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УДК 821.13.01                                    
 Каиржанов А.К.

                                                                                                   (Астана, Казахстан)

ЛингвоСинЕргЕтичЕСКиЕ вЗгЛЯдЫ  
ПроФЕССора СЕргЕЯ БориСовича Бураго

У статті аналізують лінгвосинергетичні погляди професора С.Б. Бураго у зв’язку із 
обґрунтуванням теорії синергетики мовної системи.

Ключові слова: синергетика, лінгвосинергетика, мовна система. 
В докладе излагаются лингвосинергетические взгляды профессора  С.Б.Бураго в свя-

зи с обоснованием теории синергетики языковой системы.
Ключевые слова: синергетика, лингвосинергетика, языковая система. 
The article deals with linguasenergetic view of professor S.B.Burago is connected with a 

substantiation method of senergetic language system.
Key words: senergetic, linguasenergetic, language system.

В настоящей работе предлагаю читателям лингвосинергетические взгляды профес-
сора Сергея Борисовича Бураго, извлеченные мною из его многочисленных работ, по-
священных разным проблемам языка и культуры народов Евразии. Пусть и этот мой 
труд будет представлен в венке замечательному Мастеру славянской и романо-герман-
ской филологии. 

Окружающая действительность и созданная человеком культура, и язык как состав-
ная ее часть, представляют собой целостную динамическую систему, а их элементы 
находятся в изоморфных отношениях и образуют это единство. Такое понимание си-
стемы языка обнаруживаем в работах С.Б.Бураго [1]. Ср., его тезис: «(…) придать всей 
концепции мира динамический характер (…) [язык] находится в динамике постоянного 
развития и вне этой динамической сущности и человека, и мира вообще невозможна де-
ятельность сознания, как, впрочем, и любая деятельность»[1,с.37]. О системности языка 
писали его предшественники: А.А Потебня, Ф.Ф.Фортунатов, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф. 
де Соссюр, А.М.Пешковский, А.Байтурсынов и др.

В 70-х гг. ХХ в. в естественных науках были исследованы динамические, нелиней-
ные, неравновесные процессы в сложных физических системах. Такой подход позже был 
предложен И.Р.Пригожиным и И.Стенгерс [2] для изучения культурных (антропогенных) 
систем, что породило новое научное направление, изучающее наряду с детерминирован-
ными и обратимыми процессами и необратимые процессы и флуктуации, синергетику. 
Отметим, что этот термин образован (от греч. συνεργία), был предложен в 1978г. профес-
сором Штутгардтского университета Германом Хакеном.

ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

©  Каиржанов А.К., 2011
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Методологические принципы синергетики стали разрабатывать в естествозна-
нии И.Р.Пригожин, И.Стенгерс, Г.Хакен, Е.Н.Князева, С.П. Курдюмов, Б.Б.Кадомцев, 
Д.С.Чернавский [1;4], в филологии – С.Б.Бураго, Н.Ф.Алефиренко, А.К.Каиржанов, 
К.И.Белоусов и др.[1;6;7;11]. Считаем, что основные положения синергетики при-
менимы для описания языковой системы, как это представлено в трудах С.Б.Бураго, 
Н.Ф.Алефиренко, К.И.Белоусова и в публикации автора настоящей работы, опублико-
ванной в 2007г.[7]. 

 Согласно идеям синергетики любая система (природная, да и в гуманитарной об-
ласти) предстает в виде неустойчивой (неравновесной), открытой, динамической (нели-
нейной) самоорганизующейся системы. Так, С.Б.Бураго пишет: «Учитывая, что основ-
ной диалектический закон единства противоположностей в статической картине мира 
невозможен, [а] динамика есть воплощенное в реальности время, учитывая также, то 
обстоятельство, что само время дается в чувственном созерцании. Поэтому нам ничего 
не остается, как прийти к единственно возможному выводу: само диалектическое мыш-
ление основывается на синтетической, рационально-чувственной природе человеческо-
го Я и вне рационально-чувственного единства не существует»[Ibid, 38].

Основное свойство развития языка - это синергия его системы, проявляющееся в 
процессе взаимодействия генерации (трансформации) и диссипации, которые структу-
рированы особым образом. Языковое пространство предстает, с одной стороны,- как на-
ращивающий источник (генерация), с другой, как рассеивающий (диссипация). И гене-
рация, и диссипация языковой системы имеют дело с информацией, которая проявляется 
в ситуации диглоссии. 

Г.Кастлер считает, что «информация есть случайный и запомненный выбор одного 
варианта из нескольких возможных и равноправных»[8]. С.Б.Бураго образно подметил 
внутреннюю живую связь «отдельных мыслей [в той или иной информации и эта связь] 
имеет (…) магнетический характер»[Ibid, 47]. 

При описании и исследовании лингвистических единиц разных уровней языка ин-
формация может быть и не случайной, а подсказанной, особенно это проявляется в опре-
деленном дискурсе. В этом случае мы можем говорить о рецепции информации. Такая 
информация представляет выбор, сделанный на основании информации, которую адре-
сант во время дискурса принимает, т. е. рецептирует. Запомненный выбор информации 
необходимо понимать как фиксацию одного из вариантов во время диссипации в речевой 
стихии, т. е. это выбор представляет собой макроинформацию, которую можно отнести 
к любой научной дисциплине.

Итак, принимаем следующее определение – информация есть запомненный выбор 
одного варианта из нескольких возможных и эквиполентных в том или ином дискурсе. 
Если исходить из этого тезиса, то и это определение имеет «магнетический характер». 

Говоря об открытости языковой системы, отметим, что она обладает нежестко-
стью, имеющей признаки асимметрии [3;5;7]. Именно этими качествами язык отлича-
ется от других семиотических систем. Асимметрия системы есть следствие и результат 
«перемешивающего слоя» системы, т. е. ее неустойчивости, вызванной внутренними 
силами самой системы. Это происходит во время «перегрева» (бифуркации) системы, и 
выбор варианта определяется процессом флуктуации, т. е. случайно.
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Таким образом, неустойчивость - доминирующее условие генерации новой ценной 
информации. Является аксиомой, что воспринимать, хранить и транслировать инфор-
мацию можно и в устойчивых системах. Но парадокс синергии системы состоит в том, 
что создавать ценную информацию можно только в условиях неустойчивости системы, в 
структуре которой образуется «перемешивающий слой». С.Б.Бураго указывает, что язык 
в этом случае «нисколько не отчуждается от человека, напротив, является непосредствен-
ной реализацией его сознания, которая опять же на это сознание и воздействует»[Ibid, 
104], что характеризует синергию языковой системы. «Перемешивающий слой» языко-
вой системы это некий хаос. Ср., высказывание Фридриха Ницше: «(…) Надо иметь в 
себе хаос, чтобы родить танцующую звезду» [10 :14]. Перед нами научная метафора, 
которую можно эксплицировать как взаимодействие языка и речи, то есть как взаимо-
действие двух начал любой системы – наращивающего источника и диссипации. «Хаос» 
-- диссипация, которую невозможно устранить, она разлита в самой природе и в то же 
время находится в нас самих, она структурирована особым образом, без нее нет си-
нергии (совокупности противоречивых движений), а значит нет развития, приводящее 
к накоплению энергии в том или ином отрезке развития, приводящее к скачку, позво-
ляющее переструктурировать всю систему на новом уровне эволюции. Так, С.Б.Бураго 
утверждает, что человечество создало доминирующие смыслы культуры и эти смыслы 
являются аксиологическими [1]. Фридрих Ницше указывает, что «изначально человек 
придал ценность вещам, чтобы этим сохранить себя; он дал вещам смысл, человеческий 
смысл. Поэтому и назвал он себя человеком, что стал оценивать»[10 : 51]. Доминирую-
щие смыслы являются неким посредником между человеком и окружающим его миром, 
ибо, как писал Эрнст Кассирер, у человека в результате длительной естественной му-
тации исчезла способность адаптации к изменяющемуся миру. Эту лакуну заполнили 
доминирующие смыслы. Так, появился язык у Homo sapiens sapiens. По-видимому, 
такой прорыв появился благодаря диссипации и этот разумный человек, оценивая 
мир, начал создавать вокруг себя культурную среду. Ср., у Ф.Ницше: «Оценивать – 
значит создавать»[10: 51]. 

Итак, языковая система обладает двумя свойствами, во-первых, динамической на-
правленностью системы, во-вторых, открытостью. Они представляют собой не только 
то, что есть в языке, но и то, что возможно в языке, что и проявляется на первый план 
в речевой стихии. Кроме того, явления генерации и диссипации наблюдаются в каждой 
точке эволюции языковой системы. Обмен информацией происходит на всем протяже-
нии развития системы языка. Ср., удивительное откровение С.Б.Бураго – «Язык (облада-
ет динамической цельностью), что утверждает существование подлинной связи явлений. 
Но если существует эта связь, то невозможна никакая абсолютная обособленность и са-
модостаточность отдельного языкового элемента, и его природа, и возможности могут 
быть выявлены исключительно в контексте, то есть в безусловной связи с другими эле-
ментами языковой или внеязыковой реальности»[1 : 109]. Это и есть контекст «переме-
шивающегося слоя» информации. 

В теории динамических систем рецепция информации представляет собой перевод 
системы в одно определенное, но противоречивое состояние и происходит независимо 
от того, в каком положении она находилась до перевода системы. Не только в языковой, 
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но и в других системах существует так называемое «параметрическое» переключение, 
которое в конечном счете и является рецепцией информации.

Генерация информации – выбор, выполненный системой случайно и переработан-
ный внутренними силами самой системы, т. е. это процессы кодификации и нормиро-
вания языковой системы. В результате данного процесса возникают иерархии уровней 
информации. Отметим, что информация не является ни материей, ни энергией и суще-
ствует только в зафиксированном состоянии языка, которая подразделяется на условную 
и безусловную. Примером условной информации служит диафора, которая по своему 
значению соответствует символу условному и реальному денотату или явления какой–
либо реальности. Безусловной является информация, отражающая непосредственную 
экстралингвистическую сущность. Она не возникает случайно, т. к. рецептируется из 
окружающей человека действительности.

Диссипация и ее структура. Это явление было замечено в 50-70-х гг. ХХв. и изложе-
на в работах И.Р.Пригожина, Д.С.Чернавского [2;5] и.др. Диссипация - это объективная 
данность, элемент саморазвития любой системы, в том числе и языка. Без этого процесса 
не может быть и кодификации языка. Отметим, что если диссипация будет преобладать 
над наращивающим источником, то новые диссипативные структуры не возникнут, а 
языковая система при длительном неустойчивом развитии подвергнется энтропии. Такое 
взаимодействие двух начал позволяет выйти при помощи флуктуации на новую точку 
аттрактора, возникает новое структурирование системы. Кстати, подобную мысль обна-
руживаем у 

 Х.-Г.Гадамера, - в языке не только сохраняется постоянное, но и выражается измен-
чивое [9], т. е. оппозитивное сопряжение генерации и диссипации явление объективное, 
независящее от воли человека, носителя информации. 

