розглядалося під різними кутами 
зору. Про особливість українського символізму писали Я.Поліщук [10], О.Астаф'єв 
[23], О.Олійник [24], С.Хороб [25], М.Наєнко [19: 422–443], Р.Пархомик [26: 128], 
О.Білецький [12: 26], Р.Ткаченко [27], Н.Авраменко [4] та С.Пригодій [9: 109]. Отже, 
особливості національної та соціальної специфіки українського символізму виглядають 
наступним чином. По-перше, наш символізм оперся на “кардіоцентричну” філософію 
Г.Сковороди і П.Юркевича, по-друге, “глибинно виразив містерію духовної монолітності 
українського народу”, і по-третє, служив вираженням неоднорідних етико-естетичних 
концепцій і політичних симпатій [23: 78]. О.Ніколенко додає до них використання жанрів 
українського фольклору в межах символізму, історико-культурні паралелі, відображення 
актуальних проблем української нації, неоромантичну спрямованість поезії (єднання 
народу й особи заради загального добра і перетворення світу) [28: 56]. Тож маємо 
підстави говорити про український символізм як явище самостійне, органічне. Він 
виношувався в глибинах української душі (народно-пісенні традиції), визрівав під 
впливом розвитку української етнософії та літератури, а західноєвропейські концепти 
символізму виявилися лише поштовхом до прояву його на українському ґрунті. І хоча 
український символізм поступався філософською концептуальністю, він, натомість 
виявляв більше відгуків на життя, ідею національного визволення, залучення широкого 
пласту народної міфології, образів, тем.
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УДК 83.3(4Укр)4Туптало
Щербакова О.А.

(Київ, Україна)

три оБраЗи СвЯтиХ ЄЛЕн (мучЕниЦі, ЦариЦі і КнЯгині)
ЯК “три ПрЕСвітЛі ПромЕні” у ЖитійниХ КнигаХ
СвЯтитЕЛЯ димитріЯ роСтовСЬКого (туПтаЛа)

“… Съ востока на сейчасъ помянутыя мѣста, озаряя ихъ,  
сходятъ съ неба три пресвѣтлыхъ луча…”

(святитель Димитрій Ростовський)

У статті визначено й прокоментовано важливі чинники і компоненти трьох обра-
зів святих Єлен – мучениці, цариці Константинопольської та великої княгині Руської. Ці 
образи осмислені як засаднича основа “собору святих Єлен” при дослідженні системи 
образів святих жон у житійних книгах святителя Димитрія Ростовського (Туптала). 

Ключові слова: образи святих Єлен, “Книги житій святыхъ…”, святитель Дими-
трій Ростовський (Туптало), мучениця Єлена, цариця Константинопольська Єлена, ве-
лика княгиня Руська Ольга, “собор святих Єлен”, система образів святих жон.

В статье определены и прокомментированы важные компоненты трёх образов 
святых Елен – мученицы, царицы Константинопольской и великой княгини Русской. 
Эти образы осмыслены как основополагающая составляющая “собора святых Елен” 
при исследовании системы образов святых жен в житийных книгах святителя Дими-
трия Ростовского (Туптало). 

Ключевые слова: образы святых Елен, “Книги житій святыхъ…”, святитель  
Димитрий Ростовский (Туптало), мученица Елена, царица Константинопольская Еле-
на, великая княгиня Руськая Ольга, “собор святых Елен”, система образов святых жен.

In this article the general references of the images of Saint Helena are defined – a martyr, 
the Queen of Constantinople Equal to the Apostles and Princess Olga the Great of Kiev. These 
are represented like an essential part of ‘sobor (synaxis) of Saint Helena in the course of the 
study of the Holy women’s image system in the hagiograpical books of Dimitry Rostovsky 
(Tuptalo).
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Key words: the images of the Saint Helena, hagiograpical books, Dіmitry Rostovsky 
(Tuptalo), martyr Helena, Queen of Constantinople Equal to the Apostles Helena, princess 
Olga of Kiev, the Holy women’s image system.

Вивчення образної системи святих жон у пам’ятках давньої української літерату-
ри досі залишається не достатньо представленою літературознавчою проблемою. Це 
пов’язано з доволі широким спектром міждисциплінних питань у галузях агіографічних 
та агіологічних досліджень, однак надає можливість науковцеві започаткувати серію по-
дібних студіювань на власний розсуд. Обґрунтуймо наш вибір наміром здійснити першу 
спробу в узагальненні накопиченого матеріалу й аналізі образів тих святих праведниць, 
які в християнській історії є найдавнішими репрезентантками різних історичних епох і 
народів, але одного імені – Єлена (в українській традиції більш поширене Олена; дав-
ньогр. Ἑλένη: “обрана”, “світла”, “сяюча”; “смолоскип”). Із-поміж них є одна мучениця 
Єлена (І), донька апостола Алфея й сестра мученика Аверкія, та дві рівноапостольні 
– цариця Константинопольська Єлена (327), яка була матір’ю першого візантійського 
імператора-християнина Константина Великого (337), у подальшому канонізованого 
Православною Церквою (разом з Єленою) у рівноапостольному чині, та велика княги-
ня Руська Ольга, у Святому хрещенні Єлена (969), яка була бабусею першого великого 
Руського князя-правителя і християнина Володимира Великого, у Святому хрещенні Ва-
силія (1015), також пошанованого (разом з Ольгою) у цьому ж найвищому ранзі. 

Мета поданого дослідження – висвітлити особливості трьох історико-літератур-
них образів святих Єлен (мучениці, цариці Константинопольської й великої княгині 
Руської), які становлять засадничу основу так званого (за нашим первісним задумом) 
“собору святих Єлен” (зібрання історичних свідчень про канонізованих Православною 
Церквою святих жон-праведниць, об’єднаних одним духовним іменем і єдино правиль-
ним завданням закарбувати у своїх серцях світло Христових заповідей, задля спільного 
їх пошанування) у контексті дослідження образної системи святих жон в агіографічній 
спадщині святителя Димитрія Ростовського (Туптала), а надалі – й інших авторів дав-
ньої і сучасної вітчизняної та зарубіжної літератури. Об’єктом дослідження постають 
окремі твори цього невтомного церковного письменника кінця ХVІІ-початку ХVІІІ ст. 
під загальною назвою “Книги житій святыхъ…” (у подальшому – переважно житійні 
книги чи рідше – “Житія святых”) у декількох їхніх редакціях і перевиданнях (К., 1700 
і 1705; М., 1903, 1908 і 1910; К., 1999 і 2001; Львів, 2008 і 2009), на сторінках яких (за 
13 і 14 вересня, 21 і 26 травня та 11 липня; тут і далі дати зазначатимуться за старим 
стилем) відображені свідчення про ці образи. [Правопис назв творів і барокових новел 
та цитат із них зберігаємо за визначеними джерелами. Наведені у роботі дати і чини 
пошанування пам’яті святих уточнені за “Православним церковним календарем” на 
2012 рік (К., 2011) [1: 23, 27, 43, 45, 57, 60, 65, 74, 83, 138].] Предмет дослідження – 
визначення й коментар важливих чинників і компонент кожного з трьох найдавніших 
образів святих Єлен, для яких подвиг християнського служіння Богові і ближньому був 
визначальним, а шлях до увічнення їхнього імені та душевного спасіння – унікальним. 
Обраний епіграф (“…Съ востока на сейчасъ помянутыя мѣста, озаряя ихъ, сходятъ съ 
неба три пресвѣтлыхъ луча…”) допоможе розкрити головні аспекти запропонованої 
систематизації образів. 
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Образ святої мучениці Єлени як перший з “трьох пресвітлих променів”, котрий 
осяйнув давню Іудею за апостольських часів (І ст.), відкриває історичну хронологію до-
сліджуваних образів. Згадка про святу мученицю Єлену (26 травня) у “Книгах житій 
святыхъ…” датована І ст. (без уточнення року кончини). Окремої оповіді про її подвиж-
ницьку діяльність у святителевому тексті немає, проте її ім’я значиться у прикінцевому 
розділі травневого (ІХ) тому “Житій святыхъ” (М., 1908; К., 1999) за назвою “Алфавитъ 
святыхъ, коихъ жития и памяти помещены в сей книге” [2: ІХ, [892]]. За “День двадцять 
шестой” (тоді ж, коли описуються страждання святого мученика Георгія Нового й на-
водяться пам’яті преподобного Іоанна Психаїта та апостолів Карпа й Алфея [Там само: 
715–723]), знаходимо дуже коротку інформацію (у півтора-два рядки) з визначення по-
двигу святої мучениці Єлени як постраждалої за сповідання віри у Христа заразом зі 
своїм братом Аверкієм у І ст., а також припущення про їхню родинну належність до 
святого апостола Алфея – їхнього батька. Саме у “Памяти святаго апостола Алфея” [Там 
само: 723] наявні декілька важливих фактів щодо родоводу святої; вони допоможуть не 
лише окреслити її статичний образ, а й, насмілившись порівняти окремі церковно-релі-
гійні свідчення, події й епізоди, – глибше його збагнути. У цьому тексті зафіксовано: “Въ 
тотъ же день [26 травня. – О.Щ.] память святыхъ мучениковъ Аверкія и Елены (виді-
лено жирним за визначеним джерелом; курсив цитувань про святих Єлен тут і надалі 
наш. – О.Щ.), по нѣкоторымъ памятникамъ, дѣтей апостола Алфея. Святый Аверкій 
пострадалъ за Христа, бывъ привязанъ нагой среди пчелъ и изъязвленный ихъ жалами; 
сестра же его Елена убита камнями” [Там само]. 

Про Єлениного батька (святого апостола Алфея) на початку оповіді сказано: “былъ 
отцемъ Апостоловъ Іакова Алфеева и Левія” [Там само]; про останнього з них є уточ-
нення, позаяк це той самий Левій, який колись служив митарем (збирав податки для 
Рима), а згодом, залишивши своє ремесло, не тільки “послѣдовалъ за Христомъ и былъ 
все время Его неизмѣннымъ спутникомъ” [Там само], а й став відомим із новозавітної 
історії як святий апостол та євангеліст Матфей. Читаємо: “Апостолъ Левій называется 
еще Матөеемъ, и онъ именно написалъ первое Евангеліе” [Там само] (те, котре було на-
писане за вісім років по Вознесінню Христовому і призначене для іудеїв, які увірували). 
Про старшого з Алфеєвих синів (Якова) більше згадок чи пояснень у цьому тексті немає, 
але і про нього відомо, що і він (як і його брат Матфей (Левій)) був із числа дванадця-
тьох обраних Господом Своїх учнів. Відомо також, що обидва брати-апостоли прийняли 
смерть мученицькі: Яків Алфеєв після здійснення місіонерської подорожі з апостолом 
Андрієм Первозванним і проповідування в Іудеї, Едесі і Газі завершив апостольські по-
двиги в Єгипті, а Матфей (Левій) Євангеліст, обійшовши з благозвістям Сирію, Мідію, 
Персію і Парфію, завершив проповідницькі труди 60-го року в Ефіопії. [До речі, по-
інколи, ймовірніше, помилково, Єлениного (та її братів) батька зараховують до числа 
“апостолів від 70-ти” [1: 106], тобто не від перших дванадцятьох, а з наступних за ними 
(“менших апостолів”) для того ж благовіствування Христова. Але прямих доказів цього 
у досліджуваній пам’ятці немає. Поки що нам не вдалося достовірно прослідкувати за 
перипетіями цієї версії, оскільки з-поміж імен “апостолів від 70-ти”, що тепер пошано-
вуються Православною Церквою, Алфеєвого імені, за різними сучасними джерелами, не 
знайдено. До того ж, зауважимо: не тільки у даному контексті, але й у процесі роботи над 
окремими аспектами означеної проблематики (при намаганнях з’ясувати деякі факти, 
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події й обставини щодо тих чи інших осіб) виникають не зовсім узгоджені між собою 
робочі тези-гіпотези, які потребуватимуть додаткового коментаря; до їхнього уточнення 
ще доведеться повертатися. – О.Щ.]. 

У досліджуваній пам’ятці (“Памяти святаго апостола Алфея”) міститься також ін-
формація щодо походження батька святих мучеників Єлени та її братів: “изъ галилей-
скаго города Капернаума” [2: ІХ, 723], проте далі: “но гдѣ онъ проповедовалъ Евангеліе 
– неизвѣстно” [Там само]. Дійсно, за церковною традицією, святого апостола Алфея ще 
називають “Капернаумським” [1: 106], за назвою міста в Іудеї, в якому він народився і де, 
скоріш за все, довгий час перебував. [Дізнаємося: невеличке, але квітуче і багате містечко 
Капернаум [(Кафарнаум, Кфар Нагум; у перекладі з євр. – “село чи селище Наума” (Наум 
(від євр. Нахум) – “розрада” чи “втішений”); “помешкання розради”, “селище втіхи”)], 
розташоване на північно-західному березі Галілейського моря, було обране самим Госпо-
дом для Свого оселення (після Назарета) й проповідування Свого учення доти, доки Він 
не вирушив у подальшу подорож до Палестини. Це древнє рибацьке селище було рідним 
містом, окрім названих історичних осіб, і первоверховного апостола Петра (до зустрічі з 
Христом – рибалки Симона), його рідного брата апостола Андрія Первозванного, апостола 
та євангеліста Іоанна Богослова й ін. На той час Капернаум був також і митницею на дорозі 
з Кейсарії до Дамаска; значним торговим і промисловим стратегічним центром. Згодом він 
став величним містом Ісусових послідовників й отримав таке почесне звання у православ-
них християн, як “Його місто” (згадується у Святому Євангелії).]

В українськомовному виданні ІХ тому за травень “Житій святих” (Львів, 2009), що 
перекладалося Дарією Сироїд за найдавнішими лаврськими стародруками “Книги” (К., 
1711) із церковнослов’янської на сучасну українську мову, знаходимо запис “У той са-
мий день” (мається на увазі “Місяця травня у 26-й день”, коли вшановується “пам’ять 
святого апостола Алфея, батька святих двох апостолів, що з дванадцятьох, Якова Алфе-
євого і Матея Євангелиста” [3: ІХ, 447], уточнення. – О.Щ.). Далі – наступне: “І святих 
мучеників Аверкія і Олени, про них же Великі Мінеї Четьї розповідають, що були того ж 
святого апостола Алфея (рідні брат і сестра Якова Алфеєвого і Матея Євангелиста). 
Страждання ж їхнє за Христа було таке. Святого Аверкія нагого посеред бджіл неві-
рні прив’язали, і, жалами бджолиними покусаний, помер. Сестру ж його Олену святу 
камінням побили” [Там само, 448]. Як бачимо, тут немає раніше наведених припущень 
щодо родинної належності святих мучеників Аверкія та Єлени до апостола Алфея (“по 
нѣкоторымъ памятникамъ”); щоправда, немає й згадки про його капернаумське похо-
дження. Задля наочності подамо фрагмент з першоджерельної “Книги житій святыхъ…” 
(К., 1700) [4: (1700) 656, зворот], де значиться наступне: 
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Щодо штрихів до змоделювання образу святої мучениці Єлени – доньки святого 
апостола Алфея й рідної сестри (як з’ясувалося, не лише мученика Аверкія, а й святих 
“апостолів від 12-ти” Якова Алфеєва і Матфея (Левія) Євангеліста), – то більших свід-
чень у трьох цитованих виданнях немає (як і нічого не згадується про її чи її родичів вік, 
нез’ясованим залишається, хто кому старший чи молодший, тощо). Наважимося (з огля-
ду на визначений предмет дослідження) висновкувати: по-перше, про святих мучеників 
Аверкія та Єлену знаходимо первісні свідчення святителя з посиланням на “великую 
Минею Четью” (йдеться про дванадцятитомне зведення давньоруських оригінальних і 
перекладних пам’яток митрополита Макарія); дата їхньої пам’яті – 26 травня (разом із 
батьком); по-друге, святі мученики Аверкій та Єлена, як і їхній батько й обидва зна-
мениті брати-апостоли, були родом з Іудеї й іудеями; по-третє, Аверкій та Єлена могли 
не тільки народитися, а, можливо, певний час перебувати у Капернаумі (хоча прямих 
доказів цього не маємо); по-четверте, за свого земного життя усі члени їхньої родини мо-
гли також неодноразово бачити Господа, бути свідками Його численних див зі зцілення 
людей та збільшення хліба, і чути Його проповіді для іудейського народу й тлумачення 
Його притч для Своїх учнів; по-п’яте (і це вже достеменно): усі Алфеєві діти прийняли 
мученицькі вінці і є, заразом зі своїм батьком, пошанованими Православною Церквою 
святими, двоє з яких стали апостолами, котрі входили до найближчого і найвідданішого 
кола Христових учнів. А мучениця Єлена, яка, вірогідніше за все, зростала як майбутня 
свята обраниця й угодниця Божа у найсприятливішому духовному оточенні, історично 
стала першою зі святих-праведниць носійкою цього світлоносного й осяйного імені та 
його скромною і мовчазною репрезентанткою І ст. Відтак – вона є найдавнішою пред-
ставницею у визначеному нами “соборі святих Єлен”.

Образ святої цариці Єлени Константинопольської як другий з “трьох пресвітлих про-
менів”, котрий осяйнув давню Візантію за Римського владарювання (ІV ст.), з’являється 
по трьох століттях після згаданих вище апостольських часів. Його можна назвати збір-
ним, оскільки постає у “Книгах житій святыхъ…” зітканим із різноманітних джерел (пе-
реважно церковно-історичних), на які посилається святитель. Образ святої цариці Єлени 
також займає надзвичайно особливий розділ у наукових і життєтворчих шуканнях автор-
ки поданої статті. Дослідженню його особливостей, трактуванню й осмисленню у баро-
ковій агіографії приділялася увага у декількох попередніх виступах і публікаціях (2010–
2012). Первинним пріоритетом послугувала потреба виокремити у житійній Димитровій 
спадщині наскрізний літературно-художній образ жінки – “першої християнської ца-
риці” [2: ХІ, 313] – матері першого візантійського імператора-християнина Константина 
Великого Єлени, діяння якої мали виняткове значення для подальшого розвитку церковної 
історії загалом та християнської літератури зокрема. Тоді ж уперше було вироблено під-
ходи до дослідження його концептуальних засад у святителевих “Четьях-Мінеях” [5], де у 
близько тридцяти мінейних оповідях згадується не тільки її ім’я, а і доброчесні справи та 
великі заслуги цариці. Зауважено також: жоден інший жіночий образ не презентовано так 
у цьому творі – і навіть із числа інших п’яти святих жон найвищого чину – рівноапостоль-
них (чиї діяння визнаються подібними до діянь святих апостолів, які проповідували Слово 
Боже серед язичницьких народів і навернули їх до християнської віри).

Осмислення цього образу найочевидніше проявляється у попередньо визначених чо-
тирьох агіографічних новелах святителя (назви оповідей за таким написанням і такою 
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ж послідовністю): “Житіе святаго равноапостольнаго царя Константина и святой мате-
ри его Елены” (21 травня) [2: ІХ, 607–640], в українському перекладі – “Житіє святого 
рівноапостольного царя Константина і святої христолюбної матері його Олени” [3: ІХ, 
386–395]; “Сказаніе о Воздвижении Честнаго и Животворящаго Креста Господня” (14 
вересня) [2: І, 288–298], в українському перекладі – “Воздвиження чесного і животворя-
щого хреста Господнього” [3: І, 251–259]; “Слово на обновленіе Іерусалимскаго храма 
Воскресенія Христова” (13 вересня) [2 І, 270–275], в українському перекладі – “Сло-
во про відновлення храму воскресіння Христового, що в Єрусалимі” [3: І, 237–239] та 
“Преставленіе блаженной княгини Ольги, во святомъ крещеніи Елены” (11 липня) [2: ХІ, 
302–320] (українськомовного видання ХІ книги ще немає). Із перших трьох пам’яток, з 
огляду на важливі засади літературної традиції цього виключно християнського жанру – 
житійний канон та етикет, зіткано взірець подвижницької діяльності святої цариці Єлени 
(разом зі своїм величним сином) через опис її унікального шляху до Бога і душевного 
спасіння. У звеличенні її головних прижиттєвих подвигів (вплив на духовне становлення 
свого сина-імператора та віднайдення Хреста Господнього і цвяхів (326)) святитель Ди-
митрій, послуговуючись церковно-історичними джерелами (і передусім працею “Жизнь 
блаженного василевса Константина” Євсевія Памфіла (ІV ст.) з абзацними відступами 
про побудови василисою Єленою церков у Віфлеємі і на горі Єлеонській, про її щедро-
сердність і доброчинність, про те, з яким благоговінням вона приходила до церков, як, 
проживши вісімдесят років, померла, а також про те, як Константин поховав свою матір 
і як сильно поважав її ще за життя), підкреслює такі її визначальні доброчесні якості, 
як святість, благочестивість, блаженність, достохвальність, материнську рівночесність, 
старицьку царственність і боголюбність. У назві четвертої з них (про блаженну княгиню 
Ольгу) – зафіксоване ім’я святої цариці – “у Святому Хрещенні Єлени”, а з самої оповіді 
випливає означення Ольги як “нової Єлени” [2: ХІ, 311, 313 і 315], чим закріплюється не-
розривний духовний зв’язок Єлен – Константинопольської та Руської: “Ольга наречена 
була Єленою, какъ первая христіанская царица, мать Константина Великаго, наимено-
вана была Еленою” [Там само, 313]. 

Дослідження образу святої рівноапостольної Єлени як царственої репрезентантки 
смолоскипного імені (327) і другої з найдавніших представниць у визначеному нами 
“соборі” не обмежується контекстом монументальної праці святителя, хоча більшість 
виступів присвячено саме їй, скажімо: “Агіографічна спадщина святителя Димитрія 
Ростовського: спроба систематизації образів святих жон”, “Риторикознавчий підхід до 
розгляду образу першої християнської цариці-матері Єлени в агіографічній спадщи-
ні “Українського Златоуста”, “Поетика образу святої рівноапостольної цариці Єлени в 
українській бароковій агіографії”, “Житіє і діяння святої рівноапостольної цариці Єлени 
у гармонізуючому діалозі церковної і світської культур” тощо. Проглядався цей образ і 
в літературній спадщині таких представників давньої письменницької еліти, як-то: пер-
ший митрополит-русин Іларіон Київський (“Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать 
та Істину в Ісусі Христі втілених”), літописець Нестор (“Повість врем’яних літ”), чорно-
ризець Іаков Мних (“Пам’ять і похвала князю Руському Володимиру”), ігумен Данило 
Паломник (“Житіє і хождєніє Данила, Руської землі ігумена”), анонім (“Житіє Ольги”) та 
інших авторів-упорядників чи редакторів (“Літопис Руський”, “Летописец Еллинский и 
Римский”, “Хронограф Русский” тощо) [6]. За давньоруською традицією, ім’я і заслуги 
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матері першого царя-християнина згадуються уже в літописах (під 955 (957) і 1176 рр.), 
хроніках і творах інших жанрів. 

Зверталися й до “Першоджерел свідчень про святу царицю Єлену у найдавніших ви-
даннях «Книг житій святих» (1700, 1716 і 1759 рр.)”, де на прикладі “Житїя святаго рав-
ноапостолнаго великаго царя Константіна и святыя христолюбивыя матере его Єлены” 
(21 травня), уперше відображено досвід порівняльного аналізу приміткових посилань і 
коментарів до трьох найдавніших видань третьої чверті (“весняної”) книги святителя; 
там поруч з назвою залишено перше і головне його посилання – “От Євсевїя, Нікіфора и 
иныхъ различныхъ исторїографовъ в кратцѣ” [4 (1700 і 1716): 626]. Проведений аналіз, 
окрім іншого, дозволив простежити за початковою історією змін і доповнень до першо-
джерельних свідчень про визначальні риси характеру і Боголюбиву натуру цієї святої на 
покрайніх записах святителя у стародруках кінця ХVІІ–першої половини ХVІІІ ст., вста-
новити практичну ідентичність приміткових посилань і коментарів до видань 1700 і 1716 
рр., зауважити на окремих розбіжностях (переважно орфографічних і стилістичних) ви-
дання 1759 р., окреслити проблему уніфікації вихідних даних деяких бібліографічних 
джерел через відмінності у їхньому написанні, глибше осмислити обсяги і параметри 
первісного тексту та його подальші редакційні інтерпретації (доповнення) у більш но-
вітніх перевиданнях.

Образ святої цариці Єлени є центральним і ключовим з “трьох пресвітлих проме-
нів” у зумовлених координатах. Він є серцевинним і стратегічним у наших подальших 
наукових і життєтворчих шуканнях. Річ не лише у безсумнівному дослідницько-викла-
дацькому інтересі до доби українського літературного Бароко як до невичерпної скарб-
ниці дорогоцінних духовних надбань минувшини нашого народу (у тому числі до жанрів 
агіографічної, паломницької, ораторсько-публіцистичної та проповідницької прози), а і 
в особистісному прагненні пошанувати пам’ять своєї Небесної покровительки. Із цією 
метою готується до подання авторський проект ілюстрованої книги за робочою назвою 
“Свята рівноапостольна царице Єлено, моли Бога про нас…”. У ньому, сподіваюся, бу-
дуть відображені головні положення публікацій, що складуть основу майбутньої моно-
графії з дослідження еволюції образу святої рівноапостольної цариці Єлени у вимірі син-
тезу традицій літературно-художніх та церковно-історичних текстів і контекстів, а також 
результати багаторічних пошуків християнських святинь, що так чи інакше пов’язані з 
діяннями цієї святої або названі на її честь у близько десяти країн світу. 

Образ святої великої княгині Руської Ольги, у Святому хрещенні Єлени, як третій з 
“пресвітлих променів”, котрий осяйнув Руську землю за часів її державотворення (Х ст.), 
за хронологією подій, є завершальним з образів найдавніших святих Єлен та водночас 
вивершальним і хрестоматійним, за осмисленням традицій класичної вітчизняної агіо-
графії. Нове – духовне – ім’я велика княгиня Ольга успадкувала через шість століть від 
своєї Небесної покровительки цариці Єлени і прожила з ним останні п’ятнадцять років. 
Воно не тільки поріднило найдавніших канонізованих репрезентанток різних історич-
них епох і народів як величних обраниць і чудесних світильниць-проповідниць Слова та 
Слави Божої серед язичників, а й дозволяє нам глибинніше осмислити змістовне напо-
внення визначеного нами “собору святих Єлен”. Адже йдеться про найбільш шанований, 
поширений і популяризований до сьогодні (з огляду на національний – державницький 
– інтерес) ідеальний жіночий образ святої праведниці як першої і єдиної правительки за 
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часів Київської Русі, котра першою з землі Руської була причислена до рівноапостоль-
ного чину і залишається єдиною нашою співвітчизницею, пошанованою у цьому найви-
щого церковному ранзі. 

У житійних книгах святителя Димитрія могутній образ святої великої княгині Оль-
ги (969) постає з майже дев’ятнадцяти текстових сторінок окремої (на відміну від двох 
попередніх) новели за 11 липня (дати її пам’яті). В оповіді “Преставленіе блаженной 
княгини Ольги, во святомъ крещеніи Елены” [2: ХІ, 302–320] подано детальний жит-
тєпис святої й майстерно виокреслено її гідний наслідування взірцевий образ, вагомі 
вчинки її невпинної подвижницької натури через опис унікального шляху цієї святої 
до Бога і душевного спасіння. Зокрема визначена і її духовна місія: “Ибо какъ прежде 
проповѣдниками Своего воскресенія Онъ содѣлалъ женъ-мироносицъ, и Свой крестъ 
честный, на которомъ распялся, явилъ міру изъ недръ земныхъ женою-царицею Еленою, 
такъ и потомъ, въ землѣ Русской, изволилъ насадить вѣру святую дивною женою, но-
вою Еленою – княгинею Ольгою. Господь избралъ ее какъ честный сосудъ для пресвятаго 
Имени Своего, – да пронесетъ она его въ землѣ Русской” [Там само, 311]. Підкреслені 
такі визначальні доброчесні якості великої княгині, як блаженність, праведність, чи-
стота, краса, мудрість, мужність, справедливість, щедрість, вірність, благословенність, 
богоугодність, вдячність, благодійність і пророцтво. Гарячим духом хрестильного імені 
великокняжої репрезентантки Х ст. пронизані останні сторінки цієї барокової новели, 
зокрема й епізод зі свідченням про “нѣкое чудесное сіяние” [Там само, 319], що від-
ходило від нетлінних і благоуханних її чудотворних мощів і яке могли бачити крізь ві-
конечко у церковній стіні лише особливо достойні люди з міцною вірою на зцілення 
від різних недугів. Хоча, додамо, “пресвітлість цього променя”, котрий осяйнув Русь-
ку землю за часів її державотворення, уже була символічно закодована в язичницькому 
її імені (з давньосканд. – Хельга чи Ельга; “священна” й “велика”). Цікавим уважаємо 
унаочнення оригінальної назви цієї оповіді – “Житіє и успеніє святыя праведныя вєли-
кія княгини Рωссійскія Олги, нарєчєнныя въ святомъ крещєнїи Єлєны, Бабы Великаго 
Князя Владимїра. от Рукописнихъ древнихъ Четей, и летописωвъ различнихъ, собранное 
сокращеннѣ” (К., 1705) [4: (1705) 419], у якій наявні основні джерела і суттєві чинники 
творення образу третьої обраниці до “собору святих Єлен”.

У контексті поданого дослідження нашу увагу привернув “Синопсис Київський” (К., 
1674), де у третьому додатку міститься “Житіє св. Ольги” (так зване поширене пролож-
не житіє), написане святителем Димитрієм Ростовським на основі псковського ізводу її 
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агіографії, тобто написане на псковських теренах із залученням місцевих переказів про 
святу; працю підготовлено (упорядковано й адаптовано українською мовою, складено 
додатки і примітки) Іриною Жиленко. Із його назви – “11 липня... Того ж дня житіє та 
успіння святої праведної великої княгині руської Ольги, нареченої в святому Хрещенні 
Оленою, баби великого князя Володимира з рукописних давніх Четій та літописів різних 
зібране коротко” [7] – можемо припустити, що йдеться про одну й ту саму назву твору, 
яку ми унаочнили. Ймовірніше (не заглиблюючись до історії його постання і не вда-
ючись до текстологічного аналізу), воно й увійшло до першодрукованої “Книги житій 
святыхъ…” (К., 1705). Проілюструємо визначення шляху і діянь святої з цього Димитро-
вого тексту в українському перекладі: “І нарекли їй ім’я Олена, як і перша цариця-хрис-
тиянка, мати Костянтина великого, Оленою була названа. По Хрещенні ж святіший 
патріарх, Літургісавши, причастив її Божественних Таїн Пречистого Тіла й Крові Хрис-
тової. І благословив її, говорячи: «Благословенна ти в жонах Руських, оскільки облишила 
єси пітьму, і набула єси світла істинного». … Прийшовши до Києва, нова Олена, велика 
княгиня Ольга, почала немов сонце, світлом Віри пітьму ідольської нечестивості про-
ганяти, і потьмарених просвітлювати” [Там само]. 

З огляду на предмет дослідження – визначення важливих чинників і компонент кож-
ного з трьох найдавніших образів святих Єлен, – наважимося також на декілька заключ-
них коментарів до порівняльної характеристики духовної спорідненості двох святих 
рівноапостольних Єлен (якими вони постають у житійних книгах святителя Димитрія 
наприостанок їхніх літ), а саме: обидві називалися блаженними та визнавалися благо-
честивими і праведними; обидві по втраті своїх чоловіків-правителів більше не одружу-
валися; обидві були люблячими матерями єдиних синів-правителів і бабунями онуків, на 
духовне становлення яких мали позитивний вплив; обидві були дорогими і шанованими 
своїми синами й онуками; обидві відчували суголосні поривання до Богопізнання і шля-
хи обох перетиналися у Візантії (Константинополі / Царграді); обидві були хрещені й 
займалися благочинними справами; обидві зруйновували ідолів і поставляли на їхніх 
місцях чесні хрести, від яких для увірування язичників творилися знамення і чудеса, 
а згодом поставали храми; обидві з гідністю (після здійснених подорожей приблизно в 
один і той самий час – 79 / 75) виконали свої головні життєві місії і дожили до похилого 
віку (відповідно 80 / 90 років) в оточенні своїх близьких і рідних; обидві мирно відійшли 
до Господа й були поховані за християнським звичаєм, а за деякий час мощі їх були 
перенесені; по кончині обох їхні найдорожчі нащадки охрестилися і просвітили святою 
вірою підпорядковані їм землі і народи; і хоча про обох із них у святителевих текстах 
ще немає означення “рівноапостольна”, обидві обраниці за свої величезні заслуги перед 
Православною Церквою (багато потрудилися задля поширення християнства на вели-
чезних просторах) були прирівняні до найвищого – апостольського чину (Єлена разом 
із Константином / Ольга – з Володимиром). Доцільно зазначимо також, що обидва об-
рази “давньої” і “нової” Єлен вважаються невід’ємними “жіночими половинками” двох 
типологічних та історичних пар (зокрема і в іконографічному зображенні): Константин 
і Єлена / Володимир і Ольга, які є взаємодоповнюючими та у їхній подальшій інтер-
претації – уособлюють материнське і синівське (поінколи – батьківське) духовні начала. 

Показово: саме цими трьома образами найдавніших святих Єлен-просвітниць (му-
чениці, цариці і княгині), дві з яких керувалися ідеалами найвищого – апостольського 



371

– служіння, не тільки прикрашено “собор святих Єлен”, що визначений нами як зібран-
ня історичних свідчень про канонізованих Православною Церквою святих праведниць, 
об’єднаних одним духовним іменем і єдино правильним завданням закарбувати у своїх 
серцях світло Христових заповідей – задля спільного пошанування їхньої пам’яті, а й за-
кладено його фундаментально міцну основу. І кожна з наступниць цих “трьох пресвітлих 
променів”, якщо й не знала про своїх покровительок, то незримо переймала від не тільки за 
ознаками свого спільного імені незгасимий духовний вогонь покладеної на них волі Божої.

Розробка означеного “собору” триває. Принаймні, ідея створення “Свято-Єленін-
ський календаря-літопису” була озвучена на одному міжнародному зібранні (“Собор 
святих Єлен: від історико-літературної спадщини «останнього загальнослов’янського» 
церковного письменника (святителя Димитрія, митрополита Ростовського) до авторської 
ідеї проекту Свято-Єленінського календаря-літопису”) [8]. Тож, когорту досліджуваних 
образів святих-смолоскипоносійок планується доповнити вивченням особливостей об-
разів ще декількох обраниць із пізніших часів, зокрема чотирьох преподобних жон: коро-
леви Сербської Єлени (1306) – матері святого Стефана Мілютіна, короля Сербського, та 
брата його Драгутина; схимниці Єлени Московської / Дєвочкіної (1547 і 1999) – першої 
ігумені московського Новодівочого монастиря; черниці Єлени Дивєєвської / Мантурової 
(1832, 2000 і 2004) та інокині Єлени Києво-Флорівської / Бєхтєєвої (1834 і 2009). Через 
те, що їхні життєписи або “пам’яті” зафіксовані в оповідях інших авторів чи припадають 
на так звані “перехідні святкування” тощо, висвітлення цих образів у більш сучасних агі-
ографічних творах стане предметом найближчого аналізу. Згадуватимуться й інші святі-
праведниці, наводитимуться їхні іконописні зображення і дати пошанування з короткими 
нарисами про їхні діяння. Відтак, означений календар зможе вперше об’єднати в одному 
виданні пам’ятні сторінки із житій святих Єлен, для яких подвиг християнського служін-
ня Богові та ближньому був визначальним, а шлях до увічнення їхнього світлоносного 
й осяйного імені та душевного спасіння – унікальним. Сподіваюся, що така праця із 
соборного звершення пам’яті (загального прославлення) усіх святих Єлен буде цікавою 
і корисною гідним спадкоємицям одного з найпопулярніших до недавна жіночих імен. 

Отже, подана стаття була присвячена висвітленню особливостей трьох історико-літе-
ратурних образів святих Єлен: однієї мучениці (І), доньки апостола Алфея й сестри му-
ченика Аверкія і двох братів-апостолів “від 12-ти”, та двох рівноапостольних обраниць – 
“давньої” й “нової” – цариці Константинопольської Єлени (327) і великої княгині Руської 
Ольги, у Святому хрещенні Єлени (969). Вибір обґрунтовано наміром здійснити першу 
спробу в узагальненні накопиченого матеріалу й аналізі образів тих святих праведниць, 
які в християнській історії є найдавнішими репрезентантками різних історичних епох і 
народів, але одного світлоносного й осяйного імені – Єлена. Презентовані образи як “три 
пресвітлі промені”, котрі осяйнули давню Іудею за апостольських часів (І ст.), давню Ві-
зантію за Римського владарювання (ІV ст.) і Руську землю за часів її державотворення 
(Х ст.), осмислено як засадничу основу “собору святих Єлен” у контексті подальшого 
– ціліснішого – дослідження образної системи святих жон у житійних книгах святителя 
Димитрія, митрополита Ростовського (Туптала), а надалі – й інших авторів давньої і су-
часної вітчизняної та зарубіжної літератури. На найближчу перспективу плануємо низку 
публікацій, зокрема щодо практичної реалізації авторського проекту “Свято-Єленінсько-
го календаря-літопису” тощо. 
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тЕориЯ интЕрмЕдиаЛЬноСти: ПроБЛЕмЫ и ПЕрСПЕКтивЫ

Стаття присвячена розгляду основних проблем (термінології, типології, методо-
логії аналізу) і перспектив розвитку теорії інтермедіального в контексті літературоз-
навства та мистецтвознавства. Інтермедіальність увляється як один з типів взаємодії 
мистецтв, включених до ситуації межсеміотичного «перекладу».

Ключові слова: інтермедіальність, взаємодія мистецтв, інтертекстуальність, пе-
реклад.

Статья посвящена рассмотрению основных проблем (терминологии, типологии, 
методологии анализа) и перспектив развития теории интермедиальности в контексте 
литературоведения и искусствоведения. Интермедиальность представляется как один 
из типов взаимодействия искусств, включенных в ситуацию межсемиотического «пере-
вода». 

Ключевые слова: интермедиальность, взаимодействие искусств, интертекстуаль-
ность, перевод.

The article considers the main problems (terminology, typology, methodology, analysis) 
and prospects in the context of intermediality theory of literature and art history. Intermediality 
is presented as one of the types of interaction between art included in the situation of  
intersemiotic «translation».

Key words: intermediality, interart, intertextuality, translation.

Теория интермедиальности является одной из новейших и перспективнейших тео-
рий в современной гуманитарной науке, о чем свидетельствуют многочисленные публи-
кации российских и европейских ученых, посвященных данной теме [1]. Однако среди 
исследователей неоднократно поднимался вопрос о необходимости разрешения спорных 
моментов, возникающих в процессе анализа данного феномена [2; 3]. В рамках данной 
статьи предполагается освятить ряд ключевых для теории интермедиальности проблем, 
связанных с терминологией, типологией и методологией интермедиального анализа. 

В целом, появление и активное развитие теории интермедиальности носит законо-
мерный характер. Смена культурной парадигмы, развитие средств массовой информа-
ции и массовой культуры в совокупности с тенденцией искусства к «разгерметизации» 
своих границ обусловили появление как новых синтетичных видов медиа-искусств (ки-
ноискусство), так и новых форм взаимодействия (например, перфоманс, видеоинсталя-
ция и др.), требующих иных методологических подходов к их постижению. Кроме того, 
сам термин «интермедальность», образованный на пересечении двух понятийных об-
ластей: «интертекстуальность» и «медиальность», органично включает интермедиаль-
ность в контекст двух актуальнейших научных направлений. 

По сути, интермедиальность представляет собой явление межсемиотической интер-
текстуальности, когда текст одного искусства включаясь в художественное пространство 
©   Хаминова А.А., 2012
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другого, практически теряет свою самостоятельность, начиная жить по законам новой 
среды. В этом случае мы наблюдаем не просто диалог искусств, а их перевод. Перевод 
здесь понимается не буквально, а как метафора, обозначающая процесс интерпретации, 
в пределах которой заключено множество отличных друг от друга текстов. 

Традиционное понимание перевода, распространяемое на тождественные языки 
(сформированные в рамках одной семиотической системы), предполагает трансформа-
цию исходного текста в соответствии с заданными правилами, то есть создание некоего 
эквивалента этого текста. В то же время семиотический перевод устанавливает между 
художественными языками отношения «условной эквивалентности» и предполагает воз-
вращение не к исходному, а к новому тексту, что соответствует механизму творческого 
мышления [4: 398]. 

При включении «текста» одного искусства в структуру другого, он подвергается до-
полнительному кодированию, за счет чего происходит удвоение как смысла, так и эле-
ментарной структуры конечного произведения, значительно расширяющее коннотатив-
ные ряды образов. Как пишет Ю.М. Лотман, «чем дальше отстоят взаимоуравниваемые 
в процессе перекодировки структуры друг от друга, тем содержательнее будет сам акт 
переключения из одной системы в другую» [4: 48].

Понятие «медиа», в свою очередь, (от латинского media, medium – средство, средото-
чие, середина, посредник), заменившее понятие «искусства», сосредоточивает в себе ряд 
ключевых для теории интермедиальности смыслов. «Медиа» фиксирует семиотическое 
понимание искусства как информационной системы. Любая знаковая система, как худо-
жественная, так и нехудожественная, структурируемая в текст, становится источником 
информации и составляет часть информационного пространства. Здесь можно привести 
определение медиа, предложенное российским философом И.П. Ильиным, подразуме-
вающим «под этим многозначным термином» не только «собственно лингвистические 
средства выражений и мыслей, и чувств, а любые знаковые системы, в которых закоди-
ровано какое-либо сообщение [5: 8]. 

Кроме того, «медиальность» актуализирует «посредническую» функцию искусства, 
определяя его как «медиатора» (что было особенно характерно, например, для романти-
ческой эпохи, видевшей в искусстве «проводника» божественных смыслов, связующего 
звенья между миром реальным и ирреальным) или как «канал» художественных комму-
никаций. «Медиальность» также позволяет рассматривать искусства как среду, в которой 
производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды. 

В целом, под интермедиальностью подразумевается сегодня взаимодействие раз-
личных медиа систем как элементов специальной коммуникативной стратегии [6]. Это 
позволяет использовать данное понятие не только в контексте литературоведения и ис-
кусствознания, но также философии и социологии, для которых понятие «медиа» яв-
ляется не менее «родным». Именно многозначность понятия «медиа» расширяет число 
объектов, попадающих в поле компетенции интермедиальности: это и каналы комму-
ницирования (аудио-, видео- ряды на телевидении), и социальные институты, и в целом 
любые знаковые системы, что значительно размывает четкость понимания сути феноме-
на. Поэтому первая проблема теории интермедиальности заключается именно в необхо-
димости конкретизации и систематизации явлений интермедиальности и как следствие 
уточнения терминологического аппарата. 
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Представляется, что решение данной проблемы связано с более четким определе-
нием объектов исследования в рамках каждого научного направления. В области лите-
ратуроведения и искусствознания таким объектом являются не столько «языки», сколь-
ко «тексты» различных видов искусств, вступающие в отношения межсемиотического 
перевода. В этом случае интермедиальность будет обозначать особый тип внутритексто-
вых взаимосвязей в художественном произведении, основанный на принципе перевода 
художественных кодов разных видов искусств. Н.В. Тишунина предлагает также более 
широкое понимание интермедиальности, как создание специфической формы диалога 
культур (или создание художественного «метаязыка» культуры) [7: 153].

С первой проблемой неразрывно связана вторая: типология интермедиальных отно-
шений. Сегодня существует несколько подходов и концепций к определению типологи-
ческого состава интермедиальности. Во многом это связано со сложной внутренней ор-
ганизованностью, многомерностью и широтой интермедиальной проблематики, а также 
с разностью материала, с которым работают авторы. В ряде случаев интермедиальность 
стала заменять собой понятие «взаимодействия искусств», включая различные формы 
«моно», «мульти» и «интермедиальных» отношений. Четыре варианта понимания интер-
медиальности и, соответственно, подходов к его изучению предлагаются Й. Шретером 
(Schroter) в статье «Интермедиальность» [8]. 

Во-первых, интермедиальность как синтез медиа, результатом которого становится 
возникновение некоего единства – Gesamtkunstwerk’a. Такой подход предполагает вы-
деление «мономедийных» форм как результата дифференциации в обществе и эстетике. 
Во-вторых, трансмедиальная интермедиальности, под которой понимается соотноше-
ние проявлений одного и того же нарратива в разных медиа (например, воплощение од-
ного и того же сюжета средствами различных видов искусства). В-третьих, трансфор-
мационная интермедиальность, описывающая ситуации репрезентации одного медиума 
другим, т.е. перевода с одной знаковой системы в другую, своеобразную трансформацию 
информации при переходе в другой медиум. Наконец, онтологическая интермедиаль-
ность подразумевает наличие неких общих черт у различных медиа, например музы-
кальности поэзии или театральности прозы, обусловленных свойствами этих медиа и 
свидетельствующих об их системном характере. 

На наш взгляд, в данной типологии представлен ряд форм взаимодействия искусств, 
тесно переплетающихся с интермедиальностью, но по сути такими не являющихся. Как 
уже было сказано, мы считаем, что в основе интермедиальности лежит именно ситуация 
межсемиотического перевода и последующего диалога искусств. В интермедиальности 
контактирующие искусства имеют различный статус, они функционально и семанти-
чески неравны (трансформационная интермедиальность). Как отмечает И.Е. Борисова, 
совмещенные в интермедиальном дискурсе искусства нацелены на интерпретационные 
отношения: текст стремится обнаружить в своем (иносемиотическом) претексте нечто 
иное, неявное в нем самом [9: 11].

В этой связи ситуация синтеза искусств, предполагающая их равноправие, имеет ко-
ренные отличия от интермедиальности, что просит закономерного разведения этих двух 
явлений. При интермедиальности мы имеем дело с результатом процесса. В синтезе 
искусств мы непосредственно переживаем этот процесс. Здесь очень важен «посыл» ху-
дожника, обращающегося к опыту другого вида искусства. В стремлении создать емкий 
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и объемно-чувственный образ, мастер обращается к приему синестезии. Например, в 
творчестве Н.В. Гоголя синестезия становится миромоделирующей категорией художе-
ственного мира писателя [10]. В тоже время диалог художников, посредством включения 
и интерпретации произведений искусства будет уже интермедиальным. 

О генетическом родстве этих двух явлений, восходящих к общей идее взаимодей-
ствии искусств, свидетельствует также тот факт, что в литературных произведениях яв-
ление интермедиальности часто сосуществует наравне с явлением синестезии,. Их тес-
ное переплетение в структуре художественных образов приводит к достаточно спорным 
ситуациям, когда, например, образ архитектуры как «застывшей в пластике музыки» 
(Шеллинг) рассматривается и как пример синестезии (Б.М. Галеев), и как интермеди-
альный образ (И.Е. Борисова). Это еще раз подтверждает необходимость разграничения 
понятия интермедиальности и синтеза искусств (синестезии), сравнительно-сопостави-
тельное изучение которых может составить перспективу интермедиальных и синесте-
зийных исследований. 

Также достаточно тонкой является грань между интермедиальностью и соотноше-
нием одного и того же нарратива в различных медиа (трансмедиальность). Здесь интер-
медиальным будет не столько соотношение различных семиотических «высказываний» 
об одном явлении (если в этом не было сознательного авторского замысла и высказыва-
ние не является переложением другого высказывания о денотате), сколько сам подход к 
включению различных медиа в ситуацию интермедиального взаимодействия, при кото-
ром языки искусств вступают в тексте интерпретатора в сложные системы соотношений, 
перевода и диалога. В случае онтологической интермедиальности речь идет не о взаимо-
действии искусств, а об особенностях конкретного искусства, восходящих к представле-
ниям о монолитности искусства прошлого. 

В целом обозначенные Шретером типы представляют не столько разновидности 
интермедиальности, сколько взаимосвязанные между собой формы взаимодействия ис-
кусств: синтез искусств (как форма мульти- и мономедийности) и интермедиальность 
(как взаимодействия языков и текстов искусств. Типология собственно интермедиаль-
ных отношений представлена в литературно-музыкальной классификации С.П. Шера 
(на материале немецкого романтизма), скорректированной впоследствии А. Гиром, и в 
литературно-живописной классификации А. Ханзен-Леве (на материале русского аван-
гарда) [11]. Эти типологии, как отмечает А.Г. Сидорова, основаны на интерпретации от-
ношений в семиотическом треугольнике: «мелодика» стиха, визуальная поэзия функци-
онально соотносится с означающим («внешний элемент»), в структурных параллелях 
актуализируется значение – сигнификат, в экфрасисе означаемое – денотат, или референт 
[12: 11], что позволяет говорить о следующих типах интермедиальных отношений. 

Первая форма интермедиальности представлена моделированием материальной фак-
туры другого вида искусства в литературе (означающие-индекс – проекция). Например, 
мелодика поэтической речи, визуальная поэзия (палиндромы, анаграммы, акростихи).

 Второй тип интермедиальности предполагает проекцию формообразующих принци-
пов музыкального произведения, архитектурного сооружения, живописного полотна в ли-
тературном тексте (означаемое – символ – транспозиция). Такой тип отношений возможен 
при определенном сходстве эстетических структур искусства, выражающихся в попытках 
одного искусства воспроизвести технику композиции или типовые формы другого. 
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Третий тип интермедиальности предполагает инкорпорацию образов, мотивов, сю-
жетов произведений одного медиального ранга – музыки, графики, скульптуры – в про-
изведения другого медиального ранга – литературы (денотат, референт – икона, копия 
– трансфигурация. Под интермедиальными инкорпорациями понимают содержащиеся в 
художественном произведении словесные описания произведений (мотивов живописи, 
скульптуры, музыки). В этом случае связь между медиальными рядами осуществляет-
ся по принципу «текста в тексте» (Ю.М. Лотман), «искусства в искусстве» (J. Farino) 
или «геральдической конструкции» (М.Б. Ямпольский), когда в произведении создается 
«уменьшенная модель» объекта [12: 11].

Опираясь на данные классификации а также типологию, предложенную У. Вульфом, 
систему взаимодействия искусств и место интермедиальности в ней можно представить 
в виде следующей схемы (см. Схема 1).

Схема 1.

В контексте интермедиальности отдельное место вопросы методологического харак-
тера, главным образом теория интермедиального анализа, предполагающего междисци-
плинарный подход к изучению подобного типа отношений между искусствами. В его 
основе лежит интертекстуальный анализ с элементами рецептивной эстетики и культу-
рологического анализа. Такой подход предполагает выявление интермедиальной струк-
туры (содержащей информацию об ином виде искусства) в произведении, установление 
ее возможных «претекстов» и изучение их последующей трансформации и функциони-
рования в художественном тексте (будь то литературный текст, картина или музыкальное 
сочинение). 
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Интермедиальный анализ в данном случае, возвращая к культурным и эстетическим 
«претекстам», позволяет раскрыть специфику авторской концепции и рецепции, часто 
получающих непосредственное воплощение в способах организации художественного 
мира произведения.

Как показал опыт, применения интермедиального анализа подчас является не толь-
ко наиболее релевантным материалу подходом, но и методом, позволяющим по-новому 
взглянуть, на уже известный материал. Так, в аспекте интермедиального анализа было 
рассмотрено творческое наследие В.Ф. Одоевского, известного русского философа, ли-
тератора и музыканта эпохи романтизма, что позволило раскрыть особенности рецепции 
писателем других видов искусства (изобразительного и музыкального), а также расши-
рить представление о его эстетической картине мира [13].