Нелинейность системы. Об этом мы писали в работе «Синергия языка» [7]. «Не-
линейность означает многовекторность эволюции системы, когда в устойчивом разви-
тии параметров системы наблюдаются сверхкритические значения, т. е. обнаруживается 
«перегрев» системы, и в этом случае она обладает ещё той силой, при помощи которой 
структурируется иным образом. Такое критическое значение системы называется точкой 
бифуркации (или полифуркации)» [7]. Если система подверглась «перегреву», превзош-
ла критическое значение параметров, то режим её развития качественно меняется, она 
под воздействием флуктуации поднимается на новую точку аттрактора. Так, преодолевая 
энтропийные процессы, реализуется иная тенденция самоструктурирования, самоорга-
низации. Итак, изложенное выше можно представить в виде схемы (рис.1), представлен-
ной автором на страницах сборника «МОВА» [7, С.22].

Таким образом, синергия языковой системы эксплицируется процессом взаимодей-
ствия двух взаимосвязанных начал – генерации и диссипации, т. е. языковое (информаци-
онное) пространство предстает как наращивающий источник и как рассеивающий источ-
ник (генерация и диссипация). Эти отношения, если исходить из концепции С.Б.Бураго, 
отражает диалектический закон единства и борьбы противоположностей. Диссипация 
имеет две фазы развития – диффузия (проникновение) и дисперсия (распространение). 
Именно такое состояние языка и его системы обозначается как нелинейное (дискретное), 
открытое (динамическое) явление. Исследование информационных систем разных яв-
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лений позволяет определить закономерности диссипативных структур, знание которых 
помогает определить процесс надлома любой системы. 

Рис.1. Механизм эволюции языковой системы

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 на схеме, предложенной Д.С.Чернавским [5 : 78]. Из рисунка явствует, 
что на каждой точке эволюции языковой системы возникают «перемешивающие слои»; 
движение в этих слоях происходит не только по вертикали «верх↔ вниз», но и в разные 
хаотические направления, и мы наблюдаем процесс синергии. Об этом свидетельствует 
полисемия словарных статей толковых словарей и употребления лингвистических еди-
ниц в том или ином дискурсе. 

Рис. 2. Образование ступенчатых и «пичковых» структур

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), 
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реализуется иная  тенденция самоструктурирования,  самоорганизации. Итак, 

изложенное выше можно представить в виде   схемы (рис.1), представленной 

автором на страницах сборника «МОВА» [7, С.22]. 
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Рис.1. Механизм эволюции языковой системы 

 Таким образом, синергия языковой системы эксплицируется процессом 

взаимодействия  двух  взаимосвязанных  начал – генерации и  диссипации, т. е.  

языковое (информационное)  пространство  предстает как  наращивающий  

источник  и как  рассеивающий источник (генерация и диссипация). Эти 

отношения, если исходить из концепции С.Б.Бураго, отражает диалектический 

закон единства и борьбы противоположностей. Диссипация  имеет две фазы 

развития – диффузия (проникновение) и дисперсия (распространение). Именно 

такое  состояние  языка и его системы обозначается  как нелинейное 
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 Рис. 2.  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 переструктурирования  структуры во  

время флуктуации. 4. Гармоническая амплитуда  устойчивого развития 

системы. 5. Бифуркация или перегрев системы. 6. Точка аттрактора, где 

начинается переструктурирование  системы в новых условиях.  

 Итак, при образовании «перемешивающего слоя» в континууме 

информации формируется неустойчивое равновесие языковой системы, что 

позволяет появлению предикации новой  информации. Синергия – процесс, 

подвергший семантический  субстрат лингвистических единиц от  

сингулярности (conceptum) к плюральности (conceptus), формируя полисемию 

и бесконечные приращения смыслов. Здесь мы наблюдаем явления 

функционирующего языка. Кроме того, может наблюдаться движение в 

обратном направлении – от плюральности к сингулярности, например, при 

формировании терминосистем метаязыка. В таких  образованиях при надломе 

языковой  системы мы наблюдаем как минимум одно терминологическое 

значение. С.Б.Бураго о таком концепте пишет, что «самый прямой путь к 

содержанию высказывания лежит через образы [представления]»[5: 48], 

которые имплицитно содержат conceptum, а человек использует язык на 

уровне conceptus-a. Приведу еще одно откровение С.Б.Бураго: «(…) язык – это 

поток сознания, и в этом потоке наиболее важно – живое движение смысла. 
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то образуются ступенчатые структуры, т. е. мы имеем дело с новым (гармонической ам-
плитудой) уровнем развития системы. Однако новая информация при этом не образует-
ся, т.к. она возможна только при образовании «пичковых» структур. В этих условиях в 
системе генерируется новая информация. Это происходит в структуре «перемешиваю-
щего слоя»  (см., рис. 2). 

1. Образование перемешивающего слоя во время пичка амплитуды колебания в опре-
деленный момент эволюции языка. 2. Пичковая амплитуда неустойчивости системы. 3. 
Тенденция переструктурирования структуры во время флуктуации. 4. Гармоническая 
амплитуда устойчивого развития системы. 5. Бифуркация или перегрев системы. 6. Точка 
аттрактора, где начинается переструктурирование системы в новых условиях. 

Итак, при образовании «перемешивающего слоя» в континууме информации фор-
мируется неустойчивое равновесие языковой системы, что позволяет появлению пре-
дикации новой информации. Синергия – процесс, подвергший семантический субстрат 
лингвистических единиц от сингулярности (conceptum) к плюральности (conceptus), 
формируя полисемию и бесконечные приращения смыслов. Здесь мы наблюдаем явле-
ния функционирующего языка. Кроме того, может наблюдаться движение в обратном 
направлении – от плюральности к сингулярности, например, при формировании тер-
миносистем метаязыка. В таких образованиях при надломе языковой системы мы на-
блюдаем как минимум одно терминологическое значение. С.Б.Бураго о таком концепте 
пишет, что «самый прямой путь к содержанию высказывания лежит через образы [пред-
ставления]»[5: 48], которые имплицитно содержат conceptum, а человек использует язык 
на уровне conceptus-a. Приведу еще одно откровение С.Б.Бураго: «(…) язык – это поток 
сознания, и в этом потоке наиболее важно – живое движение смысла. (…) понять [дис-
сипативную информацию] – это воссоздать движение смысла чужой речи в собственном 
сознании, то есть осуществить духовную связь говорящего и слушающего. И через эту 
(…) реальную реализующуюся в языке духовную связь людей – пролегает также путь 
познания мира, [используя для этого различные когнитивные модели]»[5 : 55].   
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УДК 82-2
Вірченко Т.І.

(Кривий Ріг, Україна)

діаЛЕКтиКа гЕгЕЛЯ в тЕорії художнЬого КонФЛіКту

У статті мова йде про досвід діалектики Гегеля в побудові теорії художнього кон-
флікту. Для цього осмислені основні тези Гегелевої естетики, які допоможуть гіпоте-
тично сформулювати положення його концепції художнього конфлікту; розглянутий 
вплив романтизму Гегеля на розуміння колізії та конфлікту, звернуто увагу на родові 
особливості.

Ключові слова: діалектика, конфлікт, художній конфлікт, колізія.
В статье идет речь об опыте диалектики Гегеля в построении теории художе-

ственного конфликта. Для этого осмыслены тезисы Гегелевой эстетики, которые 
помогут гипотетически сформулировать положения его концепции художественного 
конфликта; рассмотрено влияние романтизма Гегеля на понимание коллизии и конфлик-
та, обращено внимание на родовые особенности.

Ключевые слова: диалектика, конфликт, художественный конфликт, коллизия.
The article is about the experience in the construction of Hegel’s dialectic theory of artistic 

conflict. These main points of Hegel’s aesthetics help to formulate the position of artistic 
conception of the conflict, taking into consideration the influence of Hegel’s Romanticism on 
understanding of collision and conflict, referred to the generic features.

 Key words: dialectics, conflict, art conflict, collision. 

Побудова цілісного, теоретично-конкретного знання про предмет (наразі ми будемо 
говорити про художній конфлікт) повинна розпочинатися із систематизації існуючих по-
нять і категорій, які передають його зміст. Така систематизація не повинна будуватися 
виключно на досвіді сучасному, а щоразу повертатися до досвіду минулого, адже по-
рядок розвитку семантики категорій відображає історичний порядок розвитку речей. У 
©  Вірченко Т.І., 2011



12

цій розвідці звернемося до досвіду діалектики Гегеля, перед цим розкривши суть методу 
діалектики в античності, оскільки термін був взяти саме звідси і закцентувавши увагу на 
власних перевагах діалектичного методу. 

Діалектика з грецької означає мистецтво аргументації, науку логіки, за Сократом, – 
це мистецтво вести бесіду з метою з’ясувати поняття, за Платоном, – метод пізнання ідей 
[1: 134]. Проте слід думати, що Гегель побачив у цьому терміні глибше, етимологічно 
детерміноване значення (префікс «діа-» означає «через», а все слово – «пізнання через 
виклад»). Усвідомлення нового значення діалектики, за Гегелем, дасть змогу по-новому 
пізнавати явища.

Так, Гегель уважав, що «діалектика … ставить собі за мету розглядати речі в собі і 
для себе, тобто згідно з їх власною природою» [2 (1: 207)]. Ця відповідність природі зна-
йде своє відлуння і в естетичних поглядах філософа, і в його розумінні конфлікту. К. Яс-
перс стверджує, що діалектичний метод «спрямований … на вивчення взаємозв’язків 
між поняттями. Він накидає на вже наявні раціональні висновки своєрідну мережу, у 
межах якої поняття вступають у нові взаємозв’язки» [3: 83]. 

Актуальність вивчення досвіду діалектики Гегеля лежить у двох площинах. З одного 
боку, це важливість самого діалектичного методу (на противагу описовому та схолас-
тично-нормативному) для пізнання суті наукових понять і категорій, а з іншого, – ак-
туальність переосмислення філософії Гегеля, зміст якої тривалий час був затьмарений 
марксистським ученням. Так, Б. Костелянец стверджує: «І все ж гегелівська естетика і, 
зокрема, теорія конфлікту потребує великої уваги. Тут, у цій галузі, необхідна критика 
найбільш тривіальних, але тим не менш поширених забобонів, найважливіші з яких такі: 
а) Гегель не займався проблемою конфлікту, і б) позитивна програма філософа зводиться 
до обґрунтування «безконфліктності», теоретиком якої він нібито був» [4: 6]. Крім цього, 
без вивчення філософії Гегеля неможливе застосування принципу історизму.

Таким чином, постає завдання вивчення засад діалектики Гегеля з погляду теорії ху-
дожнього конфлікту та їх літературознавчої інтерпретації.

Досягнення цієї мети потребує спершу осмислення основних тез Гегелевої естети-
ки, які допоможуть гіпотетично сформулювати положення його концепції художнього 
конфлікту.

Гегель висловлював міркування, що мистецтво повинне відображати життєвий до-
свід. Завдяки цій тезі можна вибудувати цілий ряд інших міркувань: мистецтво харак-
теризується в тісних зв’язках зі сторонами життя суспільства, відповідно й художній 
конфлікт відображатиме суспільне життя. Ця думка знайшла широкий розвиток у літе-
ратурознавстві.