В завершении можно сделать выводы, что безусловное преимущество теории интер-
медиальности, интенсивно развивающейся в западном и отечественном искусство- и лите-
ратуроведении, состоит в выделении единого пространства, где отдельные виды искусства 
и их конкретные тексты обнаруживают свою семиотическую соизмеримость, будучи вос-
принятыми как носители и трансляторы определенным образом закодированных смыслов. 

В тоже время, главным образом, в виду понятийной разомкнутости интермедиаль-
ности в различные сферы гуманитарной науки (литературоведение, искусствознание, 
философия, социология и др) теория испытывает ряд проблем (терминологического, 
типологического и методологического характера), решение которых составит основу ее 
дальнейшего развития. 

Большую роль в этом процессе окажут практические исследования, посвященные 
анализу конкретного материала (например, художественных экспериментов художников 
и музыкантов, обращающихся к опыту других видов искусств, каналы взаимодействия 
социальных медиа и т.д.). Это не только позволит скорректировать методику интерм-
деиального анализа, но и уточнить типологический состав интермедиальных явленеий.
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ЛітЕратурна іСторіограФіЯ та «СуБ’ЄКтивні ФаКти».  
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У статті аналізується взаємовплив наративної та тематичної організації роману 
Інґо Шульце, що уможливлює амбівалентну конструкцію цезури 1989 року та її пере-
творення на «суб’єктивний факт» (Б.Латур).
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Роман «Нові життя. Юність Енріко Тюрмера у листах та прозі. Упорядкування, ко-
ментарі й передмова Інґо Шульце» (саме такою є повна назва майже 800-сторінкового 
конволюту, що вийшов друком 2005 р.) — третій великий твір Інґо Шульце — крити-
ки та літературознавці переважно сприйняли крізь призму його попередника, роману 
«Симпл сторіз» (1998). Либонь найпослідовніше зіставлення обох текстів міститься в 
статті Кристини Козентіно «Блукання, помилки й метаморфози: Опрацювання минуло-
го в романах “Симпл сторіз” та “Нові життя”». Відзначаючи очевидні розбіжності, що 
стосуються обсягу тексту («Сторіз» майже на 500 сторінок коротші), стилю (стислість 
vs. псевдобарокова розлогість), побудови системи персонажів (зовнішнє розмаїття vs. 
внутрішня фрагментація), основного настрою (песимізм vs. стриманий оптимізм), жанру 
(модель короткого оповідання vs. модель роману в листах із елементами роману вихо-
вання) і т.д., дослідниця, однак, наполягає на тому, що головною особливістю «Нових 
життів» порівняно з «Симпл сторіз» є їхня непозбутня іронія, котра унеможливлює одно-
значні висновки: «…цей твір із його складно вибудуваною фікцією видавця сповнений 
іронічних заломлень і масок. Тут слід бути особливо обережним, адже цей заплутаний 
різновид гумору аж ніяк не примирливий, а, навпаки, як зазначають філософи Одо Марк-
вард та Штеффен Дітч, “субверсивний… непримиренний щодо реальності”» [2: 196-
197]. Наслідком послідовного застосування такої іронії стає текст, що, за влучним фор-
мулюванням Урсули Мерц, нагадує «куртку-перекидень» [6] й, отже, вимагає особливо 
уважного, сказати б, «симультанного» читання. Саме тому, гадаю, доцільно розпочати 
його аналіз зі звернення до вигнаного в «додаток» короткого оповідання «Остання впра-
ва», начебто написаного головним героєм роману. Не в останню чергу завдяки своєму 
прикінцевому положенню воно фокусує в собі основні теми, метафори й топоси цілого 
роману, що не викривлюються орієнтацією на конкретного адресата (як то відбувається 
з листами), й таким чином надає можливість зазирнути всередину карколомно складної 
романної структури, так би мовити, збоку.

Сюжет новели досить простий. Починається все з того, як такий собі єфрейтор Тюр-
мер, двійник Енріко Тюрмера з листів, котрого підперло до вітру, покидає холодний танк 
і, аби не справляти потребу перед очима патрульних, подається спочатку до забороненої 
зони, потім до схованого за колючим дротом пралісу. Невдовзі він досягає «широкого, 
напозір безкінечного поля» [8: 788], де й присідає врешті-решт навпочіпки, аби спорож-
нити сечовий міхур та кишечник. Спорожнення, проте, триває нескінченно довго й ви-
вершується дивовижною метаморфозою: звільнившись від баласту, Тюрмер одразу ж за-
буває про колись омріяну ним армію, скидає одяг, стає рачки і, перекинувшись на вовка, 
«безшумно» біжить геть, «спраглий, голодний, зажерливий» [8: 790].

Окремо від решти тексту роману Тюрмерова новела прочитується як гібрид істо-
рій про вервольфа та фекальних оргій у дусі Владіміра Сорокіна. Утім у рамці «Нових 
життів» центральні топоси цього трешевого екзерсису втрачають свою начебто герме-
тичну літературність і сприймаються радше як амбівалентні семантичні конструкти, що 
співвідносяться зі «старим» життям письменника-невдахи Енріко Тюрмера до Повороту 
й із його «новим» життям підприємця після 1989 р. Так, армійський антураж, з одно-
го боку, закорінений у армійському досвіді шульцевського героя, котрий іще до 1989 р. 
втілився у кількох його літературних творах, а з іншого — у реактуалізації цього досвіду 
в листах до західнонімецької фотокореспондентки Ніколетти Ганзен, що тягне за собою 
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піднесення звіданого в армії до своєрідного ядра всієї біографії Енріко. Топос безлюдної 
природи фігурує в епістолярній частині роману переважно як місце внутрішнього пре-
ображення: спочатку він маркує епіфанію Тюрмера-підлітка, що перетворився на пись-
менника; потім його ж пошуки виходу з глухого кута мистецтва; ще згодом — початок 
«нового життя». Не менш важливим є й процес випорожнення. У вимірі минулого йому 
відповідає аналогічна сцена з армійського життя, описана Тюрмером в одному з листів 
до Ніколетти й транспонована в тональність духовного очищення. У вимірі сучасності 
воно матеріалізує стан «великої порожнечі» [8: 523], «неозорої пустки» [8: 587], у який 
Тюрмер упадає після зникнення Муру і який, своєю чергою, співвідноситься з констато-
ваною Тюрмеровим Мефістофелем, Клеменсом фон Баррістою, «абсолютною пусткою» 
на місці колишньої НДР.

На тлі перерахованих бівалентних семантичних комплексів тим важливішим вида-
ється образ вовка, що увінчує новелу про єфрейтора Тюрмера. В епістолярній частині 
роману даний образ асоціюється передовсім із супутниками обох демонічних фігур, що 
виникають у житті Енріко Тюрмера після Повороту: промисловця Яна Штеєна (Steen; 
спочатку герой помилково записує його як «Staan» — анаграма «Satan», Сатана), прові-
сником, рупором та агентом котрого є «велетень» Вольфґанґ, і спекулянта Баррісти, що 
прибуває до містечка Альтенбурґ у супроводі зизоокого собаки на прізвисько «Астрід, 
вовк» (Astrid, der Wolf) й при першій зустрічі дає знати про себе «запахом вологої псячої 
шерсті» (Geruch von «nassem Hund») [8: 81]. Попри те, що образи вовкоподібних істот 
із листів і вовка з «Останньої вправи» виростають не тільки з образів чорного пуде-
ля з ґьотевського «Фауста» та його редукованого двійника з булгаковського «Майстра й 
Маргарити» — двох, либонь, найважливіших претекстів «Нових життів», — а й із ідіо-
ми «вовчі закони капіталізму» [8: 764], що згадується у «дрезденській новелі» Тюрмера 
«Тітус Гольм», вони, тим не менш, існують лише в координатах об’єднаної Німеччини 
— вочевидь, через те, що і в першому, і в другому випадкові асоціюються з приматом 
грошей. На ключове значення образу Тюрмера-вовка з «Останньої вправи» недвозначно 
вказує і його прозорий композиційний зв’язок з образом великого собаки, що виникає в 
першому листі: забавки заспокоюючи безпритульну тварину, герой непрямо засвідчує 
свою приналежність до світу, котрий чи то упокорює його фікційне alter ego, чи то упо-
корюється йому в фінальному акорді новели. Слугуючи пуантом як новели «Остання 
вправа», так і долі її автора, метаморфоза єфрейтора (Gefreite) Тюрмера, що прибирає 
вигляду звільненого (befreite) вовка — метафори безмежної влади й ненажерливості ка-
піталу, на рецептивному рівні перетворює два шари семантики новели на відображення 
конкуренції двох сюжетів суб’єктивного освоєння історико-культурних реалій Повороту. 
Перший такий сюжет, локалізований у НДР часів стагнації, у буквальному значенні цьо-
го слова уривається в порожнечу — порожнечу випорожнення, синонімічну літературній 
артикуляції досвіду, й через те закономірно не завершується нічим. Натомість у другому 
сюжеті, котрий, як про те свідчить образ вовка, сягає посляповоротного часу, випорож-
нення (письмо), навпаки, трактується як проміжний етап на шляху до справжньої — ді-
яльної — свободи хижака, що, женучись за стадом корів, зникає за обрієм.

На перетині двох зазначених сюжетів про індивідуальний «поворот» проступає про-
філь німецько-німецького Повороту як масштабної історичної події, чий травматичний 
вплив з більшою чи меншою очевидністю вичитується зі зламів індивідуальних біогра-
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фій того часу. Профіль цей теж має амбівалентну семантику. Намічена в новелі лише 
пунктирно, вона розгортається й нюансується в листах головного героя роману.

З одного боку, Енріко Тюрмер розглядає в них Поворот як кардинально важливу це-
зуру, що знецінює пов’язаний із НДР досвід і таким чином примушує громадян зниклої 
республіки до докорінного авторедагування. На глибину біографічного, соціального й 
культурного розриву, спровокованого Поворотом (в інтерпретації Енріко Тюрмера), не-
двозначно вказує мотив кокона, до якого герой Шульце звертається, розповідаючи про 
події 1989 р. Саме в коконі, що набуває форми спального мішка, він ховається від пи-
тання «Що ж мені, письменникові, робити без Муру?» [8: 447]. Саме в ньому цілі тижні 
спить непробудним сном, «похований живцем» [8: 546], переживаючи тим самим сим-
волічну смерть. І саме звідси він, подібно до гусениці, що стала метеликом, випурхує 
у змінений світ. До аналогічного висновку підштовхує й послідовне розмежування ге-
роєм-оповідачем ендеерівського минулого й «об’єднаної» теперішності, котре пронизує 
весь епістолярний блок. На рівні системи персонажів воно реалізується через відзначене 
вище протиставлення фігур споглядального письменника й невсипучого «менеджера». 
На рівні символічних орієнтирів маємо справу з опозицією слова, що дозволяє видобути 
естетичний — на жаль, лише естетичний — капітал навіть із поразки [див.: 8: 172], і 
реальних грошей, що всьому надають руху, уможливлюють втілення будь-яких бажань і 
навіть нейтралізують випадок [див.: 8: 353]. На рівні темпоральних відносин асоційова-
на з НДР орієнтація на майбутнє, що увиразнюється в Тюрмеровій спраглості письмен-
ницької слави, протистоїть одам теперішності, у якому, за словами Баррісти, «за тиждень 
змінюється більше, аніж раніше за роки» і яке з цієї причини «захоплює сильніше за 
Шекспіра, ба більше — яке годі зрозуміти за допомогою Шекспіра» [8: 512]. На рівні 
просторових відносин замкнений топос провінції заступає фантазм розімкненого світу, 
у якому дорога до Оффенбурґа цілком природно може привести «під пальми» [8: 40], а 
виїхавши із (західного) Берліна, легко натрапити на дороговказ до Сент-Луїса чи Нового 
Орлеана. Нарешті, на рівні стилю відмінність між старим і новим світами конвертується 
у відмінність між жанровими орієнтирами. У першому випадкові таким орієнтиром є 
роман про мистця в дусі «Деміана» Гессе. У другому — суміш із елементів авантюрного 
роману, який дозволяє щонайточніше окреслити здобуті завдяки Поворотові «унікальні 
можливості» [8: 87], та численних ірреально-фантастичних алюзій і ремінісценцій — 
від андерсенівської «Снігової королеви» й «Тіні», Крюссового «Тіма Талера», «Сплячої 
красуні» чи «Солодкої каші» братів Грімм — до «Петера Шлеміля» Шаміссо або Спілки 
Башти із «Вільгельма Майстера» Ґьоте. Останні фіксують одивнене, «східне» сприйнят-
тя капіталізму як не надто зрозумілої, але від того не менш жорстокої казки.

З іншого боку, начебто доволі рішучо розводячи вчора й сьогодні, Схід і Захід, мист-
ця й менеджера, Тюрмер водночас раз у раз підкреслює їхній органічний внутрішній 
зв’язок. Попри те, що протагоніст дякує Богові за те, що більше не належить до письмен-
ницького цеху [8: 107], він, тим не менш, не перестає бути автором, хоча й у дещо відмін-
ному сенсі цього слова. Якщо перед тим його провідною зорею були духовні герої Мо-
дерну — Гессе, Фройд, Томас Манн та інші, а формою реалізації претензій — найперше 
традиційна проза, то тепер він активно студіює тлумачний словник «Дуден» і слухає ра-
діопередачі [8: 19, 71], а у власній творчості віддає перевагу жанрам, тісніше пов’язаним 
із повсякденням. Такими жанрами стають газетна стаття, слово якої, на відміну від слова 
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літературного, має безпосередню дієвість, та — найголовніше — листи (чи то пак роман 
і листах) — літературна форма, що до Повороту здавалася Тюрмеру маргінальною (хоча 
й нерідко ним використовувалася), а нині виходить на перший план. Про релятивацію 
цезури 1989 р. свідчать і показові перегуки між до- й після поворотними персонажами, 
що фігурують у життєписі протагоніста. Зразком таких паралелей у романі може слугу-
вати пара начебто полярних героїв: стилізованого під Ісуса Христа аскета й бунтівника 
Джеронімо (прізвисько Йоганна Цільке), поклоніння якому було характерне для дитячих 
і юнацьких років Енріко, та стилізованого під Мефістофеля Клеменса фон Баррісти, за-
хоплення яким визначає його післяповоротні будні. Незважаючи на нібито принципову 
відмінність, обоє вимагають — і легко добиваються — від Тюрмера абсолютного під-
корення й «собачої вірності» [8: 11]. Обоє уособлюють «стиснену в кулак владу» [8: 
557]: у випадкові з Джеронімо владу опозиції, у випадкові з Баррістою — владу геге-
мона. Обоє саме як владоможці стають для Тюрмера ідеальними ідентифікаційними фі-
гурами: перший як людина, «що відігравала ту роль, яку надалі хотів відігравати я» [8: 
198], другий — як людина, котра «набагато краще справлялася з моїми бажаннями й 
пристрастями, аніж я сам» [8: 216]. Обоє мають італійське ім’я й обоє привертають до 
себе увагу насамперед завдяки своїй відразливій зовнішності: Джеронімо — через довге 
немите волосся й завжди жирні пальці, Барріста — через заячу губу, вкриту прищами 
шкіру обличчя, симптоматичну кульгавість та недоречно пишномовний штиль. Паралелі 
між персонажами сягають навіть їхніх окулярів. Лінзи окулярів Джеронімо автор листів 
порівнює з «денцями пляшок із-під лимонаду» [8: 198], а сховані під ними очі, як йому 
здається, немов перебувають на дні моря (саме тому окуляри позначено як «глибоковод-
ні» — Tiefseebrille [8: 199]). У Баррісти він також помічає «величезні вибалушені очі», 
що через якийсь час так само будуть асоціюватися в нього з поглядом крізь водну товщу 
(«глибоководні очі» — Tiefseeaugen [8: 179]), а ще окуляри, порівняно з якими окуляри 
Джеронімо — всього-на-всього «віконні шибки» [8: 84]. За всіма цими паралелями між 
колишнім і новим, певна річ, проглядає та-таки близькість Тюрмера-літератора й Тюр-
мера-бізнесмена, що проектує свої бажання й мисленнєві схеми на тих, про кого пише в 
листах, — і, відповідно, вибудовує їхні образи як образи власних двійників.

Обидві розглянуті вище стратегії інтерпретації — та, що наголошує на радикальності 
культурно-історичного зламу, й та, що акцентує його еволюційний характер, — всупереч 
сподіванням не лише не конфліктують, а й навіть резонують одна з одною, подібно до 
того, як вступають у резонанс до- та післяповоротний рівні сюжету «Останньої вправи». 
У підсумку перед читачем розгортається порівняно несуперечлива й послідовна версія 
історії Повороту, у рамках котрої, як слушно зауважує Ріхард Кеммерлінґс, «нове жит-
тя — то лише перевернене старе» [4]. Реальність об’єднаної Німеччини тут одночасно і 
заступає реальність НДР із її застарілими імперативами й інституціями, і продовжує її, 
реалізуючи доти несправджувані бажання громадяни соціалістичної республіки — що-
правда, лишень у тому разі, якщо ці громадяни, як і Енріко Тюрмер, пильно стежать за 
тим, яких саме бажань вимагає від них новий час. 

Хай там як, однією рукою творячи когерентний історичний наратив про Поворот, 
Шульце іншою рукою позбавляє його претензії на достовірність й оприявнює його, нара-
тиву, небезкорисливу сконструйованість. Така сконструйованість демонструється в рома-
ні трьома способами. По-перше, на неї вказують численні анахронізми. Такі іншочасові 
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вкраплення мають два модуси присутності: або у форматі інтерпольованих маркерів, що 
мають засвідчити проспективну приналежність героя або його оточення до Заходу, про-
явлену ще за часів НДР, або ж у вигляді острівців НДР, що час від часу проглядають крізь 
тканину західного повсякдення й знову ж таки мають посвідчити проспективність погля-
ду протагоніста. По-друге, надаючи слово самому лише Енріко Тюрмеру й відбираючи 
це слово в його кореспондентів, Шульце, по суті, конструює ситуацію допиту свідків у 
суді: змушуючи свого підопічного виговоритися, письменник фактично спонукає його до 
того, аби той заплутався у власних показах. По-третє, одним із найважливіших інстру-
ментів деконструкції Тюрмерового історичного наративу є фігура скептичного укладача. 
Цей персонаж, що, за влучним висловом Маріуса Меллера, «сотає нерви з протагоніста, 
ведучи подвійну гру в незліченних виносках» [7], хоча й перебуває з Тюрмером у неза-
перечних стосунках конкуренції, все ж зазвичай із достатньою підставою звинувачує 
оповідача в суперечностях, використанні риторичних фігур, «фабулюванні» й інших іс-
торіографічних маніпуляціях.

Наведені приклади увиразнюють те, що Йорн Рюзен іменує «орієнтирною функці-
єю» історіописання й історичного знання [див.: 11: 307]. Домінування зазначеної функції 
надає створеному Тюрмером наративу (або, точніше, комплексові наративів) статус ви-
будуваного за законами риторики «історичного твору» в розумінні Гейдена Вайта, цебто 
«вербальної структури у формі оповідного прозового дискурсу, що прагне стати модел-
лю, або ж іконою структур та процесів минулого із метою пояснення їхньої сутності 
через їхню репрезентацію» [10: 2]. Це, своєю чергою, обертає автора листів у класичного 
«ненадійного оповідача» й переключає увагу читача (й дослідника), що намагається ре-
конструювати «імпліцитну авторську норму» [1: 158], з того, що говориться, на приват-
ну й ідеологічну зумовленість говоріння, яка криється за риторичним інструментарієм 
«осюжетнення» (emplotment).

У романі ця зумовленість — як, зрештою, й усе інше — експлікується подвійним 
чином. В епістолярному блоці, а також у новелі «Остання вправа», як знову-таки випли-
ває з наведених вище прикладів, ми маємо справу з очевидною спробою привілеювання 
Заходу (і ФРН) як такої собі вищої форми життя та намаганням легітимувати Поворот як 
медіум проявлення й практичний результат цієї «вищості», інакше кажучи — з історіо-
графічною наративною конструкцією, вельми схожою на популярну в 1990-і рр. концеп-
цією «кінця історії» авторства Френсіса Фукуями. Утім, рупором агресивного західного 
капіталізму Енріко Тюрмер виглядає лише в його власному наративі. На те, що головний 
герой (і схований за ним емпіричний автор) веде з читачем куди складнішу, вишуканішу 
гру, вказують передовсім ті деталі, які підкреслюють близькість протагоніста та збирача 
його листів і новел. Сюди, зокрема, належать часом дослівні збіги між словами автора 
епістол та оцінками його коментатора, а також очевидна схожість між любим серцю Тюр-
мера уявленням про «самовиникнення» літературного твору [див.: 8: 338, 418) і принци-
пом, якому улягає праця кожного укладача. Трапляються в романі й разючіші паралелі. 
Так, описуючи акт дефекації, котрий реально стався наприкінці його служби в армії, й 
мимохідь повідомляючи про те, що волів би закінчити свій opus magnum «цим несподі-
ваним щастям й вранішнім світанням» [8: 312], автор листів, власне кажучи, висловлює в 
умовному способі те, що в дійсному способі втілив у життя автор роману в листах «Інґо 
Шульце». А у своєму останньому листі до Ніколетти Тюрмер повідомляє, що, відмовив-
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шись від літературної кар’єри, він позбувся необхідності «удень і вночі шукати підхо-
дящий матеріал для роману» [8: 656], — і таким чином точно відтворює формулювання 
укладача, який, згідно з його власним зізнанням, натрапив на казус Тюрмера «в пошуках 
підходящого матеріалу для роману» [8: 7]…

Стирання межі між автором (і головним героєм) листів та новел Енріко Тюрмером, 
котрий конструює афірмативну історію західної експансії, і його в’їдливим, хоча й не 
завжди об’єктивним критиком принципове для розуміння месіджу «Нових життів». З 
одного боку, воно переконливо доводить неможливість написання когерентної історії 
Повороту, розказаної із суто західної точки зору. З іншого боку, узурпація прозахідно 
налаштованим Тюрмером всіх голосів, що лунають у романі, промовисто ілюструє то-
тальне витіснення «східної» точки зору й пов’язану з цим відсутність — ненаписаність 
— «східного» історіографічного контратексту. Може здатися, ніби перед нами — класич-
ний взірець «історіографічної метабелетристики» — жанру постмодерністської прози, 
що, на думку творця цього терміну Лінди Гатчен, «увиразнює свою формальну авто-
репрезентативність та історичний контекст свого виникнення, а отже проблематизує сам 
можливість історичного знання…» [3: 106]. Це, однак, не зовсім так — адже, дезавую-
ючи «літераризованість» об’єднаної Німеччини, Шульце — імпліцитний автор тим по-
мітніше виопуклює історичні реалії суспільства після Повороту, екстраговані з «чужої» 
риторики «історичного твору» й тим самим переведені з розряду — скористаймося тут 
термінологічною парою Бруно Латура — «об’єктивних фактів» (matters of fact) до розря-
ду «суб’єктивних фактів» (matters of concern) [див.: 5: 231-232]: шахрайство Енріко Тюр-
мера, який змусив «оплачувати свої спекуляції» [8: 7] цілий регіон; альянс між адептами 
«нового життя» й колишніми реакціонерами; приватизацію моральних авторитетів вели-
ким капіталом; ліквідацію вільної преси, що колись уважалася оплотом західної демо-
кратії; нарешті, ту вагому обставину, що, белетризуючи своє перетворення з літератора 
на бізнесмена, Тюрмер — автор листів стилізує його під спокушання Фауста дияволом, 
а Тюрмер — автор «Останньої вправи», — під деградацію до німої тварі. За всіма цими 
«реаліями» стоїть проблема зникнення Заходу внаслідок зникнення його східної альтер-
нативи, що турбує Шульце щонайпізніше від «Симпл сторіз». У своїй дрезденській про-
мові 2012 р. «Наш чудовий новий убір. Проти ринкової демократії — за демократичні 
ринки», що містить найдетальніший на сьогодні розгляд згаданої проблеми, письменник 
із конкретними, зокрема і статистичними даними на руках демонструє те економічне й 
культурне провалля, яким загрожує домінування безальтернативного ринку, й закликає у 
зв’язку з цим «витягти з музею» «гасло “Ми — народ”» — початковий варіант уніфіка-
ційного «Ми — один народ» [9]. У романі ж «Нові життя», що розробляє схожу тематику, 
він, подібно до багатьох інших літературних історіографів 1990-2000-х рр., створює таку 
метаісторичну наративну структуру, яка дозволяє читачеві самостійно скласти з наявних 
«суб’єктивних фактів» власну версію тодішнього й теперішнього «стану речей» (Бруно 
Латур).

ЛітЕратура

1. Booth W.C. The rhetoric of fiction. — 2nd edition. — Chicago; London: The University 
of Chicago Press, 1983. — 552 p.



386

2. Cosentino Ch. Verw/Irrungen-Verwandlungen: Ingo Schulzes Erinnerungsarbeit in 
«Simple Storys» und «Neue Leben» // De Winde A., Gilleir A. (Hrsg.). Literatur im Krebsgang. 
Totenbeschwörung und memoria in der deutschsprachigen Literatur nach 1989. — Amsterdam; 
NY: Rodopi, 2008. — S. 181-198.

3. Hutcheon L. A poetics of postmodernism: History, theory, fiction. — New York; London: 
Routledge, 1988. — 268 p.

4. Kämmerlings R. Enrico Türmers unternehmerische Sendung. Krötensammeln will 
gelernt sein: Ingo Schulze und die weniger simplen Seiten der Wiedervereinigung // Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. — 19.10.2005.

5. Latour B. Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of concern 
// Critical Inquiry 30 (Winter 2004). — P. 225-248.

6. März U. Was will Enrico Türmer? Endlich zurück: Ingo Schulze bezaubert mit einem 
Briefroman über die deutsch-deutsche Wende // Frankfurter Rundschau. — 19. Oktober 2005.

7. Meller M. Der höfliche Teufel. Abschied vom Faustischen: Ingo Schulzes Wende-
Roman „Neue Leben“ // Der Tagesspiegel. — 19.10.2005.

8. Schulze I. Neue Leben: Roman. — München: dtv, 2008. — 793 S.
9. Schulze I. Unsere schönen neuen Kleider. Gegen die marktkonforme Demokratie — für 

demokratiekonforme Märkte. — Режим доступу: http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/
SchulzeDresden.pdf (дата звернення — 12.12.2012).

10. White H. Metahistory: The historical imagination in nineteenth-century Europe. — 
Baltimore; London: The John Hopkins University Press, 1975. — 448 p.

11. Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення. — Львів: Літопис, 2010. — 357 c.



387

УДК 821.161.1(091)
Ленская Е.О. 

(Харьков, Украина)

Книга Ю. тЕраПиано «ЛитЕратурнаЯ ЖиЗнЬ  
руССКого ПариЖа За ПоЛвЕКа (1924 – 1974):  

ЭССЕ, воСПоминаниЯ, СтатЬи» КаК мЕмуарнЫй  
и ЛитЕратурно-КритичЕСКий ПамЯтниК

Стаття присвячена найвідомішій книзі «паризького киянина» Ю. Терапіано, яка 
досі є джерелом відомостей про життя письменників у еміграції, але не вивчалася як 
мемуарна та літературно-критична пам’ятка тієї доби. Встановлюється жанрова 
приналежність матеріалів, які зібрано у книзі, робляться спостереження над взаємоді-
єю критичного, мемуарного та художнього елементу в них. Робиться спроба виявити 
естетичні та літературні позиції Ю. Терапіано.

Ключові слова: мемуари, літературний портрет, проблемна стаття, рецензія, на-
рис творчості.

Статья посвящена наиболее известной книге «парижского киевлянина» Ю. Терапи-
ано, которая до сих пор является источником сведений о жизни писателей в эмиграции, 
но не изучалась как мемуарный и литературно-критический памятник той поры. 
Устанавливается жанровая принадлежность материалов, собранных в книге, дела-
ются наблюдения над взаимодействием критического, мемуарного и художественного 
элемента в них. Предпринимается попытка выявить литературные и эстетические по-
зиции Ю. Терапиано.

Ключевые слова: мемуары, литературный портрет, проблемная статья, рецензия, 
очерк творчества.

The article is devoted to the most famous book “Parisian resident of Kiev” by Yu. Terapiano 
which is a source of information about writers` life in emigration up till now but it hasn`t been 
learnt as a memoirs and literary-critical memorial of that period. 

Key words: memoirs, literary portrait, problem article, review, essay works.

История литературы русского Зарубежья, как известно, изучена неравномерно. Ис-
следователи сосредоточились, в основном, на творчестве писателей первого ряда, посте-
пенно осмысляя его отдельные стороны. Наследие же молодых, сформировавшихся уже 
в эмиграции писателей, изучено недостаточно и только в последние годы входит в чита-
тельский и научный оборот. Это связано с трудностью доступа в зарубежные архивы, от-
сутствием сколько-нибудь полной библиографии и тем, что многие их произведения все 
еще разбросаны по периодическим изданиям русской эмиграции. К поколению, которое 
сформировалось еще в России, но вошло в литературу именно в эмиграции, принадле-
жит и Юрий Константинович Терапиано.

Сведений о его жизни сохранилось не так много. В наиболее полном виде биография 
писателя представлена в статье Т.Г. Юрченко «Свидетель многих лет» [3: 5 – 16], пред-
варяющей публикацию книги «Встречи. 1926 – 1971». Она полагает, что писателя нуж-
©   Ленская Е.О., 2012
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но относить не к «старшему» поколению писателей-эмигрантов, среди которых были З. 
Гиппиус, Д. Мережковский, И. Бунин, К Бальмонт и Вл. Ходасевич, и не к «среднему», 
к которому принадлежали М. Алданов, Г. Адамович и Г. Иванов, а к самому молодому. В 
свою очередь, он был «заслуженным мэтром для молодых поэтов послевоенного време-
ни» [3: 5]. Т.Г. Юрченко воссоздает известные ей факты жизни писателя, которая тесно 
связана с Украиной.

Наследие Ю.К. Терапиано многообразно. Он входил в литературу как поэт, но боль-
шая часть написанного им относится к литературной критике, в которой со всей полно-
той выразились в его литературные и эстетические позиции. Он был не только цените-
лем и любителем эмигрантской литературы, но и ее летописцем. Благодаря книгам Ю. 
Терапиано «Встречи» и «Литературная жизнь Парижа…» сохранены и оценены поздние 
произведения известных русских писателей, а также начинающих литераторов, воссоз-
дана сама атмосфера писательского сообщества за границей. Многие его оценки не по-
теряли своей актуальности и до сегодняшнего дня. Часть из его статей, рецензий, заме-
ток была собрана в известную книгу «Литературная жизнь русского Парижа за полвека 
(1924 – 1974): эссе, воспоминания, статьи», так и оставшуюся незавершенной. Анализ 
этой части его наследия дает возможность говорить о том, что Ю. Терапиано был наслед-
ником лучших традиций русской литературной критики. Он использовал присущее ей 
жанровое разнообразие форм, обновляя их индивидуальными чертами, позволявшими 
автору лучше, образнее, точнее выразить свои оценки и взгляды. 

Эта книга Ю. Терапиано стала одной из самых известных в его наследии. Она уже 
почти двадцать лет является источником сведений о жизни русской литературной эми-
грации, а также собранием материалов, посвященных литературе той поры. В первой 
части собраны рецензии, статьи и литературные портреты. Во вторую вошли литератур-
ные портреты цикла «Зарубежные поэты», а в третью, названную «Два поколения проза-
иков», – литературные портреты создателей русской прозы. Все они объединены позици-
ей автора, проявляющейся в отборе имен, произведений, явлений, которые подвергнуты 
анализу. Она стала настоящим мемуарным и литературно-критическим памятником той 
эпохи. Цель данной статьи состоит в том, чтобы проанализировать первую часть этой 
книги в тематическом и жанровом аспекте. Она открывается двумя материалами – о вос-
поминаниях М. Цветаевой «Проза» (1954) и сборнике ее стихов (1976). Обе являются по 
жанру рецензиями, написанными как отклик на произведение. В книгу Ю. Терапиано 
включена также статья «Константин Бальмонт». Напомним, что о поэте он уже писал во 
«Встречах», и тот мемуарный очерк содержал описание его внешности, положения в сре-
де эмигрантов, а также сцену похорон. В книге «Литературная жизнь русского Парижа 
за полвека» Бальмонту посвящена юбилейная статья. Ю. Терапиано осмысляет его вклад 
в русскую поэзию, учитывая ее развитие: поэт видится ему сквозь призму творчества 
И. Анненского, А. Блока, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака и М. Цве-
таевой. Это как бы «обратное» зрение позволяет ему определить слабости Бальмонта, 
его чрезмерную «напевность», которая сменилась в русской поэзии точностью мысли, 
выверенным словом. Критик, таким образом, устанавливает место Бальмонта в истори-
ко-литературном контексте: он говорит, что поэт изменил облик поэзии в сравнении с 
предшественниками, но оказался в тени своих последователей, сделавших следующие 
шаги в ее развитии. Ю. Терапиано полагал, что поэзия, направленная во вне, а не внутрь, 
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ее мечтательность, отражение «мимолетности» перестали отвечать чувствам и пережи-
ваниям современников. Критик отдает должное оригинальному явлению и понимает, на-
сколько мало сделано для его изучения. Можно сказать, что время подтвердило его мне-
ние: стихотворения Бальмонта изданы, но в сборники, как правило, собираются только 
его лучшие стихи. Намеченные Ю. Терапиано направления исследований в полной мере 
реализовались лишь в наше время. 

Следующие семь статей в книге Ю. Терапиано объединены именами Д.С. Мережков-
ского и З.Н. Гиппиус и занимают в книге особое место. После статьи о Бальмонте, одном 
из первых русских символистов, разговор ведется об основателях символизма и «ново-
го религиозного сознания»: Ю. Терапиано осмысляет наследие Мережковского, потом 
Гиппиус, затем приводит стенограммы заседаний общества «Зеленая лампа» – главного 
детища Мережковских в Париже и говорит об одном из его участников – Керенском, 
затем характеризует «Смотр» и личность секретаря З. Гиппиус и автора воспоминаний 
о ней Вл. Злобина. Следующей в книге помещена статья «Спорт символистов с акмеи-
стами и наше время», которая хронологически соответствует смене литературных те-
чений в начале ХХ в. Эти статьи, объединенные одной темой, представляют большой 
историко-литературный интерес. В частности, критик публикует стенограммы несколь-
ких заседаний «Зеленой лампы», которые благодаря ему стали известны научной обще-
ственности. Они являются источниками сведений о тематике и атмосфере заседаний, о 
высказываниях участников, их точках зрения. Такой же интерес представляет и статья о 
«Смотре», сборнике статей, задуманном З. Гиппиус в 1939 г., сведений о котором сохра-
нилось чрезвычайно мало. Некоторую сложность представляет их жанровая атрибуция. 
С одной стороны, во всех названных статьях силен мемуарный элемент: критик пишет 
о том, чему был свидетелем, что ему вспоминается в связи с именами великих совре-
менников. С другой, – все материалы посвящены деятелям литературы, автор оценивает 
роль их объединений и групп, их творчество и вклад в историю русской словесности. 
Потому, полагаем, что, например, статью «Дмитрий Мережковский: взгляд в прошлое» 
(1961) можно отнести к очерку творчества, являющегося, по классификации В. Перхина, 
жанровой разновидностью литературного портрета [1: 119 – 125]. В очерке творчества, 
как известно, обычно большее внимание уделяется мыслям и взглядам писателя, чем его 
внешности, оценивается его творчество, а не особенности личности. В заглавии очерка 
использовано словосочетание «взгляд в прошлое». Оно относится не к позиции автора, а 
к поискам Мережковского, который в последние годы своей жизни писал о древних ци-
вилизациях или мистиках прошлого. Потому Ю. Терапиано анализирует его египетские 
разыскания, обращаясь к сопоставлению христианских представлений с зороастризски-
ми, ему самому чрезвычайно интересными. Подробно анализируя различные верования 
древности, критик обнаруживает прочные и разносторонние знания об этом предмете, 
потому его суждения о религиозно-философской концепции Мережковского выглядят 
убедительно и аргументировано. Значительное место в очерке творчества писателя от-
ведено осмыслению его политической позиции. Ю. Терапиано стремится ответить на 
вопрос, волновавший не только современников, но и исследователей конца ХХ в. об от-
ношении Мережковского к диктаторам. Критик полагал, что оно было самонадеянным 
и наивным, связанным с особенностями психологии писателя, который намеревался 
«давать директивы», а диктаторы «должны были исполнять вою миссию» [2: 31]. Такой 
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взгляд на Пилсудского, Муссолини, Гитлера не только дискредитировал писателя в гла-
зах русской общины за границей, но и повлиял на его репутацию в России. Ю. Терапиа-
но, однако, не спешил осуждать Мережковского, объясняя его позицию тем, что он жил 
в своих эсхатологических построениях, далеких от современности, писал «Тутанкамон 
на Крите» и религиозно-философские эссе и не совсем верно представлял себе действи-
тельное положение вещей. Сведения о том, что происходило в странах, оккупированных 
фашистами, сильно охладили его увлеченность диктаторами. 

В очерке творчества Мережковского, таким образом, проявились взгляды и позиции 
Ю. Терапиано. Он полагал, что творчество писателя является яркой страницей русской 
литературы и недооценено в связи со снижением уровня культуры его читателей. Рели-
гиозные воззрения Мережковского были ему не близки, однако вызывали его интерес и 
попытку установить их истоки и специфику. Критик оправдывал политическую близо-
рукость Мережковского и видел в ней иную сторону того мира, в котором писатель жил 
как религиозно-философский мыслитель. 

К жанру очерка творчества относится, по нашему мнению, и следующая главка кни-
ги – «Зинаида Гиппиус» (1976). Критик стремится осмыслить особенности творческого 
пути поэтессы, начиная с ее ранней поэзии. Он сопоставляет расхожие мнения о Гиппиус 
тех, кто не понимал истинной ценности ее творчества, и мнение И. Анненского, который 
уже в 1904 г. сумел разглядеть «настоящую Зинаиду Гиппиус». Осмысляя особенности 
поэзии, критик неожиданно обрывает себя: «Я не хочу здесь больше говорить о значении 
поэзии Зинаиды Гиппиус», и останавливается лишь на одном из ее жанров – молитве, 
которая позволяет ему вскрыть особенности ее духовного мира. Как и у Мережковского, 
критик обнаруживает у Гиппиус преобладание ума над сердцем. 

Тематически к этим материалам примыкает мемуарный очерк «Конец Мережков-
ских» (1973). Обращает на себя внимание название: в нем, с одной стороны, подчер-
кивается, что речь пойдет о завершении большой жизни, а с другой, – семейной пары, 
а не каждого из писателей в отдельности. Ю. Терапиано рассказывает об их переезде 
из Парижа в Биарриц, откуда перестали приходить известия об их жизни, а также об 
оккупации французской столицы и о том, как русские эмигранты сопротивлялись ей. 
Критик вспоминает, как заболел и оказался в больнице, где в палате услышал по радио 
взволнованную речь Мережковского о Гитлере. Ю. Терапиано с сочувствием воссоздает 
последние дни писателя, оказавшегося в изоляции, и вспоминает о том, как переживала 
смерть мужа З. Гиппиус. После смерти самой Гиппиус Ю. Терапиано присутствовал при 
приготовлении к похоронам. В их описании он проявляет свое художественное дарова-
ние, рисует яркий и выпуклый образ, оставляющий эмоциональное впечатление.

Эта же особенность характерна и для литературного портрета «Владимир Злобин» 
(1968). Как известно, В.А. Злобин был многолетним секретарем Мережковских, прово-
дившим их обоих в последний путь. В истории литературы эта личность так и осталась в 
тени его великих подопечных, и Ю. Терапиано предпринимает попытку закрепить свои 
воспоминания о нем. Критик поначалу дает описание его внешности, затем говорит о 
его роли, заключавшейся в том, чтобы вести хозяйство, принимать гостей, помнить даты, 
рассказывать Мережковским о событиях, происходивших на Монпарнассе и пр. На нем 
же лежала не только организация заседаний «Зеленой лампы», но и всей жизни старею-
щей писательской пары. 
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Ю. Терапиано подробно и с благодарностью говорил о редакторских способностях 
В. Злобина, который умел утихомиривать Мережковских и делать возможной коллек-
тивную работу над «Новым Кораблем», журналом, выходившим в конце 1920-х гг., где 
печатались стенограммы заседаний «Зеленой лампы», а также с сожалением писал о 
влиянии, которое оказала З. Гиппиус на его поэзию. Ю. Терапиано выдвигает предполо-
жение, что В. Злобин создал себе выдуманный образ поэтессы и установил с ней слож-
ные для него отношения. Эстетические пристрастия В. Злобина определили его взгляд 
на личность З. Гиппиус. Этот вывод имеет важное значение для оценки воспоминаний о 
З. Гиппиус, написанных В. Злобиным: историк литературы должен учитывать его глубо-
ко субъективное отношение к поэтессе.

Еще несколько важных историко-литературных замечаний сделаны Ю. Терапи-
ано в проблемной статье «Спорт символистов с акмеистами и наше время» (1960). 
В ней он высказал соображения, которые сегодня не вызывают сомнения, о том, что 
поэзия русского символизма «не заметила» Ин. Анненского. В те годы многие по-
ложения статьи Ю. Терапиано были новаторскими. Он полагал, что русская поэзия 
в зарубежье развивалась под влиянием Ин. Анненского и обнаруживал близость его 
творчества поэзии С. Малларме. Интересно, что символизм В. Брюсова он называл 
«доморощенным и провинциальным», а творчество Вяч. Иванова ставил ниже твор-
чества Ин. Анненского. Важной представляется мысль критика о том, что оказавшись 
его учеником, Гумилев повернул русскую поэзию в сторону европейского вектора ее 
развития. Критик предполагал, что дальнейшее развитие Гумилева как поэта могло 
бы привести его к русской духовной традиции. Еще одно важное наблюдение крити-
ка связано с творчеством О. Мандельштама. Ю. Терапиано обнаружил в его поздних 
стихах отход от акмеизма, особенно в тех, которые попали в эмиграцию уже к середи-
не ХХ века. Изменение поэтики Н. Гумилева и О. Мандельштама, тяготение в их по-
следних произведениях к метафизике и символизму Ю. Терапиано истолковывает как 
свидетельство доминирования в русской поэзии «духовной ноты». Эта проблемная 
статья, думается, проливает свет на взгляды критика относительно развития русской 
поэзии. Он полагал, что еще в XIX в. она имела два вектора: один из них – выражение 
духовной сущности русской души, а второй – поиски в области формы, которые за-
имствованы русской поэзией из поэзии европейской. Потому акмеизм, по мнению Ю. 
Терапиано, удаляясь в область формы, сближал русскую поэзию с европейской, но 
его путь лежал все же к выражению духовных основ бытия, о чем свидетельствовал 
поздняя лирика его основателей. 

Первую часть его книги завершают литературные портреты, относящиеся к разным 
жанровым разновидностям. Наиболее плодотворная для Ю. Терапиано – очерк творче-
ства. К ним можно отнести «Владислав Ходасевич» (1973) и «О поэзии Георгия Иванова 
(слово на вечере ”Поэты о поэтах”)» (1971), в которой проявился иной элемент – про-
блемный, что сближает его с проблемной статьей.  Ценностью статьи Ю. Терапиано яв-
ляется анализ малоизвестной послевоенной поэзии Г. Иванова и его современников. Он 
отмечал изменения в мироощущении людей после атомных бомбардировок, вследствие 
стремительного развития науки и техники, новых настроений в общественной жизни. 
Это совершенно новая особенность, которая не была присуща классической поэзии. 
Г. Иванов сумел уловил и выразить безнадежное положение человека в послевоенном 
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мире, а также предвидеть его будущее. Анализируя предсмертные стихи поэта, критик 
обращает внимание на просветление и примирение с постылым для него миром. 

Разумеется, в рамках сообщения нет возможности дать подробную характеристику 
книги Ю. Терапиано, но некоторые выводы сделать все же можно. Она представляет 
собой важнейший мемуарный и литературно-критический памятник той эпохи. В нее 
вошли наиболее значительные исследования критика, свидетельствующие о том, что 
даже в чрезвычайно тяжелые для эмиграции годы он предъявлял к литературе высокие 
требования духовности, содержательности и формального мастерства.  

Мемуарная сторона памятника представляет собой скупые, порой краткие воспоми-
нания критика о писателе, которые вкрапляются в текст статей и литературных портре-
тов. Их отличительная особенность состоит в большом такте, с которым критик говорит 
о современниках. В текст вводятся лишь те личные воспоминания, которые дают воз-
можность лучше понять творчество писателя или его произведения. Ю. Терапиано не 
сообщает слухов, недостоверных подробностей, не открывает личных, семейных, дру-
жеских тайн. Мемуарное, таким образом, способствует решению литературно-критиче-
ских задач.

Как историк литературы и литературный критик Ю. Терапиано в эмигрантской среде 
стоит особняком. С одной стороны, он выступает в роли хроникера и хранителя памяти, 
когда фиксирует, записывает, отмечает события в литературной жизни, периодические 
издания, их состав и их участников, заседания литературных кружков, ведет их хронику. 
С другой, – эта деятельность важна ему не для создания справочника, как у Г. Струве, 
или мемуаров, как это делали многие его современники. Он писал «живую» историю 
русской литературы в эмиграции в персоналиях, кружках и объединениях, акцентируя 
внимание на эстетической ценности того, что они делали.

Как литературный критик Ю. Терапиано работал в разнообразных жанрах, ведущим 
из которых стал литературный портрет. В нем в полной мере выразился его писательский 
талант и зоркость критика, умевшего среди массы начинающих поэтов и писателей вы-
делить и оценить того, кто олицетворял собой будущее русской литературы. Потому в 
его наследии можно выявить сквозные темы, разрабатываемые в разных жанрах, имена, 
к которым он возвращался на протяжении всей жизни. Он также внес существенный 
вклад в развитие жанра статьи и рецензии.
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оБраЗ тотаЛитарной вЛаСти в КонтЕКСтЕ
ПроСтранСтвЕнно-врЕмЕннЫХ ПЛанов 

романа «КРОЛИКИ И УДАВЫ» ФаЗиЛЯ иСКандЕра

Дана стаття присвячена образу тоталітарної влади в романі Фазіля Іскандера 
«Кролики і удави», специфічний характер якої виявляється за допомогою своєрідних 
просторово-часових планів. Темпоральні і просторові категорії додатково підкреслю-
ються певною композицією, де особливу роль в розкритті ідейного сенсу роману виконує 
так звана «розповідь в розповіді».

Ключові слова: тоталітарна влада, художній час і простір, розповідь в розповіді, 
система СРСР, поневолення.

Данная статья посвящена образу тоталитарной власти в романе Фазиля Исканде-
ра «Кролики и удавы», специфический характер которой обнаруживается при помощи 
своеобразных пространственно-временных планов. Темпоральные и пространственные 
категории дополнительно подчеркиваются определенной композицией, где особую роль 
в раскрытии идейного смысла романа выполняет так называемый «рассказ в рассказе».

Ключевые слова: тоталитарная власть, художественное время и пространство, 
рассказ в рассказе, система СССР, порабощение.

The article is devoted to the image of totalitarian power in the book by Fazil Iskander 
«Rabbits and Boa Constrictors». The nature of power has been expressed by the specific 
temporal and spatial aspects. These aspects are additionally underlined by the particular 
composition, where the special role belongs to so-called «story in a story» in revealing the 
ideological sense of the novel.

Key words: totalitarian power, artistic time and space, frame story, system of the USSR, 
enslavement. 

Фазиль Искандер (р. 1929) – это один из тех русскоязычных писателей, произведе-
ния которых пользуются неслабеющим успехом у современных читателей. Молодость и, 
особенно, ранний этап его творчества выпали на время одного из самых трагических пе-
риодов истории XX века, то есть формирования и развития тоталитарной системы СССР. 
Юмор и сатира произведений Искандера были своеобразным откликом на абсурдные 
явления тогдашней действительности. Среди важнейших лейтмотивов литературной 
практики знаменитого абхазца можно назвать обличение природы советской власти, на-
шедшее свое наиболее полное воплощение в романе-сказке «Кролики и удавы». Иноска-
зательный роман Искандера возник в 1973 году в период так называемого застоя, кото-
рый, несмотря на тенденцию к ресталинизации, породил много положительных, с точки 
зрения борьбы за демократию, явлений, таких как: развитие диссидентского движения, 
а затем и появление ряда произведений, будущих расчетом с предыдущей эпохой [5: 62]. 
©   Рафал Шпак., 2012
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Стоит заметить, что роман Искандера, который был напечатан впервые на Западе в 1980 
году в эмигрантском журнале «Континент», по цензурным причинам в СССР был издан 
только в 1988 году [12: 127]. 

Главным художественным приемом, использованным в романе «Кролики и удавы», 
является сатира, суть которой заключается в «смехе против страха» [4: 159; 9: 154]. Как 
отмечает Наталья Иванова: «В обществе, скованном взаимной подозрительностью, ос-
вободиться от страха можно только одним волшебным средством – смехом» [9: 152]. 
Здесь стоит также упомянуть, что роман-сказку Искандера можно считать образцовым 
примером использования эзоповского языка как подцензурного иносказания [13: 1217; 
3], целью которого, в данном случае, являлось обнаружение механизмов тоталитарной 
власти в СССР. 

Мастерство эзоповского языка, искусство сатиры, а также мотив власти, средствами 
правления которой являются насилие и террор, часто подвергаются литературно-кри-
тическим анализам произведений Фазиля Искандера [2; 9; 11; 14; 16]. Целью данной 
статьи является попытка показать другую особую черту мастерства писателя, суть ко-
торой заключается в средствах выражения идейного содержания «Кроликов и удавов». 
«Грустную историю взаимоотношений кроликов и удавов» [10: 485] можно толковать 
как иносказательную картину связей между двумя социальными полюсами: народом и 
властью. Именно в этом романе обличение природы тоталитарной власти обнаруживает-
ся при помощи своеобразных пространственно-временных планов.

Роман Искандера выразительным способом делится на две части. Текст первой из 
них открывает сказочный зачин: «Это случилось в далекие-предалекие времена в одной 
южной-преюжной стране» [10: 336]. Как констатирует Янина Абрамовска: «Сказочное 
действие всегда происходит в прошлом» [1: 21]. Формулы, которые указывают на про-
шедшее совершенное время сказочного события, кроме обоснования конвенции, выпол-
няют также другую существенную функцию. Ссылаясь на слова указанной выше иссле-
довательницы: «Сказка1 перемещенная во „времена начала” раскрывает свою структуру, 
сходную с мифом. Подобно мифу раскрывает она порядок реальности и определяет мо-
дели поведения. Таким образом условное время и пространство сказки становится мо-
делью мира, а сказочное событие повторяется до бесконечности согласно тем же самым 
– необходимым и общеизвестным правилам» [1: 21], где одно из них гласит: «сильный 
всегда прав» [1: 14-15].

Данное замечание является настолько значимым для анализа произведения Исканде-
ра, что введение сказочной формулы в роман «Кролики и удавы» обусловливает опреде-
ленную модель мира. В этом художественном мире, согласно формуле эзоповской басни, 
сильный всегда прав, а действующие правила воспринимаются как общепринятые, не-
изменные, а даже ненарушаемые, что в результате несет определенные последствия для 
расшифровки идейного содержания произведения.    

 Следующей категорией, которая обнаруживает иносказательный смысл романа 
Кролики и удавы, является пространство. Зарисованный в экспозиции мир африканских 
тропических лесов, где растут «слоновые и кокосовые пальмы, банановые и ореховые 

1  Из-за несоответствия польских и русских терминов «сказка», «басня», в данной статье поль-
зуюсь термином «сказка», «сказочный»; в случае точного определения жанра Я. Абрамовской, при-
меняю различие между сказкой и басней.
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деревья» [10: 336] изображает образ мифического прошлого. В этой райской стране, где 
попугаи «вспыхивают разноцветным оперением» [10: 336], появляются два удава, ко-
торые «лежа на большом мшистом камне», греются на солнце, «мирно переваривая не-
давно проглоченных кроликов» [10: 336]. Оказывается, что библейский Эден, о котором 
пророк Исайя писал: «Волк и ягненок будут пастись вместе» [Ис. 65:25], а которым ка-
жется место действия «Кроликов и удавов» – это иллюзия. Два удава нарушают порядок 
первобытной библейской утопии. Здесь, несмотря на мнимую аркадскую обстановку, 
обитают представители двух враждебных друг другу видов животных. Как в эзоповской 
басне уже само заглавие романа указывает на сопоставление антагонистов. Они живут 
в одном пространстве – африканской джунгли, однако оно выразительно разделено на 
две части – страны: Королевство кроликов и Царство удавов. В «Кроликах и удавах», 
как в типичной эзоповской басне, животные-антагонисты встречаются только на рубеже 
двух враждебных частей мира. Таким местом является Нейтральная Тропа, на которой 
представитель кроликов Королевский Глашатай передает сообщения удавам. Почти каж-
дое пересечение границы неизбежно заканчивается смертью слабейшего. Как отмеча-
ет Абрамовска в контексте эзоповской басни: «Проникновение в чужое пространство 
обычно плохо заканчивается» [1: 20]. Для кроликов это, конечно, обозначает смерть. Из 
анализа пространства построенного по одной из схем эзоповской басни, вытекает вывод, 
что отношение между двумя обществами «является жестокой и не знающей исключений 
реализацией серии законов: Когда сильный и мудрый встретит слабого и глупого, у по-
следнего нет шансов» [1: 15], «[…] блуждающий проигрывает, то есть будет съеден» [1: 
14], что адекватно отражает механизмы тоталитарной системы.  

Стоит также обратить внимание на черты, которыми выделяется царский дворец 
Великого Питона – царя удавов. Его обителью было подземелье («подземный дворец 
царя»). В нем находилась «огромная сырая и теплая галерея», в которой «возлежал» 
царь удавов – Великий Питон «в окружении своих верных помощников и стражников». 
«Подземный дворец освещался фосфоресцирующими лампами потустороннего света. 
Вдоль стен были выставлены чучела наиболее интересных охотничьих трофеев, которых 
когда-либо приходилось глотать Великому Питону» [10: 431]. Другим «чудом» дворца, 
«в самом нижнем помещении» был «склад живых кроликов на случай стихийных бед-
ствий. Там хранилось около тысячи живых, но законсервированных в гипнозе кроликов. 
Кролики лежали в ряд, погруженные в летаргический сон. Каждое утро и каждый вечер 
их оползал самый страшный удав племени по прозвищу Удав-Холодильник» [10: 432]. 
Обстановка подземного дворца вызывала не только «величественный», но также, «зло-
вещий вид» [10: 434]. 

Подземный дворец, его обстановка и потусторонний свет [7: 105] ассоциируются с 
загробным миром [7: 105], напоминают страну смерти. По мнению Сергея Домникова: 
«В периоды социальных неурядиц, усиления социального гнета и налоговых тягот власть 
перестает ассоциироваться со светлым началом и начинает восприниматься как власть 
Дьявола (Змея), неправедная власть» [8: 250]. Ссылаясь на мнение Домникова, можно 
прийти к выводу, что Царство Великого Питона олицетворяет власть неправедную, дья-
вольскую, которая отождествляется с большевиcтской властью. Уже Борис Успенский в 
контексте явления самозванства, замечал, что: «Если истинные цари получают власть от 
Бога, то ложные цари получают ее от дьявола» [17: 155]. Место подлинного царя заме-



396

няет ложный Царь-змей, который происходит из царства темноты, а источник его власти 
находится в аду [ср. 8: 249-250]. Домников как иллюстрацию гипотеза предлагает схему 
в виде зеркальных пирамид: «Власть выявляет как свое небесное продолжение, так и 
подземное. Обе реальности воспринимаются не только как тождественные друг другу, 
но и как своего рода обратные отражения друг друга. Носитель власти ассоциируется и 
с Небом, и с преисподней. В первом случае социальная (властная) иерархия рассматри-
вается как исходящая от неба (Бог-Царь) и замыкающаяся на землю и представляется в 
виде пирамиды-горы. Во втором случае она мыслится как зеркальное отражение первой 
– и представляется в виде пирамиды, опрокинутой под землю: ее источник помещается 
в подземном царстве (Змей-Царь)» [8: 249-250].

Комментарием к сказочной истории является вторая часть романа, в которой взаи-
моотношения кроликов и удавов рассматриваются с точки зрения современного чело-
века. Тем способом феномен особых отношений между властью и обществом получает 
вневременной характер и заодно определяет универсальный подход к художественному 
пространству романа. Из анализа всех временных планов можно сделать вывод, что на-
стоящим временем является бесконечность, поскольку история Кроликов и удавов про-
должается с мифических времен Великого Дракона (прапрадед удавов) до времен такого 
же мифического будущего («грядущее Время» из боевого гимна удавов, или светлое бу-
дущее кроликов под знаменем продукта будущего – Цветной Капусты).  

Принимая во внимание вышеуказанные темпоральные аспекты, на оси времени 
можно поместить следующие точки, будущие одновременно своеобразными эпохами в 
истории общества кроликов и удавов:

а) начало создания мира удавов. На данный аспект намекают слова боевого гимна: 
Потомки Дракона, а также фразы: во имя нашего Великого Дракона; О Великий Дракон; 
Во имя Дракона; ради Великого Дракона. Дракон как символ первобытного хаоса в мно-
гих верованиях отождествляется со злыми первичными силами [15: 162]. Образ Дракона 
как предка удавов, ассоциируется также со Зверем из Апокалипсиса св. Иоанна [Откр. 
12:9].

Образ дракона как аллегорию власти можно толковать следующим способом: злая, 
неправедная власть – явление старое как мир, существует  с самого начала человеческой 
истории, что указывает на его универсальный характер. 

б) мифические золотые времена – появляются в рассказе Великого Питона: «Это 
случилось в те золотые времена, когда среди удавов была распространена игра, кото-
рая называлась „Кролика на кролика до следующего кролика”» [10: 342-343]. В рассказе 
царя удавов звучит тоска по золотым временам, которые, о чем свидетельствует назван-
ная игра, выделялись исключительной жестокостью по отношению к кроликам.

в) Эпоха гипноза (гипнотический период) – в ней происходит основное действие 
произведения. Это царствование Великого Питона, когда кролики подвергаются гипнозу, 
а затем их проглатывают.

г) Эпоха удушения. Очередное поколение удавов пользуется другим методом 
убийства – душит свою жертву. Новый метод был введен при новом царе Великом 
Пустыннике. Несмотря на изменения в структурах власти ее механизмы остаются та-
кими же. И хотя меняются методы убивания кроликов, то уровень жестокости удавов 
не уменьшается. 
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д) времена рассказчика – это XX столетие, которое символизируют научно-ис-
следовательские институты, командировки, передовая наука (марксизм-ленинизм). По 
комментарию рассказчика можно принять решение, что особенные отношения между 
кроликами и удавами существуют до сегодняшнего дня. 

е) Светлое будущее («грядущее Время» из боевого гимна удавов, или вера кроликов 
в светлое будущее под знаменем продукта будущего – Цветной Капусты).

Вышеуказанная нами классификация эпох явно указывает на характер власти в про-
изведении Искандера. Феномен власти, основанный на терроре, не ограничивается лишь 
эпохой XX века. Суть власти, пользующейся насилием, относится также к первичному 
злу, что свидетельствует о ее универсальном характере. 

Художественное время продолжающееся в бесконечности подчеркивается рамочной 
композицией произведения. В романе Искандер использовал не только свой любимый 
«рассказ в рассказе», но и то художественное средство, которое Джон Симмонс Барт 
определил как «рассказ в рассказе в рассказе» (Tales Within Tales Within Tales).  

В эпилоге рассказчик заканчивает свою историю о Кроликах и удавах финальной 
формулой «Вот и все, что я слышал» [10: 485]. В истории рассказанной повествовате-
лем, удав Косой упоминает, что случилось 70 лет тому назад. В рассказе Косого Великий 
Питон говорит о золотых временах в истории общества удавов. Функция определенной 
композиции – это не только ссылка на традицию сказок Тысячи и одной ночи – это также 
относительный характер взаимных связей между кроликами и удавами, и в последствии 
определенная оценка описываемых событий.

Отношения кроликов и удавов по-разному воспринимаются ими же самыми, иначе 
рассматриваются с точки зрения современного рассказчика. В основной части произ-
ведения своеобразными композиционными рамками становятся не только перечислен-
ные эпохи, но и комментарии – точки зрения очередных поколений удавов и кроликов, 
идеализирующих предыдущие эпохи. Кролики не осознают существенного характера 
системы, в которой живут, и в которой жили их предки. Другую точку зрения представ-
ляет современный рассказчик, который свою историю называет «достаточно грустной». 

Притом композиция романа, а также представленные нами пространственно-времен-
ные категории и заодно сюжетная линия произведения, дают возможность сообразить, 
что отношения удавов и кроликов это аллегорическая (иносказательная) картина слож-
ных связей между властью и народом. История кроликов и удавов, которая длится в бес-
конечности, усиливает пессимистический смысл произведения. Всегда будут существо-
вать политические системы, построенные на лжи и насилии. Всегда будут существовать 
удавы и кролики, палачи и их жертвы, в их специфической зависимости. 

В эпилоге Искандер обнаруживает еще одну грустную правду о своих современ-
никах, которые, слушая данную историю, не осознают, что это история о них самых. 
К сожалению, как замечает рассказчик, кролика – порабощенного системой человека, 
невозможно спасти. Советский человек был подвержен настолько глубокой идеологи-
ческой обработке и манипуляции, что он не был способен к объективной оценке окру-
жающей действительности. Истина провозглашена властью воспринимается как догмат. 
«Правды» тоталитарной власти не подвергаются ни критике, ни сомнениям. Требуют от 
человека безграничного подчинения, парализуют его волю. Уже в 1930 году Александр 
Афиногенов в своей пьесе Страх констатировал: «Мы живем в эпоху великого страха. 
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[…] Кролик, который увидел удава, не в состоянии двинуться с места – его мускулы оце-
пенели, он покорно ждет, пока удавные кольца сожмут и раздавят его. Мы все кролики...» 
[6: 229].
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ФормированиЕ ЭСтЕтичЕСКой диСтанЦии  
дЛЯ иЗоБраЖЕниЯ уКраинСКого и руССКого мира

(на материале текстов Н.В. Гоголя)

У статті виявляється суперечність стратегії письменника. Вона розглядається як 
наслідок видалення Гоголя з Малоросії за кордон. Покинувши рідний локус, він формує 
точку зору відчуженого від світу іноземця. Одночасно Гоголь духовно ідентифікує себе 
з Руссю, формуючи естетичну дистанцію для зображення України і Росії. 

Ключові слова: М.В. Гоголь, стратегія письменника, естетична дистанція, худож-
ній простір.

В статье выявляется противоречивость стратегии писателя. Она рассматрива-
ется как следствие удаления Гоголя из Малороссии за границу. Покинув родной локус, 
он формирует точку зрения отчужденного от мира иностранца. Одновременно Гоголь 
духовно идентифицирует себя с Русью, формируя эстетическую дистанцию для изобра-
жения Украины и России. 

Ключевые слова: Н.В. Гоголь, стратегия писателя, эстетическая дистанция, худо-
жественное пространство.

In the article discrepancy of the writer`s strategy comes to light. It is considered as 
consequence of Gogol’s removal from Malorossia abroad. Having left the native locus, he 
forms the point of view of a foreigner. Simultaneously the writer identifies himself with Russia, 
forming an aesthetic distance for the image of Ukraine and Russia.

Key words: N.V. Gogol, strategy of the writer, an aesthetic distance, art space.

Формирование эстетической дистанции у Гоголя связано с его отношением к доро-
ге. В жизни писателя дорога неоднократно становилась способом разрешения духовных 
кризисов. По замечанию И.В. Карташовой, «романтическое влечение вдаль, так же как 
и обостренное ощущение «мира в дороге, а не у пристани», было в высокой степени 
присуще Гоголю. Воспитанного на романтической культуре, его страшила возможность 
«остановки», притупления чувств. В снижении интенсивности духовных порывов он, 
как и романтики, усматривал угрозу омертвения души» [1: 276]. Указаниями на спа-
сительную роль путешествия пестрят его письма: «дорога мне сделала добро»; «мне 
нужны необходимо дорога и путешествие: они одни, <…> восстанавливают меня» [2 
(11: 330)]; «дорога удивительно спасительна для меня…» [2 (11: 323)]; «дорога всегда 
действовала на меня освежительно: и на тело и на дух» [2 (14: 179)]. «Отсюда собствен-
ная жизнь представлялась Гоголю, – как отмечает И.В. Карташова, – в ореоле вечных 
трудных скитаний в поисках идеала, духовной благодати, духовной родины» [1: 276]. 
Попытаемся подтвердить сказанное и актуализировать своеобразие гоголевского миро-
видения, отразившегося в формировании его эстетической дистанции для изображения 
украинского и русского локуса.
©   Вранчан Е.В., 2012
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Удаление Гоголя из Малороссии формирует точку зрения отчужденного от мира ино-
странца. Уже в Нежине, перед выпуском из гимназии, он пишет Г.И. Высоцкому от 26 
июня 1827 г.: «Я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я иноземец, забредший 
на чужбину искать того, что только находится в одной родине…» (курсив наш. – Е.В.) 
[2 (10: 98)]. В этом же письме Гоголь сообщает о намерении отправиться в Петербург, 
а потом и за границу, что неизбежно должно привести к усилению эффекта «чуждос-
ти». В Петербурге (в «чужом» локусе) Гоголь создает повести украинского цикла. В 
них он формирует в процессе повествования представление, противоречащее реальной 
географии, где его подлинно духовной родиной, «центром» становится Малороссия, а 
«периферией» – Петербург. Поэтому в предисловии к «Вечерам на хуторе близ Дикань-
ки» Рудый Панько вводит в повествование своего читателя – представителя «большого 
света» (господина из Петербурга). Пасечник представляет его в роли путешественника 
и не сомневается, что он совершит «путь по столбовой дороге на Диканьку». Предосте-
регая читателей-господ от неприятностей в дороге, он сравнивает их быструю езду, при 
которой они привыкли «закладывать назад руки и, как говорится, финтить» [2 (1: 107)] 
по гладким дорогам, с ездой хуторянина. Например, Панько сообщает им про труднос-
ти передвижения одного из рассказчиков: «…дороги по хуторам нашим не так гладки, 
как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич, третьего году, приезжая из Диканьки, 
понаведался-таки в провал с новою таратайкою своею и гнедою кобылою…» (курсив 
наш. – Е.В.) [2 (1: 107–108)]. Так вводится смысловая оппозиция: легкость передвижения 
в Петербурге – трудность и опасность, подстерегающие рассказчика и читателя в мало-
российской провинции. «Новая таратайка» Фомы Григорьевича, оказавшаяся в провале, 
становится метафорой движения рецепции как рассказчика, так и читателя в тексте. Дей-
ствительно, трудности «путешествия» читателя в художественном пространстве пере-
ходят в такие сюжетные извивы, что, по словам деда из «Пропавшей грамоты», «одна 
только чертовская таратайка проедет» (курсив наш. – Е.В.) [2 (1: 188)].

В контексте «малороссийского» цикла для Рудого Панька столичное простран-
ство Петербурга, где проживает его читатель, представляет «тот» свет. Тогда для 
читателя магическим пространством должен стать провинциальный мир Мало-
россии. Он характеризуется как этнографический нарратив: рассказчик вводит в 
него и комментирует специфические украинские слова и обычаи. Медиация между 
национальными пространствами достигается по мере осуществления коммуникации 
между нарраторами и наррататорами. Она реализуется и как репрезентация читателю 
украинского локуса, где имеется, например, «дом почище какого-нибудь пасичникова 
куреня», сад, которого «не сыщете» в Петербурге, и как наррация, приковывающая 
читателя к месту. Такую наррацию реализует, по воспоминаниям Фомы Григорьеви-
ча, его дед: «Бывало, поведет речь – целый день не подвинулся бы с места, и все бы 
слушал. Уж не чета какому-нибудь нынешнему балагуру, который как начнет москаля 
везть, да еще и языком таким, будто ему три дня есть не давали, то хоть берись за 
шапку да из хаты» [2 (1: 138)]. 

С позиции украинского рассказчика пространство Петербурга как место, в котором 
реализуются цели героя, функционально аналогично «тридесятому царству» и репре-
зентировано как чудо. В «Ночи перед Рождеством» Вакула «с изумлением оглядывается 
… на все стороны» (курсив наш. – Е.В.) [2 (1: 232)], его точка зрения поэтизирует дина-
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мику столичного города, создаваемую движением множества экипажей – карет, тысяч 
«летящих со всех сторон саней». Похожее, но неразвернутое описание Петербурга пред-
ставлено в повести «Пропавшая грамота»: «Там нагляделся дед таких див, что стало ему 
надолго после того рассказывать…» (курсив наш. – Е.В.) [2 (1: 192)].

В отличие от рассказчиков, для писателя романтическим идеалом становится мир 
казачьего братства, союза людей, объединенных чувством веры и высокого патриотизма. 
Характерно, что он называет запорожцев «рыцарями», готовыми по первому призыву 
есаулов садиться на коня. По Н.В. Гоголю, такой герой осуществляет свое перемещение 
в союзе с коллективом, с духовным целым народа. Появление этого братского союза ка-
заков вызвано «неукротимыми набегами монгольских хищников» [2 (2: 188)]. Оттого, 
как отмечает повествователь, казаки становятся путешественниками-завоевателями, ре-
ализующими медиацию между православным / неправославным мирами. Так, «все были 
хожалые, езжалые <…> бывали в молдавской, волошской, в турецкой земле; изъездили 
все Черное море двухрульными козацкими челнами, нападали <…> на богатейшие и 
превысокие корабли, перетопили немало турецких галер» [2 (2: 127)].

В своих произведениях Гоголь характеризует быт и культуру Украины, передает 
особенности местного колорита, представляет своеобразие местных предметов быта. 
Так, пространство идиллического хронотопа Малороссии характеризуется статичнос-
тью малороссийского средства передвижения, его необыкновенными размерами. Это 
«величественный экипаж» Василисы Кашпоровны («Иван Федорович Шпонька и его 
тетушка»); воз, наполненный дынями («Старосветские помещики»), экипаж-арбуз 
помещицы Коробочки. Эти гиперболичные, «величественные» экипажи воспринима-
ются отвлеченно, но в то же время оказываются непременным атрибутом действия – 
выполняют функцию сопровождения портрета необычного персонажа или вместилища 
еды (дыня, арбуз). Начало такому театрализованному или карнавализованному описанию 
средства передвижения как передвижной сцены было положено в «малороссийской» по-
вести «Сорочинская ярмарка». В ней воз, с одной стороны, служит в повествовании для 
демонстрации прохожим ярмарочного товара, а, с другой – невесты – сидевшей на возу 
хорошенькой девушки.

Ярмарочная театральность малороссийского пространства позже будет соотнесена 
у Гоголя с осознанно карнавальной театральностью итальянского локуса. Так, в сцене 
карнавала из отрывка «Рим» участвует «громадная телега», реализуется мотив веселья и 
подчеркнутая растительная орнаментальность описания телеги: «Телега, казалось, весе-
ло возвращалась домой, бока ее были убраны гирляндами, спицы и ободья колес увиты 
зелеными ветвями» [2 (3: 249)]. Заметим, что в телеге, как и на малороссийском возу, си-
дит красавица. Благодаря образу итальянской красавицы образ экипажа исключается из 
предметного ряда, вводится в традиционное карнавальное изображение. По замечанию 
Р. Джулиани, такое описание «перекочевало на страницы повести из жанровой живо-
писи» [3: 201]. Р. Джулиани приводит и комментирует рисунок неизвестного немецкого 
художника, датированный 8 февраля 1839 года, с изображением сценки римского карна-
вала. В этом рисунке узнаем и гоголевский образ повозки, и сидящей в ней красавицы. 
Статичность и условность картины переходит в орнаментальную условность словесного 
изображения. В таком случае передвижение персонажей оборачивается театрализиро-
ванной сценой и орнаментализированной картиной.
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Путешествуя по «чужой земле», писатель больше вспоминает «Русь»: «Теперь пере-
до мною чужбина, вокруг меня чужбина, но в сердце моем Русь, не гадкая Русь, но одна 
только прекрасная Русь…» [2 (11: 60)]. А Н.Я. Прокоповичу он пишет из Парижа: «Если 
бы мне попалось теперь наше подлое и плоское русское местоположение с бревенчатою 
избою и сереньким небом, то я бы в состоянии им восхищаться, как новым видом» [2 (11: 
61)]. Здесь мы видим противоречивость стратегии писателя в одновременной духовной 
идентификации себя с Русью и пространственно-временном разрыве с ней. 

Как о России, так и о Малороссии, он пишет за границей. Например, в письме В.А. 
Жуковскому писатель сообщает из Парижа: «Мертвые текут живо, свежее и бодрее, чем 
в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною все наши, наши 
помещики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, словом, вся 
православная Русь» [2 (11: 76)]. Похожее состояние творческого вдохновения, упразд-
няющее временную дистанцию, Гоголь испытывает в Мариенбаде, где, как он сообщает 
С.П. Шевыреву, «…выясниваются и проходят поэтическим строем времена казачества, 
и если я ничего не сделаю из этого, то я буду большой дурак. Малороссийские ли пес-
ни, которые теперь у меня под рукою, навеяли их или на душу мою нашло само собою 
ясновидение прошедшего, только я чую много того, что ныне редко случается» [2 (11: 
241)]. Свою эстетическую позицию он формирует в письме к П.А. Плетневу: «…уже в 
самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живой мир, 
когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме. Только 
там она предстает мне вся, во всей своей громаде» (курсив наш. – Е.В.) [2 (12: 46)]. В 
творчестве ему удается преодолеть пространственную даль, приблизить «свое», родное 
пространство. Иными словами, Гоголь удаляясь от объекта письма, наоборот, приближа-
ет его, испытывая творческое вдохновение. Попадая в «чужой» мир, он возвращается к 
«своему». 

Не случайно основным местом встречи героев становится «внутренность» России 
– провинция, ее ярмарки. В более поздних повестях, например, в «Коляске», ярмарка 
развертывается не в местечке, а в пространстве провинциального города. Ее описание 
сопровождается перечислением необычных и гротескных средств передвижения: «вну-
тренность России, состоящая из мамок, детей, дочек и толстых помещиков, наезжала ве-
селиться бричками, таратайками, тарантасами и такими каретами, какие и во сне никому 
не снились» [2 (3: 180)]. В пространстве русской провинции путешествует герой поэмы 
«Мертвые души» – Чичиков. Позиция повествователя поэмы выстраивается, как при 
поворотах чичиковской брички, в разных ракурсах. Примечательно высказывание В.Н. 
Топорова, характеризующее позицию движущегося наблюдателя. По его мнению, брич-
ка Чичикова «делает неоднократные повороты <…> соответственно открывающемуся 
при повороте виду» строится разорванная на части картина. В результате находящийся 
на тройке наблюдатель «не успевает фиксировать взглядом предметы и, следовательно, 
воспринимать видимое как картину» [4: 104].

Движение повествователя поэмы в большей степени, чем движение персонажей, свя-
зано с освоением пространства Руси. Ощущение писателя, которое он передает в финале 
поэмы можно охарактеризовать его же словами: «Не есть ли это возврат к нашей старине 
после путешествия по чужой земле европейского просвещения <…> возврат на русской 
тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая 
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шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!» [2 (3: 184)]. Это «возвращение» 
метафорически выражается в полете птицы-тройки, тройки-Руси. В описании метафо-
рического средства передвижение угадываются и черты волшебных огненных коней, и 
романтические представления автора о фантастическом полете «в пропадающую даль».

Рассмотрев формирование эстетической дистанции Н.В. Гоголя как стратегию пи-
сателя, мы выявили способ изображения в его творчестве украинского и русского мира. 
Уезжая из Малороссии в Петербург, он дистанцируется от родного локуса, развивая точ-
ку зрения иностранца, и одновременно идентифицирует себя с ним с позиции рассказчи-
ка «малороссийского» цикла. Этот рассказчик противопоставляет столичному простран-
ству Петербурга малорусский локус, реализуя наррацию, приковывающую к «своему» 
локусу читателя. Сам Гоголь, путешествуя по «чужой земле», больше вспоминает Русь. 
Таким образом, писатель оправдывает свой статус «скитальца» необходимостью креа-
тивной дистанции отдаления от воображаемого мира.
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(Київ, Україна)

ФунКЦіЇ Пам’Яті  та іСторіЇ  
у творчоСті андЖЕЯ КуСЬнЕвича

Стаття розкриває форми функціонування пам’яті та історії у творчості Анджея 
Кусьневича. Предметом дослідження є місця пам’яті у повістях Кусьневича. Увага зосе-
реджена на аналізі місць приватної та колективної пам’яті у відношенні до історичної 
дійсності. 

Ключові слова: польсько-українське пограниччя, міжкультурні взаємини, час, 
пам’ять, історія, нарація.

В статье раскрываются формы функционирования памяти и истории в творче-
стве Анджея Кусьневича. Предметом исследования являются места памяти в повестях 
Кусьневича. Внимание сосредоточено на анализе мест частной и коллективной памяти 
в отношении к исторической действительности.

Ключевые слова: польско-украинское пограничье, межкультурные взаимоотноше-
ния, время, память, история, наррация.

The article views forms of memory and history expression in works by Andrzej Kuśniewicz. 
The object of investigation is the place of memory in his novels. The main attention is paid to 
the functioning of private and collective memory in connection with its historical background.

Key words: Polish-Ukrainian boarder, cultural relations, time, memory, history, narration.

Творчість Анджея Кусьневича протягом багато років пробуджувала серед кола лі-
тературознавців низку суперечностей. За такий короткий час, і в досить зрілому віці, 
йому вдалося збагатити літературу кількома збірками поезій та кільканадцятьма повістя-
ми. Тематика повістей загалом є схожою. Також простежується в них схожий головний 
герой, який, народився в країні, якої фактично вже немає і яка існує виключно у його 
пам’яті. Пам’ять є постійним присутнім елементом творчості Анджея Кусьневича. Герої 
його творів це представники різних націй, культур, які органічно співіснують. Цікавим 
є те, що вони усвідомлюють свою нетривалість, приреченість на зникнення і зі всіх сил 
стараються зберегти, принаймні у крихтах пам’яті цей світ дитинства та юності, в біль-
шості випадків ідеалізований,  пронести його із собою у доросле життя. 

Явища пам’яті вперше почали досліджувати в середині ХХ століття. У літературоз-
навстві розрізняють пам’ять колективну, особисту, автобіографічну. Моріс Хальбвакс, 
французький соціолог вперше спробував дослідити колективну пам’ять. У своїй роботі 
«Суспільні рамки пам’яті» він пише:

 «Кожен спогад, навіть найбільш особистий, навіть спогади подій, яких ми були 
єдиними свідками, навіть спогади почуттів та не сформульованих думок, мають зв’язок 
із групою понять, які властиві не тільки нам, з особами, групами, місцями, датами, зі 
словами і мовними зворотами, (…) коротко кажучи зі всім матеріальним та моральним 
життям суспільства, до якого ми належимо чи належали» [5: 63-64].
©   Мацькович М.Р., 2012
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 Якщо погоджуватись із Хальбваксом, то можна припустити, що особиста пам’ять за-
вжди залежить від пам’яті суспільства, до якого особа належить. Тому пам’ять особиста 
та пам’ять колективна більшою чи меншою мірою є взаємозалежними. 

Ще один науковець, П’єр Нора, стверджував, що колективна пам’ять зосереджується 
та проявляється у так званих «місцях пам’яті», а саме «в пам’ятках, у всякого роду мате-
ріальних предметах та речах, прізвиськах, назвах місцевості, географічних чи народних 
назвах »[6:38]. Насправді, «місця пам’яті», це поняття значно ширше. Воно стосується 
всього колективного минулого суспільства. Такі «місця» покликані зберегти колективну 
пам’ять. Їх символічне значення може змінюватись. В залежності від позиції автора, лі-
тературний твір стає основним чинником формування ідентичності та самосвідомості 
цілої суспільної групи.

За мету цієї роботи ми ставимо аналіз форм  (місця) пам’яті в повістях Анджея Кусь-
невича так званого «українського циклу» «Зони», «Король Обидвох Сицилій», «Суміш 
традицій» та «Навернення». Наше дослідження стосуватиметься місць пам’яті виключно 
в просторовому сенсі. 

Варто зазначити, що за основу свого дослідження Нора та його послідовники, бра-
ли виключно ті місця пам’яті, що належали певній національній спільноті. Натомість 
австрійський історик Моріз Цсекі вважає, що зосередження досліджень виключно на 
національних місцях пам’яті несе за собою надто вузьке розуміння цієї проблеми. Він 
також зазначає, що набагато важливішим є відшукати міжнаціональні, а також надна-
ціональні місця пам’яті. Це дало б можливість показати спільні риси культурної пам’яті, 
а не тільки односторонньо приписувати їх якійсь із цих груп.  

Врешті, потрібно також звернути увагу на різне значення одного й того ж місця 
пам’яті для кожної спільноти. Досліджуючи тексти А. Кусьневича, насувається ще один 
момент – дихотомія суспільних та особистих, приватних місць.  Ці місця, до яких сягає 
пам’ять  автора, мають як правило особистий характер, але з цієї власне причини ми 
можемо зарахувати їх до наднаціональних місць пам’яті. 

Згідно з концепцією Нори, не можна ототожнювати поняття «історія» та «пам’ять». 
Пам’ять, як особисте зіткнення з минулим залишається протиставленням історії, як «по-
стійно проблемної та неповної реконструкції, як відірваності від чогось особисто пере-
житого, як конструкції, що належить до всіх і до нікого» [6:37].  Наслідком критичної 
та аналітичної дії історії є знищення пам’яті. Нора підкреслює: «історія не викликає те, 
що насправді сталося, лише це знищує» [6:38].  Самі ж місця пам’яті лежать на точці 
перетину пам’яті та історії. 

Пам’ять для поетики текстів Анджея Кусьневича має велике значення. З цим також 
погоджуються такі дослідники його творчості як Т. Блажеєвський (), Б. Казимерчик (), М. 
Домбровський, (), А. Лебковська, Р. Ходзько.

П’єр Нора у своїй роботі також згадує, що «історія зворушує і є магічною, залиша-
ються в ній тільки ті деталі, які її зміцнюють:  поживою служать їй негострі, змішані, 
глобальні чи хиткі спогади особливого чи символічного характеру, вона актуальна у всіх 
переказах, екранах, відрізках чи проекціях» [6:39].

 Характеризуючи поетику повістей А. Кусьневича, стає помітним, що окремі фак-
ти, незначні деталі мають велике значення. М. Домбровський, характеризуючи творчість 
Анджея Кусьневича підкреслює:  
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 «Він надзвичайно піклується про дрібницю, деталь, створення кожної сцени, ситу-
ації, події» [2:243]. 

Сам автор у «Сумішах традицій» каже:
«Ці топографічні деталі , на перший погляд незначні і непотрібні, можуть вияви-

тися важливими, а навіть необхідними» [7:117]. 
Спробуємо поглянути на детальний опис дівчини із повісті «Дорогою в Коринф».
«Чудово пам’ятаю: це було таке здорове дівчисько, дещо заспане, Бог його знає де, 

взяте до оперетки, важке і задивлене бездумно десь перед собою. Мала на собі малинові, 
широкі панталони і щось на зразок албанської камізельки без рукавів, кольору зеленої 
трави  і поплямленої. На плечі виразний знак  щеплення від вітряної віспи, дещо змор-
щений. Все було щедро засипане пудрою. Низом безрадно звисали великі, червоні сільські 
долоні зі скрученими пальцями» [8:119].

Далі йде ще більш докладний опис емоцій, здавалося які автор не міг би пам’ятати. 
Цей опис дівчини з оперетки заміняє собою образ, який так добре герой пам’ятає з ди-
тячих років, з рідного Суходолу. А. Кусьневич часто замінятиме нові образи, добре зна-
йомими. Так читаємо:

«Я ступав, ідучи вперше невідомою мені вулицею в чужому мені місті, в околиці до-
бре мені відомі. Я розпізнавав їх по дрібницях тільки мені відомих та істотних. Я ніс у 
собі цей власний, незмінний світ постатей, форм, запахів і звуків, врятований (без будь 
яких старань з моєї сторони …), винесений із вдаваного забуття, завжди напоготові, 
що переплітався  фантазією, яка доповнювала цілі галузі, яких немає. Яких, можливо, 
ніколи і не було. Гібриди, зліпки краєвидів справжніх та вигаданих, які викликали ланцю-
гову реакцію асоціацій.

Так, наприклад, арена у Вероні, по якій галопувала Герда, прикликала у пам’яті ве-
лике  місце коло стайні в Суходолі, зрештою вже не існуюче в часи моєї пам’яті, але 
штучно відтворене на підставі почутих у дитинстві оповідань » [8:37-38]. 

Ще одне місце пам’яті, опис готелю «Жорж» у Львові з повісті «Суміш тради-
цій».  Готель не є особистим елементом пам’яті жодної спільноти. Але приватним 
він постає також в дослівному значенні. Він практично недоступний для широкого 
загалу. Тут можуть з’являтись виключно привілейована група населення. Перед чи-
тачем постає детальний опис залів, один з яких, про який йтиме мова далі, зветься 
«фольварк». 

«Боже, дорогий! Так, так – досконало пам’ятаю – фольварк!» [7:39]. Називають 
його так лагідно ті, хто має сюди право доступу. Тут панують неписані правила. Не кожен 
може тут бувати, тільки «дехто», чи за протекцією «когось». Це були, як правило, єврей-
ські, українські, польські та вірменські шановані родини.

«А «дехто» –  це були наші брати та сусіди з Поділля. І взагалі зі Східної Галичини. 
Хтось із Краківського – це вже не те»    [7:40]. 

Ті, хто це правило намагаються порушити, офіціант ввічливо, але водночас рішуче, 
відсилає до іншого залу. 

Всі, хто відвідує «фольварк» користуються їм тільки відомою термінологією. Напри-
клад, гардеробного називають «płaszczykarz», чаєві – «trinkgeldem». Обізнаність з цією 
мовою, це наступна ознака приналежності до групи «Ми», яка виступає як «спільнота 
пам’яті». Елементами такої «приватної мови» виступають також власні імена. Жодну 
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особу автор не називає по прізвищу. Це підкреслює більш особисті, родинні зв’язки між 
членами цієї спільноти. Імена також вживаються не повні, а у зменшено-пестливій фор-
мі. Так замість «Казимир» –  «Казік», замість «Кліміна»  – «Кліма»,  замість «Юрій» 
– «Руньо». Така можливість застосування коротких, зменшено-пестливих форм імен, від-
межовує власний елітний простір від зовнішнього світу: хтось чужий, хто не належить 
до цього товариства, не в стані зрозуміти та ідентифікувати особи. В цих іменах, а також 
у різних назвах, образах і символах повістей Кусьневича, є збережений світ, який тільки 
там оживає, де в пам’яті існують активні зв’язки.

Готель «Жорж» чи «фольварк» також є кодом для певного стилю життя галицької 
шляхти міжвоєнного періоду. Згідно з походженням, вони живуть у «Жоржі», там пере-
бувають між «своїми» і саме звідти ходять на вечерю до славнозвісного казино чи просто 
розповідають історії з власного життя.

«Леон, розповідаючи нам у «Жоржі» про цю пригоду, вважав, що його рішення було 
щонайменш педагогічне. – Я врятував бідолашного з рук розлюченого Макся… Вже було 
б по ньому…він був такий злющий, вам не зрозуміти… Страх подумати, що було б, якби 
не я … Якраз підбіг до них вчасно, дякувати Богу» [7:106].  

Аристократичний стиль життя виражається у повісті перш за все в кулінарній куль-
турі. Про це свідчать меню готелю «Жорж».

«хотілося зайти в ресторан готелю «Жорж» і сісти за столиком під вікном на слав-
нозвісному «фольварку». І замовити… Зараз, що б ми замовили?Підходить легким кро-
ком. Підходить легким кроком, немов у вишуканих шатах, молодий офіціант пан Франьо 
з серветкою перекиненою через зігнену в лікті  руку. Нахиляється, чекаючи на замовлен-
ня. Ну то як? Якщо маємо п’ятницю, а ще й Великого Посту, оселедчик пригодився б, 
а до оселедчика соточка холодної, доброї, чистої, польської горілочки.  А потім… По-
тім побачимо. Кажете пан, пане Франю, що форель маєте чудову. З води?Нехай буде 
з води… І якесь біле вино до неї…  Яке маєте? Читаю люб’язно подане мені меню. Чого 
там тільки немає! Сам Прунер чи інший Паярд не посоромився… Дорогий Боже, що за 
часи! І це існувало насправді, не уві сні , не виключно у спогадах?!» [7:45]. 

Саме це останнє речення, читач повинен зрозуміти, як підтвердження правдивості 
цього стану речей. Воно показує, з однієї сторони, важливість спогадів. Тут подані фак-
ти, отже, це не тільки ностальгічна прикраса. А з іншої – спогади, це ніби противага 
теперішньому стану речей – скупенькому меню варшавської кав’ярні у 1982 році, де зби-
ралися останні представники цієї спільноти спогадів. Дослідник творчості Кусьневича 
М. Домбровський вважає, що:

«Реальність, яку описує (Кусьневич)є реальністю слова, реальністю тексту, а не 
фактичним записом існування предметів чи подій» (нєжечивіста жечивістосць [2:130]. 

А. Мажец  навпаки переконаний, що у творчості Кусьневича багато історичних фак-
тів. Можна взяти хоча б події у Польщі у 1982 році, про які згадують відвідувачі варшав-
ської кав’ярні.

«Не без значення для спогадів,залишається погляд на далекі справи з певного місця і 
часу, а це є час воєнного стану». [9:130]. 

Інша дослідниця прямо вказує на те, що  «Суміш традицій» «написані безпосередньо 
під впливом подій вісімдесятих років і в певній мірі переконаній опозиції до романтично-
го етносу, що власне тоді відроджувався » [3:157].  
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Повертаючись до львівського місця пам’яті готелю «Жорж» потрібно відмітити, що 
як фізичне місце, він існує і на даний момент. В той час, коли Кусьневич писав свою по-
вість, готель називався «Інтурист». Наратор Казьо пам’ятає цей готель виключно з роз-
повідей одного знайомого, який був у сімдесятих роках з делегацією у Львові і саме там, 
у готелі «Інтурист» слухав капелу, яка грала шлягери зі старого Львова. 

«А хтось мені розповідав, якийсь журналіст, який потрапив у службовій поїздці до 
Львова і вступив до давнього «Жоржа, а був він у товаристві російському, українському 
та польському, бо делегованих тоді було декілька, чоловіків та жінок – оркестр, довіда-
вшись, хто там сидить за столиком, заграв раптом  стару львівську пісеньку… Сам 
вже не пам’ятаю, які там були слова» [7:41].

Готель «Жорж» не належить до улюблених місць пам’яті у польській львівській 
традиції. На відміну від інших будинків, костелів, пам’ятників. Цей образ не стверджує 
особливих польських конотацій. Це приватне, особисте місце пам’яті, що завдячує своє 
існування індивідуальному зацікавленню, але власне з цієї причини відповідає вимогам 
транснаціонального місця пам’яті, яке згадувалось вище у концепції П’єра Нори. З огля-
ду на свою «приватність» не підлягає функції національного місця спогадів.

Наступним місцем спогадів є Демидівка на Поділлі, родинний маєток наратора. 
Потрапити туди можна, виїхавши із львівського вокзалу «Львів-Підзамче» ввечері, а 
наступного ранку висісти у Демидівці. Цю подорож, згідно з поглядами М. Бахтіна 
можна розуміти як класичний часопростір – хронотоп «дорога» (), як місце перепо-
внене фрагментарно розділеним часом. У результаті чого подорож у просторі – це за-
вжди рух у часі. Дорога – це класичне місце зустрічей. Там, де єдність часу перервана, 
зберігається єдність простору. На одне й те ж місце накладаються різні часові пласти. 
Згідно з концепцією пам’яті Нори, таке нашарування можна розуміти як перенесення 
суті пам’яті з одного виміру в інший. Локалізація руху у просторі дозволяє на дальшу 
подорож у часі, у ХІХ століття до власника маєтку Озери. Разом із знищенням цього 
маєтку у роки І світової війни ця подорож добігає кінця, вертається до цього пункту, 
звідки брала початок.

«Для нас зникла ця сторона світу, яка називалася Озери» [7:57]. 
Уявна подорож спирається також на особисту географію, де віддзеркалюються куль-

турні та літературні зразки.  
«Все далі і далі! – аж по затуманений рожевий горизонт, над якоюсь далекою, ши-

роко розлитою рікою, де ці стовпи прикордонні цивілізованого світу, заселеного працьо-
витими селянами та гордовиту шляхту … де Розлоги-Скоморохи і вовче гніздо Курце-
вичів». [7:61].  

Дослідник українсько-польського пограниччя,  Б. Гадачек, згадує у своїй роботі, що :
«Можна з цих назв, від яких рябіють сторінки текстів, реконструювати досить 

детальну географічну карту тих регіонів» [4:126].  
Центральним моментом місць пам’яті Кусьневича є їх приналежність до «власної» 

території. Присвійний займенник «наш» накладається на загальну географію, що мо-
жемо порівняти із загальною історією і змінює її на географію особисту, в основу для 
простору пам’яті:

«у нас в Демидівці на Поділлі», «наш широкий Наддністрянський край», «наша 
станція родинна Чагарівка» [7:44;58]. 
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Алойз Волдан , професор ПАН у Відні, вважає, що теорію місць пам’яті Нори можна 
також застосовувати для аналізу літературних текстів, а особливо текстів Кусьневича. 

«Місця пам’яті мають своє власне місце у структурі  простору текстів Кусьневича 
і тим самим підкреслюють значення простору в поетиці цих творів. Будучи елемента-
ми реальної, історичної або особистої географії, вказують на більший загальноєвропей-
ський культурний простір, викликаний алюзіями з різних сфер культури (літератури, 
архітектури, кулінарії). … Місця пам’яті як структурні елементи літературного про-
стору мають хронотопологічний характер, вибудовуючи пласт фрагменту часу над за-
критим простором» [10:242].

 Висновуючи, хочемо наголосити, що «місця пам’яті» у творчості Кусьневича підля-
гають описаній П’єром Нора діалектиці пам’яті та історії. Вони не є повністю позбавлені 
історичності. Спогади завжди приводять до того, що читач вже знає, або, про що ще 
довідається з історіографії і таким чином їй підпорядковуються. Пам’ять не може існу-
вати без історії. Але вона могла б доповнити якесь певне абстрактне поняття яскравим 
конкретним прикладом. Місця пам’яті у повістях Анджея Кусьневича розміщуються по-
над національними. Ця тема ще недостатньо вивчена та заслуговує на подальше широке 
дослідження.
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уКраинСКаЯ ЛингвоКуЛЬтура 
 в ЛитЕратурно-ХудоЖЕСтвЕнном творчЕСтвЕ а.и. КуПрина

У статті проаналізовано українську лінгвокультуру, яка є наявною в літературно-
художній творчості О.І. Купріна. Авторська методика використання іншокультурного 
лінгвокомпонента розглядається як складова частина змісту твору і як своєрідна риса 
стилю письменника.

Ключові слова: російський художній дискурс, індивідуально-авторська письмен-
ницька техніка, іншокультурний лінгвокомпонент, українська лінгвокультура.

В статье проанализирована украинская лингвокультура, представленная на стра-
ницах литературно-художественного творчества А.И. Куприна. Авторская методика 
использования инокультурного лингвокомпонента рассматривается как составляющая 
часть содержания произведения и как своеобразная черта стиля писателя.

Ключевые слова: русский художественный дискурс, индивидуально-авторская писа-
тельская манера, инокультурный лингвокомпонент, украинская лингвокультура.

The article deals with Ukrainian linguo-culture that is proper of Kuprin’s literary dis-
course. The author’s methodology in using those language components that pertain to a differ-
ent culture is considered, Kuprin’s style is also regarded.

Key words: Russian literary discourse, individual authorial writing skill, allo-cultural 
language component, Ukrainian linguo-culture.

Жизнь и творчество одного из крупнейших русских писателей Александра Ивано-
вича Куприна (1870 – 1938) в значительной мере связаны с Украиной. Литературный 
классик, родившийся в России, живший в западноевропейской эмиграции, завершивший 
свою судьбу в совершенно новой для него отчизне, советской, проходил свое становле-
ние как личность и в украинской среде, где накапливал жизненный опыт и формировал 
писательские взгляды в самые значимые возрастные годы.

С юности судьба определила А.И. Куприна на долгое пребывание в украинском 
крае: в Проскурове (ныне город Хмельницкий) и Волочиске Виленской губернии (ныне 
Хмельницкая область) протекала короткая военная служба выпускника Александровско-
го пехотного училища, а с 1894 года Александр Куприн жил в Киеве, на протяжении 
многих лет путешествовал по украинским селам и городам, работал в Одессе, на Черно-
морье, Донбассе, Волыни. А. Куприн заявил о себе как о профессиональном писателе в 
Киеве, его произведения печатались в киевских газетах «Жизнь и искусство», «Киевля-
нин», «Киевское слово», в ряде других украинских изданий – житомирской «Волыни», 
«Одесских новостях». В Киеве вышла в свет первая книга А. Куприна «Киевские типы», 
а за годы жизни в Украине (1894 – 1901) созданы наиболее известные произведения.

Покидая Украину, писатель запечатлел в своей памяти «мазаные беленькие хатки, 
вишневые садочки, ветряки, круторогих волов в упряжках, дивчин в запасках и плах-
©   Полякова Т.М., 2012
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тах», творческое воображение А. Куприна не раз воскрешает и трансформирует украин-
ские образы в период его литературной деятельности в России (например, рассказы «С 
улицы», 1904, «Черный туман. Петербургский случай», 1905) [6: 5, 45].

Особенности южного ландшафта, украинский быт, люди, их нравы, исторические 
факты и события послужили А. Куприну богатым материалом для творчества, обозначи-
ли его художественную направленность: это поэзия полесской природы и лесной охоты, 
полесские легенды, картины жизни крестьянства, военной службы украинцев в русской 
царской армии, мозаика городской действительности. С проницательностью талантли-
вого художника А. Куприн рисует украинские образы, подмечая своеобразность в речи, 
характере, мировосприятии, одежде, обрядах. Украинский компонент различного языко-
вого уровня и статуса номинирования служит средством выражения авторских идейных 
замыслов и реализует художественные принципы.

Украинские контекстуальные заимствования в наибольшей степени присутствуют в 
прямой речи, в той части художественного текста, где количество иноязычных элементов 
может не иметь рамок ограничения и восприниматься естественно (изъяснение пред-
ставителей иной лингвокультуры, и в данном случае – близкородственной, на родном 
языке). Повествующий персонаж-украинец активно использует единицы всех частей 
речи, грамматические формы, синтаксические конструкции родного языка, представ-
ляя (зачастую русскоязычному действующему лицу) свою культуру, национальный тип 
мышления, вырисовывая свою харáктерную сущность.

Диалог носителей родственных, но в то же время отличных друг от друга языков, от-
ражает совпадение или различность формального облика наименований сходного поня-
тия, а также национальные особенности восприятия жизненных реалий, что воплощено 
в словесном знаке. В прямой речи лексические украинизмы сближаются по функциям 
и способам введения в текст с вкраплениями, однако благодаря этимологической общ-
ности двух восточнославянских языков их лексико-семантическая структура в большин-
стве случаев остается очевидной для русскоязычного адресата (читателя или поддержи-
вающего диалог русскоязычного коммуниканта – персонажа повести и рассказа).

Состав лексических украинизмов значителен и разнообразен по тематическим клас-
сам, грамматическим категориям и представляет интерес относительно степени знаком-
ства А. Куприна с лингвокультурой украинского народа – писателя, не рожденного в 
Украине и не билингва (каким, например, являлся В.Г. Короленко). С позиций авторского 
освоения и восприятия украинского языка, отбора номинаций (очевидно, что за прямой 
речью персонажей находится А. Куприн), украинский языковой компонент в творчестве 
писателя выступает как наиболее яркий и специфичный (по формальному облику, семан-
тическому наполнению), служащий идеальным средством художественной выразитель-
ности.

Произведения, насыщенные прямой украинской речью, различны по композиции, 
жанру, тематике. Это рассказы «Лесная глушь», «На глухарей», повесть «Конокрады», 
знакомящие с украинской деревенской реальностью, повесть «Олеся», в которой ана-
лиз украинского языкового материала позволяет по-иному взглянуть на ее уникальность, 
рассказ «Серебряный волк», основанный на полесской легенде, повесть «Поединок» и 
рассказ «Поход», передающие впечатления А. Куприна от военной службы на террито-
рии Украины, рассказ «Как я был актером» – автобиографическое произведение на тему 
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жизни в городе Сумы, рассказ «Черный туман», повествующий о судьбе украинцев в 
дореволюционной России, и другие.

Классифицируя «ментальный лексикон» действующих лиц – выходцев из Украины, 
т. е. совокупность лексических единиц, репрезентированных в сознании говорящих (ин-
формация о слове на всех языковых уровнях, отражение грамматических правил и т. д.) 
[1: 381–382], можно выделить типичные по употреблению лексико-тематические группы 
существительных, единицы различных грамматических категорий и языковых уровней, 
которые, по художественному замыслу автора, полностью погружают инокультурного 
адресата в украинское языковое пространство и, соответственно, в основные сферы на-
циональной среды. Украинские языковые элементы, функционирующие в художествен-
ном тексте А. Куприна, характеризуются функционально-стилистическим расслоением.