Специфіка літератури вже давно є предметом дискусій. Н. Ференц нараховує п’ять 
теорій: «теорія образної специфіки літератури, теорія предметної специфіки літератури, 
теорія естетичної сутності літератури, теорія ідеологічної сутності літератури, теорія на-
слідування дійсності шляхом моделювання» [5: 86]. За мету в цій розвідці не стоїть про-
аналізувати ці теорії, знайти їх переваги та хиби, але якої б теорії ми не дотримувалися, 
незаперечними є думки на зразок твердження “для поета, для артиста нема нічого гарно-
го ані бридкого, прикрого ані приємного, доброго ані злого, характеристичного ані без-
характерного. Все доступно для його творчості, все має право доступу до штуки” [6 (31: 
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118)]. Але наразі нас більше цікавить відображення таких поглядів на теорії художнього 
конфлікту. Так, Й. Кисельов помічав вплив життєвих соціальних зрушень на природу 
конфлікту [7: 6]. Більшість же зауважень торкаються безпосередньо драматургічного 
конфлікту. О. Горбунова окреслює функцію драматургічного конфлікту: відтворювати 
«сутність життєвих відносин зображеної епохи» [8: 131]. В. Нефед формулює завдання 
драматурга: «обрати для п’єси такий конфлікт, який би засновувався на певних суспіль-
них засадах» [9: 24]. З. Мороз визначає суть драматичного конфлікту: «боротьба проти-
лежно спрямованих сил, у зіткненні яких відбито протиріччя тих чи інших суспільних 
умов життя» [10: 14].

Отже, художні конфлікти повинні наочно передати у вигляді конкретних зіткнень 
загальні життєві конфлікти, стати своєрідною моделлю, відобразити всезагальне через 
індивідуальне. Така позиція зумовлена головною метою мистецтва – передати «виразно 
істотне, а не лише існуюче, не тільки виклад всіх конкретних подробиць існуючого в 
кожному разі, у кожній сцені тощо, що неодмінно робить зображення тьмяним, позбавле-
ним смаку, втомливим»; «Вираз виступає як засіб, запозичений з конкретного світу, щоб 
зробити значення (як абстрактний зміст) доступним уявленню, додати йому наочність і 
чуттєву визначеність».

Обставини, як і характери, філософ бере із дійсності, оскільки фантазія неспромож-
на дати такої ґрунтовної та міцної гармонії, яка існує в реальній дійсності. Це визначає 
основну вимогу до мистецтва, за Гегелем, його істинність, під якою філософ розумів 
справжню художність: «своєрідну силу мистецтва бачать у тому, що воно пробуджує в 
нас почуття, наповнює нашу душу різними життєвими змістами, і викликає переживання 
завдяки оманливій схожості з дійсністю» [11 (1: 53)], тож істинність є й ознакою конфлік-
ту твору художньої літератури.

Мистецтво, за Гегелем, поліціннісне, тож автоматично актуальним стає і визначення 
кола цінностей художнього конфлікту. Наразі можемо припустити, що мова повинна йти, 
як мінімум, про гносеологічну, дидактичну, естетичну, моделюючу, оцінну, гедоністичну, 
катарсистичну, ідеологічну цінності.

Мета мистецтва, за Гегелем, – зображення людини. Учасниками колізій є завжди 
люди: «конфлікт, привід до якого дають зовнішні передумови, по суті, полягає тепер у ха-
рактері» [11 (3: 604)], де під характером Гегель розумів «цільність людської індивідуаль-
ності» [11 (1: 244)]. Ця думка Гегеля не знайшла остаточного прийняття в гуманітарних 
науках. Так, В. Удалов уважає, що «конфлікт є і там, де зображення людей немає» [12: 
71]. Дійсно, кожна наука визначає термін «конфлікт» через власні категорії, тому й існує 
«конфлікт інтерпретацій», «прикордонний конфлікт» тощо, але М. Бахтін довів: «там де 
вивчають людину поза текстом і незалежно від нього, це вже не гуманітарні науки» [13: 
319]. Тому при аналізі твору художньої літератури будемо говорити про антропоцентрич-
ний характер конфлікту.

Дослідники спадку Гегеля стверджують, що погляди філософа на колізію, характер 
тощо цитуються і розвиваються, але поза увагою залишаються питання багаторівневості 
художнього твору, хоча Гегель, перебуваючи на романтичних засадах, убачав у мистецтві 
обмежене коло аспектів, але заклав ґрунт для діалектичного дослідження твору. 

Аналізуючи погляди Гегеля на конфлікт, слід зауважити, що філософ розрізняє колі-
зію і конфлікт.



14

Філософ, визначаючи колізію як «зміну гармонічного стану», вважає, що в її основі 
лежить «порушення», що зумовлює дію, яке обов’язково повинно бути ліквідоване. В ін-
шому місці автор «Лекцій з естетики» висловлює думку, що в основі колізій лежить про-
тиставлення протилежностей, що призводить до протиріччя. Така теза суперечить по-
передній думці, адже порушення – це завжди відхилення, яке не передбачає двох станів, 
сторін тощо. Порушення зазвичай спричиняє вираження конфлікту, але не сам конфлікт. 
Так, у п’єсі В. Герасимчука «Вибори біля панелі», розглядаючи план політичного кон-
флікту, помітно, що погляди народу вкладені в уста Влада Ярівського (завптахофермою, 
редактор колгоспної стінгазети), який заявляє: «Діду Зінько і бабо Федоро, односельча-
ни! Сьогодні голова колгоспу знов обматюкав усіх спочатку в конторі, тоді на козофермі, 
а потім на тракторній бригаді! Вилаяв людей ні за що і заявив, що знімає з усіх половину 
заробітної плати. Усім ясно чому – він зібрався будувати собі ось цю, вже третю, хату» 
[14: 148], – тож ми спостерігаємо порушення етикетних норм, які викликали обурення 
народу.

Протиставлення ж протилежностей спостерігаємо в п’єсі Ю. Іздрика «Білочка (разом 
з Шевою)». У Нього (головної дійової особи п’єси) відбувається боротьба між бажанням 
бути почутим (“він говорить, дедалі більше розпалюючись, збиваючись на крик, ніби бо-
ячись, що як його переб’ють, то він уже не зможе продовжувати, ніколи більше не скаже, 
оніміє” [15: 4]) і прагненням самотності, спокою (звичного способу життя – “Тільки хто 
тобі сказав <…>, Що я взагалі хочу бути почутим? Та мені, як хочеш знати, крім святого 
спокою, взагалі нічого не потрібно” [15: 4]). Отже, порушення внутрішнього гармоній-
ного стану породило боротьбу протилежностей, тобто порушення зумовило опір після 
чого має наступити розв’язка колізій.

Пропонує автор і класифікацію колізій. Джерелами колізій визнані «природні момен-
ти», «суб’єктивна пристрасть» та діянні людини, які зумовлені розходженням духовних 
сил. Говорячи про «природні моменти», філософ визначає два підвиди: перший – джере-
лом колізій є негативні фізичні стани, які є наслідком фізичного лиха; другий – колізії, 
породжені зіткненням внутрішньої свободи із а) зовнішніми умовами, які уповільнюють 
саморозвиток, або б) зовнішнім світом задля «відстоювання привілеїв» [11 (1: 214–220)]. 
Отже, помітний поділ колізій на внутрішні та зовнішні. Колізії зумовлені або фізичними 
станами, або духовним самовизначенням.

Гегель проводить розмежування колізій залежно від родів літератури. Філософ ста-
вить завдання: «ми повинні з самого початку встановити різницю між епічними і дра-
матичними колізіями» [11 (3: 440)]. Різниця вбачається в тому, що в драматичному кон-
флікті участь у зіткненні бере внутрішня духовна сила або слабкість. Гегель уважає: «Із 
драми ж, навпаки, виключено будь-який простий плин подій з його чисто зовнішніми 
перешкодами, оскільки зовнішнє не може тут мати ніяких самостійних прав, а повинно 
випливати із самої цілі й внутрішніх намірів індивідів, так щоб випадковості, якщо вони 
і мають місце і, як здається, визначають кінцевий результат, все ж справжню свою осно-
ву і виправдання знаходили у внутрішній природі характерів і цілей, а також колізій і їх 
необхідного розв’язання» [11 (3, 441–442)]. В епічному творі колізія відбувається між 
природною стороною характеру і зовнішніми подіями. У ліричному ж творі постають 
конфлікти духу [11 (3: 512)]. Тобто філософ уважав, що рід літератури має пряму залеж-



15

ність від специфіки другої конфліктуючої сторони, бо першою завжди, у творі будь-якого 
літературного роду, є людина, і відмінність полягає тільки в її боротьбі із зовнішнім чи 
внутрішнім світами.

Незалежно від роду літератури, на думку Гегеля, розрізняються головні та додаткові, 
другорядні за значенням, конфлікти, які засновані на випадковості. 

Зосереджуючи увагу на драмі, важливо врахувати творче опрацювання Гегелем до-
свіду античної та класицистичної естетики, що дозволило йому суттєво просунутися в 
розумінні художнього конфлікту, зокрема порівняно з революційно-нігілістично нала-
штованою ідеалістичною естетикою німецького романтизму.

Згідно з теорією Арістотеля причина дій (зав’язка) – наявність протилежностей, а 
завершується такий розвиток дій розв’язкою.

Горацій у «До Пісонів» рекомендує: «Кожна вистава повинна включати ні більше, 
ні менше – / Рівно п’ять дій, коли зичиш не раз їй побачити сцену» [16: 219]. Ф. Проко-
пович, наслідуючи правила Горація, називає п’ять дій («розділів драматичного твору»): 
«протазис», «епітазис», «катастазис», «у четвертій дії фабула хай близиться до завершен-
ня, що також відноситься до катастазису», «катастрофа» [17: 433].

Гегель вибудовує лінію перетворення відсутності ситуації в дію, яка також міс-
тить п’ять частин: визнання протилежностей → зіткнення → супротив → боротьба → 
розв’язка. Але еволюційність поглядів Гегеля полягає в тому, що він бачить конфлікт не 
статично замальованим у творі, а таким, що розгортається разом з нарацією або розви-
тком драматичного дійства.

Крім цього, випливає ще один висновок: колізія може призводити до протиріччя або 
до конфлікту.

Така увага Гегеля до внутрішнього та духовного може бути пояснена його прина-
лежністю до романтизму, особливістю якого було «протиставлення буденному життю 
високих ідеалів, яких прагне непересічний індивід, схильний до сильних, яскравих пере-
живань, пристрастей, екстазу, уважний до душевних поривів та інтуїтивних осяянь» [18 
(2: 350)].

За спостереженнями Гегеля «достеменним змістом романтичного є абсолютне вну-
трішнє життя, а відповідною формою – духовна суб’єктивність, що осягає свою само-
стійність і свободу» [11 (2: 233)].

Поль Лафарг уважав, що «романтики претендували на те, що в своїх шедеврах вони 
зображають «пристрасті людської істоти, незмінної протягом сторіч» [19: 136].

М-м де Сталь у праці «Про вплив пристрастей на щастя індивіда» стверджувала: «Ох 
і щасливий той народ, та нація,ті людські індивіди, доля яких залежатиме від людей, здат-
них дати волю своїм почуттям» [цит. за 19: 137].

Отже, «було відкрито суб’єктивну індивідуальність, тому часто в основу романтич-
них творів покладені колізії внутрішнього світу, зокрема кохання, трактованого як вищий 
ступінь людського єства, шлях до усвідомлення її самоцінності» [18 (2: 350)].