Значительную группу используемых в прямой речи украинизмов формируют имена 
существительные, которые номинируют:

лица (по степени родства, возрастному признаку, по социальному статусу, роду 
занятий, по национальности или месту проживания и др.), деятелей различной клас-
сификации (чоловик / в значениях «муж» и «мужчина», жинка / в значении «жена», 
батько, тато, доня, родич; дитина, дивчина, молодица, хлопчик, хлопец, дядько, кап-
шук / перен. «малыш», шутл.-разг. «карапуз, пузырь»; наймит, бидака / «бедняк», пан; 
коваль, корчмарь, шинкарь, поссесор, москаль / в значении «солдат, военнослужащий», 
казак / «служилый воин, войсковой обыватель»; кацап, москаль / в значении «русский», 
полещук / «житель Полесья»; человяка, сокотуха / «болтунья», ворожка / «гадалка»; 
ведьмака, курва, дурень, лайдак, злодий, шúбеник / уст., разг. «разбойник, головорез», 
бран. «висельник»);

понятия, характеризующие физический облик человека (очи, потылица, пыка / вульг. 
«рожа, морда»);

предметы или детали одежды, украшения (чемерка / «верхняя мужская одежда с 
талией и сборками сзади; венгерка», штанцы, камизелька / «женский жилет», спидни-
ца / «юбка», хустка / «платок», комир / «воротник», кишеня / «карман», намисто / «оже-
релье; бусы»);

военные принадлежности (рушница, шаблюка);
общественно-исторические реалии (громада);
государства (Туреччина);
понятия, относящиеся к времяисчислению (роки);
денежные знаки (грóши / «деньги», карбованец);
предметы корчмы, продукты (посуд, пляшка, пляшечка, склянка, чарка, горилка, 

старка, сливянка, сливовица, цибуля, цукор);
абстрактные понятия, явления, состояния и т. под. (думка, журьба, свычай, шкóда / в 

значении «вред», швара / «ссора», забубóн / «предрассудок, суеверие, поверье», гарми-
дер, гвалт, марá / «призрак, видéние», трясця, шматок, жменя / «горсть», кубло / «гнез-
до» и «логово», серéдина);

заведения, бытовые объекты (бурса / «духовная семинария на казенном содержа-
нии», буцыгарня / «арестантская, каталажка, холодная», хата, корчма, млын, криница);

предметы быта (секира / «топор», батог / «кнут; плетка», драбина / «лестница; стре-
мянка» и «перекладина в телеге, арбе, изгороди», квач);
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природно-бытийные реалии, в том числе птиц, рыб, домашнюю живность (местеч-
ко, шлях / «большая дорога», садок, став / «пруд», ривчак / «ручеек», багно, калюжа; 
жито; суша / «засуха», завирюха, блискавица / «молния», зиронька, хмара; обобщаю-
щие: птах / птаха, пташка, разновидности: бузько / «аист», канюка / «сарыч», кны-
га / «чайка», крук / «ворон», тетерук / «тетерев, косач», шуляк («шуліка») / «коршун»; 
щупак / «щука» или обобщ. «речная, хищная рыба»; шпак / перен., диал. «конь темно-
серой масти», мýцик / перен., диал. «маленький конь с косматой головой, спутанной гри-
вой», обобщ. худоба).

Помимо фиксации многозначных лексем (например, чоловик, москаль), иллюстра-
тивном раскрытии их семантики, действенный словарь А. Куприна представляет в худо-
жественном диалоге словообразовательные производные и грамматические формы укра-
инской исторической номинации лица пан, имеющей богатый информативный объем [9 
(3: 95)]: паныч, панский /панський/, паны, пане, панычу, пáни, панóве, панщина.

Украинские инфинитивы и широко употребляемые в прямой речи другие глагольные 
формы являются колоритными наименованиями действий и состояний, обладают (в срав-
нении с тождественными по смыслу русскими номинациями) частично или полностью 
отличительным формальным и звуковым обликом, дифференционным статусом актив-
ности / периферийности, в ряде случаев дифференционной акцентуацией при сходной 
внешней оболочке и сходному внутреннему наполнению; некоторым единицам присуща 
семантическая дифференциация в отношении лексем с идентичной формальной струк-
турой в русской лингвокультуре (литературно-художественное отражение языковых яв-
лений, обусловленных самостоятельным развитием ветвей восточнославянской группы 
языков): бачити, забачиты («увидеть»), дивитися («смотреть»), задивиться («засмо-
треться»), балакать, забалакать (–ся), казати («говорить») / каже, говорити / говóрит, 
отмовлять («отговаривать»), пытать («спрашивать»), спытаты, гукать («звать»), 
скричать («позвать»), хотиты / хóчу, дознаться («узнать»), спевать, жартовать («шу-
тить») / жартовал, реготати, чути («слышать»), слухаться, ходити, злякатися («ис-
пугаться») / злякался, утикати, седати, примоститися («устроиться»), займатися («за-
ниматься чем-либо»), робити, зробить, зробитися, наробити, поставити, трапляться 
(«случаться») / трапляется, трапиться, загубить, сховать («спрятать»), зачинити / не-
зачинивши, шукать, зажуриться, сумуваться («грустить», «тосковать»), смерзнуть 
(«замерзнуть»), захолонути («похолодеть») / захолол, заждати, притулить, торкнути, 
доторкнуться, ворушиться, поворухнуться, напружитися («напрячься»), свертать 
(«поворачивать»; «повернуть, свернуть куда-либо»), вертаться («возвращаться»), зло-
вити («поймать»), народитися, ратувать («спасать; избавлять»), боронити («охранять, 
оберегать; предупреждать что-либо»), годувати, вечерять, частувать («угощать»), 
спати / сплят, могти («мочь»), мусити («быть должным»), отчепитися, лаяться («ру-
гаться»), сваритися, покарать («наказать»), блискати, развидняться. В тексте рассказа 
фиксируются причастия: свяченый («свяченая хоругва»), зарученный («зарученный хло-
пец»), призвычайный («кошка к хате призвычайна»), зробленый («стрельба /ружье. – Т.П./ 
настоящая, зроблена за Катерыну Велыкую»).

Не менее обширна группа адъективных номинаций, многие из которых (иногда с 
различным распределением ЛСВ – добрый, великий или диалектных) служат атрибута-
ми как русских, так и украинских литературных, разговорных и просторечных лексем: 
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добрый (в значении «хороший»: «добрая дорога», «добрые кони»), коханый, любый, ве-
ликий (в значении «большой»: «великий лес», «великий плач», «великая беда», «великое 
село»), гарный («гарный хлопец», «гарное намисто»), гарненький («гарненькие ножки»), 
сумный («сумный казак»), шворный («проворный»: «шворный хлопец»), ласый («ласая 
баба»), ледащий («ледащий чоловик»), бúсовый («бúсово кубло»), зализный («зализна 
дорога»), срибный («срибный посуд»), товариский («товариское дело»), подорожний 
(«подорожние люди»), наймичий («наймичья пыка»), бисовый («бисова дочка»), ясно-
вельможный («почет малороссийских гетманов или польских панов»: «ясновельможный 
пане»), чиншевый (запд. чинш / «оброк вольных людей, взнос наследственного арендато-
ра собственнику земли»: «чиншевые наделы»), опушний («последний»: «опушний раз»).

Употребление украинских местоимений и наречий (в том числе разговорных или 
устаревших на данный момент) обеспечивает глубину украинского содержания, опре-
деляет достоверность изображения украинской реальности: яка-сь, якыйсь, якая, щось, 
вин, вони, усе, це, той, таке, от, иньше / иншее, самый; чутно, добре, лепше («луч-
ше»), кепсько («скверно, плохо; худо»), трошки («немножко, чуть, чуть-чуть», разг. 
«малость»), тильки, вельми («весьма; очень», уст. «премнόго»), дуже, ледве («едва»), 
тихесенько, нышком, швидко, скорийше, зáраз (в значении «в настоящее время» и «без 
промедления», «сразу»), рáзом (врем. «сразу», «мгновенно»), завше («всегда»), коли-ни-
коли, чáсом («порою; иной раз»), вже (в значении наречия), ще, багато, багацько, бильш, 
десь, скризь, напрямкú («прямиком»), попереди, сюды, геть / гэть (при указании на от-
даление: рус. «прочь»).

Служебные части речи, вводные, предикативные и разговорные слова, синтаксиче-
ские элементы и грамматические формы, которые характерны для украинского языка 
(например, формы обращения, звательного падежа, специфическое сочетание противи-
тельного союза с усилительной частицей, употребление предлогов, чередование соглас-
ных перед гласным переднего ряда при склонении, общие для украинского и русского 
языков грамматические формы, различающиеся в устной речи ударением и т. д.), пред-
ставляются гармоничной национальной «отделкой» фраз и выражений: але, або, бо («по-
тому что»), що, щоб, нехáй («чтобы»), окоче («когда»), як; через («из-за»), по-под, по-пид, 
коло («около, у»); ось, вже (в качестве частицы), так, егеж (в значении утвердительных 
частиц), хиба («разве; неужели»), чи («разве»), ни; гей; мабуть; гόди, нема, треба; «… — 
Он, братику, все знает на свете» [1 (2: 139)]; «Правда твоя, человиче…» [2 (2: 494)]; «— 
Тату! Тату! – закричал он еще на ходу» [2 (2: 247)]; «… — Весь твой род не смеет пить 
воды: а ни из речки, а ни из ривчака» [2 (2: 229)]; «— Грегораш, Скворцов, у круг!» [3 (2: 
455)]; «… — За видьм я не знаю»; «Молодежь считала его за казака» [2 (2: 492, 493)]; 
«… — У бабы заместо души пар, як у собаци» [2 (2: 239)]; «Я ему докáжу» [2 (2: 221)]; 
«— В серéдине у меня болит, панычу» [2 (2: 250)]; «Обернулся, крадучись, и видит…» 
[2 (2: 496)]; «в роте» («во рту»), «вид себе» («от себя»), «все одно» («все равно») и др.

Отдельные элементы украинской речи, связанные с устно-разговорной и фольклор-
ной стихией (образные выражения пословичного типа, стилистически выразительные 
образования, фразеологизмы, сравнения, устойчивые поэтические сочетания), использу-
ются в художественном тексте в качестве образцов словесного национального богатства. 
Как и народно-песенные строки, локальные афоризмы или украинские вводные слова, 
они воспроизводят образ мыслей героев (их позиционирование относительно общества 
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и природы), экспрессивная сила украинских выражений обогащает русскую литератур-
ную речь. Например: «Здоровеньки булы с середою!» [1 (2: 305)]; «Щоб вам очи повыла-
зили!» [1 (2: 141)]; «Однако он сбит с панталыку и, очевидно, сознает себя смешным…» 
[2 (2: 137)]; «… вона така гарна.., як зиронька ясна» [1 (2: 306)]; «Но Стецько, когда 
только услышал о свадьбе, так и уперся – “як не наче той вул”» [2 (2: 495)]; «Мы, гово-
рят, с глузду еще не съехали» [3 (2: 125)]; «Ни к чертову батьку не годится» [4 (2: 105)]; 
«Трясьця ее матери» [2 (2: 257)]; «Нехай мене бог покарает» [3 (2: 228)].

Действующие лица (носители украинской лингвокультуры) нередко легко переходят 
с русской речи на украинскую и наоборот. Находясь среди русскоязычного социума и 
общаясь преимущественно по-русски, подобные персонажи (в эмоциональном порыве, 
для усиления выразительности речи) нет-нет да и употребят родное слово. Украиниз-
мы «прорываются» в русскую речь выходцев из Украины (эмоционально-экспрессив-
ная функция вкраплений). Например: «— Вольный определяющий! Кто же так встает? 
Если начальство спрашивает, то вставать надо швидко, как пружина. Что есть знамя?»; 
«— А-а-а! – хрипит, стиснув зубы, Шаповаленко. – Ну, что я с тобой, Хлебников, буду 
делать? Бьюсь, бьюсь я с тобой, а ты совсем как верблюд, только рогов у тебя нема. 
Никакого старания. Стой так до конца словесности столбом» [3 (2: 416–417)]; «… — А 
мы стоим в наших стойлах, упершись кулаками в бока, и ржем: “Ах вы, идиоты. Шпаки! 
Дррать вас!” И этого жизнь нам никогда не простит…» [3 (2: 532, 496)].

Украинские лексемы, фразеологические конструкции в русской речи представите-
лей простонародья и интеллигенции Украины являются тем языковым средством, ко-
торое «переводит» восприятие окружающей среды в иную национально-культурную 
плоскость.

Формальная связь авторской нейтральной речи с содержанием произведений А. Ку-
прина на тему украинской жизни проявляется в использовании колоритных украинских 
культурем и лексических украинизмов. Ощущая живописную силу украинского слова, 
писатель «сохраняет» за традиционно-национальными объектами, явлениями их укра-
инские наименования, позволяя читателю воспринимать предмет, состояние действу-
ющих лиц в их реалистической конкретности. Украинский быт интересует А. Куприна 
всеми своими будничными и локальными явлениями, историческими реалиями, особен-
ностями поведения национальных типов, их обликом, творческой деятельностью, т. е. 
всем, что входит в общее понятие «культура нации». Литературное воплощение объема 
писательских наблюдений реализуется через украинские лингвокультурные знаки, что 
обеспечивает впечатляющий художественный эффект.

Состав украинской лексики в авторской речи тематически и категориально раз-
нообразен и характеризуется различной подачей в тексте. Часть номинаций выделена 
графически: подчеркивается контекстуальное употребление лексем, их инокультурная 
принадлежность («шлях», «досвитки», «дивчата», «дядько», «москаль», «злодии», «би-
совы сыны», «сторонний», «бриль», «латун», «чоботы», «кораллы», «горилка», «гопак», 
«думка», «контракты», «нышком», «с гаком», «видтыля», «скричать»). Осуществля-
ется авторский пересказ подмеченных явлений – писатель воспроизводит услышанные 
им народные предания, легенды. А. Куприн будто «перенимает» язык местных жителей: 
«Вероятно, он забыл место, но сознаться ему в этом, как старому охотнику… не хочется, 
и я слышу, как он… ворчит что-то про “злодиев” и “бисовых сынов”» [2 (2: 220)]; «Кири-
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ла служил “в москалях”, был под Плевной и получил георгиевский крест» [2 (2: 221)]; «А 
вечером глядишь, он уже и на “досвитках” первый смеется…»; «Да денег с собой принес 
он сотни четыре “с гаком”, говорил, что накопил на службе» [2 (2: 494–495)]; «Потом 
где-то близко на “шляху” раздался бешеный топот, и долго было слышно, как на раскатах 
разбитые в щепки сани колотились о сосновые корневища» [2 (2: 497–498)].

Наибольший интерес представляют те украинизмы, которые органически вплета-
ются в русский дискурс и характеризуются статусом так называемой контекстуально 
ассимилированной лексики, зачастую нейтральной и в стилистическом плане (местеч-
ко, корчма, шинок, хата, хатка, топόли, дивчата, хлопец, шинок, шинкарь, лирник, очи, 
свитка, капелюх, старка, чарка, люлька /в значении «табачная трубка»/, дрючок /«дубин-
ка; палка»/, мазница, дума, думка /хохлацкие думки/, гопак, сумуваться). Употребление 
перечисленных номинаций осуществляется непроизвольно, без какой-либо акцентуации 
на «чужеродность» (авторского прямого толкования, визуального выделения в тексте), 
оно преобразует фразу в картинную и поэтичную. Например: «Местечко точно вымерло, 
даже собаки не лаяли»; «Тополи, окаймлявшие шоссе, белые, низкие домики с черепич-
ными крышами по сторонам дороги… – все почернело…»; «Казармы для помещения 
полка только что начали строить на окраине местечка»; «… там и сям возвышались 
стройные, прямые тополи с ветками, молитвенно устремленными вверх, в небо…» [3 (2: 
317, 329, 360, 380)]; «Поблагодарив старуху.., я спросил ее, как мне выйти на шлях» [2 
(2: 263)]; «Он с визгом бросился к отцу на шею и повис на ней, болтая ножками… Все 
трое пошли в хату» [1 (2: 307)]; «Из кустов… шумно вынырнул… неуклюжий с виду 
мужичонка в рваной коричневой свитке. Прямые жесткие волосы падали у него из-под 
капелюха на брови» [3 (2: 113)]; «… в серой двухцветной свитке, наполовину черной, 
наполовину серой, пятился церковный староста»; «… в середине пятого часа утра ко мне 
приходит церковный староста, в смазных сапогах, в разноцветной свитке» [4 (2: 717, 
719)]; «Назар – младший сын – был хлопец, как и все хлопцы… Другое дело старший, 
Стецько… не хлопец, а орел… Дивчата к нему льнули, как мухи к меду» [2 (2: 493–494)]; 
«Дальше в этой думке рассказывается о том, как турки, не осилив Почаевской лавры 
приступом, порешили взять ее хитростью» [2 (2: 314)]; «Увидел старый Омельчук, что 
его сын сумуется, поговорил со своей старухой, посоветовался с попом и решил женить 
Стецька» [2 (2: 495)].

Употребление ряда украинских слов в русском художественном тексте на украин-
скую тематику и непосредственно в авторской речи связано и с трудностями отображе-
ния инокультурных реалий посредством подбора различных типов русских номинаций. 
Проблема заключается «не столько в предметно-логических различиях межъязыковых 
соответствий слов типа калина, піч, рушник, тополя и т. д., сколько в отсутствии у них 
аналогичных символических функций. Именно символические функции, свойственные 
украинским вокабулам, делают их скрытыми, или, точнее, ассоциативными реалиями, 
которые не имеют прямых аналогов в других европейских языках» [7: 190].

Очевидно, что перед писателем, стремящимся максимально точно воспроизвести 
инокультурную среду (особенно перед тем творцом, который отлично осведомлен в рас-
хождении двух культур, а также двух языковых картин мира), возникает задача, схожая с 
той, которую ставит перед собой переводчик: сохранить национальные колорит и атмос-
феру, передать ментальные особенности мировосприятия, заложенные в инокультурный 
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языковой знак. Доступность содержания при использовании украинского языкового зна-
ка (в том случае, когда в тексте А. Куприна избирается такой путь решения проблемы) 
обеспечивается в большей степени близкородственностью двух языков, тесными меж-
культурными русско-украинскими связями, в отдельных случаях – авторским толковани-
ем, что является органической составляющей творческого процесса.

Семилетнее пребывание А.И. Куприна в Украине существенно отразилось на его ли-
тературном наследии. Произведения русского классика многогранно представляют укра-
инскую культуру с конкретными чертами времени и пространства. Это и образцы стилей 
украинского языка на рубеже XIX – XX веков, и украинская национально-бытовая тра-
диция, этнографическое богатство, и факты взаимодействия, этимологической близости 
двух восточнославянских лингвокультур на разных языковых уровнях. Языковая пали-
тра, художественный строй рассказов и повести А. Куприна, знакомящих русскоязычно-
го читателя вербально и вербально-опосредованно с украинской культурой, соотносятся 
с содержанием этих произведений и определяют эстетическую позицию автора. Украин-
ский языковой материал в творчестве русского писателя – это и элемент поэзии, и способ 
передачи познавательной информации, идеальное средство воспроизведения истинной 
панорамы русско-украинских исторических связей. Обращаясь к украинской лингво-
культуре, А. Куприн предоставляет ценные сведения для таких смежных дисциплин, 
как история (затрагивающая и социальный аспект), лексикография, этнография. Мане-
ра употребления украинского лингвокомпонента в художественном тексте А. Куприна 
свидетельствует о глубине и основательности писательского взгляда на наиболее суще-
ственные особенности украинских реалий, внутренний мир национальных персонажей.
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ХудоЖнЯ інтЕрПрЕтаЦіЯ доЛі романтичного митЦЯ 
у творі г. дЕ Бройна 

«ЖиттЯ Жан-ПоЛЯ ФрідріХа ріХтЕра»

У статті розглядається досвід біографічної реконструкції національної класики ні-
мецьким письменником XX ст., що розробляє життєпис митця, осмислений у контексті 
духовної атмосфери рубежу ХVІІІ– ХІХ  ст.

Ключові слова: концепція особистості, документалізм, історизм, художня біографія.
В статье рассматривается опыт биографической реконструкции национальной 

классики немецким писателем XX в., который разрабатывает жизнеописание творца, 
осмысленное в контексте духовной атмосферы рубежа  XVIII –XIX вв.

Ключевые слова: концепция личности, документализм, историзм, художественная 
биография.

The article is devoted to the experience of biographical reconstruction of national classic 
German writer of the XX th century who developed a biography of the creator in the context of 
meaningful spiritual atmosphere of the turn of XVIII - XIX centuries.

Keywords: conception of a personality, documentalism, historicism, biographical fiction.

Рецепція національної класики діячами культури наступних епох становить такою ж 
мірою перспективну, якою й невивчену царину сучасного літературознавства. У чималій 
мірі дане твердження має силу для літератури Німеччини. Тому у пропонованій статті ми 
зосереджуємо увагу на таких проблемах, як сприйняття й успадкування класики очима 
письменника наступної генерації, інтелектуально-емоційні чинники та складові частини 
процесу рецепції, створення рефлективної моделі певної епохи в культурі іншої, «стар-
шої» епохи єдиного національного регіону. Особливу увагу приділено співвідношенню 
автора, оповідача й образу героя. Висвітлено сенс осмислення письменником ХХ століт-
тя складної проблеми взаємного обумовлення індивіда та історії, зв’язків особистісного 
та суспільного. Матеріалом дослідження даного актуального кола питань є твір німець-
кого письменника Гюнтера де Бройна «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера».

Життя і діяння надзвичайно складного, суперечливого, багатогранного німецького 
письменника кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття покладено в основу відомого твору-
життєпису Г. де Бройна «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера» («Das Leben des Jean Paul 
Friedrich Richter», 1975). Г. де Бройн з повним правом завоював широку популярність і 
визнання читачів не тільки в Німеччині, але й за її межами. Літературна спадщина май-
стра слова складає романи, повісті, нариси, оповідання, есе, його творчість приваблювала 
багатьох дослідників. У літературі про де Бройна основну увагу приділяють переважно 
таким романним творам, як „Buridans Esel“ („Буриданів осел”, 1968), „Preisverleihung“ 
(„Присудження премії”, 1972), „Märkische Forschungen“ („Бранденбурзькі шукання”, 
1978). Проте не менш цікавим є симбіотичний за жанром твір «Життя Жан-Поля Фрідрі-
©   Ванденко О.А., 2012
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ха Ріхтера», який вчені з погляду генології вважають начебто проміжним і зазвичай від-
носять до біографій. Він  вийшов у 1975 році й став значною, майже поворотною подією 
у творчому розвитку де Бройна, як і примітною віхою культурного життя Німеччини вза-
галі. У вітчизняному і зарубіжному літературознавстві цьому досить знаменному творові 
приділялося недостатньо уваги. 

Знайомство з твором переконує, що видатна людина минулого цікавить письменника 
ХХ століття не тільки у зв’язку з епохою, в якій жила, і у зв’язку зі справою, якою займа-
лася, але і сама по собі, як особистість з усією сукупністю проблем, з нею пов’язаних. 
Масштаб досягнень і духовних звершень Ріхтера не заслоняє в очах біографа-аналітика 
рутини повсякдення і важких обставин Жан-Поля, тобто цілком реальних вимірів пе-
реборювання й існування, у які був органічно занурений митець, іноді проти волі. Це 
дозволяє заключити, що де Бройн далекий від створення героїчної біографії-ідеалізації, 
ним володіє модальність скупого й доскіпливого розшуку фактичних істин, якими б важ-
кими вони не були. 

Зрозуміло, що пройшовши через досвід шукань модернізму та постмодерну, усвідо-
мивши логіку психоаналізу, аналітичної філософії, структурної лінгвістики, література 
ХХ ст. своєрідно відгукується на ці багатозначні явища, які вирішальною мірою позначи-
лися на зображальній палітрі художності. Цей досвід модифікує структурну сутність об-
разів та характерів персонажів, тобто література в її художньо-історіографічному аспекті 
виробляє особливу модальність сприйняття постатей і фактів минулого, які належать 
історії культури і є невід’ємними від її традицій. Так, де Бройн позирає на свого попере-
дника з того майбутнього, про конкретику якого Жан-Поль навряд чи здогадувався або 
мріяв про те, що колись його колега у річищі нового століття спробує зрозуміти, що по-
передник думав про головне в житті, як визначав його сутність. Тим не менше де Бройн 
зробив спробу охопити феномен Жан-Поля цілком, таким, яким він був, і спробував зро-
зуміти його і пояснити, для чого йому було необхідно ознайомитися з усіма доступними 
неупередженими джерелами, які повідомляють про життя і творчість Жан-Поля. 

Для того, щоб реконструювати образ митця, де Бройну потрібно було просотати-
ся  в іншу епоху, досконало вивчивши історичне тло не тільки Німеччини, а й Європи 
кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття. Центром уваги де Бройна була особистість великої 
людини, її характер, особливості її мислення, її ставлення до навколишнього життя. Усі 
матеріали, багате розмаїття подій і фактів, навіть сама діяльність Жан-Поля послугу-
вали засобом до характеристики світосприйняття непересічної особистості Німеччини. 
Глибоке вивчення матеріалу допомогло автору проникнути в духовний світ свого героя, 
як ми вважаємо, за допомогою здійсненого де Бройном особистісного ідентифікування 
історіографічного типу. Підкреслимо, що у зображенні митця слова минулого присутні 
як психофізіологічний, так і характерологічний підхід, а у чомусь – навіть ідеалістична 
настанова, тому що де Бройн моделює біографію героя, спираючись на редукціоніст-
ський принцип фактографічної достовірності і відмовляючись від ідеї самодостатності 
художньої оповідної фікції. 

Коментуючи твір де Бройна, О. Гугнін слушно зазначив, що сучасний письменник 
«выпустил беллетризованную „Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера“, значительно при-
близив к нам многострадальную и исполненную творческих поисков жизнь замечатель-
ного немецкого прозаика конца XVIII – XIX века» [3: 617]. Письменник-біограф повно 
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охопив багатогранну постать самого митця і передав дух епохи Жан-Поля в його зв’язку 
з минулим і своїм власним часом. Уже сам факт звернення до постаті, життя і спадщини 
письменника кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття передбачає неабиякий інтерпретацій-
ний початок. Тим не менше, в процесі портретування де Бройн не афішує своєї власної 
позиції, він нібито відсторонюється від персональної оцінної призми, зображує у своєму 
творі живу людину у максимальній повноті її життєвих проявів і зв’язків, переконливо 
відтворює її спосіб мислення, мову, манери, звички, стиль життя і творчості.  

На думку А. Г. Баканова, «автора „Жизни Жан-Поля Фридриха Ріхтера” взволновала 
судьба знаменитого некогда писателя, в истории жизни которого де Бройн увидел немало 
типичного, дающего яркое представление об эпохе конца ХVIII – начала ХIХ века, напо-
лненной бурными политическими событиями, и одновременно раскрывающего непро-
стой характер и творческую индивидуальность создателя „Геспера“ и „Титана“» [1: 136]. 
Дійсно, де Бройн зазирнув у минуле для того, щоб на шляху узагальнення реконструйо-
ваних фактів краще зрозуміти і уявити собі шлях розвитку історії культури та її перспек-
тиви у найближчому майбутньому, висвітлити головні проблеми для інтелектуалів усіх 
часів: людина і епоха, людина і її справа. 

Книга  Г. де Бройна «Життя Жан-Поля Фрідріха Ріхтера» багата новими матеріалами 
і  спостереженнями, літературознавці називають її найкращим твором про цього більш 
ніж оригінального письменника. Простежимо особливості підходу біографа до тракту-
вання постаті Жан-Поля: «Jean Paul war der Mann der Gegenwart. Er suchte seine Ideale 
und Stoffe nicht in der Antike und nicht im Mittelalter. Das war sein Verdienst, und es markiert 
seine Grenzen. Denn die Flucht in die Vergangenheit war eine zu der Größe, die die deutsche 
Gegenwart nicht bot, ein Versuch, sich geistig über die Misere zu erheben. Indem Jean Paul 
diese Flucht verschmähte, blieb er auf die miserable Realität angewiesen. Das Kleinliche der 
Kleinstaaterei und des Kleinbürgertums konnte er darstellen wie sonst keiner. Seine Versuche, 
den verachteten Verhältnissen ideale Helden gegenüberzustellen, scheiterten, weil eben diese 
Verhältnisse den Helden keine Gelegenheit zu Taten boten» [7: 233]. Звернімо увагу насампе-
ред на стрижень осмислення позиції митця, який, за де Бройном, цілком належав своєму 
часу, і це зумовило як велич, так і обмеженість його шукань. Таким чином, де Бройн не 
уникає протиріч, притаманних самій натурі об’єкта осмислення і зображення, він ви-
важує і сильні, і слабі сторони письменницького «я» Жан-Поля. Як очевидно випливає 
вже із даної, цитатно-стислої характеристики, де Бройн пропонує художньо-публіцис-
тичний аналіз матеріалу: слово оповідача  наповнено антитетикою (протиставляє велич 
– мізерності в історичному і духовному значенні), заснований на різкому синтаксичному 
членуванні стислих, майже посічених фраз, наполегливо повторює одне й те саме по-
няття – дрібний (klein), нібито прагне викликати в читача логічне і чуттєве уявлення про 
мізерний дух часу Жан-Поля і вселяє реципієнту відчуття нетерпимості щодо даного 
явища. Вже у зв’язку з наведеною цитатою ми маємо право поставити запитання: що 
перед нами – художній текст (романний) у власному смислі чи це історичне (соціологіч-
не, культурологічне, філологічне) дослідження? Проза де Бройна настільки містка, що в 
принципі допускає (а можливо, навіть потенціює) багатство тлумачень. Певно, таке ви-
хідне завдання письменника, який пише про письменника: його епоха (і життя) повинна 
бути витлумачена з мобілізацією всіх припустимих технік і методів, але й більш того – 
вона повинна бути відчута, «прожита» в духовному привласненні – як своє «друге» жит-
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тя. У зв’язку з цим спостереженням цікаво відмітити такий примітний факт: У. Швайкерт 
включає книгу де Бройна під першим номером у бібліографію саме наукових джерел про 
письменника в авторитетному виданні [6: 318].

Де Бройн у післямові зазначив: «Meinungen und Urteile auch sehr subjektiver Art 
zu unterdrücken habe ich mich nicht bemüht. Nicht Lehrmeinungen zu illustrieren oder 
literaturwissenschaftliche Thesen zu verfechten war meine Absicht. Ich wollte aus den 
vorhandenen Materialien ein Leben rekonstruieren, das mir Exemplarisches zu haben scheint. 
Nicht nur jede Zeit entdeckt ihre Dichter neu, sondern jeder einzelne. Vielleicht hätte ich diese 
Lebensbeschreibung „Mein Jean Paul“ nennen sollen» [7: 372]. У цьому міркуванні важлива 
міра суб’єктивності, оскільки автор відкрито декларує власне кредо: «Мій Жан-Поль», 
водночас відстоюючи право індивідуального привласнення й осягнення спадщини мину-
лого поряд з правами епохи: «Не тільки кожна епоха заново відкриває поета, а й кожна 
окрема людина». Тобто, біограф XX ст. у особі де Бройна не боїться бути й виглядати 
суб’єктивним, оскільки він насамперед чесний із самим собою: його кредо утілення іс-
торичного матеріалу цілком відповідає найсуворішим вимогам у пошуку істини. Образ, 
що вимальовується із сукупності нашарованих матеріалів, повністю коректний і, так би 
мовити, саморухомий.    

Деякі особливості художнього сприйняття де Бройна вже складали предмет оцінки 
російських науковців. Зокрема, С. Львов, звернувшись до ретельного аналізу твору де 
Бройна, з’ясував, що «документальная основа в ней – не сцена или фон для вымыш-
ленных персонажей, а сама суть повествования. Художественная субъективность кни-
ги проявляется не в беллетристическом сочинительстве, а в отборе и трактовке доку-
ментально засвидетельствованных фактов» [4: 261]. Дослідниця сучасної німецької 
літератури І. Млечина зазначає, що «оставаясь объективным исследователем, придер-
живаясь научно подтвержденного биографического материала, де Бройн в то же вре-
мя создает художественное произведение, в котором фигура героя несет на себе печать 
эмоционального восприятия автора. Де Бройн демонстрирует конструктивный, творче-
ский подход к истории, «актуализируя» те черты художника, которые представляются 
ему наиболее существенными с позиций сегодняшнего дня, – бесконечную правдивость 
и высокие нравственные принципы Жан-Поля, его искренность, неспособность по-
мириться с социальным, политическим, духовным гнетом» [5: 315]. Погоджуючись із 
критиками загалом, зауважимо водночас, що постать Ріхтера у творі де Бройна не є ані 
одновекторною, ані героїчно ідеалізованою, – вона набагато складніша, ніж «правиль-
на» абстрактна схема достойностей чи переваг, зокрема інтелектуалізму. Спираючись 
переважно на ідеалістичну модель біографії в значенні визнання первинним свідомості 
і духовного життя особистості, де Бройн не ідеалізує свого героя і навмисно не робить 
того заздалегідь упередженого відбору, на якому мимоволі наголошують екс-радянські 
дослідники. «Мій Жан-Поль» може означати у вустах автора надзвичайно глибоку міру 
проникнення в це життя, а також реальне емоційне співчуття і співзвуччя й резонування 
з Жан-Полем, –  згадаємо, наприклад, відвертий пафос його виправдовування у главі 
«Останні заручини».  Таким чином, семантичне нашарування площин означає, що де 
Бройн не відновлює миметично колись прожите життя творчої людини, а ніби продо-
вжує його духовне відлуння в нашому часі, постійно маючи на увазі новочасний темпо-
ральний плин і посилаючись на сучасність, зокрема – на власну призму правомірного 
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«присвоєння» нащадками, яке не можна недооцінювати або зменшувати з погляду логіки 
історико-культурного ритму Німеччини.

Гюнтер де Бройн зазначає, що Жан-Поль належить до тих письменників, у яких над-
звичайно гостро виражений мотив самопізнання, осмислення свого „я”. У своїх цитова-
них біографом нотатках Жан-Поль розповідає: «Однажды утром я, совсем маленьким 
ребенком, стоял в воротах и смотрел на сложенные дрова, как вдруг передо мной, словно 
молния с неба, сверкнуло внутреннее видение, и с тех пор оно так и сияет: я есть некое 
Я, тут мое  Я  увидело самое себя впервые и навсегда» [2: 27]. Саме ця риса привернула 
увагу письменника ХХ ст. до постаті цієї складної особи, оскільки посилений інтерес 
до особистого „я” суттєвою мірою притаманний творчій інтелігенції Німеччини 1970-х 
років. 

Свій життєпис де Бройн починає від самого народження Ріхтера й веде до останніх 
днів життя, а це ціла епоха в розвитку мистецтва, літератури. Біографічна лінія Жан-Поля 
уявляється де Бройну напруженою, переповненою сумними подіями. Повільно в епічно-
му смислі, стримано за оцінною інтонацією розгортається опис, що відтворює атмосфе-
ру Німеччини кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Скупі деталі достеменно й без будь-яких 
прикрас окреслюють реальне, приміром щодо походження Жан-Поля мовиться: «Жан-
Поль – сын и внук школьных учителей, то есть бедняков» [2: 22], про німецькі провін-
ційні князівства повідомляється: «Фихтельгебиргский городок Вунзидель принадлежал 
к одному из более трехсот немецких государств – княжеству Байройт, которым, правда, 
с конца средних веков правят также и Гогенцоллерны – их незначительная франкская 
ветвь» [2: 21], оповідь торкається французької революції, ґетевського Веймару, наполео-
нівських війн. Отже, де Бройн зображає Жан-Поля на тлі епохи, яка відтіняє, зумовлює 
й визначає долю героя. Час подій осмислено насамперед як добу Французької революції 
та її наслідків. Коли Жан-Поль народився, деспотична Пруссія Фрідріха була на вершині 
могутності; коли він помер, вже народився Карл Маркс і в Європі відбулися такі еконо-
мічні і політичні зміни, які не могла відмінити і Реставрація. На його життя припадають 
духовні рухи Просвітництва, «Бурі та натиску», класицизму, романтизму. Після його 
смерті представники «Молодої Німеччини» проголосили себе його прибічниками. Отже, 
аналітику де Бройну вкрай потрібно співвіднести життєпис з головними віхами духо-
вно-історичної динаміки суспільства. Європейська шкала задає масштаб і точку відліку 
особистих подій, авторська рефлексія укорінює об’єкт дослідження, поміщає портрет 
людини у контекст динамічного життя епохи. 

Для концепції образу і особистості Жан-Поля дуже важливо, що де Бройн нічого не 
додумує за героя, він об’єктивно актуалізує його духовну спадщину, зафіксовану в лис-
тах, творах, замітках та ін., автор постійно і незмінно знаходиться в полі не вигаданих, 
а власних думок і почуттів Жан-Поля, нібито відновлює реальне життя душі героя за 
допомогою абсолютно точних, документально підтверджених і незмінно актуалізованих 
реалій, представлених в більш сучасному контексті. Створюється враження, нібито те 
коло подій та ідей, яке не могло бути підтверджено документально, свідомо залишено де 
Бройном поза увагою і поза художньою тканиною його книги, воно взагалі не входить 
у роман, навіть як потенційний предмет зображення. Саме такий принцип відбору ми 
вважаємо провідним для художнього документалізму де Бройна. Таким чином, можна 
визначити образ оповідача як не стільки натхненного образом письменника минулої епо-
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хи, скільки ретельно і виважено обмежуючого роль власної фантазії коментатора, такого 
що практично не допускає домислу (особливо – художнього домислювання з точки зору 
сучасності). Його манера оповіді відмічена хронікальною правдоподібністю. Завдяки 
коментарю автора стає зрозумілим багато подій: «Таким образом, работает он усерд-
но, острое чувство, что он обязан писать, продолжает терзать его; но часто это усердие 
на холостом ходу» [2: 331]. Характер Жан-Поля у творі синтезується на основі фактів, 
їх співставлення і переосмислення. Тому оповідач де Бройна існує в іпостасі аналіти-
ка. Автор займає позицію дослідника, що  наполегливо й невтомно відшукує непросту, 
іноді глибоко приховану істину. Де Бройн сумнівається, сперечається, пропонує версії і 
заперечує гіпотези подій: «Решающую роль здесь сыграли не столько его безусловные 
способности, сколько покровительство баронессы фон Плото из имения Цедтвиц, кото-
рая ценила в нем музыканта, учителя музыки ее дочерей и остроумного собеседника» 
[2: 133] або «Не в том была его ошибка, что он давал слишком мало чувства, а в том, 
что с безграничной щедростью отдавал все, что имел в голове» [2: 171]). Розшарова-
на, аналітично розщеплена і знову синтезована в аспекті причин та наслідків інстанція, 
здійснюючий перебір їхніх відтінків і варіантів, вимогливий і пристрасний побратим з 
корпоративного духу «гільдії» майстрів слова – ось хто коментує життя і творчість Жан-
Поля в особі оповідача де Бройна.  

Автор наділяє героя соціальною зіркістю, чуткістю, уразливістю. Уже  в хлоп’яцтві 
Жан-Поль гостро сприймає соціальну нерівність. Адже сім’я його знаходилась майже 
на найнижчій сходинці ієрархічної драбини. Де Бройн бачить у цьому одну з причин 
його пізньої жаги самоутвердження. Ось характерний уривок: «Однажды отец даже взял 
его с собой в замок. Там мальчику, опьяненному всей этой красотой, дозволили гулять 
с «переполненным  сердцем»  среди арок и фонтанов парка и пасть на колени перед 
высокой персоной баронессы и поцеловать край ее платья. Эту сцену следует запомнить, 
чтобы понять, что впоследствии для него будет значить готовность благородных дам 
почтительно пасть на колени перед его высокой персоной» [2: 262]. Уже звідси можна 
відчути, що причинно-наслідкова парадигма де Бройна дуже щільна, вона не припускає 
навіть гадки про випадковість, другорядність, периферійність тих чи інших деталей в 
біографії людини, зокрема творчої, що не були б підхоплені та розвинені в її досвіді 
пізніше, це особливо стосується Жан-Поля, головну рису якого, за Бройном, окреслює 
непохитність «я», незмінна вірність собі. 
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мовно-КуЛЬтурна Картина Світу у маЛій ПроЗі
(на матеріалі творчості Володимира Винниченка)

Стаття присвячена проблемі дослідження концептуально-мовних засобів виражен-
ня в українській культурно-мовній картині світу на матеріалі малої прози Володимира 
Винниченка.

Ключові слова: мовно-культурна картина світу, концептуалізація, мала проза, вер-
бальні засоби вираження.

Статья посвящена проблеме исследования концептуально-языковых средств вы-
ражения в украинской культурно-языковой картине мира на материале малой прозы 
Владимира Винниченко.

Ключевые слова: культурно-языковая картина мира, концептуализация, малая про-
за, вербальные средства выражения.

The article is devoted to the problem of the conceptual-language means for presentation of 
language-cultural picture of the world in the small prose by Volodymyr Vinnichenko.

Key words: language-cultural picture, conceptualization, instruments of verbal presenta-
tion, small prose.

Мовно-культурна картина світу є особливістю національно-естетичного осягнення 
дійсності. Її феномен визначається взаємодією кількох чинників: з одного боку, виокрем-
лення стильової домінанти художнього тексту, з іншого – вона виростає з національної 
мови і її словника, що відбиває народнопоетичне осягнення людиною світу і формується 
під впливом традицій художнього мовлення з його естетичною настановою, співвідно-
шенням між ідіостилем письменника і нормами загальнонародної мови, стильової кон-
цепції епохи і є результатом індивідуальної мовотворчості, особистих уподобань і орі-
єнтирів автора (зовнішньої і внутрішньої організації твору), суб’єктивних і об’єктивних 
чинників її формування, зростанням антропоцентричного, культурологічного і когнітив-
ного підходів до вивчення мови, яка виступає джерелом відомостей про концептуальні 
структури свідомості. Концепти можуть отримувати різне формально-матеріальне ви-
раження в мові за допомогою слова, вислову і тексту.  Концепти «несуть культурно цін-
©   Науменко Л.О., 2012
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нісну інформацію та представлені в знакових продуктах культури. Зокрема, у текстах 
ототожнюються з концептами як осмисленими структурами свідомості» [11: 275] і «за-
вдяки своїм властивостям культурні концепти є основоюлінгвокультури в структурі мов-
ної ментальності, фантомами мовної свідомості етносу» [1: 153].Н.Д. Арутюнова ствер-
джує, що в будь-якому концепті, як у понятті практичної (буден ної) філософії, наявні 
такі чинники як національна традиція, фольклор. Тим саме концепти утворюють «куль-
турний прошарок, який є посередником між людиною і світом» [2: 159],тому наявність 
у слова національно-культурної специфіки є ознакою, яка надає йому статусу концепта. 
«Кожен із цих концептів має важливий зміст у межах концептосфери української етнос-
відомості. Концептосфера національної мови надає інформацію про культуру нації, про 
її моральні закони, етичні традиції, про моральні та духовні цінності» [9: 10].Як заува-
жує В. Маслова, «багатство мови визначається не лише багатством словникового запасу 
і граматичними можливостями, але й багатством концептуального світу, концептосфе-
рою, у якій формується національна мовна особистість» [10: 34–35].

Вивченнянаціонально детермінованих культурних концептів традиційно здійсню-
ється на основі слова з його вираженим семантично-концептуальнимпотенціалом. Одна 
із стратегій опису базових концептів культурно-мовної свідомості полягає в їхньомуопи-
сі на конкретно вибраному мовному матеріалі. Водночас, утягування слова у «соціальний 
і культурний контекст, а також його зв’язок з менталітетом носія мови, мають вторинний 
характер, зумовлений антропо- і етноцентризмом мови,– зауважує Є. Бартмінський [3: 36].

Першим, хто стверджував про найважливішу роль мови серед засобів національ-
ної  культури, був В. фон Гумбольдт. Він систематизував уявлення про мову як карти-
ни світу, поклавши початок численним науковим теоріям про взаємозв’язок культури і 
мови [6: 39-43].  Пізніше його ідеї розвинули вчені  Ф. де Соссюр, О.Потебня, Р.Якобсон, 
О.Єсперсен, Е. Сепір, Е. Уорф, Ю. Лотман,  Е.Бенвеніст, А.Вежбицька, Н. Арутюнова, 
В. Телія,Т. Вендіна та ін., в україністиці  відомими є праці у планікультурно-антропоцен-
тричного вивчення національних мовС.Єрмоленко, Н.Сологуб, Г.Яворської, В.Ткаченка, 
І.Кононенко, І. Голубовської та ін. Усвоїх наукових пошукахвони досліджували як загальні 
питання мовної, художньої і концептуальної картини світу.

Метою пропонованого дослідження є виявленняконцептуально-мовних засобівв 
українській культурно-мовній картині світу та обґрунтування функціонально-комуніка-
тивних одиниць в дискурсивних структурах малого жанру з урахуванням мовно-культур-
ної картини світу, що ґрунтуються на комплексному й системному підходах до об’єкта 
вивчення, його внутрішніх і зовнішніх зв’язків.

Наукова новизна даної проблеми полягає у висвітленні національно маркованих кон-
цептів у малій прозі письменника, щовказує на необхідність теоретичного і практично-
го дослідження мовно-культурної картини світу, спрямованоїна обґрунтування реалізації 
мовної системи зурахуванням лінгвальнихта екстралінгвальних чинників.

Це пов’язано з актуальністю дослідження  тих письменників, що були штучно вилу-
чені з українського мовно-літературного процесу. Таким є В.Винниченко, творчість яко-
го тривалий час була під забороною в Україні, його ім’я замовчувалося або пов’язувалося 
з іменами «ворогів народу», «українських буржуазних націоналістів». Унаслідок цього 
його твори не друкували в материковій Україні й не використовували як ілюстративний 
матеріал у радянських словниках. 
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Проблеми дослідження вбачаємо і в тому, що важливим в історії України був сам пе-
ріод мовно-літературного розвитку, в який працював В.Винниченко.   Це знайшло відо-
браження на лексиці малої прози письменника в аспекті моделювання мовно-культурної 
картини світу. 

Культурно-мовний простір у малій прозі В. Винниченка представляє,насамперед, 
концептосферапобутової лексики, різноманітної за структурою, походженням і часом  
виникнення. В основному це концепти на позначення:

а) знарядь праці для обробітку ґрунту, збирання врожаю, його обмолоту, переробки 
та зберігання: вила, жатка (машина для збирання колоскових), волок (міцний мотузок 
для перетягування копиць сіна), копа (стіжок), віялка, клуня. Пор.: «Гість, молодий, 
високий панок приїхав позичити жатку»[4:128];«А сі, зачепивши купу волоком, тягнуть 
до великих, жовтих ожередків, на яких видно довгі вила»[4: 68];«... навіть жидки біля 
віялок чимось були заклопотані»[4:71]; «Кузь ішов перед усіх і, осунувши картуза на 
потилицю, поглядав на панські копи»[4: 529];«Не вспівають всунути снопа, як уже ле-
тить полова й солома»[4: 67];«Сонце вже спускалось й золотило вершечки саду й старе 
гніздо чорногузів на вершечку високої клуні»[4: 309];

б) засобів для перевезення сільськогосподарської продукції: гарба (великий віз), віз, 
биндюги (простий віз): «Іди зараз же до гарби сідай коло неї і... сиди»[4: 40]; «Я їхав 
в село Бідненьке за репетитора... на драбинчастому возику»[4: 466];«Дерева на березі 
також тяжко посувалися, але вгору їхали навантажені биндюги»[4: 727];

в) лексики, пов’язаної з кіньми, їх запряганням, поганянням тощо: бричка (легкий 
виїзний візок або сани), люшня (дерев’яна розпірка у возі), батіг, віжки, гарапник (на-
гайка), оброть (вуздечка), хомут (шийна частина кінської упряжі). Пор.: «Вона сідає на 
свою  маленьку на двох зроблену, бричку,бере в руки віжки»[4:228];«Тоді дядько замотує 
віжки на люшню, зліза з воза й, … з батогом у руці йде за Козолупом»[4: 698];«Та вдар 
же хоч раз. Он же гарапник маєш»[4:85];«Трохим кинув востаннє наготовлені вже до 
упряжі шлеї і … возився щось біля хомута»[4:309];«І скоса поглядаючи на вороненьку, 
посмикуючи  за оброть, прямує собі дядько до воза»[4:39];

г) господарських будівель двору для утримання домашньої худоби та елементів по-
буту: стайня (конюшня), загін (огорожа для утримання худоби), ясла (пристосування 
для корму худоби), тік, амбар. Пор.: «Коло стайні ізагонів, що були протикухні стояло 
два вози»[4:З09];«Далі він[Костенко]повів мене в льох, потім в конюшню, далі в загін, 
вамбар, на тік, лазив наякісь горища»[4:449];

ґ) побутових елементів хатніх речей, посуду і кухонного начиння для зберігання сіль-
ськогосподарської продукції та їхньої обробки: макітра (вид глиняного посуду великого 
розміру), кухоль (фарфорова або глиняна кварта), баклага (невелика дерев’яна посуди-
на для зберігання води або іншої рідини). Напр.: «Тю! – скипіла Килина, нервово встаючи 
й кидаючи злісно картоплю в макітру»[4:254];«Вони добули десь окропу і, посідавши на 
клунках, п’ють чай з бляшаних кухликів»[4:370]; «Хочеться пити, а води немає або така 
тепла в баклажках, що аж гидко в рот взяти»[4:23З].

д) побутових елементів сільської хати: жердка (довга жердина, для просушування 
рушників та інших полотняних речей), лежанка (прибудова до печі у вигляді тапчана 
для лежання), лава (товста широка дошка, на яку сідають або кладуть, ставлять що-
небудь), долі, долівка (земляна підлога), ганок (прибудова перед вхідними дверима 
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хати, будинку), сіни (нежила частина селянської хати). Пор.:  «Але Килина підійшла 
до жердки і якось чудно посміхнулась»[4: 335]; «Халабуда, заклавши одну руку за спи-
ну щось говорив до Килини, що стояла біля лежанки. У кутку, коло лави стояв Кін-
драт»[4: 316]; «Біля печі долі, сиділа Маринка й чистила картоплю, кидаючи її в велику 
макітру»[4:316];«Хвилини через дві він вийшов, махнув їй рукою, і, коли вона вийшла, не 
поспішаючи,  на ґанок, він мовчки поступився, даючи їй дорогу всіни, і зараз же … за-
чинив двері»[4:331]; 

е) побутових засобів, необхідних для господарювання в хаті: кочерга (держак із 
залізним прутом розплесканим і загнутим кінцем для вигрібання з печі жару, попелу), 
рогач (довгий дерев’яний держак з двома  закругленими металевими ріжками на кінці, 
якими беруть і ставлять у піч або виймають з неї горшки), шворка (мотузка для роз-
вішування білизни): «Він хутко кинувся до кочерг,знайшов між ними рогач з тонким 
держалном»[4:34];«Ми тільки топчемось коло його, тягнемо шворки...»[5: 216].

Отже, письменник, створюючи різні лексичні модифікації, використовує концептос-
феру сільського життя, реалії й предмети побуту, що засвідчують традиції матеріальної 
культури південної України і відбивають основні риси національного світобачення авто-
ра й історії народу. Таким «його творила природа і сформували обставини, що визначає 
собою національний характер, на якому ґрунтується все творче в історії нації, у ньому 
відбито її силу і переваги, що переходять від неї у спадок індивідам» [6: 47].

Мовно-культурна картина В.Винниченка представлена концептосфероюпорівнянь, 
у яких об’єктомє реалії українського побуту, що відображають традиційні, типові об-
рази національно-мовного мислення. Скажімо, такі слова, як гирі, пір’я, піч, намітка, 
зернятко, кравець, горщик, коса, хата, млин за своїм мовно-концептуальним значенням 
і функціональними особливостями мають ментальний характер і культурологічну сут-
ність. Вони є звичними для розмовного спілкування і семантично вагомими деталями 
художнього опису. Це, в основному, концепти-порівняння, що стосуються:

а) явищ природи (хмарки, сонце, туман) порівнюються із пір’ям, піччю, наміткою: 
«Дніпро мрійно хлюпавсь майже під самими ногами, а по небу, як розсипане пір’я пливли 
хмарки» [4: 515] – асоціативне переосмислення на основі метафоричного перенесення 
тут відбувається за подібністю форми (хмари – «із візерунком» у вигляді пір’я) та кольо-
ру (білі хмари); «Мало накочена дорога була труська, сонце палило, як з печі…»[4:446]. 
Конкретно-чуттєві асоціації, що зближують об’єкт дії (сонце) і суб’єкт (піч) ґрунтуються 
на теплових відчуттях, передають спеку. «На вулиці туман як наміткою обгортав ліх-
тарі»[5.4: 165]. Об’єкт порівняння «як наміткою» створює комунікативну модель орі-
єнтовану на соціокультурний аспект. Намітка – необхідний елемент одягу української 
жінки-селянки, зокрема, нею замотували голову, на що вказує й етимологія цього слова;

б) конкретних деталей, частин побутових реалій, що асоціюються на основі таких се-
мантико-стилістичних слів-концептів, як людська істота (порівнюється із горщиком, на-
стромленим на тин): «…він [Трохим] сперсяліктем на тин, наче настромлений на тин 
стовп горщиком  зверху» [4: 283]. Художньо-образне порівняння відбиває національно-
культурні конотації, в основі яких відтворення світоглядів матеріальної і духовної народної 
культури, які своїм внутрішнім наповненням передають специфіку національного життя;

в)почуттів, наприклад, усмішка порівнюється з виклепаною косою: «Трохим тільки 
міцніше стулив зуби, усмішка здавалась тонкою, як кінчик добре виклепаної коси»[4: 
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257].Такий зміст порівняння розкриває не тільки зовнішні риси, а й внутрішній світ пер-
сонажа;

г) характеристики окремих частин організму людини (вуса, волосся) порівнюються 
з назвами рослин: житом, пшеницею, що виражають національну своєрідність. Вони є 
оригінальними національно-колоритними деталями для відтворення і зображення зо-
внішності персонажа. В основі таких порівнянь подібність відбувається за формою і ко-
льором: «Глюзінський посміхався під жовтими й рівними, як пучки житнього колосу 
вусами» [4:696]; «У [Зіни] над світлим лобом волосся лежало, як положена золотиста 
пшениця»[4:475];«Біла коса! Зовсім біла. Не то, щоб руса, а прямо-таки біла,  як чис-
тий льон»[4: 180]. Подібні порівняння є засобами образної характеристики. Звичайно, 
об’єктом, що зіставляється, є психологічний стан героя.

Мовно-культурний простір у малій прозіВ. Винниченка представлений ампліфікова-
ними концептуальними епітетами складних конструкцій,  з метою відтворення своєрід-
ної селянської дівочої краси головної героїні твору – Мотрів оповіданні «Краса і сила»: 
«Чорна без лику товста коса; невисокий, трохи випнутий лоб; ніс тонкий, рівний, з 
живими ніздрями; свіжі, наче дитячі губи, ...легка смага на матових, наче мармурових 
щоках і великі, надзвичайно великі, з довгими віями, темно-сірі очі, з яких, здавалось, 
наче лилося якесь тихе, м’яке, ласкаве світло» [4:23]. Заглиблюючись у внутрішній  
світ персонажа, автор нагромаджує концептуальні епітети й тим саме розкриває душу 
героїні, її характер і вроду, створює красивий, жіночий образ української дівчини, який 
за словами самого письменника «виховується тільки на Україні». П.П. Кононенко при 
цьому зауважує, що «українці навіть зовні відзначаються рідкісним багатством яскравих 
образів – типів. Серед них особливо багато людей неординарної індивідуальності... та 
вроди» [7: 208].Часто письменник, змальовуючи зовнішність персонажа, подає образ ге-
роя, використовуючи при цьому концептуальні національно озвучені епітети: «Ілько про-
вів рукою по темних шовкових вусах, підняв гарну свою голову, трохи прищурив чорні, 
оксамитні очі, виставив вперед високі, дужі груди і всміхнувся» [4:25]. Характерно, що 
такі епітети властиві традиційній зовнішності українця.

Національна специфіка у малій прозі В.Винниченка озвучена і в історико-культурних 
народних асоціаціях, у яких відчуваються національні риси і вплив національно-культур-
ного середовища. Наприклад, концептуально-національні епітети, що вказують на україн-
ську зовнішність персонажа: «Українські вуса, звичайно, так ростуть спочатку на кінцях, 
а потім посередині»[5.3: 100];«Такий високий, здоровенний чолов’яга з довгими козацьки-
ми вусами. Раз у раз ходить у вишиваній сорочці з стьожкою»[4:457] і под. «Аналізуючи 
художні образи (в тому числі описи зовнішності), – зауважує Д.І.Терехова, – можна виді-
лити особливості вияву національних рис, які зберігаються в літературі протягом століть 
і виражаються за допомогою мовних засобів» [10:167].  За допомогою концептуальних 
епітетів письменник озвучує національні риси й у змалюванні української хати: «Звичайні 
чистенькі, біленькі хатки у садочках, широка зелена вулиця зі стежкою під одним бо-
ком, а за вікном біло-рожевий садочок з дорогими співунами» [4: 730].Українськабіла хата 
із солом’яною стріхою, з біло-рожевим садочком біля неї – традиційний тип народного 
житла українського селянина в кінці XIX – на початку XX ст. Це вияв спадковості тради-
цій, естетичних засад українського менталітету.Як зауважує Г.Костюк, одним із внесків В. 
Винниченка в письменство ХХ ст. є «українська національна ідея» [8: 40].
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Мовно-культурна картина світу у Винниченка засвідчена і фразеологією, яку най-
частіше письменник використовує в діалогах у природному вигляді, що відзначається 
антропоцентричністю, тобто орієнтується на людину, особливості фізичного та психіч-
ного стану особи: «А нам, українцям, більше політикою треба брать: там промовчати, 
там ухилитися, там потанцювати під дудку»[4: 458], – так говорить «Уміркований» 
(особа, що «чинить обережно, в усьому знаючи міру», навіть здатний підкоритися в 
усьому комусь). «Ач! Тюря…! Забралась у чужу солому та й шелестить ще!»[4: 460]. 
Фразеологізм «заліз у чужу солому» (асоціюється контекстуально із значенням «заліз 
в Україну»), що розкриває національні риси, дух, менталітет українського народу. В.А. 
Маслова указывает на тесную связь фразеологических единиц с фоновими знаниями 
носителя языка, с культурно-историческими традиціями народа, говорящего на данном 
языке [2: 84]. 

Характерною особливістю малої прози письменника є використання хроматичних 
колоративів, серед яких найбільш своєрідні – синій та жовтий – це кольори нації, що 
характеризують національний український простір. Такі кольори особливо характерні 
для української геральдики. Епоха сама висувала геральдику, коли формувався стиль 
письменника. Ці кольори віддавна символізували чисте небо (синій) і житнє поле (жов-
тий) – небесне і земне, тобто мир. Ще в давні часи, згідно з міфом, на території сучасної 
України на знак союзу небесного та земного був прийнятий релігійний жовто-блакитний 
штандарт і хрест. Жовтий і синій кольори завжди були найбільш схожі. Всі кольори дава-
ла народові любов до природи, яку він бачив саме у жовтій та синій окрасці. Український 
народ здавна пояснював значення цих кольорів як блакить небес і стигле золото ланів, як 
мікрообрази степової України, що символізують мир. Пор.: «Я [Терень] вийшов у поле і 
з полегшенням подивився  у жовто-синю далечінь степу»[4:588]. Степ – один із просто-
рових орієнтирів, що відбиває специфіку українського національного середовища, край, 
де народився і виріс письменник. Поєднання жовтого та синього кольору  автор вико-
ристовував і в описові побуту українських селян, а одяг його персонажів мав національ-
ні кольори. Напр.: «В дверях з’явилась постать... всиній суконній чумарці з жовтими 
гудзиками» [4:96];«...попереду панич Олександр в синьому жупані, в вузьких у чоботи 
штанях і жовтому брилі»[4:296];«На йому солом’яний капелюшок, штанці на випускй 
синенький коротенький піджачок»[4:128];«На йому був по коліна якийсь жовтий під-
жачок»[4:152].

Таким чином, мовно-культурна картина світу у малій прозі В.Винниченка відобра-
жає суб’єктивні й об’єктивні чинники мовотворчості,концептуально мовний колорит 
епохи початку ХХ ст. Основну домінанту оповідань становлять концепти побуту на по-
значення реалій сільського життя, національно-політична лексика,  фразеологія, націо-
нально озвучені тропи, що мають фольклорні елементи в поєднанні описів зовнішності 
та психологічної характеристики персонажів.
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(Азербайджан)

турЕЦКаЯ дЕтСКаЯ ЛитЕратура рЕСПуБЛиКанСКого ПЕриода

Після заснування Турецької республіки в 1923 році у країні з’явилося чимало ново-
введень і змін, таких як перехід на нову абетку і створення нової системи освіти. Ці 
інновації і зміни також відбиваються і в дитячій літературі. У той період, відповідно 
до нової системи освіти, було написано дитячі твори, а старі роботи було опубліковано 
з новим алфавітом. У перші роки Республіки дитяча література розвивалася особливо 
завдяки перекладам, а також новим дитячим творам, написаним численними поета-
ми і письменниками. На відміну від попередніх років, особливо після 1970-х, у Туреччині 
з’явилися дитячі поети і письменники.

Ключові слова: Туреччина, дитяча література, Республіканський період, дитячі 
твори.

После основания Турецкой республики в 1923 году в стране произошло много ново-
введений и изменений, таких как переход на новый алфавит и создание новой системы 
©   Мамедов Д.Охтакин оглы, 2012



431

образования. Эти инновации и изменения также отражаются в детской литературе. 
В этот период, в соответствии с новой системой образования, были написаны детские 
произведения и старые работы были опубликованы снова новым алфавитом. В первые 
годы Республики детская литература развивалась особенно благодаря переводам, а 
также обогащалась благодаря новым детским произведениям, написанным многочис-
ленными поэтами и писателями. В отличие от предыдущих лет, особенно после 1970-х, 
в Турции появились детские поэты и писатели.

Ключевые слова: Турция, детская литература, Республиканский период, детские 
произведения.

After establishment of the Republic of Turkey in 1923 there were a lot of innovations and 
changes such as transition to new alphabet and establishment of new educational system. Such 
kind of innovations and changes has been reflected in child literature as well. Suitable child 
works to new system have been written and old works have been published in new alphabet in this 
period. Child literature which is mainly developed by translations in the early years of the Republic 
also has been enriched by new child works which were written by many writers and poets. Unlike 
previous years, children poets and writers came into existence after the years of 1970s.

Key words: Turkey, child, literature, Republic period, child works.

Из написанных произведений видно, что в Турции, после провозглашения Респу-
блики в 1923 году, по сравнению с предыдущими периодами, изданиям для детей уделя-
ют особо-важное значение. Тем не менее, отсутствие всеобъемлющего и достаточного 
уровня научных публикаций, отражающих историю и структуру детской литературы, и 
до провозглашения Республики, и после, оказывает негативное влияние исследованиям 
в этой области. “Периодические детские издания в Турции” И. Кюрюна, “Республикан-
ский период, детская литература” З. Гюрялина, “Детские журналы со старыми буквами”, 
“Революционный период детской литературы: стихи” Дж. Окайна и т. д. - некоторые 
ценные произведения, написанные в этой области [6: 103].

Тем не менее, эти произведения исследуют турецкую детскую литературу не в целом, 
а только с учетом определенных исторических периодов. В то же время, произведения 
детской литературы “Детская литература” А. Ялчына и Г. Айташына, “Применение дет-
ской литературы” Ибрагима Кыбрысын, “Детская литература” М. Р. Ширина, “Детская 
литература” Т. Шимшека играют большую роль в создании широкой и всеобъемлющей 
Турецкой детской истории.

Развитие детской литературы в Турции тесно связано с развитием литературы в 
мире. В независимом развитии Турецкой детской литературы, вместе с их классически-
ми наследиями, также имеется большое влияние Европы. Началом Турецкой детской 
литературы может быть принят 1839 год, также период Танзимата [9]. До этого периода 
были использованы больше рассказы, загадки, скороговорки, пословицы и т.д., анекдоты 
Молла Насреддина и др. были использованы как образцы устного народного творчества. 
Образцы этих произведений были использованы в основном в домах для воспитания и 
развлечения детей. А в общественных местах ставятся на сцены игры Хадживат и Чер-
ноглазая девушка, Маддах, которые играют роль в просвещении и развлечениях детей.

В 1923 году после провозглашения Турецкой Республики в стране началось много-
численное и быстрое развитие. В государственной системе образования новостроенной 
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страны, большое значение имели записи детских произведений в соответствии с новыми 
требованиями, или записи переводов детской литературы из языков других народов. По 
этой причине, после создания республики издания для детей увеличились по сравнению 
с предыдущими периодами. В первые годы Республики в детскую литературу внесли 
большой вклад в основном переводы из произведений Европейских классиков. В этих 
переводах исключительную роль играли известные писатели и поэты того времени. На-
пример, упрощенный перевод Путешествия Гулливера в 20-х годах, в середине 30-х го-
дов был переведен на турецкий со стороны А. А. Талу. Кроме того, он сделал переводы 
от О. В. Канык, С. Эюбоглы и Н. Хикмета Лафонтена. В Республиканский период, среди 
тех, кто перевел на турецкий язык от Лафонтена, также были М. Джовдат, С. Хасирджи-
оглы, В. М. Коджатурк и Э. Баван.

В 30-40-х годах среди переведённых произведений имелись и «Школьный ребёнок” 
(Л. Фрапьер), “Маленькие женщины” (Л. М. Алькотт), “Воры Зеплина” (М. Линат), “Че-
ловек спящий сто лет” (М. Линат) и т.д. Следует отметить, что, во время республиканско-
го периода те же самые произведения в различные времена переводились несколько раз 
со стороны различных лиц. Меры, принимаемые государственными агентствами в этот 
период, тоже стимулировали положительное влияние и ускорили деятельность перево-
да. И в последующие годы было много переводов из произведений мировой классики. 
Во время республиканского периода европейским писателем, работы которого перево-
дились больше чем других, являлся Жюль Верн. Конечно же, причиной этому можно 
показать любовь читателя любого возраста к произведениям Ж. Верна. 

В 1923 году, после провозглашения республики, перешли на новые буквы, всмысле к 
новой латинской графике. Особенно с этими изменениями книги в Турции были опубли-
кованы вновь новыми буквами. Это и привело к новой эре. С первых лет создания респу-
блики, несмотря на незначительное проведение обсуждений и исследования по детской 
литературе, с другой стороны, особенно после 1930-го года наблюдалось значительное 
увеличение, принимающих во внимание детей сказок, стихов, басен и нового типа пу-
бликаций [6, стр.98].

Одной из основных причин увеличения важности детской литературы в период Ре-
спублики является процесс подготовки граждан в соответствии с новой Республикой. 
Этот процесс в развитии системы страны нёс в себе цели, направленные на содействие 
детей, новых идей, идеологий и ценностей. Потому что произведения, отражающие 
детский мир, для донесения им этих вопросов, являются одними из самых красивых и 
эффективных средств. В эти годы были написаны произведения в основном на тему Ата-
тюрка, Республики, праздников, связанных с Республикой и так далее. В период Респу-
блики с целью формирования новых идей и значений у человека были написаны произ-
ведения как М. Ф. Гюртунджана “Детская книга поэзии” (1927), А. Р. Гюрелина “Золотая 
книга” (1928), А. Гюндюза “Неизвестный солдат” (1930), “Сельский учитель” (1932), 
Х. А. Юджалина “Для вас” (1938), озвучивающее заботу к школе, семье и окружающей 
среде “Детские стихи” (1942) и “Осень” (1962) [7, стр.9].

С периода Танзимата до 1940-го года не так уж много книг, написанных для детей. 
В 1940-х годах были два знаменательных события в сфере перевода, такие как, в пер-
вую очередь, книга Организации По Защите Детей, которая была переведена и раздана в 
около ста экземплярах в 1943 году, а вторая H. А. Юджалина, позволяющего обращению 
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к детской литературе среди переводов западных классиков в годы Министерства Наци-
онального Образования [6, стр.98]. Основной причиной министерства в этом процессе 
является  несовместимость некоторых произведений для школьников. Также известо, 
что переводы Организации По Защите Детей тоже направлены на удовлетворение этих 
потребностей. Ещё одной основной причиной для этих новых переводов является опу-
бликованные переводы со старым алфавитом.

С увеличением использования новых букв с 30-х годов ХХ века началось создание 
новых образцов детской литературы и начиная с 50-х годов предыдущего века в Турец-
кой детской литературе были заметны в основном рассказы и повести общественного 
содержания. Также другим значительным развитием начиная с 1950-го года является 
проведение недели детской книги и выставок в некоторых школах и библиотеках (2). А 
это показывало увеличение интереса и внимания к детской литературе в новостроенной 
Республике.

В качестве примера работ, написанных и опубликованных романов и повестей в 
республиканском периоде, можно показать как А. З. Козаноглы “Хан на коне” (1924), 
Н. Р. Чалапалана “87 Огуз” (1933), Дж. Учугуна “Турки-близнецы” (1937), Г. Дайыо-
глы “Красный велосипед” (1964), К. Тугджуна “Пропасть” (1945), “Уличный ребенок” 
(1955), “Уличный пёс” (1975), Т. Апайдына “Горный приток” (1975), А. Насина “Усни 
родной” (1971), А. Кутлуна “Привет любовь” (1991), Т. Д. Какынча “Добрый лис” (1994) 
и другие [5, стр.87-91]. С 1940-го года до нынешнего времени, писателем, автором более 
трёхсот книг, романы которого читают с любовью дети а также и взрослые, является 
К. Тугчу. В 1960-е годы в Турции, когда люди переезжали из сёл в города, а в городах 
начиналась современная жизнь, возросло число его коротких романов, прочитанных с 
любовью читателями. Его читателями в основном являлись дети и подростки.

Оценивание писателей и поэтов в Республиканский период повысило внимание к 
детской литературе. В качестве примера мы можем показать следующие события [9]. 
В 1958 году с работой “Турки-близнецы” С. Учуг получил награду Ганса Христиана 
Андерсона. А также Турецкий Институт Языка и Министерство Культуры в 1960 году, 
организуя различные конкурсы, старались для развития Турецкой детской литературы. 
В 1964 году “Бесстрашный Мурад”, написанный А. В. Нуреддином и Н. Гарамагаралы, 
получил награду Братьев Доган. К этому же времени “Откройся скатерть моя” и “Сказки 
Деде Коркута” А. С. Гюнея, тоже получили множество наград.

Несмотря на сделанные первые шаги в авторских турецких сказках в 30-х годах ХХ 
века, развитие в этой области началось в основном в 40-х, особенно в 50-60-е годы. Из-
за того, что сказки являлись самыми любимыми произведениями среди детей в любом 
периоде, в турецкой литературе дают большое предпочтение этому жанру. Некоторыми 
книгами из знаменитых сказок, написанных в этом периоде, являются “Турецкие сказки” 
Н. Тезялина (1971), “Сказки Келоглана” Т. Алангуна (1967), “Однажды” А. Дж. Гюнея 
(1956), «Сказки Деде Коркута” (1958) [2, с.15], “Белки” Дж. Зарифоглы (1989), “Шахна-
зар” Дж. Учугуна (1990), “Сказки Келоглана” Х. Л. Сарыюджана (1980), “Анатолийские 
сказки” (1993), «Летающий осёл” М. И. Зянгина (1991), “Птичье дерево” М. Р. Ширина 
(1991) [3, с.16]. Несмотря на то, что многие сказки современные, история и содержание 
было взято из турецких народных сказок. Во многих опубликованных сказках были ис-
пользованы темы, линии сюжета и мотивы,  имеющиеся в образцах устной народной 
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литературы. Например, басни Кялоглан, Деде Коркут и Ходжа Насреддин, являются од-
ними из наиболее часто используемых тем и сюжетных линий. На самом деле, этот вы-
бор писателей и поэтов можно рассмотреть уместным. Поскольку принятие таких тем с 
большим интересом и чтением со стороны детей является реальностью.

Как невозможно представить литературу без поэзии, также и детская литература вы-
глядит бледно без стихов. Поэзия, играющая большую роль в их воспитании, удовлетво-
рение литературных потребностей детей, а также их положительное влияние на развитие 
гармоничного развития, нашло своё достойное место в турецкой детской литературе. 
Несмотря на подозрения  успеха или не успеха содержаний, тем, стилей и др. некоторых 
из них в детской поэзии, не мало написанных стихов, учитывая такие критерии. «Для 
вас» З. Ортаджа (1938), «Рейдерские баллады» Ф. Н. Чамлыбели (1938), О. Vəlinin «На-
среддин Ходжа» О. Вели (1949), «В одном детском саду» Дж. А. Кансуна (1941), «При-
ключения запятой»  У. Тамера (1965), «Мальчики продающие музыку» Я. Урала (1979), 
«Ребёнок как цветок» А. Будака (1981), «Птица в детском сердце» М. Р. Ширина (1990), 
«Улыбочка» Дж. Зарифоглы(1988), «Моё детство цвета птицы» М. И. Зянгина (1990), 
«Если бы облака не заслоняли солнце» Г. Акчичек (1992) и другие–это некоторые из на-
писанных произведений этого периода [4, с.11-19].

В турецкой литературе больше чем остальные, стихотворения для детей написал 
поэт Ф. Х. Дагларджа. Он почти тридцать лет своей жизни посвятил детским стихот-
ворениям и до сих пор написал более двадцати книг стихотворений. “Ребёнок и Бог” 
(1957), “Птиценог” (1967), “Красочный звук” (1971), “Дети этого мира” (1974), “Кит и 
Мандалина” (1977), “Медведь любящий записки” (1978) “Картинки кушающие сахар” 
(1980), “Школа расстений” (1995) и “Джинджиг” (2000) некоторые из них. Одной из при-
влекательных особенностей у некоторых стихотворений Дагларджана является то, что 
они не “для детей”, а на “детские темы”. Несмотря на то, что в темах говорится о детях, 
также обращения к ним в стихах, по стилю и содержанию стихи в основном на старшем 
возрастном уровне.

Многие из стихов этого периода написаны в свободном измерении, также было 
очень мало использовано слогового ритма. Учитывая психологические, ментальные и 
эмоциональные характеристики детей, стихотворения со слоговыми ритмами бывают 
для них более интересными, хорошо запоминающимися и быстро вызубриваются. На 
самом деле, эта очень важная для детских стихотворений черта, которая во многих слу-
чаях не было привлечено во внимание турецкими поэтами. Кроме того, после 70-х годов, 
возросло количество и разнообразие тем в стихотворениях. В то же время, в стихотво-
рениях большой приоритет получило также уделение внимания к педагогическим и об-
разовательным вопросам.

В Республиканский период наряду с увеличением написанных для детей стихов, рас-
сказов, романов и т.д., постепенно возрастало и число публикаций журналов для них. 
После установления республики были опубликованы множество журналов для детей, 
таких как - Огонь (1930), Детский голос (1932), Афаджан (1934), Яврутурк (1936), Кукол-
ка (1936), Детская газета (1938), 1001 романов (1939), Детские романы (1941), Детский 
глаз (1945), Весёлый ребёнок (1945), Брат Доган (1945), Муравей (1952), Годовщина 
детской недели (1959) Мальчик переводчик (1977), Религиозный ребёнок (1979 г.) [6, 
с.101],  Турецкий ребёнок (1981), Брат Нации (1982) , Ребёнок и Кандил (1986), Ребёнок 
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и фонд (1989), Сахарное яблоко (1992) [1, с.215-242]. Как и положительное воздействие 
увеличения образцов детской литературы на издания таких детских журналов, так и эти 
публикации стали причиной повышения интереса и увеличения новых изданий в дет-
ской литературе. Кроме того, эти публикации играют исключительную роль в развитии 
детской литературы как самостоятельная ветвь.

Несмотря на большое количество замечательных изданий детских произведений в 
Турецкой детской литературе, к сожалению, детских поэтов и писателей в Турции, до 
1970-х годов, трудно было встретить. Существующие детские произведения были на-
писаны в основном авторами, которые пишут больше для взрослых. Одной из основных 
причин этой проблемы является то, что до этого времени Турецкая детская литература не 
принималась в качестве независимого филиала общей литературы. Учёные литературо-
веды Т. Уяр, Дж. Сурая, Ю. Кямал, А. Кутлу, И. Энгин утверждали, что литература – одно 
целое и такие разделения могут повредить литературу и ее качество, а также оказать 
негативное воздействие на её читателей. Несмотря на завершение таких конфликтов на 
сегодняшний день в Турции, в замедлениях развития детской литературы эти конфликты 
сыграли свою роль. 

Тем не менее, развитие Турецкой детской литературы, которая прошла нелёгкий 
путь, начало ускоряться в конце 1970-х и в начале 1980-х годов [9]. В эти годы, придавая 
значение детской литературе, много поэтов и писателей начали писать басни, романы, 
стихи и т. д. Оценивание во время республиканского периода писателей и поэтов, кото-
рые составляли одну из основ этого ускорения, положительно повлияло на развитие в 
детской литературе. Кроме этого, провозглашение 1979 года как “Детским годом мира” 
со стороны ЮНЕСКО, положительно повлияло на увеличению интереса и заботы к дет-
ской литературе. Начиная с этих годов наблюдалось возрождение в детской литературе. 

После 70-х многие поэты и писатели, среди которых имелись и преподаватели, осо-
бенно как  У. Фейзиоглы, Г. Альпоге, А. Чылга, Г. Дайыоглы, Ф. Эрдоган, Дж. Гёкнил, У. 
Гюндюз, М. Изгу, В. Чолак, У. Орал, Х.А. Озтюрк, М. Р. Ширин, С. Урал, Ю. Урал, И. Уя-
роглы, Дж. Зарифоглы, М. И. Зенгин, Б. Ак, А. Акбаш, А. Чинароглы, Р. Илгаз, А. Озял-
чинер, выдвинули много полезных произведений в детской литературе [8, с.10]. Самой 
важной особенностью большинства поэтов и писателей в последние периоды являлось 
становление экспертом в этой области. Например, после 70-х годов, Г. Дайыоглы являл-
ся одним из писателей, который написал максимальное число детских произведений. У 
него имеются такие детские произведения, как “Четыре братья” (1971), “Соскучился по 
очагу” (1977), “Если бы мир стал для детей» (1981), “Праздничный день” (1983), “Воз-
вращающиеся назад” (1986), “Летающий мотоцикл” (1988) , “Зелёная вишня” (1998) и 
другие [5, с.87-91]. Одной из особенностей Г. Дайыоглы являлось то, что он был дет-
ским писателем. Эти его романы и басни являются любимыми и читаемыми детскими 
произведениями в Турции. Естественно, одной из причин этому является осознание им 
детского духа и реальности, соответствие произведений с уровнем, чувствам и мнениям 
детей. Это реальность, что дети получают огромное удовольствие от произведений, из-
учающих их мир.

С 70-х годов ХХ века устроенные группы и организации в связи с детской литера-
турой тоже также играя положительную роль в развитии детской литературы, ускорили 
её. В качестве примера к этим можно показать Детский Фонд, начавший работу в 1990-м 
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году под руководством М. Р. Ширина, Кружок Детской Публикации, построенный Ф. Эр-
доганом в 1994 году, построенная в 1997-ом году Организация Детских Литературоведов 
в Анкаре, основанная в 2006-ом году Детская Исследовательская Организация [7, с. 11]. 
Такие кружки и организации являются красивыми критериями чтобы увидеть стадии, до 
которых дошла Турецкая детская литература.

Созданная социльно-политическая среда, уровень образования народа, а также из-
менение алфавита во время создания Турецкой Республики, стала причиной требования 
создания и ускоренному развитию новой детской литературы. Питающяяся в первые 
года с произведений мировых классиков, детская литература была обогащена массовы-
ми созданиями детских произведений. С середины ХХ века, награды, полученные от 
государственных и частных организаций, новостроенные группы и организации возрос-
ли внимание, интерес и ускорили процесс развития детской литературы. В частности, 
объявленный 1979-ый Всемирным детским годом со стороны ЮНЕСКО, стал причиной 
возрастанию ещё большего внимания и заботы к детской литературе в Турции. В эти 
годы после долгого времени спорные вопросы наличия детской литературы нашли своё 
положительное решение. В результате всего этого, детская литература в последние годы 
в Турции стала одной из самых приоритетных направлений и стала в центре всеобщего 
внимания.
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КуЛЬтурно-СПЕЦиФічні оСоБЛивоСті тЕКСтів  
КонСтитуЦій Фрн та уКраЇни

у КонтЕКСті німЕЦЬКо-уКраЇнСЬКого
Юридичного ПЕрЕКЛаду

У розвідці вперше розглянуто культурно-специфічні проблеми перекладу текстів 
конституцій ФРН та України та визначено роль відповідних текстів перекладу у сис-
тематиці німецько-українського юридичного перекладу. 

Ключові слова: юридичний переклад, Основний Закон ФРН, Конституція України.
В статье впервые рассмотрены культурно-специфические проблемы перевода тек-

стов конституцій ФРГ и Украины и определена роль соответствующих текстов пере-
вода в систематике немецко-украинского юридического перевода.   

Ключевые слова: юридический перевод, Основной Закон ФРГ, Конституция Украины.
The article investigates culture depended problems arising up during translation of the 

German and Ukrainian constitutions and determines the role of the target texts in the systemat-
ics of the German-Ukrainian legal translation. 

Key words: legal translation, Basic Law for the Federal Republic of Germany, Constitu-
tion of Ukraine.

Природу юридичного перекладу визначає його референтна сфера –  національне пра-
во, а воно, у свою чергу, є мовно- і культурно-залежним суспільним феноменом [1: 2; 2; 
3; 4: 4 та ін.]. Юридичний переклад (далі ЮП) – не лише засіб міжкультурної фахової 
комунікації у галузі права, але й невід’ємна складова юридичної діяльності та відповід-
ного наукового дискурсу. 

Як відомо, правові норми є складовими суворої ієрархічної системи норм права 
(правової системи). Так, на чолі німецької та української правових систем стоять Осно-
вний Закон ФРН (нім. скор. GG) і, відповідно, Конституція України (КУ). Відповідати 
за змістом і підпорядковуватися цим найвищим законами повинні і ратифіковані норми 
міжнародного права, національні закони, підзаконні акти, статути та всі решта нижчі 
за рангом норми. Тож з точки зору ЮП можна говорити про ієрархічну інтертексту-
альність нормативних текстів, яка не лише відіграє роль когнітивного тла, але й задає 
параметри ЮП. Так, вміти визначати функції нормативних текстів та їхнє місце в ієрархії 
відповідної системи права – завдання не лише професійного юриста, але й професійного 
©   Шаблій О.А., 2012
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перекладача юридичних текстів, адже відповідні інтертекстуальні зв’язки – це також і 
поняттєві зв’язки, які необхідно точно і системно передати у перекладі. 

З огляду на ієрархічність норм права пропонуємо розглянути культурно-специфіч-
ні особливості перекладу текстів Основного Закону ФРН (конституції ФРН, далі також 
скор. ОЗ ФРН) та Конституції України (КУ) [5; 6]. На жаль, повного перекладу ОЗ ФРН 
(офіційного чи неофіційного) українською мовою досі не зроблено, а відтак – немає й 
офіційного перекладу основних термінів, що позначають конституційні поняття ФРН. 
Це суттєво ускладнює роботу над перекладом інших законодавчих актів ФРН. Деякі 
основні поняття ОЗ ФРН перекладені і прокоментовані у довідковій та навчальній лі-
тературі з порівняльного права [7; 8 тощо]. У цьому зв’язку варто звернути увагу на 
множинність перекладів цього документа російською мовою. Так, у пошуку еквівалент-
них термінологічних рішень рекомендуємо скористатися офіційним перекладом цього 
найважливішого правового акта ФРН, здійсненого за підтримки уряду ФРН [9], а також 
ще одним німецьким перекладом російською, здійсненим Федеральним центром полі-
тичної освіти (нім. Bundeszentale für politische Bildung) за редакцією відомого спеціаліста 
зі східно-європейського права Стефані Золотих [10]. Завдяки тому, що останні переклади 
виконувалися за співпраці з фахівцями з конституційного права ФРН, у них системно і 
послідовно передано термінологію цього документа, а також збережено історичний дух 
ОЗ ФРН. Як приклад наводимо дослівний переклад терміна Deutsche (рос. немцы). Його 
використано у ст. 8, 9, 11, 12 та ін. ОЗ ФРН у розумінні громадяни Німеччини. Ось при-
клад зі ст. 8, абз. 1 ОЗ ФРН:

(0) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und 
ohne Waffen zu versammeln.

(1) Все немцы имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного 
заявления или разрешения.

Термін використовують і в однині (див. ст. 16, абз. 1, реч. 1 ОЗ ФРН):
(0) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden.
(1) Ни один немец не может быть выдан иностранному государству.
Щодо українського ЮП, то у жодному разі не можна адаптувати термін німець (нім-

ці), використовуючи функціональний еквівалент з Конституції України громадянин (по-
рівн. ст. ст. 16, абз. 1, реч. 1 ОЗ ФРН і ст. 25, абз. 2  КУ), адже ст. 116, абз. 1 ОЗ ФРН 
визначає: 

Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener 
deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des 
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. – укр. У 
розумінні цього Основного закону, якщо інше не передбачено законодавчо, німцем є той, 
хто має німецьке громадянство або той, хто був прийнятий на території Німецької 
імперії у її стані на 31 грудня 1937 р. у якості біженця або вигнанця німецької націо-
нальності, або як член подружжя чи нащадок однієї з цих осіб (Переклад наш – О.Ш.).

Для того, щоб правильно зрозуміти конституційний термін німець (німці), окрім вра-
хування юридичної когерентності цього документа, потрібно знати й волю історичного 
конституцієдавця. Так, Основний Закон ФРН створювався після другої світової війни 
за часів жорсткого політичного протистояння, і був запланований як документ, який би 
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доктринально об’єднував усіх німців. При цьому йдеться не про національність, а, пере-
дусім, про німецьку державність та усіх колишніх і майбутніх громадян Федеративної 
Республіки Німеччина, яка закріпила у своїй конституції готовність надати притулок 
усім німцям, які через різні політичні обставини опинилися поза її межами (на час при-
йняття ОЗ ФРН мова йшла і про німців, які були громадянами НДР). Ця інтенція чітко 
простежується у другому абзаці преамбули до ОЗ ФРН:

Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen 
haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt 
dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk. 

У перекладі цієї частини преамбули українською певна складність може виникнути 
з останнім реченням. Так, для того, щоб адекватно передати прагматику цього підсумко-
вого послання, яке має програмне значення для всього документа, потрібно вдатися до 
лексичної експансії й відповідних синтаксичних перетворень:  

Німці у землях Баден-Вюртемберґ, Баварія, Берлін, Бранденбурґ, Бремен, Гамбурґ, Гес-
сен, Мекленбурґ-Передня Померанія, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксо-
нія, Райнланд-Пфальц, Саар, Саксонія-Ангальт, Шлезвіґ-Гольштайн и Тюринґія шляхом 
вільного самовизначення досягли єдності і свободи Німеччини. Спираючись на це, дія 
цього Основного закону поширюється на весь німецький народ (Переклад наш – О.Ш.).

Сполучник damit, з якого починається  останнє речення, є характерним у викорис-
танні для правничої мови ФРН, оскільки загалом виражає каузальність і часто виконує 
роль ввідного або підсумкового кліше, що вказує на мету всього нижче або вище сказа-
ного. Однак переклад цього сполучника за допомогою функціональних відповідників 
нейтрального типу на кшталт тому, через  те/це  порушив би урочистий стиль і голо-
вну ідею цієї преамбули, тому ми обрали зворот «спираючись на це»,, характерний для 
конституційних преамбул (див., напр. преамбулу до КУ). У російській правничій мові 
німецький сполучник damit має прямий функціональний відповідник високого стилю, 
а саме словосполучення-кліше тем самым (сим), що дає можливість зберегти форму 
оригінального висловлювання:

Тем самым настоящий Основной закон действует для всего немецкого народа.
Тож, як бачимо, у перекладі засадничих правових норм, вирішальними є прагматичні 

чинники. При цьому йдеться як про чинники програмного характеру (ті, які приховують-
ся у преамбулах та нормах про мету відповідного закону), так і про чинники, зумовлені 
внутрішньою системою відповідного документа. 

Примітно, що, на відміну від України, у ФРН фіксуємо множинність перекладів Кон-
ституції України. Так, перший (1) переклад вийшов ще у 1996 році [11]. Він базується на 
офіційному українському тексті Конституції і був виконаний авторським колективом під 
керівництвом Зеновія Соколюка (Z. Sokoluk) під егідою Вільного українського універ-
ситету у Мюнхені. Цей переклад можна вважати першим академічним перекладом КУ, 
у якому українські топоніми та політичні реалії були передані способом транскрипції: 
напр. укр. Верховна Рада – нім. Werchowna Rada (замість усталеного з радянських часів 
der Oberste Rat); Київ – нім. Kyjiw (замість усталеного Kiew), Львів - нім. Lwiw (замість 
усталеного австрійського варіанту Lemberg або варіанту, транскрибованого з російської 
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мови Lwow тощо). Хоча цей переклад не є офіційним, його можна вважати якісно ви-
конаним і він може слугувати для інформування німецьких фахівців політико-правової 
сфери. Другий (2) переклад, виконаний у 1997 році німецьким перекладачем Вольфган-
гом Ґьоккерліцом (Wolfgang Göckerlizt), також має належний фаховий рівень, однак, як 
і більшість німецьких перекладів 90-х років XX ст., є опосередкованим перекладом з 
російської версії документа [12]. Так, приміром, у ньому збережене традиційне росій-
ське позначення парламенту України Верховный Совет Украины (нім. der Oberste Rat der 
Ukraine). Третій (3) переклад конституції України німецькою мовою вийшов у 2004 році 
і включає зміни до Конституції від 2004 року [13]. Він виконаний в Україні за співпраці 
українських та німецьких юристів під егідою Німецького фонду міжнародного право-
вого співробітництва (нім. скор. IRZ-Stiftung). Останній варіант загалом базується на 
першій версії і максимально орієнтований на адекватну передачу українських правових 
і політичних реалій. 

Однак і в суто німецькому перекладі КУ (2) назви деяких українських політичних 
реалій передані точніше. Так, приміром, назва народний депутат    України  перекладена 
за допомогою кальки der Volksdeputierte der Ukraine:

(0) Стаття  81.  Повноваження    народних    депутатів    України  припиняються 
одночасно з припиненням  повноважень  Верховної  Ради України.

(2) Artikel 81. Die Befugnisse der Volksdeputierten der Ukraine enden gleichzeitig mit der 
Beendigung der Befugnisse des Obersten Rates der Ukraine.

У вище прокоментованих перекладах (1) і (3) використано варіант, усталений в 
Основному Законі ФРН (див. ст. 38 GG) – der Abgeordnete:

Artikel 81. Die Befugnis der Abgeordneten der Ukraine endet gleichzeitig mit der 
Beendigung der Befugnisse der Werchowna Rada der Ukraine.

Загалом для усіх перелічених перекладів характерна максимальна дослівність пере-
дання тексту. Порівняймо оригінал (0) і три німецькі переклади ст. 22, реч. 1  КУ:

  (0) Стаття 22. Права і свободи людини і  громадянина,  закріплені цією Конститу-
цією, не є вичерпними.

(1) Artikel 22. Die in dieser Verfassung festgeschriebenen Menschen- und Bürgerrechte 
sind nicht erschöpfend.

(2) Artikel 22. Die in der vorliegenden Verfassung verankerten Rechte und Freiheiten des 
Menschen und des Bürgers sind damit nicht erschöpft.

(3) Artikel 22. Die in dieser Verfassung festgeschriebenen Menschen- und Bürgerrechte 
sind nicht erschöpfend.

У цих прикладах за збереження прагматики норми здійснено незначні граматичні 
трансформації. Так українське відносне підрядне речення [...] , закріплені цією Консти-
туцією, [...] в усіх перекладах передане за допомогою поширених іменникових конструк-
цій, що характерні для мови німецьких законів.

Оскільки як такого перекладу Основного Закону ФРН українською мовою немає, то 
роль термінологічної допомоги у перекладі з німецької правничої мови можуть викону-
вати саме тексти Конституції України німецькою, оскільки у їх перекладі використані й 
терміни, вжиті в Основному Законі ФРН. Так, приміром, функціональним еквівалентом 
терміна свобода пересування у конституційному праві ФРН виступає старовинний тер-
мін Freizügigkeit, див., приміром, ст. 11, абз. 1 ОЗ ФРН :
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Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. – укр. Усі німці корис-
туються свободою пересування на всій території Федерації. 

А щодо аналогічної норми КУ (ст. 33, реч. 1), то вона звучить так:  
Кожному, хто на законних  підставах  перебуває  на території України, гаранту-

ється свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право  вільно  залишати  
територію  України,  за винятком обмежень, які встановлюються законом.

У суто німецькому перекладі (2) термін свобода пересування передано за допомо-
гою традиційного німецького юридичного терміна Freizügigkeit:

(2) Jedem, der sich auf gesetzlicher Grundlage auf dem Territorium der Ukraine befindet, 
wird das Recht auf Freizügigkeit, die freie Wahl des Wohnsitzes, das Recht,  das Territorium 
der Ukraine frei zu verlassen, mit Ausnahme der durch Gesetz bestimmten Beschränkungen 
garantiert.

У перекладах, виконаних українськими фахівцями або за сприяння носіїв мови (1 
і 3), термін свобода пересування передано за допомогою кальки у вигляді композита 
Bewegungsfreiheit (від. Bewegung – укр. рух, пересування; та -freiheit  – укр. свобода):

Artikel 33. Jedem, der sich legal auf dem Territorium der Ukraine aufhält, wird 
Bewegungsfreiheit, freie Wahl des Wohnortes, das Recht,  das Territorium der Ukraine frei zu 
verlassen, garantiert, mit Ausnahme der im Gesetz bestimmten Einschränkungen.

Загалом, використання термінологічних варіантів (напр. Freizügigkeit чи 
Bewegungsfreiheit; Wohnsitz чи Wohnort тощо) припустимо, якщо це не впливає на юри-
дичну прагматику висловлювання. Однак таку прагматику можна втратити або спотво-
рити й на рівні граматичному. Зокрема, розглядаючи переклад згаданої норми КУ, маємо 
приклад суттєвого порушення вихідної юридичної прагматики висловлювання. Так, в 
оригіналі ця українська норма має типове юридичне застереження „за винятком обме-
жень, які встановлюються законом”. А це означає, що відповідні обмеження можуть 
бути закріплені лише на законодавчому рівні (у чинних або майбутніх законах), а не, 
приміром, на основі адміністративного розсуду. 

У контексті основних прав людини таке юридичне застереження має велике значен-
ня, адже права людини визнані найвищою цінністю і гарантуються сучасною правовою 
державою. Тому застереження та норми, які обмежують ці права, сформульовані з осо-
бливою ретельністю. Із такою ж ретельністю їх потрібно і перекладати. У вищенаведених 
варіантах (1) і (3) це застереження передали за допомогою формулювання „mit Ausnahme 
der im Gesetz bestimmten Einschränkungen”. При цьому, вислів im Gesetz у зворотньому 
перекладі матиме значення „у цьому законі” (тобто у цій конституції). Прийменник im 
(прийменник in + dem – означений артикль чоловічого роду у давальному відмінку), ви-
ражаючи визначеність предмета, лексикалізується в перекладі у вказівному займеннику 
цей. А це значно звужує можливості української держави обмежувати права окремих 
осіб у їхній свободі пересування (напр., підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів). 

Правильний ЮП маємо у перекладі (2), де ця конструкція перекладена за допомогою 
типового еквівалентного формулювання-кліше „mit Ausnahme der durch Gesetz bestimmten 
Beschränkungen”. У ньому вислів durch Gesetz (укр. досл. через закон) передає юридичне 
значення „ті, що встановлюються законом”. 

Іншу юридичну прагматику має німецьке юридичне кліше auf Grund eines Gesetzes 
(укр. дослів. на основі закону). Так, якщо durch Gesetz означає визначення всіх обста-
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вин обмеження лише законом (у формальному розумінні), то формулювання auf Grund 
eines Gesetzes дає уповноваження на визначення деталей такого обмеження підзаконним 
актом. Розглянемо переклад норми Основного Закону ФРН (див. ст. 11, абз. 2 ОЗ ФРН), 
яка докладно визначає обмеження щодо свободи пересування, і в якій вжито обидва фор-
мулювання (durch Gesetz та auf Grund eines Gesetzes):

Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle 
eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und 
der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden oder in denen es zur Abwehr 
einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung 
des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen oder 
besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um 
strafbaren Handlungen vorzubeugen, erforderlich ist. – укр. Це право може обмежуватися 
законом або на основі закону і лише у випадках, коли немає відповідної матеріальної 
основи для його здійснення і через це для суспільства постали б особливі тягарі, або коли 
такі обмеження необхідні для попередження нагальної небезпеки, що загрожує осно-
вам вільного демократичного устрою Федерації або якоїсь із земель або їх існуванню, 
або коли вони необхідні для боротьби з небезпекою поширення  епідемій, для вжиття 
заходів щодо наслідків стихійних лих або особливо тяжких надзвичайних ситуацій, для 
захисту молоді від бездоглядності або попередження кримінально караних діянь (Пере-
клад наш. – О.Ш.).

Переклад Основного Закону Німеччини українською мовою – це нагальна потреба не 
лише для спеціалістів із порівняльного правознавства, але й для перекладачів юридич-
них текстів ФРН. Адже саме на цей головний законодавчий акт доктринально і терміно-
логічно-поняттєво орієнтуються усі інші закони та підзаконні акти ФРН. Лише маючи 
взірець перекладу відповідної конституції, перекладач таких норм зможе відтворити 
єдність вживаної в них конституційної термінології. Подібний принцип діє й у пере-
кладі підзаконних правових актів. Так, перекладаючи постанову уряду ФРН, її терміно-
логічний апарат необхідно узгоджувати з тим, що використаний у офіційному перекладі 
норми вищого рангу, на яку посилається текст перекладу. Якщо офіційного перекладу 
немає, то допомогти у розумінні і перекладі певних понять можуть офіційні переклади 
відповідної вищої норми іншими мовами.

ЛітЕратура

1. Шишко Валерій. Культурологічні аспекти правотворчості: Монографія. – Львів: 
Львівський держаний університет внутрішніх справ, 2006. – 188 с. 

2. Weisflog, Walter E. Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung: Eine 
interdisziplinдre Studie. – Zürich: Schultness Polygraphischer Verlag, 1996. – 136 S. 

3. Bierwisch Manfred. Recht linguistisch gesehen // Rechtskultur als Sprachkultur. 
Grewendorf, Günter (Hrsg.). – Frankfurt/Main: Suhrkampf, 1992. – c. 42 – 68. 

4. Sandrini Peter. Terminologiearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz  
vom Standpunkt des Übersetzers. Wien: TermNet, 1996. – 291 S. 

 Grundgesetz – Конституція ФРН [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.
gesetze-im-internet.de Дата доступу: 24.03.2012



443

 Конституція України [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon.rada.gov.
ua Дата доступу: 24.03.2012

5. Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С.Шемчушенко (відп. ред.) та ін. - К.: 
«Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана,  1998. – Т. 1: А-Г. – 672 с.

6. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне правознавство: Навчальний посібник / 
Відп. Редактор В.Н.Денисов. – К., 2003. – 184 с. 

Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. (с последую-
щими изменениями и дополнениями до 20 октября 1997 г.) [Електронний ресурс] – Ре-
жим доступу:  http://vivovoco.rsl.ru/VV/LAW/BRD.HTM. Дата доступу: 24.03.2012 

7.  Основной Закон Федеративной Республики Германия: Нем.-рус. издание под ред. 
Штефани Золотых (по состоянию на декабрь 2000 г.). – Федеральный центр политичес-
кого просвещения. 

8. Sokoluk Z. Verfassung der Ukraine. (Übers. aus dem Ukrainischen von Z. Sokoluk). – 
München, 1996. 

9. Verfassung der Ukraine. Übersetzung aus dem Russischen von Wolfgang Göckeritz // 
Verwaltungsrecht der Staaten Osteuropas – VSO 6. Lieferung – Berlin, 1997.

10. Verfassung der Ukraine: Eine Synopse der Fassung von 1996 und der Änderungen 
von 2004 (Gesetz Nr. 2222-IV vom 8.12.2004). Arbeitsübersetzung von Dr. Stefan Hülshörster, 
Gennadij Ryschkow, Anna Ebert. IRZ-Stiftung, 2004. 



444

УДК 81’255.4
Тригуб Л.Г.

(Николаев, Украина)

КоммуниКативнаЯ органиЗаЦиЯ  
раЗговорнЫХ диаЛогичЕСКиХ рЕПЛиК:  

СоПоСтавитЕЛЬнЫй анаЛиЗ на ПримЕрЕ ПЕрЕводов  
романа и.С. тургЕнЕва «отЦЫ и дЕти» на ангЛийСКий ЯЗЫК

Стаття присвячена проблемі комунікативної організації розмовних діалогічних 
реплік і адекватності їх перекладу на англійську мову англійським перекладачем Бер-
нардом Айзексом та американцем Гілбертом Гарні (на прикладі роману І.С. Тургенєва 
«Батьки і діти»). Розглянуто шість основних типів висловлювань, в яких актуальне чле-
нування не порушує ієрархії синтаксичного членування, і особливості їх перекладу. 

Ключові слова: комунікативна організація речення, тема, рема, адекватність пере-
кладу.

Статья посвящена проблеме коммуникативной организации разговорных диалоги-
ческих реплик и адекватности их перевода на английский язык английским переводчиком 
Бернардом Айзексом и американцем Гилбертом Гарни (на примере романа И.С. Турге-
нева «Отцы и дети»). Рассмотрены шесть основных типов высказываний, в которых 
актуальное членение не нарушает иерархию синтаксического членения, и особенности 
их перевода.

Ключевые слова: коммуникативная организация предложения, тема, рема, адек-
ватность перевода. 

The article is devoted to the organization of conversational dialogic communicative remarks 
and the adequacy of their translation into English by an English translator Bernard Isaacs and 
by an American Guilbert Guerney (by the example of Ivan Turgenev’s novel «Fathers and 
Sons»). We have examined six basic types of statements in which the actual division does not 
violate the hierarchy of syntactic division, and peculiarities of their translation.

Key words: communicative organization of sentences, theme, semantic predicate,  adequacy 
of the translation.

Логический строй мысли интернационален, он одинаков у всех людей, говорящих 
на раз ных языках. Средства же выражения мысли в раз ных языках различны, ибо они 
определяются грамматическим строем предложения, который представляет собой явле-
ние национальное. Особенно отчётливо различаются способы выражения логического 
строя мысли в языках разной типологии, таких как английский (анали тический строй) и 
русский (синтетический строй).

Перевод требует понимания структуры предложения в русском и английском язы-
ках и нахождения средств выражения мысли-суждения в каждом из языков—так, что-
бы то, что было логическим предикатом в предложении оригинала, воспринималось 
соответствен ным образом и в предложении перевода. Только в этом случае пере вод мо-
жет быть признан адекватным, а текст понятым правильно .
©   Полякова Т.М., 2012
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В русской письменной речи основным и са мым универсальным средством коммуни-
кативной организации предложения является порядок слов. 

Сложность в изучении закономерностей порядка слов в русском литературном языке 
состоит в том, что порядок слов функционирует одновременно на двух уровнях структу-
ры предложения—на уровне его синтаксической структуры и на уровне коммуникатив-
ной органи зации предложения.

Однако роль порядка слов как формального средства языка на этих двух уровнях 
структуры предложения неодинакова: первая функция подчинена второй.

На уровне синтаксической структуры предложения речь идет о правилах распо-
ложения синтаксических компонентов предложения. При изучении этих правил су-
щественным оказывается понятие иерархии синтаксического членения, а именно: 
последовательно го членения предложения на синтаксические группы, а внутри групп—
на составляющие их компоненты. Синтаксически распространенное предложение может 
быть расчленено на группу подлежащего и группу сказуемого.