Виняткову роль Гегель відвів драмі, поставивши її між епосом і лірикою. Гегель ви-
словлює переконання, що конфлікт у драмі займає центральне місце. Якщо ж цей кон-
флікт характеризується простотою, то «найкращим буде стиснути весь час конфлікту аж 
до його розв’язки» [11 (3: 546)].
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Філософ висловлює переконання, що в кожній драмі повинно бути три акти, де в пер-
шому виявляється наявність колізії, у другому – вона розкривається як «живе зіткнення 
інтересів, як поділ, боротьба і конфлікт», а в третьому присутнє необхідне примирення. 
Б. Костелянець стверджує, що існує цілий ряд авторів, які не підтримують думки Гегеля 
про те, що примирення – це обов’язковий і трохи не єдиний спосіб розв’язання конфлік-
ту, адже така розв’язка «не відповідає ні потребам художньої практики, ні теоретичним 
переконанням» [4: 85]. Гегель же обґрунтовував свою позицію тим, що перемога однієї 
із сторін означала б, що ця сторона своїми діями всього-на-всього здійснила свої наміри. 
З цією думкою важко погодитись, оскільки романтизм Гегеля примушував його починати 
з гармонії й повертатися до неї. Руйнування гармонії – причина, першопоштовх, отже, 
твір має прийти до чогось іншого, відповідно – до її відновлення. Реалістичний, модер-
ний і постмодерний методи розширюють коло першопоштовхів, а останні два ще й не 
зобов’язують письменника приходити до чогось іншого, ніж вихідна позиція.

Автор «Лекцій з естетики» вважає, що в розв’язці драми чітко з’ясовується внутріш-
ня сутність конфліктів, це пояснюється тим, що «драма являє собою внутрішній світ і 
його ж зовнішню реалізацію» [11 (3: 540)]. Тут слід говорити про значення конфлікту 
для кожного з його учасників – тобто про суб’єктивний вимір об’єктивно зумовленої 
конфліктності. Конфлікти породжують протиставлення цілей тощо, які прагнуть втіли-
тися в буття.

Таким чином, Гегель переосмислив і сам метод діалектики, надавши йому нового 
значення – пізнання явища в розвитку, розкриття розвитку об’єктивних явищ через ви-
клад, – і завдяки цьому методу зумів побачити логіку розвитку конфлікту в драмі й ви-
окремити його.
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ПЕрЕдумови СтановЛЕннЯ СучаСної нЕйроЛінгвіСтиКи

У статті здійснено огляд досліджень афазії, а також положень лінгвістики попе-
реднього періоду, які стали базою у становленні сучасної нейролінгвістики.

 Ключові слова: нейролінгвістика, афазія, локалізація, асоціаціонізм, динамічна ло-
калізація, глибинні та поверхневі граматичні структури. 

В статье сделан обзор исследований афазии, а также представлений лингвистики 
предшествующего периода, которые стали базисом формирования современной нейро-
лингвистики.

Ключевые слова: нейролингвистика, афазия, локализация, ассоциационизм, динами-
ческая локализация, глубинные и поверхностные грамматические структуры. 

The paper deals with an overview of aphasia research and the linguistic statement of the 
preceding period that influenced the modern linguistics formation.

Key words: neurolinguistics, aphasia, localization, associationism, localism, dynamic 
localization, deep and surface grammatical structures. 

Поворот антропоцентричної парадигми від абстрактного вивчення природи люд-
ської свідомості до фізикалістського пояснення її діяльності став передумовою станов-
лення нової наукової парадигми – нейронауки. Згідно з її підходом, свідомість містить у 
собі саморепрезентацію, де «позначення себе» означає сенсорно-моторну координацію 
контрольних механізмів, складовою яких є перцепція та емоційний обіг. Результатом та-
кого підходу є становлення нової інтегративної галузі в рамках нейронауки – нейролінг-
вістики. 

Одними з перших термін «нейролінгвістика» почали використовувати дослідники із 
паризької «Групи нейропсихології і нейролінгвістики» Д. Коген, Г. Гекаен, Дж. Дубойс, 
датський невролог Ф. Гревел, а також основоположник російської школи нейропсихоло-
гії О.Р. Лурія [1: 7]. Однак тільки в 60-х роках під впливом праць Н.Хомського нейролінг-
вістику було окреслено як окрему дисципліну. 

Сьогодні нейролінгвістика визначається як галузь науки, яка вивчає співвідношен-
ня мови і комунікації з різними аспектами функцій мозку [2: 3]. Її завданням є розгляд 
психофізіологічних умов обробки мови в півкулях головного мозку, виявлення центрів 
породження, сприйняття мовлення, а також перетворення внутрішнього мовлення у зо-
внішнє, і навпаки, виділення складників цього процесу і визначення їх ролі. Важливість 
такого спектру дослідження мови полягає у розкритті фізіологічних аспектів її природи. 

ПСихоЛогіЯ мови і КуЛЬтури

©  Лялька О.М., 2011
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На жаль, в Україні проблеми нейролінгвістики є ще мало розкритими. Серед вітчиз-
няних дослідників у цій галузі слід відзначити працю О. Горошко «Функціональна аси-
метрія мозку», де дослідниця детально аналізує особливості функціонування лівої та 
правої півкуль у породженні і сприйнятті мовлення, а також указує на гендерні та вікові 
особливості функціонування мозку. У зарубіжній науці нейролінгвістика сьогодні актив-
но розвивається як окрема інтегративна галузь. Особливий вплив на її становлення мали 
праці П. Брока, К. Верніке, Л. Ліхтгейма, О.Р. Лурія, серед лінгвістів важливе значення 
відіграли праці Ф.де Соссюра, І. Бодуена де Куртене, Р. Якобсона, Н. Хомського та ін. 

З огляду на те, що у вітчизняному мовознавстві нейролінгвістика ще не знайшла 
свого належного розвитку, пропонуємо здійснити огляд досліджень афазії, а також по-
ложень лінгвістики попереднього періоду, які стали передумовою становлення сучасної 
нейролінгвістики як інтегративної галузі науки. 

вплив досліджень афазії на становлення нейролінгвістики
Ще у кінці ХІХ століття французький анатоміст Джон Галл для того, щоб виявити 

локалізацію психічних функцій у головному мозку, почав аналізувати мовлення 27 ві-
домих осіб. У результаті проведених досліджень він виявив білатеральну локалізацію 
їхніх мовленнєвих здібностей у фронтальній лобовій зоні кори головного мозку, в одній 
з яких відбувалося породження мовлення, а в іншій – запам’ятовування слів [2: 15]. Після 
численних критичних закидів щодо твердження про локалізацію мовленнєвих і психіч-
них функцій у корі головного мозку, висунутого Дж. Галлом, через нібито неможливість 
поєднання психічного і фізичного 1861 року французький дослідник Пауль Брока пре-
зентував свою теорію, що базувалася на симптомах і розтині мозку пацієнта «Тана» (на-
зва пояснюється тим, що внаслідок втрати здатності говорити цей пацієнт на будь-яке 
звернення до нього відповідав «тан, тан», хоча він розумів майже все, що йому гово-
рили). Одержані дані дозволили П. Брока стверджувати, що моторний апарат мовлення 
пов’язаний з маленькою зоною в корі головного мозку навпроти прецентральної звивини 
на рівні тріангуляріса і оперкуляріса [3: 46]. Цей тип ураження мовлення називають мо-
торною афазією, або афазією Брока. Однак невдовзі після відкриття П. Брока у 1874 році 
німецький дослідник Карл Верніке виявив, що асоціативна зона першої скроневої звиви-
ни прямо з’єднана з первинною сенсорною корою і відповідає за сприйняття мовлення 
[3: 51], а ураження цієї зони зумовлює втрату сприйняття мовлення. Цей тип ураження 
називають сенсорною афазією, або афазією Верніке. 

Провівши паралель з даними Брока, Верніке констатував наявність декількох субти-
пів синдромів афазії, кожен з яких був результатом уражень різних зон мозку, що, на дум-
ку дослідника, доводило інтегративний характер мовленнєвої діяльності. Це спонукало 
вченого до заперечення чіткої локалізації мовленнєвих функцій і розгляду їх під кутом 
зору асоціативної діяльності.

1885 року інший німецький дослідник, Л. Ліхтгейм, проаналізувавши підхід Брока та 
Верніке, став прибічником поглядів Верніке і продовжив розвивати його ідеї. Він пере-
рахував усі синдроми афазії, базовані на конекціоністській (асоціативній) моделі мови і 
мозку, і розробив модель мовленнєвої діяльності, яку згодом адаптували Д. Бенсон та Н. 
Гешвіндт і у 1971 році на її основі заклали підґрунтя для становлення школи нейролінг-
вістики в Північній Америці (Бостонської школи). 
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Окрім відкриттів, запропонованих Брока, Верніке і Ліхтгеймом, у ХІХ ст. було зро-
блено значний внесок у розуміння фізіопатології афазії, розпочатий  М. Беларже (М. 
Беларже ще за тридцять років до П. Брока виявив локалізацію мовлення в лівій півкулі 
головного мозку [5: 191]), а потім продовжений і доповнений Г. Джексоном, відомий як 
принцип Беларже-Джексона. М. Беларже виявив, а Г. Джексон згодом підтвердив, що в 
окремих випадках пацієнти не можуть вимовити певного слова, коли вони хочуть його 
сказати, навіть якщо концентрують усю свою увагу на ньому, але через мить вони мо-
жуть вимовити його мимовільно, тому доречного тут говорити не про втрату мовлен-
нєвих здібностей у таких пацієнтів, а про втрату навмисної моторної дії і домінування 
мимовільної [5: 191]. У ХХ ст. принцип Беларже-Джексона активно використовувували 
Ф. Лермітт та Т. Алажоуанін. 

Поруч із західною традицією нейролінгвістика має свої передумови у Росії. Її пере-
думовою була теорія рефлексів та ідея про динамічну локалізацію функцій вищої нерво-
вої діяльності І.М. Сєчєнова та І.П. Павлова з одного боку та розмежування внутрішньо-
го і зовнішнього мовлення Л.С. Виготського, з іншого. На основі детального аналізу ідей 
російський дослідників: І. Сєчєнова, І. Павлова, Л. Виготського; західних дослідників: 
П. Брока, К. Верніке, Л. Ліхтгейма та Н. Хомського, а також О.Р.Лурія розробив:

1) теорію динамічної локалізації; 
2) модель кодування та декодування мовленнєвих функції;
3)  принцип первинного дефекту;
4)  факторний аналіз обробки мови у мозку,
виявив синтагматичні та парадигматичні зв’язки у мові і їхнє співвіднесення з ді-

яльністю мозку. Згідно з його підходом, різні субфункції локалізовані в різних частинах 
мозку, але вони мусять поєднуватися між собою для того, щоб досягати більш складних 
функцій, які можуть бути виконані різними способами [4]. Уведені О.Р. Лурія ідеї стали 
провідними у становленні сучасної нейролінгвістики. 