Каждая из групп, в свою очередь, членится на компоненты словосочетаний, со-
ставляющих эти группы. Взаимное расположение групп подлежащего и сказуемого 
определяется коммуникативной организацией.

В русском литературном языке существует 6 основных типов высказываний, в кото-
рых актуальное членение не нарушает иерархию синтаксического членения. Эти типы 
выделя ются в предложениях двусоставных и од носоставных с детерминантами и без 
де терминантов и зависят от линейного расположения синтаксических групп в двусостав-
ных предложениях и предложениях с детерминантами. Наиболее многочисленная груп-
па—двусоставные предложения без детерминантов, в которых подлежащее или группа 
подлежащего предшествует сказуемому или группе сказуемого, а тема располагается пе-
ред ремой. При этом тема выражена группой подлежащего, а рема—группой сказуемого. 

Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта [1: 169].
A passable chemist is twenty times more useful than any poet [3: 35].
A decent chemist is twenty times more useful than any poet [2: 41].
Русский вариант членится на группу подлежащего (порядочный химик) и группу 

сказуемого (в двадцать раз полезнее всякого поэта). Тема совпадает с группой подлежа-
щего. Такой способ выражения темы наиболее типичен: тема является предметом со-
общения, поэтому для выражения темы наи более приспособлены и наиболее частотны 
в этой функции имена существительные, то есть часть речи с предметным значением.

Так, в данном примере предметом сообщения является «химик», в предложении это 
слово выполняет функцию подлежащего, оно выра жено именем существительным. В 
атрибутивном словосочетании «порядочный химик» прилагательное «порядочный» 
предшествует имени существительному «химик». Такой порядок слов соответствует 
правилу расположения слов в атрибутивном словосочетании.

В американском переводе порядок следования слов груп пы подлежащего сохранен. 
Необходимым добавлением является не определенный артикль, свидетельствующий, что 
речь идет о химике вообще.

Отличие английского перевода—семантическое: если в перево де Г. Гарни слово 
«порядочный» передано прилагательным «passable» (сносный, удовлетворительный), 
то Б. Айзекc находит ему эквивалент «decent» (приличный, порядочный), то есть ан-
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глийский переводчик оказывается более точен. Этот нюанс в переводе прилагательного 
является единственным отличием двух сравниваемых иностранных вариантов: в целом, 
пе реводчики единодушны. Свидетельством этого является перевод ре мы. Для выраже-
ния ремы обычно служат слова со значением признака. Типичным способом выражения 
ремы служит сказуемое или группа сказуемого.

В данном примере за темой «порядочный химик» следует рема «в двадцать раз по-
лезнее всякого поэта»; рема содержит характери стику того, что названо темой. Как в 
американском, так и в английском переводе рема—«is twenty times more useful than any 
poet». Переводчики используют такой вариант перевода, как синтакси ческое уподобле-
ние. В рассмотренном русском примере средством коммуникативной организации пред-
ложения является порядок слов, в частности, фразоконечное положение ремы.

Что касается выделения ремы с помощью порядка слов, то в этом отношении в ан-
глийском языке возможности довольно узкие: из вестны лишь 5 грамматических кон-
струкций для выделения ремы. Обычно рему в английском предложе нии определяют по 
контексту.

Аналитический строй английского языка обусловливает фиксированный порядок 
следования членов предложения, который служит средством выра жения грамматиче-
ских отношений между словами. За каждым членом предложения, независимо от того, 
какой член суждения он выражает, закреплено постоянное место.

Отсюда следует, что член предложения, который является носи телем ремы, обычно 
сохраняет постоянно закрепленное за ним в предложении место. Это приводит к тому, 
что рема в английском язы ке не имеет своей позиционной выраженности, как в русском 
языке. В двусоставных предложениях, в которых подлежащее предше ствует сказуемому 
30% предложений переведены Г. Гарни с сохране нием порядка слов русского языка, а 
в 70% случаев в силу вступает порядок слов английского языка. Несколько иное соот-
ношение на блюдаем в переводе Б. Айзекса: 34% с сохранением порядка слов и, соответ-
ственно, 66% предложений перевода отражают словорасположение английского языка.

Таким образом, рассмотренный выше пример Порядочный хи мик в двадцать раз по-
лезнее всякого поэта и варианты его перевода отражают ситуацию лишь трети рассма-
триваемых случаев. Проанализируем и другие примеры. 

...ты уж слишком резко с ним обошёлся [1: 170].
…you treated him far too harshly, really [3: 36].
…you handled him rather roughly, you know [2: 43].
В рассматриваемом русском предложении сказуемое «обошёл ся» располагается по-

сле распространяющих его слов «уж слишком резко с ним». В английском переводе та-
кой вариант словорасположения невозможен: сказуемое имеет закрепленное место, оно 
должно располагаться после подлежащего (1 – you treated; 2 – you handled), а распростра-
няющие сказуемое слова (1 – far too; 2 – rather roughly) следуют за ним. Такой порядок 
слов находит отражение и в переводе Г. Гарни, и в переводе Б. Айзекса.

Кроме того, становится возможным такой вид переводческой трансформации, как 
добавление: в переводе Г. Гарни к тексту ориги нала добавлено вводное слово «really» 
(действительно), а перевод Б. Айзекса расширен вводным предложением «you know» (ты 
знаешь). Добавление вводного слова и вводного предложения обусловлены разговорным 
стилем речи и эмфатикой переводимого предложения.
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Актуальное членение, несмотря на описанные выше изменения, сохранено: как в 
русском, так и в английском языке тема, выраженная подлежащим «ты—you—you», 
находится перед ремой, выраженной сказуемым «уж слишком резко с ним обошелся», 
«treated him far too harshly», «handled him rather roughly». Средством коммуникатив ной 
организации предложения в русском языке является порядок слов: фразоконечное поло-
жение сказуемого «обошёлся» говорит о том, что цель произнесенного высказывания—
указать Евгению Базарову на то, что он недостойно по ступил. Этот смысл может быть 
понят английским читателем только по контексту.

Встречаются примеры, когда один из переводчиков романа переводит предложение 
дословно с сохранением порядка слов, другой же предпочитает перевод по принципу 
смысловой доминанты: 

И он далеко не глуп [1: 175].
And he’s far from foolish [3: 44].
He’s by no means a fool, either [2: 48].
Соотношение темы и ремы русского предложения такое: «и он» (тема)—«далеко не 

глуп» (рема). В американском переводе порядок слов сохранен: «and he’s» (тема)—«far 
from foolish» (рема), но во имя этого в жертву приносится другое: русскому варианту 
«далеко не глуп» найдено соответствие «far from foolish» (далек от глупости). Следова-
тельно, перевод, при котором не изменяется порядок слов и их значение, еще не гаранти-
рует сохранения частиречной принадлеж ности переводимых слов.

Переводчик Б. Айзекс находит английский вариант «by no means», соответствующий 
русскому «далеко не». Однако, это устойчивое выражение «by no means» требует после 
себя существительное, поэтому «далеко не глуп» в переводе имеет соответствие (далеко 
не глупец). В этом случае снова изменяется частиречная принадлеж ность переводимого 
слова.

Тем не менее, для коммуникативной организации важен прежде всего порядок слов. 
Он сохранен в американском переводе рассмот ренного примера и нарушен в английском:

Насчет Базарова ты, пожалуйста, не беспокойся [1: 155].
Don’t you worry about Bazarov, please [3: 14].
As far as Bazarov’s concerned, please don’t worry [2: 27]. 
Актуальное членение русского варианта является классическим.
В переводе американца Г. Гарни основное средство коммуника тивной организа-

ции—порядок слов—не сохранено. Рема русского предложения в американском вари-
анте занимает фразоначальное по ложение, более того, чтобы подчеркнуть значимость 
ремы, Г. Гарни использует специфический оборот с эмфатической формой «do». Этот 
оборот придает всему предложению экс прессивную интонацию. Фразовое ударение па-
дает на слово, сле дующее за вспомогательным глаголом «do». Таким образом, наряду с 
порядком слов в переводном предложении в силу вступает интонация. Её назначение—
выделить рему высказывания.

В переводе Б.Айзекса порядок слов сохранён в самом начале предложения. Это до-
стигается за счёт введения оборота «as far as Bazarov’s concerned», соответствующего 
русскому «насчёт Базарова». Но не смотря на это, актуальное решение в этом варианте 
перевода нарушено, так как подлежащее (тема) исключается из структуры предло жения. 
Таким образом, получается высказывание с нулевой темой. То есть Б. Айзекс ис пользует 
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такую переводческую трансформацию, как опущение, которое становится возможным 
при разговорном стиле.

 Вторая группа—это двусоставные пред ложения без детерминантов, в которых ска-
зуемое предшествует подлежащему. Примеры таких предложений единичны. Немного-
численность предложений данной группы свиде тельствует о том, что должна быть ве-
ская причина для изменения по рядка следования частей предложения. 

…для твоего тарантаса есть тройка... [1: 152].
…there is a troika for your tarantass… [3: 10].
…we can get a relay of three horses for your tarantass… [2: 23].
В русском примере тема выражена сказуемым «есть» со зна чением наличия, рема—

подлежащее «тройка», то есть в русском тексте сказуемое предшествует подлежащему.
Американский вариант перевода этого предложения представ ляет собой инверсию с 

вводным «there». Эта конструкция служит для выделения подлежащего—носителя ре мы 
в предложениях с экзистенциальным значением, в которых сообщается о наличии чего-
то или кого-то (рема) в оп ределённом месте (тема). В предложении с вводным «there» 
постоян но наличествуют 3 члена предложения: за вводным «there» следует глагол-ска-
зуемое «be» или непереходный глагол типа «lie», «sit», «stand», «hand» и др., затем идёт 
подлежащее (или группа подлежа щего)—носитель ремы и далее—обстоятельство места 
или предлож ное дополнение—носитель темы. 

В нашем примере в русском варианте отсутствует обстоятель ство места, оно 
лишь подразумевается, поэтому обстоятель ство места не проявляется и в переводе. 
Оборот начинается с вводно го «there», за ним следует глагол-сказуемое «is», за ним—
подлежащее-рема «a troika», далее—предложное дополнение, распространённое 
определением «for your tarantass». Иной вариант перевода у англичанина Б. Айзекса. 
Раз говорный вариант «для твоего тарантаса есть тройка» заменён пере водчиком на 
более формальный: «…we can get a relay of three horses for your tarantass…» (мы 
можем получить упряжь из трёх лошадей для твоего тарантаса). Это перевод по 
принципу смысловой доминанты: со хранён смысл, но разрушена структура фразы, 
изменён порядок слов. Рема этого предложения может быть определена лишь по кон-
тексту, т.к. при таком переводе фразы она синтаксически не выделена. Двусоставные 
предложения с детерми нантами, в которых подлежащее (группа подлежащего) пред-
шествует сказуемому (группе сказуемого). Группа подлежащего и группа сказуемого 
образуют вместе предикативную группу, которая может быть распростра нена детер-
минантом. Поскольку детерминанты или детерминирующие члены предло жения от-
носятся к предикативной группе в целом, то они и распола гаются в начале предложе-
ния—перед предикативной группой.

При переводе таких предложений сохранить порядок слов прак тически не удаётся: 
так, у Г. Гарни порядок слов сохранён лишь в 4 слу чаях и изменён в 18. Примерно та-
кая же ситуация и в переводе пред ложений этой группы Б. Айзексом: 3 предложения 
переведе ны без изменения порядка слов; в 19-ти высказываниях порядок слов подчинён 
законам английского языка.

...Вот это уже наши поля пошли [1: 156].

...Now this is where our fields begin [3: 34].
…This is where our fields start [2: 25].
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Детерминант «вот это уж» располагается перед предикативной группой. При перево-
де этого предложения оба переводчика сохраняют порядок слов. Это достига ется за счёт 
трансформации простого предложения в сложноподчинённое, при этом и в том, и в дру-
гом переводе указательный оборот «вот это» трансформируется в главную часть сложно-
подчинённого предложения—«this is» (это есть); смысловая часть русского предло жения 
передана в английских вариантах придаточным предложением, вводимым наречием 
«where» (где). Отличием двух вари антов является перевод наречия «уж», которое в рус-
ском предложе нии входит в состав детерминанта: в переводе Г. Гарни ему соответст вует 
наречие «now» (сейчас), занимающее фразоначальное положе ние, а в переводе Б. Айзек-
са это наречие опущено.

Таким образом, основное средство коммуникативной организа ции предложения—по-
рядок слов—может быть сохранён, если позво ляют законы построения английской фразы 
и если допустимы такие переводческие трансформации, как добавление и опущение.

Особенностью тургеневского стиля является расположение де терминанта между 
подлежащим и сказуемым: 

...я сейчас вернусь [1: 160].
…I’ll be right back [3: 21].
…I’ll be back in a moment [2: 31].
Русский язык допускает два варианта актуального члене ния. В переводе Г. Гарни 

порядок слов сохранён, но вписаны изменения: русскому простому глагольному сказу-
емому «вернусь» соответствует английская форма «be back» (буду возвращенным). Де-
терминант «right» располагается после подлежащего и связки «I’ll be» (буду) перед при-
связочным элементом «back» (возвращенным).

В переводе Б. Айзекса детерминант «in a moment»—обстоя тельство времени. По за-
конам построения английского предложения обстоятельство времени должно занимать 
фразоконечное положение. В данном случае законы эти выполнены. Двусоставные пред-
ложения с детерми нантами, в которых сказуемое (группа сказуемого) предшествует под-
лежащему (группе подлежащего),—единичны: 

...там были две небольшие комнатки [1: 155].
…there were a couple of small rooms available [3: 14].
…there were two small rooms there [2: 27].
В русском предложении детерминант «там» предшествует пре дикативной группе. 

Тема представлена глагольным сказуемым «бы ли», носителем ремы является группа 
подлежащего «две небольшие комнатки».

И в том, и в другом переводе используется специальная конст рукция «инверсия с 
вводным «there». В переводе Г. Гарни отсутствует обстоятельство места «там», оно за-
менено определением «available» (имеющийся в наличии). Таким образом, ремовыде-
лительная конст рукция употреблена с целью выделения подлежащего-ремы. Передан 
смысл предложения, но средством коммуникативной организации яв ляется не порядок 
слов (как в русском тексте), а ремовыделительная конструкция. Перевод Б. Айзекса так-
же основан на употреблении конструкции с вводным «there». Но здесь присутствует об-
стоятельство места «there» (там), занимающее фразоконечное положение. 

Односоставные предложения с детерминантами. Группа очень немногочисленна. 
Эти предложения переводятся на английский язык двусоставны ми. Возможен перевод 
русских односоставных предложений английскими неполными:
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...нечем трубку раскурить [1: 157].
…I haven’t a light for my pipe [3: 17].
…I’ve nothing to light my pipe with [2: 29].
Односоставное предложение в английском пе реводе автоматически заменяется дву-

составным: вводится подлежа щее «I» (я) и сказуемое (не имею). Но если в переводе 
Г. Гарни отри цание в предложении передаётся формой «haven’t» (не имею), Б. Айзекс 
использует отрицательное сочетание «have nothing» (имею ничего). Рема русского «рас-
курить» передана переводчиками по-разному: у Г. Гарни ремой становится существи-
тельное «a light» (огонь), и всё предложение приобретает конкретный характер (у меня 
нет огня для трубки); перевод Б. Айзекса адекватен, так как рема переведена дословно.

Анализ переводных текстов показал, что английская разговорная речь изобилует не-
полными предложениями. В таких предложениях неназванный член предложения легко 
восстанав ливается из контекста.

Всё так же брюзжит [1: 154].
Grouses in the same old way [3: 13].
Still the same old grumbler [2: 26].
Этой диалогической реплике предшествует вопрос: «А Прокофьич жив?» Далее 

следует ответ: «Жив и нисколько не изменился. Всё так же брюзжит». Таким образом, 
контекст восстанавливает неназван ное подлежащее—Прокофьич. В переводе Г. Гарни 
порядок следования членов суждения об ратный: рема «grouses» идёт перед темой «in the 
same old way», что обусловлено законами словорасположения английского языка. 

Вариант перевода Б. Айзекса более удачен: сохранён порядок слов, адекватно пере-
дано актуальное членение: тема «still» предшест вует реме «the same old grumbler». Со-
хранение порядка слов достига ется тем, что изменяется частиречная принадлежность 
слов перево димого предложения: в дословном  переводе фраза звучит как (все такой же 
старый брюзга). 

Односоставные предложения без детерминантов. Обнаруженные предложения—
скорее исключения, ведь односоставные предложения без детерминантов обычно пред-
ставляют собой нерасчленённые высказывания, то есть такие, которые полностью входят 
в состав ремы. Членение же на тему и рему обнаруживается лишь в предложе ниях типа: 

Жив и нисколько не изменился [1: 154].
He is, and not changed in the least [3: 13].
Yes, and not a bit changed [2: 26].
В переводе Г. Гарни тема предложения дана как утверждение: «He is»—это краткая 

формула ответа на вопрос, рема отделена от те мы запятой и переведена дословно. Но 
порядок слов при переводе ремы нарушен: отрицание «нисколько не», которое в русском 
перево де предшествует сказуемому, в английском языке располагается по сле сказуемого 
и занимает фразоконечное положение.

Перевод Б. Айзекса сохранил порядок слов следования темы и ремы; тема сокращена 
до слова-предложения «yes» (да), рема пере дана адекватно (сохранён как набор полно-
значных слов, так и порядок их расположения).

Таким образом, выполненный анализ позволяет сделать вывод о том, что коммуни-
кативная организация высказываний, в которых актуальное членение не нарушает ие-
рархию синтаксического членения, имеет целый ряд отличий в русском и английском 
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языках. Однако оба перевода романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» на английский 
язык—американца Гилберта Гарни и англичанина Бернарда Айзекса—адекватны ориги-
налу, сделаны качественно, полно, точно.
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Стаття присвячується дослідженню лексико-семантичної та металінгвістичної 
своєрідності будови поезії Чарльза Олсона «Зимородки» як головного чинника, що впли-
ває на рівень її перекладності українською мовою. Основна увага приділяється подо-
ланню труднощів, що виникають в процесі передачі чисельних алюзій, що несуть на собі 
значне прагматичне навантаження усього твору. 
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Статья посвящается исследованию лексико-семантических и металингвистичес-
ких особенностей строения поэзии Чарльза Олсона «Зимородки» как главных составля-
ющих, которые влияют на уровень ее переводимости на украинский язык. Особое вни-
мание уделяется решению проблем, возникающих в процессе перевода сложных аллюзий, 
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«This dead-mid-century poem marks a luminal moment  
between a controlled Poundian montage (ideogram) and the possibility  

for a more open-ended collage that might come after»
Charles Bernstein.

Кожного разу, беручись до аналізу та безпосереднього перекладу того чи іншого по-
етичного твору, перед нами неминуче постають зовні прості та банальні, але, насправді, 
надзвичайно важливі питання стосовно того, що криється під такими широковживаними 
і, здавалося б, зрозумілими поняттями як поезія, переклад, пересотворення або творчий 
процес. Що відбувається, коли художник бере в руки пензля, скульптор – шматок глини 
чи гіпсу, а поет – перо? Якого типу природа тих недосяжних для ока процесів, що прони-
зують простір навколо митця і наповнюють змістом та неповторною життєвою енергією 
речі, яких ще кілька хвилин тому не існувало в природі, тим самим надаючи їм екс-
пресивної сили та естетичної ваги справжніх творів мистецтва? Нарешті, що відрізняє 
глибинність прояву справжньої поетичної думки від звичайного, порожнього і плаского 
римування чи інших експериментів зі словом? І яку роль, зважаючи на всю складність та 
неоднозначність процесу, відведено перекладачеві у цьому магічному творчому просто-
рі, що, постійно вібруючи та видозмінюючись, утворюється навколо самої поезії, її твор-
ця, читача оригіналу та перекладача,  який одночасно уособлює у собі і читача оригіналу, 
і критика, і інтерпретатора, який, якщо пощастить, може перетворитися на співтворця, 
слугуючи при цьому невід’ємною ланкою, що пов’язує першотвір і читачів сприймаю-
чої культури? Бруно Мунарі, видатний італійський художник та дизайнер, один із роз-
будовників конкретного мистецтва в Італії, у своїй статті Програмне Мистецтво якось 
сказав, що «Робота митця полягає у тому, щоб допомогти людям зрозуміти світ в якому 
ми живемо» [1:12]. Виходячи з цього твердження, доречно припустити, що метою ство-
рення більшості творів мистецтва, зокрема поезій, може бути прагнення автору як на 
свідомому, так і на підсвідомому рівнях, відтворити власне бачення цього світу у чомусь, 
що може бути сприйнятим іншими людьми. Але, в такому випадку, постає питання, яку 
ж тактику слід обрати перекладачеві, щоб уникнути неминучого в процесі роботи з ори-
гіналом ефекту заломлення реальності вихідного твору з його власною реальністю та не 
допустити накладання свого індивідуального світосприйняття на текст перекладу. І чи є 
практично здійсненним і, що найважливіше, виправданим таке перекладацьке «невтру-
чання», чи ж все це має сенс лише на рівні теорії, а на практиці позиція перекладача, як 
простого віддзеркалювача оригіналу, є досить хиткою і непродуктивною?

Всі ці та багато інших питань неодмінно постають і перед тими, хто вирішує працю-
вати над перекладами поетичних творів Чарльза Олсона, особливо ж перед переклада-
чами, що намагаються більш-менш адекватно відтворити у перекладі його поезію «Зи-
мородки», яка, без сумніву, є одним з найрадикальніших та найвпливовіших поетичних 
творів двадцятого століття як на інформаційно-прагматичному, так і на суто структур-
ному рівнях. Навіть один лише рік написання даної поезії – 1949 – говорить вже до-
сить багато про глибинну сутність та прихований зміст її образів, що проступають на 
поверхню у рядках і порожнечах між ними, чисельних вигинах і перетинах розірваних і 
часом, ніби, навмисно не склеєних авторських думок. Як писав Чарльз Бернстін у статті, 
присвяченій аналізові даної поезії та її російськомовного перекладу: «Лише чотири роки 
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після бомбардування Хіросіми; лише чотири роки після того, як двері Освенциму від-
крили свідомості усю неосяжну безодню того, що вони приховували; той самий рік, коли 
армія Мао одержала перемогу у Китаї…» [2]. Всі ці події знаходять своє пряме або опо-
середковане, але неодмінно дуже тонке і влучне відображення у складних поетичних об-
разах, що будують загальну прагматико-стилістичну канву оригіналу. Внаслідок цього, 
металінгвістичний контекст грає важливу, якщо не панівну, роль в процесі сприйняття, 
інтерпретативного тлумачення та творчої передачі даної поезії мовою перекладу, адже 
в даному вірші металінгвістичний та лінгвістичний контексти є тісно пов’язаними та 
взаємообумовленими. Сприйняття одного є неможливим без вірного тлумачення іншого, 
а  переклад усього твору є абсолютно неможливим без більш-менш вірної інтерпрета-
ції обох. Металінгвістичний контекст проступає у самій назві поезії та у різноманітних 
алюзіях, якими насичена мова оригіналу. Подібна металінгвістичність алюзій полягає у 
тому, що образи, до яких вони відсилають, взяті не кожний окремо а у холічній взаємодії, 
породжують зовсім нові, неочікувані асоціації, які, в свою чергу, змінюють і загальне 
враження від прочитання поезії. Тому, переклад подібних складних культурно - та іс-
торично обумовлених та стилістично забарвлених фраз і викликає переважну більшість 
питань стосовно стратегії та прийомів передачі даної поезії українською мовою.      

Однією з перших алюзій, що викликає питання стосовно способів її вірної передачі 
у перекладі, є авторське згадування про the E on the stone, під яким слід розуміти відси-
лання до давньогрецької літери Епсилон, висіченої на одній зі стін храму на честь Апол-
лона у місті Дельфи. Дана алюзія породжує багато асоціацій, викликаючи у свідомості 
образ дельфійського оракулу та пов’язані з ним легенди, а у людей, більш обізнаних з 
історією Давньої Греції, ще й чисельні припущення щодо трактування значення самого 
напису, наприклад, такі, що наводяться давньогрецьким філософом Плутархом у його 
трактаті «On the ‘E’ at Delphi» [3:173–196]. Питання постає щодо того, якою саме літе-
рою української абетки – Е, Є чи, можливо, І – слід передавати давньогрецький Епсилон, 
щоб породити у свідомості читача усю низку пов’язаних з нею образів. Справа в тому, 
що у давній та сучасній грецькій мові дана літера графічно позначається знаком «Е» 
та вимовляється як звук [е], що в українській мові повністю відповідає літері «Е», яка 
також позначає звук [е]. Відповідно, переклад на пряму з грецької мови українською не 
викликав би жодних труднощів. Але у поезії «Зимородки» даний вислів вживається у 
своєму англійському варіанті, а отже і перекладати ми мусимо саме з англійської, в якій 
даний знак передається за допомогою літери латинської абетки «Е» та читається як звук 
[і]. Саме таку вимову цієї літери ми зустрічаємо і у виканні цієї поезії самим Чарльзом 
Олсоном під час його виступу на поетичному фестивалі у Ванкувері 16 серпня 1963 року 
[4]. У російськомовному варіанті поезії «Зимородки» перекладач для передачі даного 
образу вживає слов’янську літеру «Е», яка в російській мові читається як звук [йе], тим 
самим змінюючи звукове, але зберігаючи графічно-візуальне зображення англійського 
та грецького оригіналів. Порівнявши варіанти написання цього вислову кількома, пере-
важно європейськими мовами, ми прийшли до висновку, що всі вони роблять акцент 
саме на графічному зображенні давньогрецького знаку Epsilon, передаючи його за допо-
могою латинської літери «Е», яка у всіх цих мовах має однакове написання, хоча й дещо 
різне звукове позначення. Здавалося б, і в українському перекладі слід вжити саме літеру 
«Е», тим самим виказавши вірність візуальній будові англійського та візуально-звуковій 
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будові грецького оригіналів. Але в ході ознайомлення із зображеннями самого каменя 
та висіченого на ньому давньогрецького знаку, виявилося, що візуально він є набагато 
більш схожим на українську літеру «Є», яка відсутня в латинській абетці, чим, мабуть і 
пояснюється той факт, що у більшості європейських мов це давньогрецьке позначення 
транслітерують саме за допомогою латинської літери «Е», яка виступає відповідником 
офіційного графічного зображення літери Epsilon у сучасній грецькій мові, але не того 
оригінального стародавнього знаку, який було висічено на камені у стіні в храмі Апол-
лону в Дельфах. Тому, обміркувавши усі «за» і «проти», ми прийшли до висновку, що 
доцільним варіантом перекладу даної алюзії стане передача цього стародавнього знаку 
за допомогою української літери «Є», яка відтворить графічну суть оригіналу, а, взята 
при цьому в лапки та виділена курсивом, приверне до себе й увагу читачів, тим самим 
виконавши своє прагматико-естетичне призначення.

Наступним моментом, що привертає до себе увагу перекладача, є алюзія, представ-
лена в оригіналі уривчастим цитування двох фраз з промови Мао Цзедуна, урочисто 
проголошеної ним перед китайським народом: «la lumiere de l’aurore est devant nous! … 
nous devant nous lever et agir!» [5:87]. Обидві цитати несуть на собі велике прагматико-
стилістичне навантаження, та є тісно вплетеними в змістовно-образну канву усієї поезії. 
В оригіналі вони цитуються французькою мовою, тому постає питання, чи слід їх пере-
кладати в українському варіанті даної поезії, і якщо перекладати, то якою мовою, чи ж 
залишити їх неперекладеними, як, до речі, і було зроблено в російськомовному варіанті 
цього вірша. Ретельно обміркувавши усі сторони змістовно-прагматичного значення ви-
щезазначених цитат, ми прийшли до висновку про доцільність їх перекладу, адже зна-
ння французької мови серед українських читачів є менш розповсюдженим, ніж серед її 
англомовних представників, до того ж, навряд чи, велика кількість пересічних україн-
ських громадян, зустрівши у вірші незрозумілу фразу французькою, одразу звернуться 
до словнику з метою її пояснення. Скоріш за все, у більшості випадків дані цитати так і 
залишаться не прочитаними, що, в свою чергу, негативно вплине на цілісне сприйняття 
усієї поезії, сильно забравши від розуміння її окремих досить важливих образів. Тому, ми 
вирішили якомога точніше перекласти дані цитати українською мовою і цим передати 
усю повноту образів, закладених у їх лексико-семантичній будові, додатково виділивши 
їх курсивом, щоб зробити акцент на їх запозиченій сутності: «…світло вранішньої зорі 
перед нами! … ми повинні піднятися й діяти!» [6].  Ми вважаємо переклад цих алюзій 
цілком доцільним, адже в англомовній поезії вони не виступають прямими цитати з яко-
гось конкретного літературного твору, які могли б одразу викликати у читача стійкий 
асоціативний ряд, а, отже, і їх збереження французькою мовою не пояснить читачеві 
перекладу закладеного у них значення, а лише ще більше його заплутає, ускладнивши 
розуміння поезії загалом.   

Окрему увагу в ході подальшого перекладацького аналізу поезії «Зимородки» при-
вертає до себе специфічна за своєю структурою та прагматичним призначенням алюзія, 
суть якої полягає у вживанні автором великих за обсягом цитованих уривків із книги 
Уільяма Прескота «Історія Завоювання Мексики» (History of the Conquest of Mexico) [7]. 
Особливість передачі даної алюзії у перекладі полягає в тому, що, незважаючи на те, що 
усі уривки із книги Прескота, включені Чарльзом Олсоном у власну поезію,  цитуються 
з абсолютною точністю до оригіналу, їх майже не можливо виділити на тлі загально 
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змістовної канви поезії, адже Олсон не дає жодного посилання на першоджерело, уни-
каючи також і суто візуальних засобів виділення тексту. Лише у третьому розділі першої 
частини поезії автор позначає лапками початок запозичених фраз, ніяк, при цьому, не 
виділяючи їх кінець, а у другій частині вірша він взагалі перетворює уривки з книги 
Прескота на органічну, невід’ємну частину власних міркувань. Тому, постає питання, 
чи таким вже важливим є знання першоджерела даної алюзії для повноцінної реалізації 
її експресивно-естетичного впливу на читача. Врешті решт, «Історію Завоювання Мек-
сики» написано англійською, тобто тією ж мовою, що і саму поезію «Зимородки», тому 
логічним здається варіант простого перекладу даних запозичених уривків українською 
мовою без застосування додаткових графічних виділень чи посилань, які б обов’язково 
вказували на характер їх зовнішнього привнесення у поезії. На цьому, здавалося б, про-
блему перекладу даних уривків українською мовою можна було б вважати вирішеною, 
якби не одне речення: «la piu saporita et migliore che si possa truovar al mondo» [8:6]. Дана 
фраза запозичена Олсоном з тієї ж самої книги Уільяма Прескота «Історія Завоювання 
Мексики» і також у повній точності до оригіналу, тобто італійською мовою. Вживання 
вищезазначеної фрази саме італійською мовою пов’язане з тим, що у Прескота вона та-
кож з’являється італійською у якості цитати із книги про подорожі Марко Поло. Отже, 
вживаючи у своїй поезії дану фразу італійською, Чарльз Олсон просто дотримується 
вірності першоджерелу, ніяк його, при цьому не позначаючи. Можливо, за задумом Ол-
сону, саме це речення й повинно було привернути до себе увагу читача, вказавши на 
джерело і усіх інших запозичень, а можливо, він хотів додатково вказати ще й на твір іта-
лійського автору, з якого його цитує сам Прескот, тим самим породивши нові асоціації та 
образні переплетіння. Та якою б метою не опікувався Чарльз Олсон, перед нами усе одно 
постає питання, чи перекладати дану фразу українською, чи залишати її в оригінальному 
виді. Справа в тому, що залишивши цю фразу в її італійському варіанті, ми, навряд чи, 
донесемо до пересічного українського читача усю множинність навіюваних нею образів 
та асоціацій, адже дана фраза не є широковживаною, відомою цитатою, а італійську мову 
важко назвати близькою свідомості українців. Тому, на нашу думку, залишивши цю алю-
зію неперекладеною, ми нене лише не збережемо породжувані нею асоціації, а ще й за-
беремо від розуміння її прямого семантичного значення, яке, між іншим, тісно пов’язане 
із значенням оточуючих її фраз і є надзвичайно важливим для їх цілісного сприйняття. 
Отже, у нашому варіанті перекладу поезії Чарльза Олсона «Зимородки» ми передаємо 
дану італійську фразу українською мовою, для підкреслення виділяючи її курсивом: «… 
та найгостріша й найвитонченіша яку тільки можна знайти у світі…» [9].

Нарешті, останньою, але від того не менш важливою, алюзією, що викликає питання 
щодо вибору доцільного способу її перекладу, постає цитування першого дворядка із по-
езії Артюра Рембо «Голод» із книги «Літо в Аду»: 

si j’ai du gout, ce n’est gueres
que pour la terre et les pierres [10:38].
По суті, це перше справжнє цитування, адже поезії Рембо є відомими у всьому світі, 

і даний двовірш, навіть французькою, має бути знайомим багатьом шанувальникам по-
етичного слова у різних куточках світу. Не зважаючи на те, що в самому тексті поезії 
«Зимородки» Чарльз Олсон не вказує джерело даного цитування, його можна з  легкістю 
знайти за допомогою світової інформаційної мережі, ввівши французькою у пошуково-
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му сервісі. Тому, на нашу думку, в перекладі дане цитування можна залишити у його 
французькому варіанті, хоча можна вжити і версію офіційного перекладу даної поезії 
англійською мовою у виконанні Пола Шмідта:

I only find within my bones
A taste of eating earth and stones [11:285].
Даний англійський переклад є доволі вдалим і, як і його французький оригінал, до-

бре відомим серед поціновувачів Рембо. До того ж, на відміну від російського варіан-
ту перекладу цього двовірша у виконанні М. Кудінова: «Уж если что я приемлю, / Так 
это лишь камни и землю» [12:18], англійський варіант зберігає слово «taste» - «смак», 
про який йде мова уже у наступному рядку поезії «Зимородки», тим самим підсилюючи 
смисловий зв’язок між цими двома рядками, і значно додаючи до цілісності сприйнят-
тя їх образної структури. Отже, на наш погляд, прийнятними є обидва вищезазначені 
способи передачі даної алюзії в українському перекладі, хоча, англійський варіант може 
виявитися навіть більш вдалим, ніж французький, адже він не тільки вкаже на природу 
даного запозичення, а ще й зробить його зрозумілим без спеціального перекладу для 
більшої кількості україномовних читачів.  

  З наведених вище прикладів стає зрозумілим, що переклад алюзій є вельми склад-
ною справою, що потребує комплексного підходу та вимагає від перекладача широкої 
культурної та історичної обізнаності, здатності до експериментів та дуже тонкого від-
чуття усіх відтінків тих різноманітних образів та асоціацій, які вони породжують. Тому, 
питання щодо створення ідеальної стратегії, яка б забезпечувала адекватний, повноцін-
ний переклад алюзій, залишається ще й досі відкритим, адже кожна алюзія вимагає до 
себе окремого, комплексно-індивідуального підходу, який би враховував усе розмаїття 
переплетінь та заломлень образів породженої нею реальності.  
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німЕЦЬКо-уКраЇнСЬКий ХудоЖній  
ПЕрЕКЛад За оСтанні 30 роКів

У статті подається огляд німецько-українського перекладу на кінець радянської 
доби та в епоху незалежності України, здійснено порівняння цих двох періодів стосовно 
мети перекладу, вибору оригінальних творів та підходів перекладача, коротко охарак-
теризовано перекладацьку діяльність Є. Поповича, О. Логвиненка, Т. Гавриліва, Ю. Про-
хаська та ін. 

Ключові слова: художній переклад, німецько-український переклад, міжлітератур-
ні контакти.

В статье дается обзор немецко-украинского перевода в конце советской эпохи и 
в эпоху независимости Украины, проведено сравнительный анализ этих двух периодов 
относительно цели перевода, выбора оригинальных произведений и подходов переводчи-
ка, коротко охарактеризовано переводческую деятельность Е. Поповича,  А. Логвинен-
ко, Т. Гаврылива, Ю. Прохасько и др.

Ключевые слова: художественный перевод, немецко-украинский перевод, литера-
турные контакты.

The article provides a summary of translation from German into Ukrainian at the end 
of the Soviet era and during the period of independence of Ukraine. Both time frames are 
compared and analysed with regard to the purpose of translation, choice of literary works, 
and translators’ approaches; a brief description is given for translation works of E. Popovich, 
A. Logvinenko, T. Havrilov, Yu. Prokhasko, and others.

Key words: literary translation, translation from German into Ukrainian, literary contacts.

Починаючи з 1990 року німецько-український переклад набрав нових обертів. Це 
пояснюється, очевидно, тим, що міжкультурні зв’язки  набули для незалежної України 
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нового значення, зникла орієнтація на російську мову як посередника між республіками 
колишнього Союзу та іншими країнами, поступово з’явилися нові мас-медіа, вільніші у 
своєму виборі друкованих матеріалів, до України прийшли представники німецькомов-
них організацій, котрі були зацікавлені у популяризації своєї культури та мови, у розши-
ренні міжнародних стосунків, зрештою, безпосередні контакти літераторів та митців, та 
й пересічних громадян стали можливими завдяки зникненню радянського ідеологічного 
кордону та цензури.  

Але навіть в останні десятиліття Радянського Союзу, коли українська мова тихенько 
витіснялася російською, наполеглива праця українських перекладачів виконувала, по-
суті, два завдання: знайомити українського читача з вершинами світового письменства, 
і робити це саме хорошою українською мовою, боронячи її від поглинання сусідською 
завдяки багатству мови перекладу. 

На початку 90-их продовжують відкривати для українського читача німецькомовну 
літературу два найбільших перекладачі з німецької кінця 20-го століття. Це Євген Попо-
вич (1930-2007) та Олекса Логвиненко (нар. 1946). 

Є. Попович прийшов у переклад ще у 50-і роки і працював українським переклада-
чем в той час, коли українська мова й українська культура зазнавала утисків, а її діячі 
були першими у списках репресивного радянського апарату. Тому його досвід, зібраний 
за часи радянської влади та незалежності України можна вважати неоціненним для моло-
дих перекладачів. У своєму інтерв’ю незадовго до смерті Є. Попович висловив думку, що 
переклад “завжди виконував функцію охоронця мови, в його обов’язки входило будувати 
і розвивати мову… Він знайомив із культурою світу, без знання якої народ ніколи не ріс 
би духовно… Перекладач – оборонець і творець мови!” [1]. Говорячи про свої орієнтири 
у справі перекладу, Є. Попович називає М. Лукаша. У своїй статті для “Всесвіту” про 
талант М. Лукаша Є. Попович ще раз підкреслює величезний вплив його майстерних пе-
рекладів, в першу чергу “Фауста” та “Декамерона”, на українських перекладачів з кінця 
50-их років. Молодий Попович зміг це досить об’єктивно оцінити, працюючи на той час 
редактором у видавництві дитячої літератури і редагуючи, а то й переписуючи невдалі 
переклади, лексичний склад яких, за його словами, не перевищував тисячі слів, та й то 
чимала частина з них були русизмами, кальками з російської та канцеляризми [2: 198-
200]. Саме це підштовхнуло молодого перекладача до розуміння істини, що “така мова 
приречена на загибель, чи, як казали наші “мовознавці”, на злиття з російською. Потріб-
ні були джерела, які мали б уливатися в цей живий струмок. Такими джерелами стали 
діалекти й велика верства слів, що помалу вийшли з ужитку або їх вилучено зумисне”. 
Є. Попович почав потроху, там, де вважав за доцільне, вводити ці слова в текст, даючи 
їм нове життя [2: 199], хоча цим підставив себе під критику Інституту мовознавства та 
“Компресу” (Комітету по пресі). І знову ж таки Лукашів переклад “Пані Боварі” Фло-
бера, написаний природною українською мовою, але без жодного діалектного чи мало-
вживаного слова, підказав йому вихід із ситуації. Саме так він в подальшому і намагався 
перекладати. “Відтоді я ніколи не відступався від свого принципу користуватися всіма 
шарами української мови і шукати в них синонімів до силоміць накинутих ззовні чужих 
слів, та завше пам’ятав про міру і доцільність” − пише Є. Попович  [2: 199]. 

Керуючись цим принципом, Попович опублікував у “Всесвіті” переклади дев’ятьох 
видатних німецькомовних романів ХХ ст. Г. Белля, М. Вальзера, Г. Гессе, М. фон дер Грю-



459

на, Ф. Кафки, Е. М. Ремарка, Й. Рота, М. Фріша, Е. Юнгера (1960—1977). У його пере-
кладацькому доробку твори Ґ. Е. Лессінґа, Й.В. Ґете, Е. Т. А. Гофмана (“Володар бліх”), 
Г. Белля, Т. Манна (“Будденброки”, 1973, “Доктор Фаустус” 1986), Г. Гессе (“Гра в Бісер”, 
1983), Е. М. Ремарка (“На Західному фронті без змін”, “Три товариші”, “Тріумфальна 
арка”, “Чорний обеліск”), М. Фріша, М. Вальзера, Ф. Кафки (“Вирок” 2006), німецько-
мовні твори О. Кобилянської. Окрім того, Є. Попович перекладав і філософські твори 
Л. Вітґенштейна.

Видавець Іван Малкович вважає, що кращого знавця з мовних питань, ніж Євген 
Оксентович, в Україні не було (з виступу на круглому столі “Націєтворча місія перекла-
ду” в Інституті філології, 2011). Є. Попович співпрацював при перекладі з іншими укра-
їнськими письменниками, так, напр., вірші для “Гри в Бісер” Г. Гессе переклала з його 
підрядника Ліна Костенко. За свою перекладацьку діяльність Євген Попович удостоєний 
звання Лауреата літературної премії України імені Максима Рильського та премії імені 
Миколи Лукаша. Але перекладознавчих студій його доробку немає, вважаю, цю про-
галину слід заповнити, адже із Поповичем відійшла ціла епоха німецько-українського 
перекладу. 

Правда, його справу продовжує молодший колега − Олекса Логвиненко, котрий по-
чав публікувати переклади у 70-их роках і плідно продовжує працювати. З-під його пера 
вийшли у радянський час переклади творів німецькомовних письменників: спочатку авто-
ра з НДР Г. Крушеля (“Рятуйте мене, хто може”, 1972), пацифіста та соціально-критичного 
письменника, визнаного в СРСР, Л. Франка  (“Зліва, де серце. Карл і Анна”, 1975), роман 
антифашистського спрямування “Урок німецької” З. Ленца (1976), книга про післявоєнну 
колективізацію Е. Штріттматтера (“Тінко” 1979), фантастика Ґ. Брауна “Помилка скульпто-
ра в Гармонополici” 1983), а потім і переклади творів видатного автора ФРН М. Вальзера 
(“Робота душі”, 1984), найвідоміший роман Б. Келлермана “Тунель” (1986), твори Нобелів-
ського лауреата Г. Белля. (“Дбайлива облога”, зібрання у двох томах, 1989).  

У добу української незалежності Логвиненко розширює діапазон перекладних авто-
рів австрійськими та швейцарськими письменниками, в тому числі молодими, а також 
звертається до дитячої літератури. Якщо у важкі 90-і роки він видав переклади Г. Гессе 
(“Сіддхартха”, 1992) та К. Рансмайра (“Останній світ”, 1994), за що нагороджений лі-
тературною премією імені Миколи Лукаша, то за останні 12 років переклав більше  де-
сятка авторів: П. Гандке (“Жінка-шульга”, 2000), М. Фріша (“Homo Фабер” 2000; 2003), 
Е. Канетті (“Маса і влада”, “Засліплення”, 2003), Ґ. Ґрасса “Бляшаний барабан”, 2005), 
Ф. Дюрренматта (“Правосуддя”, “Вавилонська вежа”,  “Мінотавр”, “Лабіринт”, 2005), 
К. Функе (“Володар над злодіями”, 2005;  “Іґраїна Безстрашна”, 2008, “Чорнильне сер-
це”, 2009), П. Маара (“Новеньке про пана Белло”, 2008), К. Бойє (“Скоґландія”, 2008), 
Ю. Трайбера (“Синє озеро сьогодні зелене” 2008), Р. Музіля (“Людина без властивостей!, 
2010). Окрім художньої літератури, Логвиненко переклав щоденники Ф. Кафки 1910-
1923 рр. Так само, як і Попович, Логвиненко удостоєний звання лауреата премії імені 
Максима Рильського за високохудожні переклади творів зарубіжних авторів (2006), а та-
кож літературної премії Відомства Федерального канцлера Республіки Австрія (2003) за 
переклад твору Норберта Еліаса “Процес цивілізації” (2003 р.). 

Як бачимо, ці дві перекладацькі величини зробили величезний внесок в ознайомлен-
ня українського читача з творами німецькомовних авторів 20-го століття і стали тими 
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фігурами, котрі пронесли традиції українського перекладу, сформовані Зеровим та Лука-
шем протягом багатьох років, щоразу підвищуючи планку. Літературознавці та критики 
в один голос говорять про високі стандарти перекладу та майстерність виконавців, але, 
на жаль перекладознавчих робіт про них поки що немає.

У 90-і роки починає свою перекладацьку діяльність Петро Таращук (нар. у 1956 р.) 
із “Голодомайстра” Ф. Кафки (1990) та “Марії Антуанетти” Ш. Цвайґа (1991). Попра-
цювавши над перекладами з Ф. Ніцше та З. Фройда, він знову звертається до Ф. Кафки 
і публікує переклади його оповідань у “Всесвіті” (“Перше горе”, “Жіночка”, “Співачка 
Жозефіна, або Мишачий народ”, 1998) та роману “Процес”, а пізніше знову поверта-
ється до філософії Адорно, Ніцше, Геґеля. З нових літературних перекладів Таращука 
слід назвати “Жозеф Фуше” С. Цвайґа (2000), роман Б. Шлінка “Читець”(2005), один 
з найвідоміших романів швейцарця М. Фріша “Нехай мене звуть Гантенбайн” (2010) 
та дитячі книги Д. Елізабет (“Максі з серцем домовика”, 2006) і К. Функе (“Чорнильна 
смерть” 2009).

П. Таращук знаменує собою перехідну епоху від радянського перекладу до перекла-
ду доби незалежної України. Чим вони відрізняються? 

По-перше, приходить молоде покоління, котре виростало в останні роки перебудови,  
і формувалося в незалежній країні. Вітер змін та свободи, котрий досить яскраво про-
явився серед діячів культури, торкнувся, безперечно, тих молодих освічених людей, ко-
трі заповнили собою нішу німецько-українських літературних контактів. Серед них най-
значнішими постатями є Т. Гаврилів, Ю. Прохасько, П. Рихло, Н. Снядалко, О. Сидор, 
І. Андрущенко, В. Кам’янець, І. Мегела, Н. Іваничук, Л. Цибенко, Н. Ваховська. Варто 
відзначити, що більшість цих перекладачів є вихідцями із Західної України, котра тради-
ційно мала широкі зв’язки з німецькомовними країнами, і зберегла ту живу українську 
мову, яка в силу об’єктивних причин більше наблизилася до російської у Центральній та 
Східній Україні.

По-друге, пожвавленню німецько-українського перекладу сприяло те, що німецькі й 
австрійські культурні організації, діяльність котрих спрямована на поширення німець-
комовної літератури, прийшли до України у перші роки незалежності і спиралися у сво-
їй діяльності на українських заангажованих германістів. Такі інституції, як, наприклад, 
Ґете-Інститут, Літературний колоквіум Берліна та Фонд Роберта Боша намагаються на-
давати систематичну підтримку молодим перекладачам у сфері літератури, складовою 
частиною цієї підтримки є сприяння перекладачам на українську мову. Поступово творчі 
перекладачі-германісти розбудували свої контакти  із цими організаціями, а також книж-
ково-інформаційними центрами, Бюро німецької книги Франкфуртського книжкового 
ярмарку, Берлінськими літературними майстернями, Європейським перекладацьким 
колегіумом у Штралені, та мережею літературних домів. Таким чином, тепер вибір ху-
дожнього твору для перекладу не диктується, як у радянський час, ідеологічними мір-
куваннями, а перекладачі рідше перекладають у шухляду, як це було за часів суцільної 
цензури, і твори, що не пасували до радянської літературної  доктрини, не публікувалися. 
З іншого боку, тепер твори для перекладу пропонують, в першу чергу, іноземні інститу-
ції або ж − видавництва чи фонди, і тому перекладачі працюють над ними і з фінансових 
міркувань. Свою свободу у виборі творів для перекладу мають ті перекладачі, котрі за 
роки незалежності створили собі ім’я. Окреслимо основні постаті. 
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Т. Гаврилів, Ю. Прохасько, Л. Цибенко починали утверджуватися як перекладачі за-
вдяки контактам львівських германістів із австрійською культурною сценою, усі вони 
мали можливість не лише побувати в Австрії та Німеччині (на відміну від попереднього 
покоління, котре такої можливості не мало), але й зав’язати міцні стосунки з австрій-
ськими культурними інституціями, наукові й приватні контакти.  

Т. Гаврилів обрав близьку йому за духом творчість Ґ. Тракля, двічі видавши дво-
ма томами його твори: вірші, драматичні фрагменти, листи; 1997, 2004) Більшість 
художніх перекладів з австрійської літератури, виконаних Гаврилівим – драматичні 
твори  скандального австрійського автора початку 20-го століття Т. Бернгарда (1999, 
2002, 2008,), окрім того перекладач звертався до п’єс класиків австрійської літератури 
Й. Н. Нестроя (2003) і Ф. Раймунда (2005) та до одного з найбільших австрійських 
письменників 20-го ст. із галицьким корінням  Й. Рота (новели).  У 2012 у перекладі 
Гавриліва вийшла друком п’єса нобелівської лауреатки Е. Єлінек. Окрім того, поет за 
покликанням, Гаврилів перекладав для різних видань поезію П. Целана, Р. Ауслендер, 
Р. М. Рільке, Ґ. Гайма, К. Лавант та інших австрійських і німецьких авторів. Як лі-
тературознавець Т. Гаврилів глибоко й багатобічно досліджує австрійську літературу 
20-го століття, захистив докторську дисертацію з проблем ідентичності в австрійській 
літературі,  заснував і видає авторську перекладну серію “Австрійська п’єса XIX ст. 
— XX ст.”, а також “Студії австрійської літератури”. Оригінальна творчість та есеїст-
ка Гавриліва також пов’язані з австрійським культуромовним буттям. Таким чином, 
Т. Гавриліва можна справедливо вважати ключовою фігурою австрійсько-українських 
літературних взаємин.   

Його колеґа та, певною мірою, конкурент Юрко Прохасько також схиляється до ав-
стрійської літератури, але не тільки. З австрійських письменників переклав твори Р. Му-
зіля (“Сум`яття вихованця Терлеса”, 2011), Ф. Кафки (“Зниклий безвісти”, 2009), Й. Рота 
(“Готель Савой” 2006, “Йов”, “Фальшива вага”, 2010),  Р. М. Рільке (“Нотатки Мальте 
Лявридса Бриґґе”, 2010), з німецької − дитячу літературу, напр., “Нескінчена історія” 
М. Енде (2008), твори Г. ф. Кляйста, Ю. Германн, Ґ. Бенна, Ф. Шляєрмахера, І. Шуль-
це, він перекладає також з польської, друкується в часописах “Критика”, “Ї”, “Die Zeit”, 
“Kafka”, “Falter” та ін. За поширення німецької культури за кордоном нагороджений 
премією ім. Фрідриха Ґундольфа, а за інтерпретацію австрійської літератури − Австрій-
ською державною премією з художнього перекладу “Трансляціо”.

Петро Рихло присвятив свою діяльність, у першу чергу, популяризації німецькомов-
ної літератури Буковини, відкривши для українського читача імена Пауля Целана, Рози 
Ауслендер, Ґреґора фон Реццорі, Ґеорґа Дроздовського та інших буковинських авторів. 
Його двомовна “Антологія німецькомовної поезії Буковини” стала справжнім містком 
між німецькою та українською літературами, а кропітка подвижницька робота літерату-
рознавця відродила літературну славу Чернівців. Як дослідник П. Рихло підготував цілу 
низку книг і статей, присвячених літераторам Буковини, він же ініціював щорічний фес-
тиваль поезії: “MERIDIAN CZERNOWITZ”. Окрім буковинських літераторів П. Рихло 
перекладав також твори письменників, чия доля була пов’язана з Україною: К. Е. Фран-
цоза, М. Шпербера, Ю. Зойфера. За свій перекладацький доробок удостоєний Почесної 
відзнаки уряду землі Карінтія (Австрія), Літературна премія імені Дмитра Загула, орде-
ном ФРН “Хрест за заслуги”.
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До здобутків сучасного українського перекладу віднесемо переклади творів Л. За-
хера-Мазоха (Н. Іваничук), С. Цвейга (Н. Сняданко), А. Шніцлера (І. Мегела), І. Бахман 
(Л. Цибенко), Й. Рота (Є. Горєва), а також сучасних німецьких авторів Е. Кестнера та 
І. Шульце (О. Сидор), Т. Бруссіґа та  Б. Лєберта (С. Онуфрів), Ю. Герман (Н. Сняданко), 
У. Тіма (І. Андрущенко), К. Ланґе-Мюллер (В. Кам’янець), антологію німецької літерату-
ри 90-их років (Н. Ваховська). 

Звичайно, можливість навчатися за кордоном або підвищувати свою перекладацьку 
кваліфікацію на спеціальних семінарах можна вважати величезним кроком уперед для 
української школи перекладачів. Так,  Ю. Прохасько вивчав психоаналіз в Австрії, львів-
ські перекладачки О. Сидор та Н. Сняданко студіювали німецьку літературу у Фрайбурзі, 
Н. Іваничук була учасницею літньої школи у Мюнхені, більшість вище названих пере-
кладачів були учасниками семінарів для письменників та перекладачів. 

Перекладачка і перекладознавець зі Льова Х. Назаркевич та німецька перекладачка 
з української К. Дате вважають, що переклад сьогодення різниться від перекладу другої 
половини 20-го століття своїми настановами. Якщо завданням перекладачів 60-90-их ро-
ків було “збереження української мови за часів радянського пригнічення”, то “сучасне 
покоління перекладачів намагається зробити мову більш гнучкою та відкритою для но-
вих впливів”. Саме тому, на їхню думку, українські переклади радянської доби орієнту-
валися на норми української літературної мови 20-их років, а молоді перекладачі 21-го 
століття прагнуть розширити межі мовних норм, зробити мовлення більш продуктивним 
і розбудувати таким чином рідну мову” [3].

Звичайно, з цією думкою можна посперечатися, оскільки серед перекладачів радян-
ської доби можна виділити, як мінімум дві групи творчих особистостей: умовно назвемо 
їх “україноборцями” та “поміркованими (радянськими) авторами”, зауважимо, що не ма-
ємо на меті ані причепити ярлика, ані розділити перекладачів за якістю перекладу. Але 
навіть “україноборці” не орієнтувалися так на українську мову 20-их років, як показово 
орієнтуються на неї сучасні перекладачі “західно-української школи”.  Читаючи оповіда-
ння Джека Лондона українською мовою, видані у 1927 році у видавництві “Сяйво” (пере-
клад М. Візьмітиної та Ф. Яцини, редакція Освальда Бургардта), лише де-не-де подибу-
ємо фонетичні й орфографічні явища, котрі потім були змінені радянським правописом, 
напр.: “иноді мені просто страшно стає» [4: 11], «Чого еспанці не забрали, те індіяни 
сховали на горі…», «…моє знайомство з Джуліяном Джонзом…» [4: 262].  Такі норми 
вживають, наприклад, львівські перекладачі сьогодення Т. Гаврилів та Ю. Прохасько, та 
не могли вживати українські перекладачі другої половини 20-го століття. Разом з тим, 
згадаймо міркування Є. Поповича щодо завдань перекладу та мовної поведінки перекла-
дача, щоб зауважити, що не всі мовні впливи варто, напевне, сприймати як благо. 

Цих, так би мовити, традиційних уявлень про високу місію перекладу та літера-
тури дотримуються більшість вище названих перекладачів, разом із тим, зовсім юне 
покоління, котре перекладає для інтернет-видань та журналів, прагне звільнити мову 
перекладів від будь-яких табу. Сучасні молоді перекладачі вважають,  що літературні 
норми та канони, котрих намагаються дотримуватися видавці, оцінюючи перекладені 
твори, стримують розвиток мови, оскільки редактори прагнуть згладити ненормативну 
чи незвичну стилістику, притаманну оригіналові і швидше пристосовують переклад, 
особливо поетичний, до традицій української лірики. Х. Назаркевич висловлює думку, 
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що редактори не мають достатнього досвіду в сприйнятті, напр., іншомовної лірики і 
тому під час редагування намагаються обов’язково прив’язати переклади до традицій 
української лірики, що означає, що ті нові тенденції, які в процесі перекладу іншомов-
ної лірики могли б бути привнесені в український мовний та літературний простір, не 
мають жодних шансів [3]. 

Таким чином спостерігаємо, що поводження з «чужим» є певною боротьбою між 
архетипами приймаючої літератури й уявленнями про певні канони тих чи інших жанрів 
та свідомим чи підсвідомим бажанням адаптувати до цих канонів перекладений текст, з 
одного боку, та поступовим і все більш наполегливим розхитуванням цих норм завдяки 
перекладам молодого покоління, яке відкрите до нових впливів та, як правило, досить 
вільно орієнтується у новій чужомовній літературі.

Займаються перекладами й українці, котрі виїхали до Німеччини, там навчаються 
чи працюють, хоча доволі часто вони не мають зв’язків з літературною сценою України. 

Самі німці намагаються докладати постійних зусиль, щоби сучасна німецькомовна 
література стала відомою у світі й зберігалася у свідомості інших народів. Для цього 
створюються культурні інститути за кордоном, мережі літературних домів у Німеччині, 
культурні фонди, котрі опікуються програмами перекладу та підтримкою перекладачів. 
Так, наприклад, з 2004 р. німецький культурний центр Ґете-Інститут в Україні спільно з 
Фондом «Відродження»  підтримав переклад 100 німецьких книг українською мовою.  

Незважаючи на упередження, поширене в колі німецьких видавців, наче б то німець-
ка література є герметичною і складною, а разом з тим − високолітературною, такою, яку 
не може оцінити масовий читач [5], українські перекладачі змогли впоратися зі склад-
ними творами, а українські читачі та літературні критики досить схвально їх сприйма-
ють. Разом з тим,  літературознавчий чи перекладознавчий аналіз перекладених творів 
стоїть лише на початку свого шляху, можемо назвати лише кілька робіт, присвячених 
сучасному німецько-українському перекладові чи, власне перекладачам  [напр., 6; 7]. 
Недавно створений он-лайн журнал ПРОSTORY, навкруги котрого гуртуються молоді 
перекладачі та літературознавці, намагається вести дискусію про художній переклад [8], 
публікує переклади та роздуми про них, а також ініціює проекти для молодих перекла-
дачів. Глибокий перекладознавчий аналіз німецько-українського перекладу сьогодення є 
перспективим завданням українського перекладознавства.
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КомПЛЕКСні ПЕрЕКЛадаЦЬКі транСФормаЦіЇ ЯК СПоСіБ 
доСЯгнЕннЯ адЕКватноСті ПЕрЕКЛаду ангЛійСЬКиХ ХудоЖніХ 

тЕКСтів уКраЇнСЬКоЮ мовоЮ
 

Стаття присвячена розгляду комплексних перекладацьких трансформацій в англо-
українському художньому перекладі. Об’єктом аналізу виступають комплексні лексичні 
і граматичні трансформації. Шляхом встановлення головних причин вживання таких 
трансформацій у художньому перекладі визначається важливість дослідження комп-
лексних перекладацьких трансформацій у сучасній теорії перекладу. 

Ключові слова: художній переклад, комплексні перекладацькі трансформації,  
трансформація конкретизації, модуляції, об’єднання і членування речення.

Статья посвящена рассмотрению комплексных переводческих трансформаций в 
англо-украинском художественном переводе. Объектом анализа являются комплексные 
лексические и комплексные грамматические трансформации. Посредством установле-
ния основных причин использования таких трансформаций в художественном переводе 
показывается важность изучения комплексных переводческих трансформаций в совре-
менной теории перевода.  

Ключевые слова: художественный перевод, комплексные переводческие трансфор-
мации, трансформация конкретизации, модуляция, объединение и членение предложения.
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The article focuses on the study of complex translation transformations in English-Ukrain-
ian literary translation. Complex lexical and grammatical transformations are analyzed. The 
main reasons for using such transformations in literary translation are identified. The impor-
tance of studying complex translation transformations for translation theory is defined and 
highlighted.  

Key words: literary translation, complex translation transformations,  transformation of 
concretization, modulation, combination and division of the sentence.

Художній переклад, як відомо, є інструментом культурного освоєння світу. Слід за-
значити, що художній переклад – це також особливий вид комунікативної діяльності, 
тому що при перекладі художньої літератури ми маємо справу з особливим видом між-
мовної, міжкультурної, культурно-естетичної та художньої комунікації [1: 246-247]. У 
перекладі художнього необхідно зберегти своєрідність оригіналу та його естетичне цін-
ність. На думку російського перекладознавця Т. А. Казакової, відтворення художнього 
твору мовою перекладу передбачає творче перетворення літературного оригіналу не 
тільки відповідно до мовних та літературних норм, але й із застосування усіх необхідних 
можливостей цільової мови [2:11]. Відомо, що відтворення змісту оригіналу у перекладі 
– завдання не з легких [3: 111]. Коли адекватність перекладу не можна досягнути шляхом 
застосування прямих відповідників, перекладач вдається до вживання різних видів замін 
та перетворень, а саме, перекладацьких трансформацій, зокрема й комплексних. Саме за-
вдяки вживанню таких трансформацій можна точніше передати літературну особливість 
і емоціонально-естетичну інформацію першоджерела.

 На основі проведених нами попередніх досліджень можна зазначити, що у худож-
ньому перекладі вживання саме комплексних лексичних, граматичних і лексико-грама-
тичних трансформацій є досить поширеним явищем. Визначимо причини застосування 
окремо кожного з наведених нижче видів таких трансформацій.

На нашу думку, головною причиною застосування у перекладі комплексних лексич-
них трансформацій можна вважати існування розбіжностей між лексичними системами 
англійської та української мов, а саме:

- художні образи, відображаючись у свідомості людей, можуть виражатися по-
різному, слова можуть представляти більші чи менші фрагменти цих образів;

- слово вихідного тексту може мати більшу або меншу семантичну структуру, ніж 
його словниковий відповідник у цільовій мові;

- у різних мовах одне й те саме поняття може позначатися кількома синонімами;
- слова в різних мовах, що позначають одне й те саме поняття, можуть вживатися по-

різному і мати різну сполучуваність.
Слід зазначити, що комплексні лексичні трансформації складаються з простіших 

лексичних трансформацій, а саме, з різноманітних лексичних замін: генералізації, кон-
кретизації, додавання слова, вилучення слова та модуляції (смислового розвитку), на-
приклад:

“Let’s go up the river” [8: 19]. – «Давайте попливемо вгору Темзою» [9: 26].
Цей приклад перекладу характеризується наявністю комплексної лексичної транс-

формації, що складається з двох простіших трансформацій конкретизації: англійське 
дієслово широкої семантики go, вжите з післялогом  up, конкретизується у перекладі 



466

українським дієсловом з прислівником попливемо вгору, так само як і іменник river уточ-
нюється і додається назва річки Темзою.

У наступному прикладі окрім трансформацій лексичної заміни і конкретизації спо-
стерігається також трансформація  вилучення на лексичному рівні. Як зазначає В. І. Ка-
рабан, «перекладач довільно не може вилучати нічого із змісту тексту, що перекладаєть-
ся. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі 
за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми 
останньої» [4: 311]:  

They began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it [8: 62]. 
– Почали вони бадьоро, очевидно, з наміром показати мені, як треба пакуватись [9: 54].

У цьому прикладі спостерігається застосування перекладачем комплексної транс-
формації, що складається з трьох простіших лексичних трансформацій: звуження (кон-
кретизація) значення англійського дієслова широкої семантики to do, що у перекладі 
замінено українським дієсловом пакуватись, при цьому відбувається вилучення займен-
ника it для того, щоб уникнути порушення норми мови перекладу. Слід також зазначити 
також заміну словосполучення in a light-hearted spirit українським прислівником-універ-
бом бадьоро.

 Розглядаючи комплексні лексичні трансформації, слід звернути увагу також на дум-
ку В. Н. Комісарова, який зауважує, що залежно від широкого контексту може бути вико-
ристана не тільки трансформація конкретизації, але й модуляція (смислового розвитку) 
[5: 149-150]. Модуляцією або смисловим розвитком ми називаємо заміну слова або сло-
восполучення вихідної мови одиницею цільової мови, значення якої логічно пов’язане із 
значенням відповідного елементу оригіналу [6:117; 4: 289]. Розглянемо такий приклад:

Be that as it may, his funeral at Highgate had been perfect, and coming away from it 
Soames Forsyte made almost mecanically for his Uncle Timothy’s in the Bayswater Road [10: 
12]. – Але, хай там що, його похорон у Гайгейті пройшов дуже пристойно, й, повертаю-
чися з кладовища, Сомс Форсайт майже машинально попрямував до дядечка Тімоті на 
Бейзвотер-Род [11: 57].

У цьому прикладі  англійське речення Be that as it may замінюється у перекладі укра-
їнським Але, хай там що, при цьому значення співвіднесених слів в оригіналі й перекла-
ді пов’язані причинно-наслідковим відношенням (хай там що, тому що неважливо, що 
саме). Досить цікавим у цьому прикладі є наявність одразу трьох конкретизацій: англій-
ські дієслова широкої семантики have і make разом із прийменником for конкретизуються 
у перекладі в українські дієслова пройшов і попрямував до, так само як і англійський 
займенник it у перекладі уточнюється і  трансформується в український іменник кладо-
вище.

Розглянемо тепер причини вживання комплексних граматичних трансформацій в ан-
гло-українському художньому перекладі. Найголовнішими з них є:

- різний порядок слів в англійських та українських реченнях;
- різний порядок головних, підрядних та вставних речень;
- частини мови цільового речення, якими виражені члени речення, у перекладі мо-

жуть виражатися іншими членами речення;
- існування значної кількості структур та форм в англійській мові вимагає при пере-

кладі використання додаткових слів/словосполучень.
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Комплексні граматичні трансформації включають в себе граматичні заміни, дода-
вання та вилучення (на граматичному рівні), перестановки членів речення, членування 
речень та їх об’єднання, наприклад:

“Phil never knows what he’s got on!” [12: 18]. – «Філові байдуже до свого одягу» [13: 
35].

У цьому прикладі перекладач вживає комплексну граматичну трансформацію, що 
складається з простіших граматичних замін: англійське дієслово knows, вжите із при-
слівником never, і просте речення he’s got on замінюються українським прислівником 
байдуже і присвійним займенником з іменником свого одягу, відповідно. Використання 
у перекладі замін такого роду (заміна речення займенником з іменником), означає не 
тільки вживання форм мови оригіналу, але й відмову від вживання форм МП, подібних 
до оригінальних, а також заміну таких форм іншими, які відрізняються від них змістом, 
а саме, граматичним значенням [5: 180-181].

Цікавим є наступний приклад:
“Will he, indeed? That will be very bad” [14: 26]. – «Шкода, якщо він дійсно таким 

стане» [15: 29].
У цьому прикладі спостерігається об’єднання двох простих англійських речень, що 

у перекладі представлене одним складним логічно побудованим українське реченням. 
Тут граматичне оформлення першого англійського речення (речення неповне) спонукає 
перекладача відтворити зміст оригіналу, поєднуючи його з другим реченням. Перекла-
дознавці В. Н. Комісаров, Я. І. Рецкер, В. І. Тархов у книзі «Пособие по переводу с ан-
глийского языка на русский» зазначають, що така перекладацька трансформація зустрі-
чається рідко, але здебільшого є найкращим засобом досягнення адекватності [7: 46], 
що підтверджує наведений приклад перекладу. Також слід зазначити інші граматичні 
трансформації, такі як заміна цілого оригінального речення That will be very bad прислів-
ником Шкода у цільовому реченні (спрощення англійської граматичної конструкції) та 
додавання українського повнозначного речення якщо він дійсно таким стане (додавання 
на граматичному рівні).

Наступний приклад перекладу ілюструє членування англійського речення у пере-
кладі:

“What do you mean, - law?” Sedley faintly asked [16: 52]. – «До суду? За що?» - кволим 
голосом запитав Седлі [17: 67].

У цьому прикладі трансформація членування призводить до утворення двох простих 
неповних речень у перекладацькій мові До суду? та За що?, при цьому спорощується 
значення і конструкція англійського речення What do you mean, - law, а саме, відбуваєть-
ся заміна повнозначного речення в англійській мові українським неповним реченням. 
Слід також зазначити перестановку членів речення: спочатку замінюється англійський 
іменник law, а вже за ним і речення What do you mean. Для забезпечення точнішого ро-
зуміння змісту даного речення українським читачем перекладач використовує саме такі 
прості граматичні трансформації, що вживаються одночасно, і утворюють комплексну 
граматичну трансформацію.

На основі проведеного аналізу та вищенаведених прикладів можна зробити висно-
вок, що під час перекладу англійських художніх текстів перекладач може намагатися 
досягти особливої адекватності перекладу за рахунок застосування комплексних пере-
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кладацьких трансформацій, що дозволяє наблизитися до точнішої передачі змісту ори-
гінального тексту та відтворити семантичні та виражальні особливості мови автора пер-
шоджерела. 
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СКЛадні виПадКи ідЕнтиФіКаЦіЇ і ПЕрЕКЛаду  
ЛЕКСичного СКЛаду уКраЇнСЬКоЇ мови ПоСтрадЯнСЬКого 

ПЕріоду: СЛова, ЯКі в уКраЇнСЬКій і в ангЛійСЬКій моваХ маЮтЬ 
СПіЛЬну СЕмантиКу і ФонЕтиКо-морФоЛогічну Будову

У статті розглянуті групи слів, які в українській і англійській мовах мають спільну 
семантику і фонетико-морфологічну будову.

Ключові слова: група слів, спільне значення, дотичне значення, відмінне значення, 
семантика.

В статье рассмотрены группы слов, которые в украинском и в английском языках 
имеют общую семантику и фонетико-морфологическое строение.

Ключевые слова: группа слов, общее значение, касательное (примыкающее) значе-
ние, отличное (несхожее) значение, семантика.

The article considers the word groups with common meaning and phonetic and 
morphological structure.

Key words: word group, common meaning, tangent meaning (close meaning), different 
meaning, semantics.

У процесі перекладу для спрощення роботи у тексті автоматично розшукуються ін-
тернаціональні або схожі на них слова. Проте, така лексика інколи може суттєво усклад-
нити роботу, адже її семантика не завжди повністю збігається у двох (у нашому випадку 
– в українській і в англійській) мовах. Тому, зважаючи на інтенсивне входження до скла-
ду української мови у пострадянський період значної кількості слів з англійської мови, 
постає необхідність дослідження цього пласту лексики. Розглянемо найбільш уживані 
в українській мові у повсякденному вжитку групи слів, які в українській і в англійській 
мовах мають спільну семантику і фонетико-морфологічну будову. У зв’язку із тим, що 
важко знайти такі слова лише з повністю відповідною у двох вказаних мовах семанти-
кою, розглянемо лексику, яка окрім спільної значеннєвої основи має й іншу – дотичну 
чи відмінну.

До першої групи належить лексика, яка в українській і в англійській мовах має спіль-
ні і дотичні значення. У цій групі виділено 9 дослідних варіантів: гланда, гол, екстракт, 
кабінет, олія, пресерви, фестиваль, фронт, шок.

1. Спільне значення слова гланда / gland в українській і в англійській мовах – залоза. 
Проте, в українській мові слово «гланда» використовується лише на позначення миг-
далеподібної залози. У англійській мові термін gland використовується на позначення 
будь-якої залози. Також слово gland в англійській мові використовується як технічний 
термін зі значенням «сальник». 2. В українській і в англійській мовах функціонує слово 
гол / goal як спортивний термін на позначення очка, яке зараховується команді за забитий 
(закинутий) м’яч у ворота суперника у футболі, хокеї, регбі та інших спортивних іграх. В 
©   Драпак О.З., 2012
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англійській мові побутують також дотичні значення цього слова: 1) ворота; 2) мета, ціль.
3. В українській і в англійській мові функціонує слово екстракт / extract. Спільні 

значення цієї лексичної одиниці у двох мовах: 1) хім. екстракт; 2) витяг (з документа); 
уривок, цитата (з книги). В українській мові це слово має також значення: 1) лікарський 
препарат, що отримується вилученням певної речовини з рослинних або тваринних тка-
нин та органів і розчинений у воді, спирті тощо; 2) згущений сік ягід або плодів (напр., 
малиновий екстракт); 3) перен. стислий виклад, який містить найбільш істотне з чого-не-
будь (документа, тексту промови тощо), короткий зміст. Дотичні значення цього слова в 
англійській мові: 1) видаляти, вилучати (зуб, кулю); 2) витягати (корок); 3) видавлювати, 
вичавлювати (сік); 4) здобувати, одержувати; 5) випарювати; одержувати екстракт; 6) 
мат. добувати (корінь); 7) вибирати, добирати (цитати, приклади). В українській мові 
слово екстракт подекуди функціонує з негативним смисловим наповненням через по-
стійну заміну натуральних елементів у продуктах харчування у формі екстракту на аро-
матизатори з хімічними домішками.

4. В українській і в англійській мові функціонує слово кабінет / cabinet зі спільними 
у двох мовах значеннями: 1) службове приміщення в установі, на підприємстві для керів-
ного складу; 2) кімната у квартирі, призначена для занять переважно розумовою працею; 
3) меблі для такої кімнати; 4) спеціально обладнане приміщення для занять, процедур (у 
навчальних закладах, поліклініках тощо); 5) кабінет міністрів. В англійській мові слово 
cabinet має також дотичні значення: 1) ящик радіоприймача; 2) урядовий, міністерський. 

5. В українській і в англійській мові функціонує слово олія / oil зі спільними значен-
нями: 1) рідка жирова речовина рослинного походження; 2) мастило; 3) олійна фарба. 
Дотичні значення слова oil в англійській мові: 1) нафта; 4) масляний; нафтовий; 5) зма-
щувати; просочувати олією.

6. Слово пресерви / preserves в українській і в англійській мовах функціонує зі спіль-
ними значеннями: консерви, варення. В англійській мові слово preserve також функціо-
нує із дотичними до основного значеннями: берегти, охороняти, оберігати, охороняти від 
браконьєрів, зберігати (овочі, продукти), заготовляти про запас, консервувати; заповід-
ник (мисливський, рибальський).

7. Слово фестиваль / festival у двох досліджуваних мовах функціонує зі спільним 
значенням – масове свято з показом кращих творів музичного, театрального, естрадного, 
циркового мистецтва (напр., ф. художніх фільмів). В англійській мові також існує дотич-
не значення цього слова – свято. В українській мові значення цього слова більш урочисте 
(величне) і конкретне. В англійській мові досліджуваною лексичною одиницею позна-
чається також будь-яке свято.

8. Слово фронт / front в українській і в англійській мовах має спільні значення: 1) 
лінія розгортання передових підрозділів і їх зіткнення з ворогом на театрі воєнних дій; 2) 
у шикуванні військ – лицьова сторона; у бойовому порядку – сторона військової частини, 
підрозділу, обернена до ворога; 3) велике військове з’єднання під керівництвом одного 
командувача (під час війни); 4) місце воєнних дій (на противагу тилу); 5) об’єднання 
яких-небудь суспільних сил для боротьби за спільні інтереси; 6) ділянка масових дій, а 
також галузь якої-небудь діяльності; 7) перехідна зона, що розділяє дві повітряні маси в 
атмосфері (теплу і холодну). Дотичні значення, з якими слово front функціонує в англій-
ській мові: 1) фасад, перед; 2) лице, чоло; 3) передній; 4) протистояти; 5) виходити на.
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9. Слово шок / shock в українській і в англійській мові використовується зі значен-
нями: 1) мед. тяжкий стан організму, що виникає у зв’язку з реакцією людини на травму, 
опік, операцію тощо; 2) перен. стан крайньої розгубленості, пригніченості, як результат 
сильного душевного потрясіння (напр., моральний ш.). Дотичні значення, з якими слово 
shock функціонує в англійській мові: 1) мед. шоковий; 2) приголомшувати, вражати; 3) 
шокувати, обурювати; 4) зіштовхуватися; 5) удар, поштовх, струс; 6) копа; 7) ставити в 
копи; 8) копиця волосся; 9) кудлатий собака.

До другої групи належать слова, що в українській і в англійській лексичній системах 
мають спільні, дотичні і відмінні значення. У цій групі виділено 12 статистичних одиниць: 
актуально, баланс, бар, бордюр, бутон, гей, клозет, ліфт, магазин, матч, сейф, скраб.

1. Слово актуально / actually в українській і в англійській мовах функціонує зі спіль-
ними у двох мовах значеннями: насправді, дійсно, фактично [в англійській мові слово 
actually використовується переважно з вказаними вище основними значеннями]. В ан-
глійській мові слово actually також має дотичне значення «навіть» (якщо це здається 
неймовірним). Відмінне значення цього слова в англійській мові – «в даний час». Від-
мінні значення слова «актуально» в українській мові: злободенно, терміново, негайно, 
нагально, необхідно, наполегливо, настирливо, невідкладно, поспішно, настійно. Саме з 
цими, відмінними, значеннями слово «актуально» переважною мірою використовується 
в українській мові.

2. Слово баланс / balance в українській і в англійській мовах функціонує зі спільними 
для двох мов значеннями: 1) рівновага, урівноважування (напр., під час циркових трю-
ків); 2) система показників, що характеризують співвідношення елементів у будь-якому 
явищі (напр., надходження і витрати води); 3) фін. порівняльний підсумок прибутків і 
видатків (напр., бухгалтерський б.); сальдо; 4) рівновага яких-небудь політичних сил, 
суспільних груп, поглядів; 5) тех., деревина однакових розмірів, що використовується 
для виробництва целюлози і паперу; 6) тех. деталь годинникового механізму. Дотичні 
значення слова balance в англійській мові: 1) ваги, терези [з цим значенням слово balance 
дуже часто використовується в англійській мові], 2) балансувати, зберігати рівновагу; 
зрівноважувати; 3) важити, зважувати, обдумувати, обмірковувати; 4) порівнювати, спів-
ставляти; 5) вагатися. Відмінні значення слова balance в англійській мові: 1) астр. Терези 
(сузір’я і знак зодіаку); 2) розм. залишок. 

3. Слово бар в українській і в англійській мовах має спільні значення: 1) одиниця 
тиску; 2) бар, невеликий ресторан, закусочна, буфет. Схоже, дотичне, значення цього 
слова в англійській мові – стійка, прилавок. І зовсім відмінні значення цього слова, які 
використовуються в англійській мові: штаба (заліза), брусок, зливок (стосовно золота), 
плитка (стосовно шоколаду (зі значенням «плитка» це слово у англійській мові вжива-
ється найчастіше), болванка, чушка (металу), лом, засув, застава, перепона, перешкода, 
завада, обмеження, ґрати, планка, намул, нанос піску, мілководдя, обмілина, пряжка на 
орденській стрічці, перепинати, перегороджувати, заступати, перешкоджати, забороня-
ти; виключати, не рахуючи; розм. мати щось проти, не подобатися, не любити. 

4. Слово бордюр / border в українській і в англійській мовах має спільні значення: 1) 
смужка, що облямовує край шпалер, малюнок, текст тощо; 2) бортове каміння або плити, 
що відокремлюють проїжджу частину дороги від узбіч, тротуарів (це основне значення, 
з яким слово « бордюр» функціонує в українській мові); 3) смуга декоративних рослин 
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на краях доріжок, газонів, навколо клумб; 4) фін. здійснення торговельних операцій у 
позаофіційний час роботи біржі. Дотичні значення цього слова в англійській мові: 1) 
кордон, 2) облямівка, обвідка; край (край – основне значення, з яким це слово функціо-
нує в англійській мові); фриз (1) архіт. середня горизонтальна частина антаблемента, 
між архітравом і карнизом; 2) декоративна композиція у вигляді горизонтальної смуги 
на верхній частині стіни всередині і зовні споруди; 3) орнаментальна смуга, що обрам-
ляє килим, паркет або предмет прикладного мистецтва; 4) виступ у вигляді карниза на 
верхній або нижній частині столярного виробу); 3) межувати; 4) облямовувати; 5) буд. 
та ін. обшивати. Відмінне значення цього слова в англійській мові – нагадувати щось, 
бути схожим.

5. Спільне значення слова бутон / button в українській і в англійській мовах – бутон – 
квіткова брунька, що починає розпускатися. Дотичне значення цього слова в англійській 
мові – молодий гриб, що ще не розгорнувся. Відмінна семантика слова button в  англій-
ській мові: 1) ґудзик; 2) кнопка (дзвоника тощо); 3) кнопковий; 4) пришивати ґудзики; 
5) застібати(ся) на ґудзики.

6. Слово гей / gay в українській і в англійській мові використовується зі спільним зна-
ченням «гомосексуаліст». В англійській мові слово gay функціонує також у якості при-
кметника з дотичними значеннями: безпутний, непутящий і з відмінними від української 
мови значеннями: веселий, яскравий (про колір).

7. Слово клозет / closet в українській і в англійській мовах має спільну семантику: 
туалет, туалетна кімната. Дотичні значення слова клозет в українській мові: 1) утаєм-
ничений, 2) таємний, конфіденційний, прихований, 3) приватний, окремий, відокремле-
ний, усамітнений. Відмінні значення слова клозет в українській мові: зацікавлена особа, 
одягання, туалет (як приміщення чи як одяг ), костюм, туалетний столик із дзеркалом; 
туалетний, що стосується туалету (приміщення чи як одягу). Відмінні значення слова 
closet в англійській мові: комірчина, стінна шафа, кабінет, маленька спальня, запирати.

8. Слово ліфт / lift в українській і в англійській мовах має спільне значення «машина 
для вертикального переміщення пасажирів і вантажів у кабіні». Дотичні значення цього 
слова в англійській мові: 1) підняття; підйом; 2) підвищення, просування; 3) підйомна 
сила; вантаж, що піднімається; 4) гідр. водяний стовп; висота напору; 5) узвишшя, ви-
сочина; 6) спорт. піднімання (важка атлетика); 7) піднімати, підносити; 8) надихати, 
піднімати настрій; 9) підвищувати на посаді; 10) сходити (про тісто); 11) підніматися на 
хвилях (про корабель); 12) знімати (намети, перен. заборону тощо). Відмінні значення 
цього слова в англійській мові: 1) розсіюватися (про хмари, туман); 2) розм. красти, чи-
нити плагіат; 3) амер. ліквідувати заборгованість, сплачувати борги; 4) збирати врожай 
(коренеплодів).

9. Спільне значення слова магазин / magazineв українській і в англійській мовах – 
пристосування для розміщення кількох однорідних предметів у техніці і зброї (напри-
клад, магазин автомата (магазин для набоїв)). Дотичні значення слова magazine в англій-
ській мові: 1) склад боєприпасів4 2) артилерійський погріб. Відмінна семантика слова 
magazine в англійській мові – журнал, періодичне видання, часопис. Відмінне значення 
слова магазин в українській мові – торгівельний заклад.

10. В українській і в англійській мовах функціонує слово матч / match зі спільним у 
двох мовах значенням «змагання у якому-небудь виді спорту між двома суперниками або 
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двома командами (напр., футбольний м., шаховий м.)». Дотичні значення цього слова в 
англійській мові: 1) змагатися; 2) протистояти. Відмінні значення слова match в англій-
ській мові: 1) сірник; 2) рівня, пара; 3) шлюб; 4) підходити, відповідати; бути (добирати) 
до пари; 5) одружуватися, брати шлюб.

11. Спільне значення слова сейф / safe в українській і в англійській мовах – вогне-
тривка металева шафа або скриня для зберігання документів і матеріальних цінностей. 
Дотичне значенн я цього слова в українській мові – приміщення, призначене для збері-
гання грошей або цінностей у банку. Дотичні значення цього слова в англійській мові: 1) 
непошкоджений, цілий; 2) безпечний; 3) певний, вірний, надійний; 4) обережний, обач-
ний. Відмінне значення цього слова в англійській мові –холодильник.

12. В українській і в англійській мовах функціонує лексична одиниця скраб / scrub зі 
спільним у двох мовах значенням «косметичний засіб у вигляді крему або піни для очи-
щення шкіри обличчя від змертвілих клітин». В англійській мові слово scrub має дотичні 
значення: 1) терти, скребти, чистити щіткою (шкребком); 2) чищення щіткою; 3) жорстка 
щітка; 4) тех. промивати газ. Відмінні значення цього слова в англійській мові: 1) амер. 
жити скупо; 2) заощаджувати.

До третьої групи належать слова, які в українській і в англійській мовах мають спіль-
ні і відмінні значення. У складі дослідного матеріалу виділено 4 таких лексичних одини-
ці: капітал, комод, солідний, чек.

1. Спільне значення слова капітал / capital в українській і в англійській мовах – ба-
гатство (сукупність засобів (майно, гроші, нерухомість), які приносять прибуток (напр., 
фінансовий к.)). Відмінні значення цього слова в англійській мові: 1) столиця; 2) велика 
літера; 3) головний, основний, капітальний; найважливіший; 4) розм. чудовий; прекрас-
ний; 5) юр. кримінальний; що карається найвищою мірою; 6) архт. капітель (в україн-
ській мові за допомогою слова капітель позначається архітектурний елемент і специ-
фічні друкарські літери, які мають обрис заголовних (прописних), а розміри – малих 
літер (на відміну від просто великої букви в англійській мові). В англійській мові словом 
capital позначається і аналогічний архітектурний елемент, і велика літера). Відмінні зна-
чення слова «капітал» в українській мові: 1) особи, які володіють засобами виробництва 
на правах приватної власності, як суспільна сила, як клас; 2) перен. внутрішні якості 
людини як велике надбання, цінність ( напр., науковий к., моральний к.).

2.Спільне значення слова комод / commode в українській і в англійській мовах – низь-
ка шафа з висувними шухлядами. Відмінне значення цього слова в англійській мові – 
стільчак для нічного горщика.

3. Спільні в українській і в англійській мовах значення слова солідний / solid: міцний, 
добре зроблений, значний, великий (про розмір і силу), вагомий, перен. великий, повний 
(про людину), перен. не дуже молодий, похилого віку, масивний, надійний, важливий, 
авторитетний, який заслуговує на повагу, ґрунтовний. Відмінні значення слова solid в 
англійській мові: твердий (не рідкий), суцільний, цілісний, безперервний, щільний, згур-
тований, одноголосний, що пишеться разом (без дефіса), сленг гарний, відмінний, мат. 
тривимірний, просторовий, кубічний, фіз. тверде тіло, мат. тіло, тверда (поживна) їжа, 
порода, масив (вугілля або руди), одноголосно. Відмінні значення слова «солідний» в 
українській мові: поважний, серйозний, переконливий, вражаючий; виразний; зворуш-
ливий; що справляє глибоке враження, показний, статечний, імпозантний.
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4. Спільні в українській і в англійській мовах значення слова чек / check: 1) цінний 
папір із розпорядженням вкладника банку про видання або перерахування пред’явнику 
певної суми з поточного рахунку; 2) квитанція каси про приймання грошей від покуп-
ця, клієнта. В українській мові слово чек функціонує з відмінним від англійської мови 
значенням – обгороджена земляними валами, старанно вирівняна ділянка поля для ви-
рощування рису. В англійській мові слово check функціонує з відмінними від української 
мови значеннями: шах, перешкода, зупинка, затримка, контроль, перевірка, багажна кви-
танція, ярлик, номерок, зупиняти, стримувати, контролювати, перевіряти.

Таким чином, як видно із розглянутого матеріалу (лексики, яка в українській і в ан-
глійській мовах має спільну семантику і фонетико-морфологічну будову), така частина 
словникового складу в обох розглянутих мовах може мати достатньо різноманітну, з ве-
ликою поправкою на відповідність, семантику, що інколи може спричинити плутанину 
у її трактуванні. Щодо градації цієї частини лексичного складу української мови за час-
тотою її використання, слід виділити три групи. Найвищий ступінь інтенсивності функ-
ціонування притаманний для номенів зі спільною, дотичною і відмінною в обох мовах 
семантикою (і відповідно, у досліджуваному матеріалі найбільша кількість статистич-
них одиниць (12) належить саме до цього підрозділу). На другому місці за інтенсивніс-
тю (частотою) використання у повсякденному вжитку перебуває лексика зі спільними 
і дотичними в українській і в англійській мові значеннями – 9 дослідних варіантів. На 
третьому місці за кількістю опрацьованих одиниць (і відповідно, за інтенсивністю ви-
користання) знаходиться лексика зі спільними і відмінними в українській і в англійській 
мовах значеннями – 4 лексичних одиниці.
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УДК 811.111.161
Тішечкіна К.В.

(Україна)

тЕрмін та оСоБЛивоСті його ПЕрЕКЛаду

Стаття присвячена дослідженню сільськогосподарської термінології. Розглянуто 
поняття «термін» та проаналізовано лексико-семантичні особливості деяких термінів 
аграрної галузі (альбінізм, анабіоз, безпліддя, біосинтез та ін.) за допомогою словників 
української та англійської мов.

Ключові слова: термін, термінологія, сільське господарство, словник.
Статья посвящена изучению сельскохозяйственной терминологии. Рассмотрено 

понятие «термин» и проанализировано лексико-семантические особенности некоторых 
терминов аграрной отрасли (альбинизм, анабиоз, бесплодие, биосинтез и др.) с помо-
щью словарей украинского и английского языков.

Ключевые слова: термин, терминология, сельское хозяйство, словарь.
The article deals with some agriculture terminology. Concept “term” is considered. 

Lexical peculiarities of some agrarian  terms (albinism, anabiosis,  sterility, biosynthesis etc)  
are analysed with the use of Ukrainian and English dictionaries.

Key words: term, terminology, agriculture, dictionary.

Розвиток суспільства супроводжується появою численних термінів у різних галузях 
науки й техніки. Оскільки переважну частину будь-якої мови становить фахова лексика, 
то цілком природно, що лінгвісти надають особливого значення дослідженню структур-
но-семантичних особливостей терміна.

Виділяючи термінологічний сектор, О. Реформатський зазначав, що термінологія 
– це замкнутий словниковий контекст, межі якого зумовлені певною соціальною орга-
нізацією дійсності. На відміну від повсякденної лексики, термінологія має соціально-
обов’язковий характер. Хоча будь-які наукові терміни чітко протиставлені загально-
вживаним словам, але слід побоюватися проникнення в термінологію «обивательських» 
значень слів [4]. 

На думку Б.Ю. Городецького та В.В. Раскіна, окремо взятий термін сам по собі є 
фікцією; він існує лише в системі термінів, тобто поряд з іншими термінами, з якими він 
пов’язаний певними відношеннями [1:135]. 

Деякі науковці вважають, що терміни – це особливі слова або словосполучення, які 
відрізняються від інших номінативних одиниць однозначністю, точністю, системністю, 
©   Тішечкіна К.В., 2012
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незалежністю від тексту та емоційною нейтральністю (Д. Лотте, В. Даниленко, Б. Голо-
він, Т. Кияк та ін.) [2: 23]. Але тільки незначна кількість термінів відповідає таким кри-
теріям. Іншим поглядом є те, що терміном може бути будь-яке слово, оскільки терміни 
– це не особливі слова, а лише слова з особливою функцією. Проте деякі функції, що 
приписуються термінам, властиві й іншим шарам лексики. О. Луньова вважає, що термін 
набуває реального значення тільки в межах термінології відповідної галузі знань [2: 13]. 

Мета нашої роботи – проаналізувати лексико-семантичні особливості деяких термі-
нів сільськогосподарської галузі в українській та англійській мовах.  

Джерелами дослідження послужили дані 7 словників української, англійської та ро-
сійської мов.

Цілий ряд досліджуваних термінів зберігає лексичне значення як в українських так і 
в англійських лексикографічних джерелах. А лексемі «альбінізм» властива синонімія під 
час перекладу англійською мовою:

альбінíзм  (СУМ 1, 36) – відсутність нормальної для даного виду організмів пігмен-
тації;

albinism, congenital achromia (Ling.);
albinism, albinoism (АРСХС, 29);
albinism (DA, 8) – noun an inherited lack of pigmentation in an organism (NOTE: A 

person or animal with albinism has unusually white skin and hair.);
альбінóс (СУМ 1, 36) – людина, тварина або рослина з ознаками альбінізму;
albino (CORD, 5; Ling.; АРСХС, 29; DCO) – a person or animal having a condition that 

causes the skin and hair to appear white or very pale (USA); a person or animal with white skin 
and hair and pink eyes (UK); 

albino (DA, 8) – noun an organism that is unusually white, having little or no pigmentation 
in its skin, hair or eyes because it is deficient in the colouring pigment melanin; 

albino (MED, 33) – noun [C] a person or animal with a very pale skin, white hair or fur, 
and pink eyes caused by a medical condition that they were born with; 

анабіóз (СУМ 1, 41) – припинення або пригнічення життєдіяльності організму в не-
сприятливих умовах;

anabiosis (Ling.; АРСХС, 35); 
біосúнтез (СУМ 1, 188) – біохімічний процес утворення речовин в організмі;
biosynthesis (Ling., АРСХС, 87);
біофíзик (СУМ 1, 188) – фахівець з біофізики;
biophysicist (Ling.);
біофíзика (СУМ 1, 188) – наука, що вивчає фізичні й фізикохімічні закономірності 

життєдіяльності рослинних і тваринних організмів, а також вплив на організми фізичних 
факторів;

biophysics (Ling.; DCO) – the science that uses the laws and methods of physics to explain 
biology; 

biophysics (MED, 125) – noun [U] the scientific study of biological processes using the 
laws of physics; 

біофізúчний (СУМ 1, 188) – стос. до біофізики;
biophysical (Ling.);
біохíмік (СУМ 1, 188) – фахівець з біохімії;



477

biochemist (Ling.; DCO; MED, 125);
біохімíчний (СУМ 1, 188) – стос. до біохімії;
biochemical (Ling.; DCO) – connected with the chemistry of living things;
biochemical (MED, 125) – adjective relating to the chemical substances and processes in 

living things; 
біохíмія (СУМ 1, 188) – наука, що вивчає хімічний склад живих організмів та хімічні 

процеси, що відбуваються в них;
biochemistry (Ling.; CORD, 18; DCO) – the scientific study of the chemistry of living 

things; 
biochemistry (MED, 125) – noun [U] the study of chemical processes that occur in living 

things. 
Серед досліджуваних лексем є терміни, які в різних словниках трактуються неодна-

ково, або мають декілька значень і декілька варіантів перекладу:
безплíддя (СУМ 1, 139) – нездатність давати потомство, плоди;
sterility, barrenness, infertility (CORD, 16; Ling.);
sterility (АРСХС, 721) – 1) стерильність (відсутність мікробів); 2) стерильність, без-

пліддя;
sterility (MED, 1406; DCO)  noun 1) (in animals and people) the condition of being unable 

to produce young, or (in plants) the condition of being unable to produce plants or crops; 2) 
when you have no imagination, new ideas or energy;

barrenness (АРСХС, 70) – 1) неродючість (ґрунту); 2) безпліддя, стерильність; яловість;
infertility (АРСХС, 414) – 1) безпліддя, стерильність; неплідність; 2) неродючість;
infertility (MED, 734) – noun [U] 1) someone’s lack of the physical ability to have children; 

2) the fact that land is infertile; 3) the failure to produce something good or useful; 
infertility (DA , 132)  noun the inability to reproduce or have offspring; 
безплíдний (СУМ 1, 139) – 1) який не дає плодів, нездатний давати потомство; не-

родючий; 2) який не дає наслідків; даремний, марний;
sterile, barren, infertile; fruitless, futile (CORD, 16; Ling.);
sterile (АРСХС, 721; DCO) 1) (of a living being) unable to produce young, or (of land) 

unable to produce plants or crops; 2) having no imagination or new ideas or energy;
sterile (DA, 233) –  adjective 1. free from microorganisms; 2. infertile or not able to 

produce offspring;
sterile (MED, 1406) –  adjective  1) completely clean, with no bacteria; 2) someone who is 

sterile is not able to produce children; 3) a sterile room or environment lacks colour, is not very 
interesting or comfortable, and is very clean; a sterile life is not very interesting and lacks fun 
and enjoyment; a sterile argument or discussion does not contain any interesting new ideas; 4) 
land that is sterile cannot have any crops grown on it; 

barren (АРСХС, 70) – 1) пустище; вибите пасовище; 2) безплідна, неродюча (про зем-
лю); 3) безплідна, стерильна, холоста;

barren (DCO) adjective  1) unable to produce plants or fruit; 2) literary unable to have 
babies; 3) not productive;

barren (DA, 21) – adjective 1) unable to support plant or animal life; 2) unable to reproduce;
barren (MED, 98) adjective  1) barren land is dry and plants cannot grow there; a barren 

place is dry and empty, with few plants growing; a barren tree or plant does not produce any 
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fruit; 2) without any interesting or positive features; a barren period is one in which you have 
no success; 3) old-fashioned a woman who is barren cannot have babies;

infertile (АРСХС, 414) – 1) безплідний, стерильний; 2) неродючий; 3) pl незапліднені 
яйця;

infertile (MED, 734) – adjective 1) not physically able to have children; 2) infertile land is 
not very good for growing crops; 3) producing no good or useful results;  

infertility (DCO) adjective  1) an infertile person, animal or plant cannot reproduce; 2) 
infertile land or soil is not good enough for plants or crops to grow well there;

infertile (DA, 132) adjective 1) referring to any organism that is not able to reproduce or 
produce offspring; 2) referring to trees and plants that are not able to produce fruit or seeds; 
3) referring to soil that is not able to produce good crops COMMENT: An infertile soil is one 
which is deficient in plant nutrients. The fertility of a soil at any one time is partly due to its 
natural makeup, and partly to its condition, which is largely dependent on its management in 
recent times. Application of fertilisers can raise soil fertility and bad management can decrease it; 

fruitless (АРСХС, 330; DCO) – if an action or attempt to do something is fruitless, it is 
unsuccessful or produces nothing of value; 

fruitless (MED, 571) – adjective  producing no good results, especially despite a lot of 
work; 

безплíдність (СУМ 1, 139) – абстр. ім. до безплідний;
fruitlessness, futility (CORD, 16; Ling.);
futility (DCO; MED, 578) – noun [U] a lack of purpose, importance, or effectiveness;
безплíдно (СУМ 1, 140) – присл. до безплідний;
in vain, vainly, fruitlessly, unsuccessfully (Ling.; DCO);
fruitlessly (MED, 571);
in vain (MED, 1587);
vainly (MED, 1587);
unsuccessfully (MED, 1576);
безстатéвий (СУМ 1, 147) – який не має ознак статі;
sexless; agamic, agamous (наук. не пов’язаний із статевими клітинами), unisex (про 

моду на одяг) (Ling.);
sexless, asexual (CORD, 16);
asexual (АРСХС, 54) – adjective 1) асексуальний, безстатевий; 2) вегетативний;
asexual (DCO) – adjective 1) without sex or sexual organs; 2) having no interest in sexual 

relationships; 
asexual  (DA, 16) – adjective not involving sexual reproduction;
asexual (MED, 67) – adjective1) an asexual creature does not have sex organs; 2) someone 

who is asexsual does not show any interest in sex; 
sexless (DCO) – adjective not being sexually attractive or not having an interest in sex;
sexless (MED, 1301) – adjective 1) informal not sexually attractive; 2) informal not at all 

interested in sex; 3) neither male nor female;
agamic, agamous  (АРСХС, 24) – агамний, безстатевий.
Вищерозглянуті українські сільськогосподарські терміни мають по декілька англій-

ських варіантів перекладу. Спільнокореневі лексеми «безпліддя», «безплідний» та «без-
плідність» в англійському варіанті, окрім значення нездатності давати потомство, плоди, 
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набувають переносного значення відсутності нових ідей, цілей або енергії. Український 
термін «безстатевий» при перекладі англійською мовою набуває декількох значень. Так, 
в українській мові він трактується, як той, який не має ознак статі, а в англійських слов-
никах, окрім цього, зафіксовані значення «сексуально непривабливий, не зацікавлений у 
сексуальних відносинах».  

Отже, можна говорити про відносність та умовність існування терміна. Оскільки 
вищерозглянуті лексеми властиві не лише певним науковим галузям, а вживаються і в 
повсякденному житті та під час перекладу можуть набувати різних лексичних значень. 
Тому, на нашу думку, для виявлення значення терміну при перекладі треба звертати увагу 
на контекст і користуватися спеціалізованими словниками.
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ПрЕтЕритаЛЬні Форми VERBA DICENDI  у ПроЦЕСуаЛЬній  
СтруКтурі діаЛогів роману в. оҐнЄнович „ПЕрЕЛЮБниКи” та 

його ПЕрЕКЛаду уКраЇнСЬКоЮ мовоЮ

 Стаття присвячена аналізові функцій і стилістичної ваги претеритальних форм 
verba dicendi в різних типах діалогів одного з кращих зразків сучасного сербського ген-
дерного роману. Об’єктом дослідження є також низка перекладацьких трансформацій 
у його українському відповідникові.  

Ключові слова: verba dicendi, функціональний еквівалент дієслів мовлення, власне 
діалог, мікродіалог, макродіалог, види перекладацьких трансформацій.

Статья посвящена анализу функций и стилистического значения претеритальных 
форм verba dicendi в разных типах диалогов одного из лучших образцов современного 
сербского гендерного романа. Объектом исследования является также ряд переводчес-
ких трансформаций в его украинском варианте.

Ключевые слова: verba dicendi, функциональный эквивалент глаголов речи, соб-
ственно диалог, микродиалог, макродиалог, виды переводческих трансформаций. 

The article deals with the functions and stylistic importance of verba dicendi’s preterit 
forms analysed in different kinds of dialogue in one of the best samples of modern Serbian 
gender novels. The object of research is also a series of transformations used in its translation 
into Ukrainian. 

Key words: verba dicendi, functional equivalent of verbs of speech, dialogue proper, 
microdialogue, macrodialogue, kinds of transformations used in translation.  