Як видно з наведеного аналізу, дослідження афазій дозволи виявити:
1) локалізацію моторної функції мовлення;
2) локалізацію сенсорної функції мовлення;
3) динамічну локалізацію в корі головного мозку,
а також розробити: 
4) першу модель обробки мови в мозку;
5) поняття мовленнєвої компетенції з умисними і мимовільними моторними діями;
6) синтагматичні та парадигматичні зв’язки у мові і їх співвіднесення з мозковою 

діяльністю;
7) факторний аналіз обробки мови у мозку,
які стали важливим категоріальним апаратом у становленні сучасної нейролінгвіс-

тики.
Лінгвістичні передумови становлення сучасної нейролінгвістики
Великий вплив на становлення  сучасної нейролінгвістики мали праці Ф. де Соссю-

ра, І. Бодуена де Куртене, Празького лінгвістичного гуртка, а особливо ідеї Р.Якобсона, 
а також праці Н. Хомського. Розглянемо положення кожного з них, які стали базовими 
лінгвістичними компонентами у становленні нейролінгвістики. 
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Положення Ф. де Соссюра мали не лише великий вплив на формування подальших 
ідей Празького лінгвістичного гуртка, породжувальної граматики Н. Хомського, але й 
знайшли своє чітке застосування у нейролінгвістиці. Найбільше значення мала ідея Ф. 
де Соссюра щодо розрізнення мови і мовлення, згідно з якою він розглядав мову як пси-
хічне явище, що міститься в мозку людини, а мовлення – як психофізичне явище, що 
перебуває у фізичному середовищі [6: 196]. Наступною важливою ідеєю було виділення 
синтагматичних та парадигматичних зв’язків у мові. Останнім важливим положенням 
була теорія бінарності лінгвістичного знака, згідно з якою знак поєднує не річ і назву, а 
поняття і акустичний образ [7: 87]. 

Не менш важливе значення мали праці І.Бодуена де Куртене. Як і Ф. де Соссюр, він 
розрізняв мову і мовлення, а також парадигматичні та синтагматичні зв’язки в мові, од-
нак у своєму підході він керувався переважно функціональними аспектами, а не струк-
турними. Розрізняючи мову і мовлення, І.Бодуен де Куртене наголошував на динаміці 
породження і сприймання мовлення. 

Особливе значення на подальші нейролінгвістичні дослідження мала теорія фонеми 
І.Бодуена де Куртене, де він розрізняв звук як змінне фізико-акустичне явище і фонему 
як стійке уявлення про звук (психічний еквівалент звука) [6: 221]. Згодом на основі цьо-
го положення у нейролінгвістиці було розроблено обробку фонологічного рівня мови в 
мозку. 

Слід зазначити, що І.Бодуен де Куртене був першим дослідником, який звернув увагу 
на важливість досліджень афазії у лінгвістичному контексті. 

Взявши ідею структуралізму від Ф. де Соссюра та принцип функціоналізму від 
І.Бодуена де Куртене, представники Празького лінгвістичного гуртка зробили свій ва-
гомий внесок у становлення нейролінгвістики. Одним з основних положень, які згодом 
були втілені у нейролінгвістиці, було твердження В.Матезіуса про темо-рематичні від-
ношення та актуальне членування речення. Однак найбільше значення для становлення 
категоріального апарату сучасної нейролінгвістики мали праці Р.Якобсона. Саме він був 
першим лінгвістом, який вперше системно підійшов до розгляду афазій під лінгвістич-
ним кутом зору. Аналізуючи, з одного боку, положення Джексона, про те, які саме мов-
ні аспекти порушуються при афазії, а з іншого, – лінгвістичні інструменти, які беруть 
участь у мовленнєвому процесі, Р. Якобсон стверджував, що досягнення структурної 
лінгвістики дають ефективні інструменти і методи для вивчення мовленнєвих розладів, 
а аналіз розпаду мовленнєвих моделей за типом афазії  може розкрити перед лінгвістом 
загальні закони про мову в новому освітленні [8: 111]. Окрім цього, Р.Якобсон, як і Ф. де 
Соссюр та І. Бодуен де Куртене, звертав увагу на важливість синтагматичних та пара-
дигматичних відношень у мові, однак на відміну від своїх попередників він був єдиним 
лінгвістом,  який розглядав явище афазії в синтагматично-парадигматичному контексті. 

Лінгвістом, під безпосереднім впливом ідей якого сформувалася нейролінгвістика, 
є Ноам Хомський (Чомскі). Раціонально поєднуючи ідею універсальної граматики Пор-
Рояля, антропоцентричний підхід до мови В. фон Гумбольдта, ідею структуралізму Ф. де 
Соссюра та положення дискриптивної лінгвістики, Н. Хомський розробив теорію транс-
формаційної граматики, у якій чітко виділив три компоненти: синтаксичний (нескінченна 
кількість абстрактних формальних об’єктів; речення), фонологічний (фонетична форма 
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речення) та семантичний (семантична форма речення), де фонологічний та семантичний 
визначають синтаксичний компонент [9: 20]. Отже, синтаксичний компонент, на думку 
Н. Хомського, має вказувати для кожного речення на: глибинну структуру (яка визначає 
його семантичну репрезентацію) і поверхневу структуру (яка визначає його фонетич-
ну інтерпретацію) [9: 20]. Розглядаючи співвідношення між внутрішньою і зовнішньою 
структурами, Н.Хомський вводить поняття трасформаційного субкомпонента, завданням 
якого є переводити внутрішню граматичну структуру в поверхневу. Саме в нейролінг-
вістиці наявні інструменти, які дозволяють простежити діяльність трансформаційного 
субкомпонента, а відтак і перехід від внутрішнього мовлення до зовнішнього, і навпаки. 

Загальну теорію біологічної бази мови, побудовану на працях Н.Хомського, презен-
тував Ерік Леннеберг у 1967р., тим самим вплинувши на становлення подальших ідей у 
лінгвістиці та психолінгвістиці. Е.Леннеберг зазначив: 

1) мова визначається вродженими, специфічно видовими, біологічними особливос-
тями. Це робить певні особливості людської мови універсальними;

2) онтогенетичний розвиток зумовлює становлення здатності людини до мови до де-
сяти років; 

3) лише контакт з оточенням породжує здатність людини до гри через функціонуван-
ня як «спускового гачка» вродженого механізму [2: 30].

Своїми висновками Е.Ленненберг ще раз наголосив на наявності біологічних чинни-
ків мови, які є вродженою особливістю всіх людей, але можуть реалізуватися лише за на-
явності соціального оточення і до певного віку (10 років). Це було останнім поштовхом 
на шляху трансформації у 1960-х рр. поняття нейролінгвістика  в окрему наукову галузь.

Здійснений огляд засвідчує, що дослідження афазіології та лінгвістики попереднього 
періоду стали базою у становленні двох провідних шкіл нейролінгвістики:

1.  Бостонської, сформованої на традиціях Верніке-Ліхтгейма, основоположниками 
якої є Д. Бенсон та Н. Гешвіндт. 

2. Російської, сформованої на основі даних фізіології, психології та лінгвістики, 
основоположником якої є О.Р. Лурія.

Незважаючи на те, що нейролінгвістика належить до новоутворених галузей науки, 
темпи її зростання є доволі стрімкими і сьогодні у рамках цієї галузі виділяють три осно-
вні блоки: 

1) клінічну нейролінгвістику. В основі її досліджень лежать патології мови та афа-
зіологія;

2) експериментальну нейролінгвістику. Дослідження у цій галузі переважно охо-
плюють нейробіологію мови на основі спостереження за поведінкою здорових реципієн-
тів у лабораторних умовах;

3) моделювальну нейролінгвістику. Використовуючи відомості клінічної та експери-
ментальної нейролінгвістики, а також теоретичної, та обчислювальної лінгвістики, до-
слідження у цьому відгалуженні спрямовані на розробку комп’ютерного моделювання 
мови.

Отже, важливість нейролінгвістичного аналізу для загальних лінгвістичних дослі-
джень полягає в тому, що на основі його даних можна розкрити класичну порівневу 
структуру мови у якісно новій площині. З іншого боку, з огляду на експериментальний 
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характер нейролінгвістики, її інструменти дозволяють фактично підтвердити або запере-
чити правдивість уже відомих емпіричних положень про мову. 
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нЕвЕрБаЛЬні ЗаСоБи СПіЛКуваннЯ  
та ангЛомовний художній тЕКСт

Стаття присвячена загальному аналізу засобів невербального спілкування. Нада-
ються приклади невербального вираження емотивності з художніх творів англомовних 
письменників. 

Ключові слова: невербальне спілкування, емотивність, оцінка, оптико-кінетична 
система, паралінгвістика, екстралінгвістика, проксеміка, візуальне спілкування.  

Статья посвящена общему анализу способов невербального общения. Приводятся 
примеры невербального выражения эмотивности из художественных произведений 
англоязычных писателей.

Ключевые слова: невербальное общение, эмотивность, оценка, оптико-кинетичес-
кая система, паралингвистика, эксталингвистика, проксемика, визуальное общение.
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The article is devoted to general analysis of non-verbal communication ways. The examples 
of non-verbal emotions expression from English and American literature of belles-lettres style 
are given. 

Key words: non-verbal communication, emotionality, estimation, optico-kinetic system, 
paralinguistics, extralinguistics, proxemics, visual communication.  

Мова – це основа спілкування між людьми, яка має багато функцій. Перша та основна 
– це інформативна функція, але не слід також забувати, що через мову люди виражають 
не тільки інформацію, а і свій емоційний стан. Говорячи про емотивність, слід вказати, 
що емоція надає оцінку тій чи іншій ситуації, образу, літературному герою. Розглядаючи 
таке лінгвістичне явище, як емотивність, слід зауважити, що цій проблемі присвячена 
значна кількість праць, однак вона залишається недостатньо розробленою, багато питань 
залишаються відкритими та спірними. У лінгвістиці не існує повного й однозначного ви-
значення поняття емотивності. В.І. Шаховський визначає емотивність як іманентно при-
таманну мові семантичну якість виражати системою своїх засобів емоційність як факт 
психіки, відображені в семантиці мовних одиниць соціальні та індивідуальні емоції [1: 
23]. І.М. Літвінчук називає емотивністю “результат інтелектуальної інтерпретації емо-
ційності, що транслюється в мові та мовленні” [2: 1]. 

Способом передачі емоційності та оцінки можуть служити вербальні (конкретні сло-
ва, вирази, фрази, цілі граматичні або синтаксичні структури) або невербальні засоби 
(міміка, жести, наголос, інтонація, темп та тембр голосу або виразу). У цій статті ми 
поговоримо саме про останнє, тому що  слід пам’ятати, що спілкування не вичерпується 
усними або письмовими повідомленнями, а отже і емоції можуть передаватися не тільки 
мовними засобами [3:1; 4: 25]

Окрім мови, спілкування може здійснюватися за допомогою мови тіла. Воно ведеть-
ся протягом тисячоліть, але предметом досліджень та уваги стало недавно. У кінці XX 
ст. виникла нова наукова дисципліна, у світі з’явилися спеціалісти з невербального спіл-
кування. Предметом вивчення цієї дисципліни є поведінка людей у різноманітніших си-
туаціях. Ці спостереження допомагають краще зрозуміти інших, самих себе і на основі 
отриманих знань зробити спілкування людей більш ефективним. Хоча вербальні симво-
ли (слова) — основний наш засіб для кодування ідей, призначених до передачі, ми ви-
користовуємо і невербальні символи для трансляції повідомлень. У невербальній кому-
нікації використовуються будь-які символи, крім слів. Найчастіше невербальна передача 
відбувається одночасно з вербальною і може чи підсилювати чи змінювати зміст слів. 
Обмін поглядами, вираження обличчя, наприклад, посмішки і вираження несхвалення, 
підняті в здивуванні брови, живий чи зупинений погляд, погляд з вираженням, схвалення 
чи несхвалення — усе це приклади невербальної комунікації [5: 19]. Є багато різновидів, 
невербальної комунікації, один з яких формується тим, як ми вимовляємо слова. Мається 
на увазі інтонація, модуляція голосу, плавність мови і т.п. Як відомо з досвіду, те, як ми 
вимовляємо слова, може істотно змінювати їхній зміст 

Усі невербальні засоби спілкування можна описати декількома системами. Це: 1) 
оптико-кінетична система — жести, міміка, пантоміма, рухи тіла (кінесика); 2) паралінг-
вістична система — вокалізація, діапазон та тональність голосу; 3) екстралінгвістична 
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система — темп, пауза, плач, сміх, кашель тощо; 4) проксеміка — система організації 
простору і часу; 5) контакт очей — візуальне спілкування [6: 130].

Вивченням проблем використання невербальних засобів спілкування займалися ба-
гато вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідження особливостей використання не-
вербальних засобів знайшли відображення в роботах Шаховського В.І., Мороховського 
А.Н., Арнольд І.В., Колшанського Г.В., Верещагіна Є.М., Славової Л.Л. та ін.

Говорячи про невербальні засоби спілкування та способи їх передачі у англомовних 
текстах художньої літератури, слід вказати назву науки, яка саме займається вивченням 
емоцій та їхнім зв’язком із мовою. Одні лінгвісти визначають паралінгвістику як мовоз-
навчу дисципліну, що займається вивченням усіх невербальних засобів, інші звужують 
предмет дисципліни до вивчення лише вокальних характеристик людського голосу. До 
голосових якостей належать ознаки мовлення, що артикулюються, тобто акустичні ха-
рактеристики голосу (тембр, висота, гучність), паузи, інтонація тощо [7: 125]. Невер-
бальне спілкування цінне тим, що воно проявляється, як правило, несвідомо й самодос-
татньо. Тому, хоча люди зважують свої слова, справжні почуття можна прочитати через 
інтонацію голосу, паузи, гучність.

На нашу думку, емоція або оцінка базується на принципі “гарно” / “погано”. Разом із 
позитивною та негативною оцінками виділяють також нейтральну оцінку, деякі науковці 
підтримують точку зору про існування двох типів оцінки – позитивної та негативної, 
оскільки як зазначає Є.М. Вольф, “у разі оцінної кваліфікації об’єкта у якості “точки 
відліку” виступає не нейтральна оцінка, а норма якостей або її оказіональний аналог” [8: 
24]. Ми також будемо звертати увагу тільки на приклади із яскраво вираженими емоція-
ми, які несуть в собі позитивне або негативне емоційне забарвлення. 

метою даної роботи є вивчення основних видів невербального вивчення емоцій та 
наведення прикладів із англомовної літератури, які проілюструють як саме передаються 
емоції завдяки невербальним засобам. 

Досягнення основної мети передбачає виконання наступних завдань: 1) вивчити 
теоретичні засади особливостей використання невербальних засобів; 2) знайти відповід-
ні приклади у літературних творах англомовних письменників. об’єктом дослідження 
виступають  невербальні засоби, які через мову персонажів художньої літератури ви-
ражають їхній емоційний стан, а  предметом дослідження є особливості вживання не-
вербальних засобів в творах англомовних авторів.

Вище ми вже поділили усі невербальні засоби на основні групи або системи. По-
чнемо з першої оптико-кінетичної системи — жести, міміка, пантоміма, рухи тіла (кі-
несика):

“From this minute you are not allowed to enter this room”, Dorian clenched his fists 
angrily. (Wilde, O., The Picture of Dorian Grey, p. 112)

Коли ми стискаємо пальці в куркуля, це є спрямованим усередину рухом, який виро-
бляється з відчутною напругою. Тому можна зробити висновок про те, що відбувається 
активний процес волевиявлення, у ході якого людина як би відвертається від зовнішньо-
го світу і звертається до власного Я. Але куркуль – це і свого роду зброя. Поза зі стисну-
тими куркулями означає концентрацію або агресію, варто встановлювати по супровідній 
її міміці [9: 98]. У нашому контексті Доріан Грей «стиснув куркулі», коли наказував слу-



26

гам ніколи не входити до кімнати із його страшною таємницею, отже, безперечно тут 
показана така емоція як гнів або агресія. 

“How was that? Was it really cool?”. Нe shrug his shoulders…
“Now shut up, bastard, just shut up!” he said with his big stupid face red.
(Salinger, J. D., The catcher in the Rye, p. 54)
У цьому прикладі бачимо одразу дві емоції. Перше – це жест плечима. Скоріш за все 

такий жест може висловлювати те, що людині бракує знань по цьому питанню; те, що 
людина не хоче бути залученою до якоїсь ситуації; або те, що людина хоче продемон-
струвати вибачення. У нашому випадку це може бути небажання продовжувати розмову, 
отже бути залученим до якогось подальшого спілкування. Отже, герой виражає так би 
мовити зневагу до свого опонента, що є прикладом знову негативної емоції. 

Другий жест є мімічним, зазвичай червоне обличчя демонструє гнів та агресію або 
переляк та страх. У нашому прикладі ситуація відбувається перед бійкою головних геро-
їв, тобто скоріше за все це – гнів та агресія. 

Перейдемо до наступного прикладу, який містить вже інші невербальні засоби спіл-
кування та проілюструє вже зовсім іншу емоцію: 

“Have you ever felt the same to the woman?” Catherine asked. He nodded…
(Hemingway, E., A Farewell to Arms, p. 56)
У цьому прикладі кивок головою свідчить про згоду, зазвичай мовою тіла так кажуть 

«так». Тобто жест можна віднести до позитивної емоції. Аналізуючи усі приклади ми 
звертаємо увагу також на національні розбіжності різних культур, тому що мова тіла іно-
ді відрізняється, але у цьому випадку все співпадає. 

“Henry frowned and said nothing”. (Conan Doyle, A., p. 52 Sherlock Holmes)
Знову зустрічаємо жест негативної оцінки, який відноситься до міміки. Опущені або 

похмурі брови – сигнал домінування або агресії по відношенню до оточуючих. У контек-
сті даного художнього твору це свідчить про агресивно налаштованого героя. 

Наступне, що слід зазначити, це паралінгвістична система — вокалізація, діапазон 
та тональність голосу. 

 “Is that what you call happiness? Is that what you call love?” Catherine screamed. 
(Hemingway, E., A Farewell to Arms,p. 55)

“Do they miss me?” she cried ecstatically. (Fitzgerald, S. F., The Great Gatsby, p. 5) 
В обох попередніх прикладах відчуваємо гучний голос, тому що герої збуджені через 

важливі події, які відбуваються із ними у творі. Важко визначити та віднести ці виражен-
ня невербальних засобів до позитивних або негативних емоцій, але безперечно у цих 
виразах присутня певна емотивність.

«How do you get to West Egg village?» he asked helplessly. (Fitzgerald, S. F., The Great 
Gatsby, p. 3) 

“We’ve got to beat them down,” whispered Daisy, winking ferociously toward the fervent 
sun. (Fitzgerald, S. F., The Great Gatsby, p. 7) 

Ці приклади вже не є такими емоційно забарвленими як попередні, вони виражають 
більш спокійну емоцію, у другому випадку, коли героїня прошепотіла щось, це може озна-
чати, що вона не хотіла, щоб хтось сторонній почув її, тобто можемо зазначити тут страх, 
тобто щось негативне. На перший погляд фразу winking ferociously можна віднести до 
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мімічного жесту, який служить для недовірливого контролю, говорить про нав’язливість 
і виражає, мабуть, навіть садизм і агресивність. Підґрунтя його може критися в таємних 
негативних намірах, підступництві або погрозі, але у нашому випадку таке положення 
очей виражає підкреслено роздратування очей, вираженого яскравим світлом. Отже цю 
фразу не можна розглядати як ту, в якій є емоція виражена невербальними засобами. 

 Третя група прикладів відноситься до екстралінгвістичної системи — темп, пауза, 
плач, сміх, кашель тощо; 

Evidently it surprised her as much as it did me, for she yawned and with a series of rapid, 
deft movements stood up into the room. (Fitzgerald, S. F., The Great Gatsby, p. 12) 

С першого погляду ми сприймаємо yawned як вказівку на те, що відбулося щось не 
цікаве і припустити, що героїня нудьгує, але у суміші із різкими рухами, робимо висно-
вок, що героя охоплює занепокоєння і розгубленість. Отже, щоб вірно трактувати невер-
бальні засоби у художній літературі треба ще й звертатися до контексту. 

Передостання категорія прикладів, пов’язана із проксемікою — системою організа-
ції простору і часу: 

«It belonged to Demaine, the oil man.» He turned me around again, politely and 
abruptly. “We’ll go inside.”

Tom Buchanan, who had been hovering restlessly about the room, stopped and rested his 
hand on my shoulder.

Before I could reply that he was my neighbor dinner was announced; wedging his tense 
arm imperatively under mine, Tom Buchanan compelled me from the room as though he were 
moving a checker to another square. (Fitzgerald, S. F., The Great Gatsby, р. 15) 

А. Піз описав норми наближення людини до людини — дистанції, характерні для 
американської культури. На основі чого ми робимо висновок, що порушення оптималь-
ної дистанції спілкування сприймається негативно [9: 209]. У наших прикладах герої є 
друзями та навіть родичами, але вже давно не бачилися, тому, беручи до уваги той факт, 
що ця відстань зменшується, коли спілкуються жінки та збільшується при чоловічому 
спілкуванні, робимо висновок, що один з героїв почувається некомфортно, тому що його 
інтимна зона була порушена.

В останній групі прикладів поговоримо про контакт очей — візуальне спілкування: 
«I’ve got a nice place here,» he said, his eyes flashing about restlessly.
“Oh, I’ll stay in the East, don’t you worry,” he said, glancing at Daisy and then back at 

me, as if he were alert for something more.
Her host looked at her incredulously. (Fitzgerald, S. F., The Great Gatsby, p. 5)
Очі – це «дзеркало душі». . Очі є також важливим виразним органом. Ми інстинктив-

но точно відразу ж визначаємо, які очі дивляться на нас: м’які, ніжні, пронизуючі, тверді, 
колючі, порожні, невиразні, скляні, тупі, що іскряться, радісні, палаючі, холодні, відсутні 
або закохані. Погляд може збуджувати, приковувати, захоплювати [11: 180]. Тому і у ху-
дожньому творі при згадуванні очей ми розуміємо емоційний стан героїв. Так у першому 
випадку eyes flashing about restlessly, розуміємо, що герой збуджений та насторожений, у 
другому він у розпачі, та в останньому не довіряє своєму опонентові. 