Протягом декількох останніх десятиріч візитівкою сучасної сербської прози стали 
твори митців, які прославилися не лише на літературній ниві. Так, наприклад, до скарб-
ниці європейської класики увійшли твори Мілети Продановича ‒ художника і культур-
ного діяча, прозаїка і есеїста, лауреата декількох нагород у галузі образотворчого мисте-
цтва і літератури, Звонка Карановича – поета і прозаїка, журналіста, ведучого радіопро-
грам, організатора концертів, одного з номінантів на найпрестижнішу літературну пре-
мію Сербії – премію часопису „НІН” („Недељне информативне новине)” тощо. Однак чи 
не найяскравішим явищем літературного процесу в згаданому контексті стала творчість 
Віди Оґнєнович – письменниці, драматурга, театрального режисера, сценариста, лауреа-
та багатьох премій за літературну й театральну діяльність, голови Пен-клубу Республіки 
Сербії, лауреата премії Миру, громадського діяча, дипломата, котра, крім того, наразі 
обіймає посаду посла Республіки Сербії в Данії. Літературна критика, зокрема, слушно 
пов’язує ім’я письменниці з відродженням гендерної прози як крупної форми епічно-
го жанру. Під пером В. Оґнєнович гендерний роман пережив своє друге народження: 
з одного боку, він побудований за всіма класичними канонами, з іншого ж, ‒ завдяки 
непересічній мистецькій манері авторки, - увібрав у себе  характерні риси сьогодення, 
©   Ярмак В.І., 2012
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трансформовані крізь призму свідомості та емоцій сучасної жінки, адже „...від статі за-
лежить світовідчуття людини. Стать – джерело буття; статева полярність – основа тво-
ріння. Відчуття буття, його інтенсивність і забарвлення сягають своїм корінням статі... 
Стать є не лише точкою перетину двох світів у людині, але й точкою перетину людини з 
космосом... Не лише у людей, але й у Космосі є статевий поділ чоловічого і жіночого та 
їхнє статеве поєднання. Душа світу – земля ‒ жіночна по відношенню до Логоса – світ-
лоносного Мужа, і прагне з’єднання з Логосом...” [1: 402]

Авторка відомого роману „Перелюбники” – не лише письменниця, вона сценарист і 
театральний режисер, тому до кінця твору майстерно зберігається не лише інтрига, а й іде-
альне співвідношення між наративної лінією та емоційний планом. Нагадаємо, що під ген-
дером ми розуміємо „конструкт, який є комплексом соціальних, психофізичних і когнітив-
них процесів, а також культурних настанов, породжених суспільством, котрі впливають на 
поведінку й самовираження мовної особистості” [2: 168]. Гендерний роман В. Оґнєнович 
„Перелюбники” є особливим видом прозового дискурсу, який здебільшого побудований 
як ретроспективний діалог героїні з самою собою. Водночас він є зразком завуальованого, 
подекуди свідомо зашифрованого спілкування з адресатом: і героїня, і адресант щоразу 
ховаються під іншими масками, часто-густо їхні образи майже збігаються, проте  авторка 
завжди залишає певний люфт для фантазії [детальніше про це див., напр.: 3: 9-19].

Вершина мистецтва В. Оґнєнович-оповідача розкривається у своєрідності структу-
рування діалогів, причому не лише з погляду їхньої послідовності: в оригіналі вони не 
виділяються в окремі пасажі, не беруться в лапки, більше того, – авторка взагалі відхо-
дить від традиційної пунктуації, аби якомога глибше занурити читача до потоку свідо-
мості героїні й провести його усіма лабіринтами її поневірянь. До того ж письменниця 
відмовляється й від шаблонних часових координат, оповідь починає „розкручуватися” 
приблизно з середини, з кульмінаційної точки, лише згодом події починають поступово 
вписуватися у глибоко продуману загальну конфігурацію хронотопу роману. Необхідним 
інструментом вербального оформлення практично будь-якого діалогу є лексико-семан-
тична група verba dicendi, котра, як не парадоксально, належить до порівняно мало до-
сліджених лексичних шарів. Тому метою нашої розвідки є дослідження функцій і сти-
лістичної ваги претеритальних форм verba dicendi в процесуальній структурі діалогів 
роману В. Оґнєнович „Перелюбники”, а також аналіз низки перекладацьких трансфор-
мацій у його українському відповідникові. Зазначимо, що процесуальна структура діа-
логу детально досліджується в межах так званого „конверсаційного аналізу”. Йдеться, 
зокрема, про концепції Е. Хеві, Г. Хене, Г. Рейбока. Г. Рейбок уводить три типи категорії 
аналізу діалогу: макрорівня, категорії проміжного рівня, категорії мікрорівня. Усі вони 
тісно пов’язані між собою: категорії макрорівня – це фрази розмови: початок, завершаль-
на стадія, середина, другорядні епізоди теми. Категорії проміжного рівня – це кроки 
(елементарні репліки) в діалозі; зміна комунікантів за правилами обміну репліками; хід 
розмови; сам мовленнєвий акт тощо. Категорії мікрорівня – це елементи, що виділяється 
всередині мовленнєвого акту: синтаксичні, лексичні, фонологічні та просодичні струк-
тури. Оскільки темп обміну репліками в діалогах у межах одного топіку (тобто теми 
розмови) або при своєрідному „перемиканні” на інші топіки, як правило, досить напру-
жений, природно, що часові параметри в діалозі мають виняткову роль. Контакт і код – 
це фізичні і психологічні канали зв’язку, за допомогою яких спілкуються автор і адресат 
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повідомлення” [детальніше про  це див., напр.: 4: 32-34]. У теорії мовленнєвих актів 
діалогом називають „ситуативно зумовлене спілкування двох або кількох (полілог) осіб, 
комунікативні ролі яких інверсуються (мовець стає адресатом, а адресат перетворюється 
на мовця, адресатом якого є перший мовець), за умови визнання учасниками спілкування 
спільної мети й напрямку комунікації. Через похибку перекладу діалоги часто називають 
спілкуванням двох осіб..., тому полілог є різновидом діалогу” [5: 128]. 

і. З погляду процесуальної структури найбільш цікавими у повісті є діалоги, які вод-
ночас і в кількісному відношенні мають у ній найбільшу питому вагу, а саме, ‒ так звані 
„внутрішні” діалоги, тобто розмови героїні з самою собою або ж ретроспективне пере-
повідання у свідомості власних діалогів з іншими дійовими особами, діалогів інших пер-
сонажів тощо. Як слушно зауважую з цього приводу С. П. Бибик, „прозовий твір, його 
оповідь орієнтовані на подвійність, на зміну певних дій, станів, ситуацій, що становлять 
основу сюжету. Розповідь про них будується у формі діалогу, але не конкретного, а тако-
го, в який уведено певні  г о л о с и, тобто о б р а з и (образи автора, персонажа, предметні, 
конкретно-чуттєві, пейзажні тощо  образи), що створюють цілі функціонально-семан-
тичні, смислові плани в прозі (макродіалог)” [6: 19]. Не випадково, що згадана часова й 
сюжетна багатошаровість оповіді має відповідне вербальне оформлення. Зокрема, якщо 
ми проаналізуємо функції форм verba dicendi для переповідання змісту розмов персона-
жів у тексті оригіналу та в його українському перекладі, то переконаємося, що авторка з 
метою їхньої адекватної передачі здебільшого вдається до використання дієслівних форм 
не в їхньому прямому, а в яскраво вираженому транспонованому значенні: найчастіше 
– це кондиціонал презенса і майбутній час (футур) І: 1) „Obično bi on prvo nekoliko puta 
mirno ponovio: da, da, da, a onda iznenada viknuo: dobro, ljudi moje, je li vama jasno gde mi 
živimo…” [7: 42] (тут і далі виділення курсивом наше – В. Я.), „Зазвичай він спочатку 
декілька разів спокійно повторював: „Так, так, так”, а потів несподівано вигукував: „Га-
разд, людоньки, вам ясно, де ми живемо...” [8: 43]; 2) “Ljudi moje, rekao bi moj otac… je 
li vama jasno gde mi živimo. … Onda bi kao šatro, iznerviran, nagorušeno nekom prebacivao: 
gde su te filmadžije, šta rade… Zatim bi se, posle male pauze zarazno zakikоtao…” [7: 43-44], 
„Людоньки (мої)! – сказав би мій батько ... ви розумієте, де ми живемо? ... А тоді, наїжа-
чений, кидав комусь: „Де тільки ті кіношники, чим вони там займаються... Потім, після 
невеликої паузи, він би заразливо зареготав...” [8: 44]. У теоретичному плані механізм 
стилістичної транспозиції цієї дієслівної форми, на нашу думку, вичерпно окреслено у 
працях професора М. Чораца: „Кондиціонал презенса вживається як заміна перфекта 
при переповіданні минулих подій. Семантичний відтінок модальності загалом збері-
гається, але при цьому часовий складник значення залишається домінантним. Однак, 
модальний відтінок робить значення потенційно виразнішим. По суті, тут ідеться про 
транспозицію модальності в темпоральність, з якої витікає експресивність потенціалу. 
...За допомогою транспозиції ... модального значення у темпоральне, ледь помітного від-
тінку модальності, досягається експресивна виразність для позначення процесу в дії” [9: 
70]. Оскільки дискурс роману побудовано на спогадах, ретроспекціях, алюзіях і ремініс-
ценціях рефлексуючої свідомості героїні, граничної точності в передачі експресивного 
підтексту В. Оґнєнович досягає також за рахунок майстерного використання іншого кла-
сичного стилістичного прийому, ‒ коли verba dicendi у формі майбутнього часу (футура) 
І мають колоритне претеритальне значення, наприклад:  „Ko ste vi, reći će odrešito, šta vi 
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hoćete od mene, to je odavno završeno” [7: 142], „Хто ви така? - рішуче скаже вона, чого ви 
хочете від мене, з цим давно покінчено!” [8: 146]. „Майбутній час І в оповіді вживаєть-
ся, коли за його допомогою виражається дія, що відбувалася в минулому, якщо остання 
водночас виражає план майбутнього по відношенню до певної іншої минулої дії, після 
якої вона відбулася. ... Проте майбутній час І може вживатися й замість презенса. ...За-
міна презенса майбутнім часом виникає внаслідок притаманного останньому відтінку 
модальності, котрий в даному випадку виявляється в тому, що формою майбутнього часу 
... позначається свого роду невпевненість у тому, відбуватиметься дія чи ні... І в цьому 
випадку ми також маємо справу з транспозицією майбутнього часу...” [9: 69]. Часова 
транспозиція кондиціоналу презенса часто-густо не випадково „відтіняється” прислів-
никами obično (зазвичай), nekoliko puta (декілька разів), які підкреслюють звичність і 
багаторазовість дії.

іі. Низка наступних репрезентативних прикладів уживання емоційно забарвлених 
verba dicendi стосується іншої грані функціонування останніх у традиційних діалогах 
персонажів роману: „Третій рівень прозового поліфонізму створюють власне діалоги, ре-
плікації персонажів в усьому їх різноманітті. Вони мають велику драматизовану силу..., 
до того ж діалогічний ряд як компонент текстового цілого забезпечує розвиток теми, 
рухає словесну дію. Моделі реальної мовної комунікації в діалогічному контексті зазна-
ють художньо-естетичної трансформації” [6: 22-23]. У межах згаданих „власне діалогів”  
чітко простежуються декілька структурно-семантичних варіантів уживання сербських 
дієслів мовлення у різних формах минулого часу, зокрема, для введення прямої мови: 1) 
„U jednom trenutku Blanka je izgubila strpljenje, naglo je ustala i počela da viče. Bubi, ovo 
je užas” [7: 61], „Якоїсь миті Бланка втратила терпіння, різко встала й почала кричати: 
„Бубі, це жах!” [8: 62]; 2) „Vrištim, urlam, u pomoć, u pomoć” [7: 47], „Я пронизливо кричу, 
завиваю: „Допоможіть, рятуйте!” [8: 48]; 3) „Samo, maločas sam rekla, Maluf me je naučio 
da je moj identitet ono što čini da nisam identična nі sa jednom drugom osobom…” [7: 37], 
„Лише нещодавно я сказала: Малуф навчав мене, і моя самобутність полягає в тому, що я 
не є ідентичною жодній іншій особі...” [8: 37]. Отже, як випливає з наведених прикладів, 
авторка активно вживає аналітичні форми перфекта – počela da viče  (почала кричати); 
форми теперішнього часу - vrištim, urlam  (кричу, завиваю), явна часова транспозиція яких 
випливає вже з макроконтексту; іноді ж (як в останньому прикладі) письменниця досягає 
виразності у вживанні звичайної форми перфекта від начебто експресивно нейтрального 
аналітичного претерита  sam rekla (сказала) за рахунок принципової важливості висновку, 
який подається після дієслова мовлення. Як уже було підкреслено вище, В. Оґнєнович від-
мовляється від лапок і традиційної пунктуації, однак перекладач бере на себе сміливість 
скористатися двокрапкою, виділяючи основну, семантично найвагомішу частину репліки, 
оскільки до цього підштовхують загальна інтонація й паузація, характерна для цієї фрази. 

Іншим важливим аспектом комунікативної стратегії автора з погляду структурування 
діалогів є вживання претеритальних форм дієслів, які можуть слугувати функціональ-
ними замінниками verbа dicendi в контексті: „Серед периферійних елементів можна ви-
ділити наступні семантичні типи дієслів, так звані „дієслова широкої семантики. Їхнє 
значення не обмежується позначенням мовленнєвої діяльності. Сема мовлення є лише 
складовою їхнього лексичного значення...” [10: 189]. Такі дієслова суттєво урізнома-
нітнюють і збагачують прозовий дискурс, а їхнє місце в реченні по відношенню до ре-
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плік персонажів, як правило, може варіювати. Наприклад, крім функції введення прямої 
мови, вони виконують важливі семантико-формотворчі функції: після репліки, в середині 
самої репліки тощо. Позиція функціональних замінників verba dicendi після репліки є до-
волі виразною, вона слугує каталізатором дії та важелем пожвавлення дискурсу твору в 
цілому. Наведемо декілька прикладів: 1) „Ima li nеgde neki alkohol u ovoj kući, razgalamila 
se, preterajući po ormariću sa flašama” [7: 61], „Є щось спиртне в цій хаті?” – розійшлася 
вона, нишпорячи в шафці з пляшками” [8: 63]; 2) „Lako je Bubici da magistrira kad je 
imala ovakve profesore, galantno joj je zahvalio moj otac” [7: 91 ], „Бубіці легко було стати 
магістром, адже вона мала таких викладачів”, ‒ галантно подякував їй мій батько...” [8: 
94 ]; 3) „Piši, rekla je odmah, kao iz topa” [7: 63], „Пиши”, - одразу ж , як із гармати, ви-
стрелила вона” [8: 64 ]; 4) „Ima mnogo stvari koje ti ne znaš, počela sam lagano…” [7: 176], 
„Існує багато речей, про які ти не знаєш”, ‒ тихо почала я, боячись, що мені не вистачить 
дихання” [8: 181]; 5) „Možeš li da me zamisliš potpuno ćelavu, zavapila sam Bošku jedno 
veče, bespomoćno navlačeći na glavu vunenu kapu…” [7: 51], „А ти можеш уявити мене зо-
всім лисою?” – заволала я Бошкові одного вечора, безпорадно натягаючи на голову вов-
няну шапку...” [8: 52]; 6) „Pa onda to ne može da bude ova žena od koje smo mi kupili kuću, 
zaključio on” [7: 150],  „О, то тоді це не може бути та жінка, в якої ми купили будинок”, 
- резюмував він” [8: 154]; 7) „Pa da, zato je hvala bogu, zdrava, ona nema nikakvih problema, 
zaključuje ona, smirujućim i poučnim tonom” [7: 70 ], „От і добре, тому вона, дякувати 
Богові, здорова, у неї немає ніяких проблем”, ‒ підводить вона риску заспокійливим і 
повчальним тоном” [8: 72]. 

З погляду діапазону експресивного потенціалу до лексико-семантичної групи дієслів 
мовлення у конструкціях з прямою мовою наближаються дієслова на позначення руху, 
міміки й жесту, тобто всіх тих дій, які супроводжують процес мовлення у щоденному 
житті: „Дієслова міміки й жесту ..., виражають емоції, настрій мовця через його міміку 
або жест. За своєю семантикою вони не є дієсловами мовлення, але функціонально на-
ближаються до них у контексті” [10: 188]. Ряд характерних фрагментів свідчить про те, 
що (поряд із дієсловами на позначення мовленнєвих процесів) найближчими до verba 
dicendi з погляду семантико-емоційної валентності у процесуальній структурі діало-
гу є сáме дієслова міміки й жесту, котрі суттєво динамізують діалоги, виконуючи вод-
ночас важливу функцію „перемикання” реплік персонажів: 1) „Da li to Boško i ja sad 
primenjujemo upravo ovaj opaki član jedanaest, tačka tri, zadrhtala sam …” [7: 136], „Що ж, 
виходить це ми з Бошком застосовуємо зараз цю грізну статтю одинадцять, пункт три? 
”, - затремтіла я...” [8: 140]; 2) „Jeste, bome, dobro je to, klimala je ona glavom” [7: 166 ], 
„Так, їй-богу, це чудово”, ‒ кивала вона головою” [8: 170]; 3) „Hoću da proslavimo ovo naše 
zajedničko usvojenje, mahnuo mi je s vrata. I grohotom se nasmejao” [7: 178-179], „Мені б 
хотілося відсвяткувати це наше спільне всиновлення”, ‒ махнув Саша рукою, коли вже 
стояв у дверях. І голосно розсміявся” [8: 184]. 

Емоційно забарвлені функціональні замінники дієслів мовлення у межах самої 
репліки є свого роду трампліном для переходу до наступної частини повідомлення, а 
водночас – „ковтком повітря”, необхідною паузою, під час якої персонаж ніби набирає 
дихання: 1) „Pa, da, promucala sam, dođi, samo ne…” [7: 152-153], „Ну, так, ‒ прозаїкалася 
я, ‒ так, приїжджай, тільки не...” [8: 157];  2) „Od Engleza sam u životu naučila tri stvari, 
pevušila je intonacijom mudraca, tri važna životna principa…” [7: 91], „В англійців у своєму 
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житті я навчилася трьох речей, – наспівувала вона з інтонаціями мудреця, – трьох важ-
ливих життєвих принципів...” [8: 93]; 3) „Prvo što ću joj reći, maštala sam, biće to da joj se, 
što se mene tiče, naravno, sve oprošteno…” [7: 158], „Перше, що я скажу їй, фантазувала 
я, то це те, що їй із мого боку, звісно, все пробачено…” [8: 162]; 4) „A vaš seks, šta misliš, 
da nije u tome bio problem, palo je i neizbežno kolegijalno-kliničko pitanje korektorke Biljane. 
… Jeste, sasvim u redu, odgovorila sam kratko” [7: 16-17], „А ваш секс, як ти гадаєш, чи 
не в цьому була проблема? – тяжко впало неминуче колегіальне й клінічне запитання 
коректорки Біляни. „Так, усе було в повному порядку”, – коротко відповіла я” [8: 17]; 5) 
„Ne, Bubice, stvarno, pravio se da me nije čuo, tebi je prosto u genima da đipiš pre zore…” [7: 
116], „Ні, Бубочко, справді, - він удавав, що не чує мене, - у тебе просто в генах підска-
кувати вдосвіта...” [8: 120]; 6) „Šta tražiš ti ovde, pitala me jarosno, šta, kaži” [7: 174 ],„Що 
ти шукаєш тут? - оскаженіло питала вона мене. - Що, скажи?!” [8: 179]. Таким чином, 
„відмінність художнього діалогу від природного визначається не лише характером мов-
них засобів (склад і особливості яких можуть бути однаковими), скільки принципами 
їх організації. Якщо в розмовній природній мові різні мовні засоби реалізуються спон-
танно, то в художньому діалозі вони взаємопов’язані, взаємозумовлені й підпорядковані 
спільній комунікативній меті всього художнього тексту. Створюючи образ мовця, авто 
сам відбирає, типізує, загострює мовні засоби, але з позиції мовця-персонажа, з позицій 
художньої образності” [6: 34]. 

ііі. Насамкінець додамо ще декілька теоретичних настанов, стосовних необхідних 
перекладацьких трансформацій, які усталилися в сучасній теорії перекладу на основі 
перекладацької практики. Так, наприклад, професор М. Сибінович справедливо виділяє 
чотири основні види перекладацьких трансформацій: перерозподіл, заміну, додавання, 
опущення, – котрі він вважає здебільшого результатом мовно-граматичної кореляції між 
двома мовами, хоча поза увагою дослідника не залишаються й такі вагомі фактори як 
вибір перекладача або інші причини, що мають комунікативну або естетичну природу 
[детальніше про це див.: 11: 107-109 ]. 

1) Одним із різновидів перекладацьких трансформацій, який має чи не найбільшу пи-
тому вагу в перекладацькому дискурсі, є заміна в тексті перекладу однієї дієслівної форми 
оригіналу іншою, до якої перекладача, зокрема, спонукає наявність прислівників на позна-
чення неодноразово  повторюваної дії :„Obično bi on prvo mirno ponovio: da, da, da, a onda 
iznenada viknuo: dobro, ljudi moje, je li vama jasno gde mi živimo…” [7: 42], „Зазвичай він 
спочатку декілька разів спокійно повторював: „Так, так, так”, а потів несподівано вигуку-
вав: „Гаразд, людоньки, вам ясно, де ми живемо...” [8: 43]; “Ljudi moje, rekao bi moj otac… 
je li vama jasno gde mi živimo. … Onda bi kao šatro, iznerviran, nagorušeno nekom prebacivao: 
gde su te filmadžije, šta rade… Zatim bi se, posle male pauze zarazno zakikоtao…” [7: 43-44], 
„Людоньки (мої)! – сказав би мій батько вигукував: „Гаразд, людоньки, вам ясно, де ми 
живемо? А тоді, наїжачений, кидав комусь: „Де тільки ті кіношники, чим вони там займа-
ються... Потім, після невеликої паузи, він би заразливо зареготав...” [8: 44].

2) Ще одним типом перекладацьких варіацій можна вважати трансформації, стосовні 
пунктуаційного оформлення діалогів, коли інтерпретатор сербського тексту українською 
мовою бере на себе сміливість відокремлювати з майже суцільного авторського потоку 
свідомості певні репліки і оформити їх за допомогою традиційних лапок і знаків пункту-
ації, притаманних українській мові. Останнє, на думку перекладача, полегшує розумін-
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ня, виконує необхідну парціальну функцію і робить дискурс В. Оґнєнович доступнішим 
для читача:  „Samo, maločas sam rekla, Maluf me je naučio da je moj identitet ono što čini da 
nisam identična nі sa jednom drugom osobom…” [7: 37], „Лише нещодавно я сказала: Ма-
луф навчав мене, і моя самобутність полягає в тому, що я не є ідентичною жодній іншій 
особі... ” [8: 37] (підкреслення наше – В. Я.).

Свого часу академік Л. А. Булаховський зауважував: „...Щодо мовного стилю, тобто 
вибору та реалізації засобів вираження, праця перекладача не поступається перед пра-
цею автора, не менша за неї, принаймні в галузях, особливо чутливих до засобів ви-
раження, - всього, що стосується сфери стилю художньої мови. Крім того, перекладач 
часто переборює труднощі, далеко більші, бо не має тієї свободи, якою користується 
автор, і примушений за самою природою свого завдання зважати на настанови   автора 
– знаходити в мові, на яку він перекладає, засоби вираження, еквівалентні (рівновартні) 
тим, які автор обрав і з  с в о є ї  р і д н о ї  м о в и” [12: 243]. До таких труднощів можна 
віднести: 3) додавання: а) пояснення специфічно сербських реалій, без якого дискурс пе-
рекладу є недостатньо зрозумілим для читача („ Svaka bi seljanka iz Bumbarevca već pet 
puta bila kod lekara, a ti tu izigravaš Kalemegdansku tvrđavu” [7: 62], „Будь-яка селючка з 
Бумбаревця сто разів би вже звернулася до лікаря, а ти тут удаєш з себе Калемегданську 
фортецю” [8: 64] (Калемегданська, або Белградська, фортеця – історико-культурний 
пам’ятник Белграда... Вигідне положення фортеці .... зумовило її важливу стратегічну 
роль в історичному минулому столиці Сербії – прим. перекладача); б) пояснення слова, 
яке в сербській мові, на відміну від української, достатньо асимілювалося, оскільки за-
міна його близькою за семантикою українською лексемою порушувала б колорит тексту: 
„Ta kuća je u vreme moje posete bila dragstor…” [7: 81]; „На час мого візиту в тому будин-
ку був драгстор...” [8: 84] (крамниця, магазин самообслуговування, який працює цілодо-
бово, де переважно продаються продукти харчування і напої - прим. перекладача). Не 
менш важливими ракурсами праці перекладача є також: в) пояснення медичних термінів, 
якими вільно оперує авторка, адже вони не завжди зрозумілі пересічному читачеві („ 
Zašto se onda ti ljudi prave kao da je to neka velika svečanost. Nisam ja imbecil” [7: 69]; „Чому 
ж тоді ті люди вдають, що, що це якесь велике свято? Я ж не імбецил” [8:71] (хвороба 
становить середню стадію олігофренії. Імбецили помітно відстають у фізичному роз-
витку, їхнє мислення – примітивне, мовлення – неправильне – прим. перекладача). 

4) Адекватна передача гри слів у перекладі – одне з найвідповідальніших завдань 
перекладача, що вимагає додаткових пояснень: „ Evo ti je sestra, uzviknuo je u jedan mah, 
skinuo sa travke bubumaru I spustio mi je na dlan” [7: 124]; „А ось і твоя сестра” - раптом 
вигукнув Бошко, зняв з трави божу корівку й опустив її мені на долоню” [8: 127] (серб-
ське слово „бубамара” означає божу корівку. Авторка обігрує звучання цього слова з 
прізвиськом героїні – Бубочка, Бубі – комашка, кузька – прим. перекладача). 

5) Окремим різновидом труднощів перекладацької діяльності є передача ламаної 
сербської мови однієї з дійових осіб, яка розмовляє з німецьким акцентом:  „…ona bi 
se hvatala za glavu i brundala: Mein Gott, može li se, überhaupt, snati koja jesik ovaj  mali 
devojka pričaš” [7: 94], „...вона хапалася за голову й буркотала: Mein Gott, чи можна 
überhaupt, визначити якою мофою цей маленький дівчинка розмовляєш!” [8: 97-98]. До 
речі, як свідчать дослідники, „на лексичному рівні знаходимо велику кількість особли-
востей, що вирізняють чоловічі й жіночі варіанти перекладу. Вельми часто в жіночих 
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варіантах зустрічається додаткова конотація, додаткові відтінки смислу тих слів, котрі є 
нейтральними не лише в чоловічих варіантах перекладу, а й в оригіналі” [2: 170].

Таким чином, в інтелектуально-психологічному романі В. Оґнєнович  „Перелюбни-
ки”, який здебільшого побудований на різних видах діалогів, та в його перекладі україн-
ською мовою,  досліджувані експресивно забарвлені verba dicendi та їхні функціональні 
замінники в контексті активно використовуються для введення прямої мови, в серед-
ині самого мовленнєвого акту, для так званого „перемикання” реплік персонажів тощо. 
При цьому найбільшу питому вагу мають  діалоги, в яких героїня звертається сама до 
себе або переповідає зміст діалогів інших дійових осіб. У таких пасажах часто-густо 
спостерігається транспозиція значення претеритальних форм дієслова або використан-
ня кондиціоналу презенса, футура І у значенні минулого часу. Семантико-експресивний 
потенціал дієслів мовлення ще яскравіше розкривається в перекладі спорідненою укра-
їнською мовою, хоча при цьому перекладачеві доводиться користуватися різними ви-
дами перекладацьких трансформацій, як-от: заміна морфологічних форм іншими; зміна 
пунктуаційного й експресивного оформлення  діалогів; додавання – пояснення специ-
фічно сербських реалій, деяких слів, котрі в українській мові (на відміну від сербської) 
ще недостатньою мірою асимілювалися, тлумачення значення термінів з різних галузей 
психології та медицини, адекватна передача гри слів, ламаної сербської мови тощо.
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Торшина Л.М., Носкова А.Е.

(Одесса, Украина)

ЗначЕниЕ СЛоварЯ в Формировании ЯЗЫКовой  
КомПЕтЕнЦии и КоммуниКаЦии иноСтраннЫХ СтудЕнтов

У статті аналізуються проблеми використання на заняттях в іншомовній аудито-
рії термінологічного словника сфери «Морське право».

У статті запропоновано опис роботи над лексичною темою, яка містить мовну і 
словникову програми.

Ключові слова: сучасна лексикографія, словник, лексичний масив, стаття «Архіпе-
лагові води», рівень мовного знання, система завдань, виключна (морська) економічна 
зона.

В статье анализируются проблемы использования на занятиях в иностранной ауди-
тории терминологического словаря сферы «Морское право».

В статье предложено описание работы над лексической темой, которая содержит 
речевую и словарную программы.

Ключевые слова: современная лексикография, словарь, лексический массив, статья 
«Архипелажные воды», уровень языкового знания, система заданий, исключительная 
(морская) экономическая зона.

The article analyzes the problems of the usage of the terminological vocabulary «Maritime 
Law» during lectures in a foreign auditorium.

Key words: modern lexicography, vocabulary, of massive lectures, the article “archipelagic 
waters”, the level of language knowledge, system of tasks, the exclusive (maritime) economic 
zone.

Формирование образованного человека, личности, способной ориентироваться в 
многообразном современном мире, способной приобретать знания и пополнять их в те-
чение всей жизни, предполагает высокий уровень культуры, в том числе  культуры язы-
ковой, речевой, коммуникативной.

Исключительная роль в становлении образованного человека принадлежит словарям.
Лексикография на современном этапе занимает особое место как в лингвистической 

науке, так и в практике преподавания.
По точному замечанию В.В. Морковкина, словарная продукция — это «главное, чем 

лингвистика отчиты вается перед обществом» [1: 33].
©   Торшина Л.М., Носкова А.Е., 2012

КуЛЬтуроЛогічний ПідХід до виКЛаданнЯ мови і ЛітЕратури
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 Лингвистическая наука конца XX — начала XXI века стремится воп лотить в сло-
варной форме — наиболее удобной для фиксации знаний о языке и речи — все аспекты 
накопленной и переработанной научной информации.

Четкость структуры, строгость представления всех аспектов семантики языковых 
единиц в словаре дают возможность пользоваться каждым его фрагментом как элемен-
том системы. Практическая лексикография обеспечи вает обучение языку, описание и 
нормализацию языка, межъязыковое обще ние, научное изучение языка. Лексикография 
ищет наиболее оптимальные и доступные для восприятия потребителя словаря спосо-
бы словарного пред ставления всей совокупности знаний о языке. Основной принцип 
практиче ской лексикографии — «максимум информации на минимуме места — без 
ущерба для интересов читателя» [2: 4] – делает словарь универсальным инстру ментом 
познавательной деятельности.

Словарь как уникальный объект научного труда лингвистов занимает важное место в 
формировании культурного члена общества. Сегодня все больше осознается роль слова-
рей в духовной жизни народа, в осмыслении его культурного наследия.

В связи с внедрением компьютерных технологий очертания современной лексико-
графии существенно изменились: с одной стороны, появились реаль ные возможности 
осуществления в обозримые сроки масштабных лексико графических проектов, с другой 
— необычайно расширились возможности потребителя словарной продукции. Исполь-
зование машинного фонда позво ляет оперативно решать вечную лексикографическую 
проблему — неизбеж ное отставание любого словаря от реальной современной жизни 
языка, по скольку появляется возможность немедленной лексикографической обработ ки 
и включения в словник любого зафиксированного нового слова. 

Современная лексикография представлена различными типами словарей, удовлетво-
ряющими потребности как носителей языка, так и тех, для кого русский язык является 
неродным [5; 6; 8; 9; 10].

Важным направлением лексикографической работы является создание двуязычных 
словарей. Они в наибольшей степени востребованы обществом, поскольку помогают 
осуществлять языковые контакты между разными наро дами, являются обязательным 
пособием при изучении иностранного языка. «Лексикограф, создающий двуязычный 
словарь, как бы прокладывает огром ное множество путей — дорог, дорожек и тропок 
— между народами. От то го, как точно проложены им эти дороги, дорожки и тропки, 
зависит, пра вильно ли пойдут многие тысячи поверивших ему путников» [2: 4].

Период острого словарного дефицита в последние годы сменился своеобразным 
«лексикографическим бумом», как отмечалось на X конгрессе МАПРЯЛ, отразившим 
как наметившееся осознание ценности культуры, так и расширение прагматических 
запросов пользователей. Сегодня наблюдается не только количественное, но и сущест-
венное качественное преобразование «лексикографического пространства».

Сложившиеся в 80-х годах концепции словарей активного типа — двуязычных и од-
ноязычных — воплощают новые тенденции в лексикографии, связанные, прежде всего, 
с тем, что словарь должен дать конкретные ориентиры для ре чевой практики, во-первых, 
и должен быть адресован конкретным типам пользователей — во-вторых.

Диалог «человек — словарь» является важной формой коммуникативной и познава-
тельной деятельности. При этом необходимо учитывать, что разные группы пользовате-
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лей словарями — ученые-лингвисты; иностранцы, изу чающие русский язык; носители 
языка, будущие юристы, обращающиеся к словарям в поисках ответов на конкретные 
вопросы, возникающие в процес се обучения, в профессиональной сфере и даже в сфере 
досуга; учащиеся, изучающие иностранный язык, — в процессе пользования словарями 
решают принципиально разные задачи.

В. Г. Гак, подчеркивая, что «всякий словарь — прежде всего дидакти ческое, т.е. пред-
назначенное для обучения произведение», следующим обра зом определяет характер от-
ношений между лексикографом и пользователем словаря: «Лексикограф «...» выступает 
как посредник между обществом — коллективным носителем речи — и индивидуумом, 
который, обращаясь за справкой к словарю, как бы задает вопрос лексикографу. Ответы 
лексико графа (носителя коллективного знания) воспринимаются как более или менее 
обязательные предписания для читателя словаря, поскольку словарь предна значен для 
того, чтобы устранить расхождение между индивидуальным зна нием и знанием всего 
коллектива» [3: 12]. Последнее представляется особенно важным в переживаемый сегод-
ня период бурных языковых преобразований, активного пополнения словарного состава 
из разных источников в ситуации все возрастающего воздействия устной речи на все 
языковые стили и жанры.

 С целью формирования языковой компетенции морского правоведа, юриста, для 
решения со путствующих познавательных задач коллективом профессорско-преподава-
тельского состава факультета “Морское право”, кафедры украиноведения ОНМА созда-
ется лексикографическое произведение, обращение к которому призвано интеллектуаль-
но удовлетворить обращающихся к нему [4].

Лексический массив создаваемого труда охватывает основные темы со временного 
международного морского права: международно-правовые осно вы морского права, меж-
дународная классификация морских пространств:

- внутренние морские воды,  территориальное море,  архипелажные воды, приле-
жащие зоны, континентальный шельф, исключительная (морская) экономическая зона, 
воды международных проливов, замкнутые или полузамкнутые моря, воды открытого 
моря, международный район морского дна;

их международно-правовой статус и режим использования как в пределах действия 
национальной юрисдикции, так и за её пределами; особое внимание уделено морскому 
праву Украины, защите в международно-правовом отно шении её государственных инте-
ресов, конкретным правовым актам и документам, юридической природе международ-
ного права. В теме «Сфера действия международного права» важное значение придается 
вопросу о разграни чении пространственных сфер действия международного и нацио-
нального права и др. Все это находит реализацию в словарных статьях.

Терминология сферы «Морское право» в создаваемом русско-украинском словаре 
оформляется по алфавитно-гнездовому принципу: во круг заголовочного (реестрового) 
слова группируются терминологические словосочетания, составляющие гнездо. Сло-
восочетания описываются в опре делённом порядке, по алфавиту. Составители лексико-
графического труда по морскому праву в своих изысканиях остановились на принципе 
размещения лексического инвентаря в алфавитном порядке и в определённой последова-
тельности, предложенном киевским лексикографом Л. В. Мисик [5], с учетом как соб-
ственного лексикографического опыта [6], так и опыта в составлении общепризнанных 
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трудов по юриспруденции [8]. Приведем фрагменты словарных статей лексикографиче-
ского труда по морскому праву. Например, 

Статья АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ выглядит таким образом:
АРХИПЕЛАЖНЫЕ ВОДЫ (греч. архі - 
префикс, что обозначает наи высшую сте-
пень, и пелахоа - море), род. вод., только 
мн.

АРХІПЕЛАГОВІ ВОДИ (грец. архі -пре-
фікс, що означає найвищий ступінь, і 
пелахоа - море), род. вод., тільки множ.

- А.в. государства-архипелага - А.в. держави-архіпелагу
- глубина архипелажных вод - глибина архіпелагових вод
- границы архипелажных вод - кордони архіпелагових вод
- делимитация а.в. - делімітація
- карты а.в. - карти а.в.
- координаты а.в. - координати а.в.
- недра а.в. - недра а.в.
- пересечение судами а.в. - перетин суднами а.в.
- площадь а.в. - площа а.в.
- правовой статус а.в. - правовий статус а.в.
- пределы а.в. - межі а.в.
- прямые исходные линии а.в. - прямі вихідні лінії а.в.
- район а.в. - район а.в.
- ресурсы а.в. - ресурси а.в.
- часть а.вод - частина а.вод
- воздушное пространство над архипе-
лажными водами

повітряний простір над архіпелаговими 
водами

- вход судна в архипелажные воды - вхід судна в архіпелагові води
- международное судоходство в архипе-
лажных водах

- міжнародне судноплавство в архіпела-
гових водах

- мирный проход в архипелажные во ды - мирний прохід в архіпелагові води
- морские коридоры в архипелажных во-
дах

- морські коридори в архіпелагових 
водах

- морское дно под архипелажными во-
дами

- морське дно під архіпелаговими во-
дами

- плавание в архипелажных водах, через 
архипелажные воды

- плавания в архіпелагових водах, че рез 
архіпелагові води

- подводные кабели на дне архипе лажных 
вод

- підводні кабелі на дні архіпелагових 
вод

- постановка судна на якорь в архи-
пелажных водах

- ставлення судна на якір в архіпела-
гових водах

- право мирного прохода судов через ар-
хипелажные воды

- право мирного проходу суден через 
архіпелагові води
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- правовой статус архипелажных вод - правовий статус архіпелагових вод
- пребывание судна в архипелажных во-
дах

- перебування судна в архіпелагових 
водах

- стоянка судна в архипелажных во дах - стоянка судна в архіпелагових водах
- суверенитет государства-архипелага над 
архипелажными водами

- суверенитет государства-архіпелагу 
над архіпелаговими водами

- схемы разделения движения в архи-пе-
лажных водах

- схеми поділу руху в архіпелагових 
водах

- находиться вне архипелажных вод, в 
архипелажных водах

- знаходитись за межами архіпелаго вих 
вод, в архіпелагових водах

- [не] иметь архипелажные воды - [не] мати архіпелагові води

Статья АРХИПЕЛАЖНОЕ ГОСУДАРСТВО имеет такой вид:

АРХИПЕЛАЖНОЕ ГОСУДАРСТВО,
род. государства, ср.

АРХІПЕЛАЖНА ДЕРЖАВА, род. дер-
жави, жін.

- обязанности архипелажного государства - обов’язки архіпелажної держави
- права а. г. - права а.д.
- правила а.г. - правила а.д.
- суверенитет а.г. - суверенітет а.д.
- согласовывать что-л. (права) с ар-
хипелажным государством

- погоджувати щось (права) з архіпелаж-
ною державою

Статья ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ (морская) ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА содер жит в 
себе грамматическую характеристику и словосочетания:

- иностранная и. (морская) э.з. - іноземна виключна (морська) е.з.
- своя и. (морская) э.з. - своя в. (морська) е.з.
- собственная и. (морская) э.з. - особиста в. (морська) е.з.
- и. (морская) э.з. государства - в. (морська) е.з. держави
- и. (морская) э.з. прибережного госу-
дарства

- в. (морська) е.з. прибережної держа ви

- и. (морская) э.з. Украины - в. (морська) е.з. України
- внешние границы исключительной 
(морской) экономической зоны

- зовнішні кордони виключної’ (морської) 
економічної зони

- движение судов по установленным 
фарватерам в исключительной (мор ской) 
экономической зоне

- рух суден за заданими фарватерами у 
виключній (морській) економічній зоні

- делимитация исключительной (мор-
ской) экономической зоны

- делімігація виключної (морської) еконо-
мічної зони
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- деятельность иностранных юриди-
ческих и физических лиц в исключи-
тельной (морской) экономической зоне

- діяльність іноземних юридичних і фі-
зичних осіб у виключній (морської) еко-
номічній зоні

- Закон Украины «Об исключитель ной 
(морской) экономической зоне Украины»

- Закон України «Про виключну (мор-
ську) економічну зону України»

- законодательство исключительной (мор-
ской) экономической зоны

- законодавство виключної (морської) 
економічної зони

- защита морской среды в исключитель-
ной (морской) экономической зоне

- захист і збереження морського серед-
овища у виключній (морській) економіч-
ній зоні

- использование ресурсов в исключи-
тельной (морской) экономической зоне

- використання ресурсів у виключній 
(морській) економічній зоні

- концепция исключительной (мор ской) 
экономической зоны

- концепція виключної (морської) еконо-
мічної зони

- охрана суверенных прав Украины в ис-
ключительной (морской) экономи ческой 
зоне

- охорона суверенних прав України у ви-
ключній (морській) економічній зоні

- правовой режим исключительной (мор-
ской) экономической зоны

- правовий режим виключної (морської) 
економічної зони

- предоставление прав и юрисдикции 
государству в исключительной (мор ской) 
экономической зоне

- надання прав і юрисдикції державі у ви-
ключній (морській) економічній зоні

- проводить научные исследования в ис-
ключительной (морской) экономи ческой 
зоне

- проводити наукові досліди у ви ключній 
(морській) економічній зоні

- защищать, сохранять морскую среду 
в исключительной (морской) эконо-
мической зоне

- захищати, зберігати морське середови-
ще у виключній (морській) економічній 
зоні

- пользоваться свободой судоходства в ис-
ключительной (морской) эконо мической 
зоне

- користуватися свободою судноплавства 
у виключній (морській) економічній зоні

- осуществлять правовой режим в исклю-
чительной  (морской) экономической зоне

- здійснювати правовий режим у виключ-
ній (морській) економічній зоні 

- применять нормы международного мор-
ского права в исключительной  (морской) 
экономической зоне

- застосовувати норми міжнародного 
морського права у виключній (морській) 
економічній зоні

В словарных статьях на русском и украинском языках де монстрируются всевозмож-
ные словосочетания термина или терминологиче ского понятия сферы «Морское право», 
разные по структуре и наполнению, но выполняющие важную функцию — они раскры-
вают в полном объёме и всесторонне понятийный смысл термина, синтагматические и 
парадигмати ческие свойства его как языкового явления. Через разработанную систему 
классификации, типологии и описания терминологических словосочетании в словарных 
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статьях достигается уровень хорошего языкового знания пользо вателей словарём, рост 
их профессиональной компетенции.

Материал словарных статей, упорядоченный перечень словосочетаний позволяет ор-
ганизовать на занятиях по языку лексическую работу над каждой тематической группой. 

Не останавливаясь подробно на содержании упражнений , заметим, что работа над 
каждой лексической темой включает речевую и сло варную программы, которые ак-
тивно взаимодействуют и дополняют друг друга. Система упражнений предполагает 
несколько этапов в формировании лексических навыков. Первая группа упражнений 
предлагает анализ контек стов употребления термина. Вторая группа упражнений рас-
крывает систем ные связи лексических единиц и включает отработку их свободной и 
терми нологической сочетаемости. Третья группа упражнений носит функциональ ный 
характер и предполагает продуцирование речи с использованием актив ной терминоло-
гической лексики темы.

Мы склонны рассматривать создаваемый русско-украинский словарь по морскому 
праву и как одно из средств обучения учащихся, будущих юри стов, профессиональной 
лексике, языку правоведов.

Нельзя не согласиться с тем, что нередко реальный обучающий эффект, получае-
мый от использования словаря, зависит от многих субъективных причин: методических 
взглядов преподавателя на роль и место словаря в учебном процессе, соответствия лек-
сического наполнения учебников и учебных пособий наполнению словаря, доступности 
метаязыка словарных описа ний языковому уровню обучаемых, умения обучаемых рабо-
тать со словарем и т.д. Напрашивается вывод: стремление к максимальной реализации 
обучающего потенциала словаря одновременно является средством повышения качества 
обучения языку в целом.
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оБучЕниЕ иноСтранному ЯЗЫКу С учЕтом 
ЛингвоКуЛЬтуроЛогичЕСКого аСПЕКта

Іноземна мова є для дорослих засобом спілкування з представниками різних країн. 
Лінгвокраїнознавчі знання, які опановує дорослий учень при вивченні іноземних мов, є 
передумовою і гарантією його майбутньої успішної міжкультурної комунікації.

Ключові слова: іноземна мова, культура, лінгвокраїнознавство.
Иностранный язык является для взрослых средством общения с представителями 

различных стран. Лингвострановедческие знания, которыми овладевает взрослый, обу-
чающийся при изучении иностранных языков, являются предпосылкой и гарантией его 
будущей  успешной межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: иностранный язык, культура, лингвострановедение.
For adults a foreign language is a means of communication with the representatives of 

other nations. The knowledge of the country and the language that an adult obtains in the 
course of studying foreign languages enriches his successful communication in future.

Key words: a foreign language, culture, the knowledge of the country and the language.

Согласно лингвострановедческой теории,  язык является зеркалом культуры и её хра-
нителем, а слово – вместилище знаний человека об окружающей его действительности. 
Социокультурный подход к обучению иностранным языкам заключается в том, что ком-
муникативно-ориентированное обучение иностранному языку тесно связывается с ис-
пользованием языка как средства познания мировой и национальной культуры, культуры 
страны изучаемого языка. 

Инновационные технологии в системе дополнительного образования  взрослых 
предусматривают актуализацию творческого потенциала и самостоятельности обучаю-
щихся.  Они направлены на повышение качества подготовки слушателей, которое позво-
лит им адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира.  Лингвострановедческие 
©   Дементьева Т.Г., 2012



496

знания, которыми овладевает взрослый при изучении иностранных языков, являются 
предпосылкой и гарантией его будущей  успешной межкультурной коммуникации.

Среди актуальных методов преподавания иностранных языков  всё бьльшее распро-
странение получает в настоящее время станционный метод. Станциями могут быть сто-
лы с заданиями, плакаты, на которых размещены материалы, а также ноутбук или магни-
тофон, возле которых находятся указания по выполнению задания. Созданная станция 
контроля предназначена для сбора заполненных бланков, таблиц, эссе, составленных 
реклам и иных предполагающих письменное выполнение заданий. Станция отдыха ор-
ганизуется специально для того, чтобы слушатели, быстрее остальных прошедшие все 
станции, могли дополнительно поработать, предпочтительно, с предложенным в игро-
вой форме материалом: просмотр видеороликов по данной теме с выполнением тесто-
вых заданий или прослушивание в аудио-варианте стихотворения по теме с заполнением 
текста с пропусками.

Алгоритм занятия с использованием станционного метода выглядит следующим 
образом: 1. Введение в тему; 2. Образование групп; 3. Объяснение организационных 
моментов работы (прохождение станций в любом порядке; общение между собой только 
на иностранном языке и т.д.); 4. Работа в группах на станциях; 5. Презентация и оценка 
результатов.

 В качестве учебных материалов предлагаются фотографии, плакаты, меню, проспек-
ты, дидактические разработки, компьютерные программы, аудио-, видео/DVD-ролики и 
т.п. Исправление и обсуждение допущенных ошибок предусматривается в  конце всего 
занятия на этапе оценки [1: 14-15].

Рассмотрим вариант применения станционного метода на примере темы «Культур-
ные события Беларуси и Франции: достопримечательности,  праздники, культурная 
жизнь, национальная кухня».

Занятие с использованием указанного метода целесообразно провести на том этапе, 
когда слушатели уже выучили предложенную лексику по данной теме, усвоили необхо-
димые коммуникативные формулы, ознакомились с лингвострановедческой информаци-
ей, касающихся культурных традиций  Беларуси и Франции. Организация такого тема-
тического занятия предусматривает помимо станции контроля и отдыха наличие пяти 
станций.

Станция №1.  В одном конверте собраны фотографии достопримечательностей  
Минска и Парижа. Во втором конверте – карточки с их названиями. Каждая фотография 
имеет номер. Каждая карточка имеет букву.

Задание: определить, какая достопримечательность Минска и Парижа изображена 
на фотографии. Ответы занести в таблицу для ответа, соотнеся номер и букву, например, 
фотография 1 – карточка b.

Цель: наглядно познакомиться с достопримечательностями  Минска и Парижа, 
вспомнить уже знакомые достопримечательности,  узнать и запомнить новую информа-
цию. Новые названия незнакомых достопримечательностей не должны превышать 10%.

Контроль: заполненный бланк относится на станцию контроля.
Станция № 2.  На столе разложены листочки с названиями праздников в Беларуси 

и Франции. 
Задание: разыграть диалог «Особенности праздников в Беларуси и Франции ».
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Цель: развитие навыков ситуативного речевого общения на иностранном языке, ак-
туализация изученного лексико-грамматического и лингвострановедческого материала.

Контроль: преподаватель отмечает на своем листе допущенные ошибки для даль-
нейшего обсуждения на этапе оценки.

Станция №3.  На столе лежат аутентичные проспекты французских/белорусских 
супермаркетов с указанием цен на продукты питания.

Задание: составить список закупок для вечеринки на сумму 50 евро/200 000 бело-
русских рублей. Составить меню праздника с учетом особенностей национальной кухни 
Франции/Беларуси (на выбор).

Цель: актуализация изученного лексического материала, наглядно познакомиться 
с национальной кухней, вспомнить уже выученные названия блюд и запомнить новые. 

Контроль: списки составляются на бланке, бланк относится на станцию контроля.
Станция №4. На столе лежат буклеты с информацией о достопримечательностях 

Беларуси и Франции.
Задание: создать туристический маршрут с описанием указанных достопримеча-

тельностей, а также  культурных (праздники) и кулинарных традиций данных регионов.
Цель: научиться выбирать и обрабатывать главную информацию, расширяя свой 

кругозор и отрабатывая навыки выражения мыслей на иностранном языке.  Отрабатыва-
ется умение работать в команде, общаясь на иностранном языке, умение найти общую 
стратегию.

Контроль: на этапе презентации.
Станция № 5.  На стене висят плакаты «BIENVENUE EN FRANCE!» («Добро по-

жаловать во Францию!») и «BIENVENUE AU BELARUS!» («Добро пожаловать в Бела-
русь!»).

Задание: написать эссе на тему «Mon image de la France» («Моё представление о 
Франции»), «Mon image du Bйlarus» («Моё представление о Беларуси») (на выбор), ха-
рактеризующие французские и белорусские культурные традиции. Время исполнения: 
15 минут.

Цель: закрепление лексического материала по данной теме, обработка лингвостра-
новедческой информации.

Контроль: написанные эссе относятся на станцию контроля.
 После выполнения всех заданий наступает этап презентации, во время которого 

каждая группа представляет описание туристического маршрута. За этим этапом следует 
этап оценки: а) для станции № 1 называются правильные варианты ответов и группы 
сравнивают свои варианты; б) для станций № 2 и № 4 свое одобрение, замечания и по-
желания высказывает преподаватель; в) для станций № 3 и № 5 обсуждаются и сравни-
ваются возможные варианты ответов.

С помощью станционного метода осуществимо максимально эффективное обучение 
иностранному языку с учетом лингвокультурологического аспекта, так как специалисты 
– взрослые обучающиеся должны не только владеть информацией  о важных особенно-
стях социокультурного развития страны изучаемого языка, но и уметь осуществлять свое 
речевое поведение с учетом этих особенностей.
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