Отже, ми проаналізували деякі існуючі групи невербальних засобів і завдяки прикла-
дам довели, що всі вони зустрічаються у текстах англомовної художньої літератури, слід 
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також зазначити що наведені приклади містять як позитивні так і негативні емоції героїв.
Підсумовуючи, можна сказати, що матеріал для дослідження не вичерпано, а тема 

буде актуальною до тих пір, доки люди спілкуються мовою рухів та жестів, тобто ви-
користовують мову невербального спілкування. 
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воПроСитЕЛЬнаЯ Форма вЫражЕниЯ оЦЕнКи 
в руССКих и БЕЛоруССКих ПарЕмиЯх

Стаття присвячена опису прагматичного потенціалу паремій-рогативів та визна-
ченню механізмів формування оцінного сенсу у різних за функціональною направленістю 
питальних пареміологічних одиниць.

Ключові слова: паремія-рогатив, мовець, реципієнт, інтенціональне значення, цін-
ність, оцінка, цінносна орієнтація.

В статье описывается прагматический потенциал паремий-рогативов и определя-
ются механизмы формирования оценочных смыслов в различных по функциональной на-
правленности вопросительных паремиологических единицах. 

Ключевые слова: паремия-рогатив, говорящий, реципиент, интенциональное зна-
чение, ценность, оценка, ценностная ориентация. 

The given article is about pragmatic potential of  interrogative proverbs and mechanisms 
of value senses’ formation in different functional types of interrogative proverbs.

Key words: interrogative proverb, speaker, recipient, intentional meaning, value, evalua-
tion, value orientation.

Обращение к метасообщениям в процессе коммуникации характерно для носите-
лей любых языков и культур. Если принять во внимание мнение О.С. Иссерс, которая 
считает, что коммуникация представляет собой страте гический процесс и его базисом 
является выбор оптималь ных речевых ресурсов [1: 10], то главную причину обраще-
ния к косвенным речевым актам в практике обыденного общения следует усматривать 
в желании говорящего найти лучшую форму для реализации коммуникативной задачи. 
Правда, в этом случае остаётся открытым вопрос, учёт каких факторов позволяет ту или 
иную форму выражения мысли признать лучшей, кроме того, с чьих позиций − адресан-
та или адресата − должна определяться оптимальность этой формы. Очевидно, что как 
от создателя метасообщения, так и от его адресата требуется активизация креативных 
способностей, для того чтобы при использовании косвенных форм передачи информа-
ции в процессе общения коммуникация состоялась. 

Одним из неисчерпаемых ресурсов косвенных сообщений в каждом языке являет-
ся паремиологический фонд. Пословичный текст, как правило, иносказателен и потому 
квалифицируется как метатекст, косвенное речевое сообщение [2: 19]. Однако предме-
том нашего исследовательского интереса является не столько игра на внутренней форме 
вовлечённых в процесс продуцирования паремий лексических средств, сколько игра с 
собственно интенциональными значениями, которая обнаруживает себя при использо-
вании синтаксических конструкций одной коммуникативной направленности в значении 
другой. Обратимся к вопросительным по форме паремиям с тем, чтобы выявить, как про-
©  Ничипорчик Е.В., 2011
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являет себя в таких единицах аксиологическая оценка и в какой мере подобным пареми-
ологическим единицам свойственна функция ценностного ориентирования. В качестве 
объекта исследования были избраны паремии двух близкородственных языков: русского 
и белорусского. 

Наблюдения показали, что вопросительные паремиологические единицы как русско-
го, так и белорусского паремиологических фондов  представляют четыре общих функ-
циональных типа: это паремии со значением эмоциональной реакции на негативные об-
стоятельства жизни; паремии осуждающей функциональной направленности; паремии 
рекомендательного характера; паремии, реализующие вспомогательные диалоговые 
функции.

Очевидно, что паремии со значением эмоциональной реакции на негативные обсто-
ятельства жизни, а это прежде всего паремии-сетования, оценочны по своей сути, ведь 
смысл их употребления заключается в выражении негативных эмоций, вызванных от-
рицательной оценкой чьих-либо действий, событий или обстоятельств [3: 12]. Каким об-
разом выражаются эти негативные эмоции в рогативных формах и как реципиент “рас-
познаёт” в форме рогатива сетование? 

Исследование паремий-сетований в содержательном плане убеждает нас в том, что к 
числу понятийных опор, позволяющих дешифровать скрытое в форме рогатива комму-
никативное намерение говорящего, заключающееся в выражении негативного эмоцио-
нального отношения к факту, относятся инвариантные смыслы, своеобразные когните-
мы (по терминологии Е.И. Ивановой [4: 97]), которые в самом обобщённом виде можно 
представить следующим образом: “Х (было) свойственно обладание негативным”, “X 
свойственно обладание ущербным хорошим”, “Х (было) свойственно переживание не-
гативного”, “Х свойственно отклонение от нормы”, “у Х наблюдается (-лось) отсутствие 
жизненно необходимого”, “для Х невозможно обладание искомым позитивным”. В акси-
ологической картине мира данные когнитемы соотносимы с ситуациями, представляю-
щими негативный полюс, и реальность либо гипотетичность причастности говорящего, 
реципиента или третьего лица к таким ситуациям не меняет аксиологической значимо-
сти последних. 

В паремиях-рогативах упомянутые выше когнитемы вербализуются либо в форме 
делиберативного вопроса − вопроса-размышления, не заключающего в себе ответа и не 
требующего его, либо в форме риторического вопроса, то есть вопроса, заключающего 
в себе ответ; а это означает, что выражаемое в подобных паремиях сомнение по поводу 
причастности кого-либо к негативу, реальности/гипотетичности наличия той или иной 
проблемы является лишь чисто внешним: Бывала ль у тебя беда? [5]; Аль на нашу де-
нежку прах пал? [5]; Или мой канун не отпет? [5]; Неужто я у бога телёнка украл? [6]; 
Разве моя душа лишняя на свете? [5]; Мило волку теля, да где ж его взять? [5]; Жыць 
то жыць, але як веку дажыць? [7]; Ці мая капейка шчарбатая? [8]; Што за вяселле, калі 
няма (ніякага) пахмелля? [8]; Нашто тыя гузікі, калі полы адарваліся? [8]. 

Примечательно, что в случае делиберативного вопроса типа Видал ли ты беду? Те-
рял ли ты жену? [5] сетование может контаминироваться с упрёком, так как говорящий 
намекает на то, что человеку, не являющемуся участником негативной ситуации, трудно 
понять глубину чужих чувств, связываемых с переживанием причастности к негативу. 
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Если вопрос риторический и содержит в себе отрицательный ответ, сетование может 
быть сопряжено с выражением досады по причине безысходности положения либо с 
оправданием как реакцией на упрёк: Дети, дети, да куда ж мне вас дети? [5]; За что 
того любить, кто хочет сгубить? [5]; Что тому святому молиться, который не милу-
ет? [5]; Дзеці, дзеці, дзе вас падзеці: ці ваўкам аддаці, ці сабакам павыкідаці? [7]; Чаго 
б плакаў слеп, каб бачыў свет? [9]; Ці вочы ж драць, колі не хочуць нас браць? [10] ( 
в толковом словаре отмечается, что данная паремия используется как ответ на вопрос, 
почему девушка не выходит замуж, а также в тех случаях, когда кому-либо в чём-то от-
казывают [10: 113]). Однако если в риторическом вопросе о причастности кого-либо к 
негативу заключён утвердительный ответ и субъектами негативного состояния мыслятся 
многие (если не все): Кто беды не бедовал? [5] Над кем лиха беда не встряхивалась? [5]; 
Грех да беда на кого (или: на ком) не живет? [5], то такие рогативы в силу апелляции 
к “смягчающему” обстоятельству − беду переживают многие − служат выражению не 
сетования, а утешения. 

Таким образом, сетования (исходящие от страждущего) направляют внимание 
адресата высказывания на зло, призывая к сопереживанию; а утешения (адресованные 
страждущему) ориентируют получателя информации в обратном направлении − “отвра-
щают” от негатива, мотивируя необходимость отстранённости от переживаний законо-
мерностью проявления зла. 

Есть и такие вопросительные паремии, которые в зависимости от ситуации могут 
использоваться либо как утешения, либо как оправдания: За глаза про кого не говорят? 
[5]; На кого приговор (оплох, расплох, промашка) не живет? [5]; Хто без памылкі век 
пражыве? [11]. И в том и в другом случае, согласно мнению Г.Д. Сидорковой, аксиологи-
ческая модальность взаимодействует с алетической и деонтической. В результате этого 
взаимодействия в паремиях-оправданиях происходит нейтрализация, в паремиях-утеше-
ниях − деинтенсификация негативной оценки, являющейся мотивом развёртывания дис-
курса (см. об этом подробнее [3: 35]. 

Форма вопроса, избираемая для выражения чувств, связываемых с переживанием 
негативных обстоятельств, представляется оптимальной как для передающей, так и для 
принимающей стороны. Такая форма передачи информации отдаляет зло от сетующего, 
так как проявлению зла придаётся характер гипотетичности, а реципиенту даёт право 
выбора (в силу тех же причин, а также в силу интравертности  вопроса) совершения либо 
несовершения ответного коммуникативного хода. 

Что же вызывает у человека чувство досады, заставляет его сокрушаться? Перечень 
антиценностных категорий, проявление которых побуждает человека, с одной стороны, 
искать сочувствия у других людей, с другой стороны, проявлять его, невелик (объясняет-
ся данное обстоятельство тем, что общее количество паремий-рогативов также невели-
ко). Это горе, беда, нищета, одиночество, несчастная доля, несправедливость:  Кто горя 
не знавал? [5]; Не стало свечи, что же зажечи? [5]; На что мягко стлать, коли не с кем 
спать? [5]; Неужто вина моя не прощеная? [5]; Дзе ж дзецца, як вяселле мінецца? [7]; 
Жаніўся б і сёння, але дзе жонка спаць будзе? [9]; Нашто той меч, калі няма чаго сеч? 
[8]; Дзе ж сіраце бацьку браць? [7];  Ці толькі свету, што ў акне? [10]; Што яму законы, 
калі суддзя знаёмы?; Усе дзяўчаты, як цяляты, дык адкуль жа злыя бабы? [7].
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Правомерно ли говорить по отношению к таким паремиям, что они ориентированы 
одновременно и на утверждение каких-либо ценностных категорий? Несомненно, это не 
является их основным назначением, однако осознание того, чтó есть ценность, вынужда-
ет человека сетовать, утешать, оправдываться. Мотивом переживания негативных эмо-
ций в данном случае является невозможность приобщения человека к искомой ценности. 

Существенно отличаются как в плане ценностного ориентирования, так и в плане 
эмоциональной тональности от паремий-сетований, оправданий и утешений паремии-
осуждения, облечённые в форму вопроса. Лень, пьянство, гульба, глупость, зазнайство 
и т.п., являющиеся предметом осуждения в таких паремиях, заставляют носителя нега-
тивных качеств воспринимать критику в свой адрес одновременно и как призыв к тому, 
чтобы корректировать своё поведение. Говорящий при этом рассчитывает на коммуника-
тивную и аксиологическую компетентность реципиента, способного верно интерпрети-
ровать высказывание и понять, какое зло явилось причиной критики и какие категории 
мыслятся в качестве ценностных ориентиров: На что прясть, коли готового страсть? 
[5]; С твоей ли рожей в собор к обедне? [5]; Я вашец, ты вашец, а кто ж хлеба пашец? 
[5]; Пьем, людей бьем; как не живем? [5]; Нашто ў клець іці па муку, калі торба вісіць на 
круку? У ёй і крупы драныя, і кускі ламаныя [12 (2)]; Як гэта робіцца: ты пасьля абеду 
вышаў ды на сьнеданьня хочыш прысьпець? [10]; Ці як адзін адрэзаў нос, дык i другія 
пойдуць рэзаць? [10].

Осуждающие дискурсы в форме вопроса не однотипны с точки зрения ролевых ха-
рактеристик, которыми наделяется лицо, формально осуществляющее запрос информа-
ции, и лицо, к которому обращаются с вопросом. Анализ компонентного состава по-
зволяет различать как минимум три типа вопросов: 1) запрашивающий информацию 
− стороннее лицо, которое обращается к реципиенту, характеризуя его как носителя не-
гативных качеств:  Поехали татары в тар-тарары − так за ними и ты?; Аль тебе в лесу 
лесу мало? Аль в людях людей нет? [5]; Никак голова у тебя не с того конца зарублена? 
[5]; Отец твой − чулок (онуча), мать − тряпица, а ты что за птица? [5]; Спадзяешся ў 
кумы пад’есці, а ці варыла табе кума есці? [8]; Адзін раз схлусіўшы, хто табе паверыць? 
[13]; 2) запрашивающий информацию намеренно отождествляет себя с носителем нега-
тивных качеств и, обращаясь к нему, говорит о нём от первого лица: Я ли не молодец? У 
меня ли дети не воры? [5]; Пьем, людей бьем; как не живем? [5]; Як п’ян, што мне пан? 
а як прасплюся і свінні баюся; 3) запрашивающий информацию обращается с вопросом к 
самому себе, неформально же адресуя этот вопрос носителю негативных качеств: Шелу-
дивого брить − не лучше ль опалить? [5]; Ленивому будень чем не праздник? [5]; Нашто 
козамі сена травіць? [12 (1)]. В рогативах первого и третьего типа негативная оценка 
осуждаемого лица эксплицируется 1) посредством использования лексики с негативной 
оценочной коннотацией для обозначения данного лица либо для обозначения отчужда-
емых / неотчуждаемых объектов, посессором которых выступает осуждаемое лицо; 2) 
посредством приписывания паралогичности характеру поведения в целом / отдельным 
действиям осуждаемого лица; 3) посредством выражения сомнения по поводу рацио-
нальности действий осуждаемого лица. В вопросах второго типа описание негативного 
поведения осуждаемого человека подаётся в форме похвалы; осуществляющий запрос 
информации притворно ставит под сомнение возможность негативной оценки того или 
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иного стереотипа поведения, иронизируя над аксиологической “некомпетентностью” 
осуждаемого лица. 

По доминируюшей эмоциональной тональности паремии-осуждения дифференци-
руются на 1) выражения остро осуждающего характера, в этом случае осуждение гра-
ничит с упрёком, порицанием: А нешто знает собака пятницу? [5]; С твоей ли рожей 
в собор к обедне? [5]; Что ты ходишь да бобы разводишь? [5]; Расковырять, что ль, 
тебе уши-то. Давно, видно, оплеух не едал, так уши залегли? [5]; Стукни по голове мо-
лотом, не отзовется ль золотом?[5]; Адзін раз схлусіўшы, хто табе паверыць?[13]; Па 
чым пазнаць дурнога? [7]; А дзе ж тому малаку, калі колам па баку? [7]; Нашто за-
муж пытаеш, калі хаты не маеш? [8]; 2) выражения, в которых осуждение смягчено 
шутливой, иронической тональностью  и зачастую контаминируется с подтруниванием, 
потешанием: Здравствуйте, мои рюмочки, здорово, стаканчики; каково поживали, меня 
поминали? [5]; Дядя горох, не видал ли ты моих коров? [5]; Что за лихо стало − от 
круп иль от сала? [5]; Что за уряд, чтоб отца, мать не унять? [5]; Что брови-то на-
висли: аль я тебе не по мысли? [5]; Дядюшка Онисим, где твоя Онисья? [5]; Нашто 
мне каня? Сам буду саху насіць [8]; Ой, ці бачыш, Мікалаю, як я жыта падсяваю? [8]; 
Чаму ж не памыліўся ды не схапіўся за гарачае жалеза? [11]; А чаго субоце раней за 
пятніцу быць? [8]; Ці не багата два баравічкі ў капусту? [8]. Сопоставляя те и другие 
паремии-осуждения, мы сталкиваемся с двумя принципиально различными подходами в 
решении вопроса об оптимальности избираемой речевой формы, двумя принципиально 
различными коммуникативными тактиками осуществления стратегической задачи, свя-
зываемой с ценностным ориентированием: одни паремии отражают коммуникативную 
тактику “кнута” в отношении к реципиенту, другие − щадящего “пряника”, правда, с 
горькой начинкой.

Менее конфликтны по отношению к реципиенту информации вопросительные паре-
мии рекомендательной функциональной направленности. Как правило, они содержат в 
своём составе глагольную лексему (реже отглагольное существительное), обозначающее 
то действие, к совершению которого призывает говорящий. Призыв может быть оформ-
лен в конструкциях с безлично-предикативными формами “не пора ли …”/ “не лучше 
ли…”, в этом случае рекомендуемое действие представляется как альтернативное тому, 
которое обозначено в первой части структуры и от которого рекомендуется отказаться: 
Полно браниться, не пора ль помириться (подраться)? [5]; Чем все завтракать, так 
не пора ли пообедать? [5]; Чем старый серп зубрить, не лучше ли новый купить? [5]. 
Призыв может носить запретительный характер, однако при этом вопросительной инто-
нацией окрашивается вторая структурная часть, в которой раскрывается мотив рекомен-
дации: Полно врать, где тебе Куракина знать? [5]. Призыв может быть заключён в кон-
стативе целесообразности / нецелесообразности совершения того или иного действия, 
который мыслится как ответ на риторический вопрос: Доброе молчанье чем не ответ? 
[5] (= доброе молчание − ответ); Что прошло − поминать на что? [5] (= незачем, не 
нужно вспоминать…);  На что за тем гоняться, кто не хочет знаться? [5] На что на 
того сердиться, кто нас не боится? [5] Што даўнейшае ўспамінаць? [11]. 

Возможны и другие варианты выражения рекомендации в форме вопроса, так, на-
пример, в белорусском языке отмечаются конструкции с начальным ці, вводящим наи-
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менование предположительно не совершённого либо предположительно совершаемого 
действия, практическая значимость которого так или иначе мотивирует скрытый совет: 
Ці вас поле насеіна? (“Так, − пишет А.Аксамитов в толковом словаре белорусских по-
словиц и поговорок, поясняя назначение данной паремии, − уговаривают своих близких 
не ссориться, относится друг к другу с уважением и заботой” [10: 113]); Ці ты кпіш, ці 
ты дарогі пытаіш? (это выражение адресуют тому, кто начинает хитрый двусмыслен-
ный разговор [10: 114]); Ці як адзін адрэзаў нос, дык i другія пойдуць рэзаць? (паремия 
используется для урезонивания тех, кто слепо перенимает что-либо, обезьянничает [10: 
293]). 

Весьма эпизодично в русском и белорусском паремиологических фондах представ-
лены рогативы, служащие выражению удовлетворения положением дел в ситуациях, 
которые на самом деле, скорее, оставят человека неудовлетворённым: Лучина с верою 
чем не свеча? [5]; Хлеб-соль е: чаго яшчэ трэба? [11]. Такие паремии тоже носят регу-
лятивный характер. Они рекомендуют довольствоваться малым, ценить то, что есть, и 
ненавязчиво утверждают те незыблемые основы жизни, которые наполняют её смыслом.

Несоменно, паремии-рогативы рекомендательного характера являются выражения-
ми с позитивно значимой прагматической установкой, их регулятивная направленность 
зиждется на признании ценностными таких категорий, как мир, согласие, терпение, ра-
циональность. 

Рогатив может быть использован и с целью предупреждения, и даже угрозы: Те-
перь так, да после-то как? [5]; Ярко лучина горела, да где она? [5]; Ловит волк, а как 
волка-то поймают? [5]; Говори смело: отчего спина засвербела? [5]; А не хочешь ли 
прочитать, что у меня на голицах написано? [5]; Ці ты тыкі відзеў? – Відзеў [10]. Их 
рекомендательный характер связывается с призывом отказаться от той или иной модели 
поведения, правда, зачастую само порицаемое действие, от которого рекомендуется от-
казаться, обозначается метафорически либо вообще не обозначается, представляя план 
ситуативных значений.

Вопросительным паремиям могут быть свойственны и собственно диалоговые функ-
ции, заключающиеся в инициации и поддержании контакта. Паремии-рогативы могут 
использоваться как реплики запроса информации и в том числе как этикетные формы 
запроса информации, связанные с приветствием: Что исхудал? Сам лежал, аль над бо-
лью сидел? [5]; Как живете, можете, поживаете? [5]; Как вас господь бог милует? [5]; 
Каково вас господь перевертывает? [5]; Якім цябе ветрам прынясло сюды? [7]. Запрос 
информации может сопровождаться выражением сочувствия, шутливого отношения к 
тому или иному факту, а может характеризоваться и негативным коннотативным планом 
в случае, когда сопрягается с выражением осуждения, угрозы, урезонивания и т.п.: От-
куда ты явился такой красивый? [6]; Что остробучился, ровно черт на попа? [5]; Что 
зубы ощерил? Аль железо увидел? [5]; Какая блоха (муха) тебя укусила? [6]; Чаго ты на 
мяне ўз’еўся бы сабака? [11]; Што ты бельмы вытарашчыў? [11]; Устаў з левае нагі, ці 
што? [11]; Куды гэта ты накіраваў лыжы? [11]. 

Среди вопросительных паремий есть и такие, которые представлют собой шутливые 
обращения к партнёру по общению и не подразумевают ответной реплики в силу того, 
что являются своеобразными маркёрами стереотипных реакций на тот или факт: Что за 
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шум, а драки нет? [5]; Извозчик, что возьмешь на сажень кверху? [5]; Ці чуў, кум, сон-
ца, ці бачыў гром? [10]. Юмористическая тональность таких вопросительных паремий 
является свидетельством оптимистического восприятия мира теми, кто употребляет их в 
своей речи, и не позволяет квалифицировать подобные выражения как аксиологические 
нули.

Паремии-рогативы могут функционировать и как ответные реплики. И в этом случае 
так или иначе проявляет себя аксиологическая модальность. Есть ответные реплики по-
зитивной коммуникативной направленности: На добром слове кому не спасибо? Доброе 
словечко в жемчуге [5]; Свои люди, сочтемся. Что за счеты между друзьями? [5]. Им 
противопоставлены реплики-парирования, целью которых является девалюация выска-
зывания собеседника: Что кому за дело, что кума с кумом (что девка с парнем) сидела? 
[5]; Что кому за дело до чужого деда (до чужого тела)? [5]; А что мне не выпить – или 
детей у меня мало, или мало кому должен? [6]; Ты сударь, и я сударь, а кто же при-
сударивать станет? [5]; Што каму да тога, што маю каня худога? [7]; Каб усе былі 
разумныя, то хто ж быў бы дурны? [8]; А маладьія пад касцёлам ні сідзяць? (так от-
вечают тем, кто неуважительно отказывается пригласить пожилых людей на работу или 
на какое-нибудь заседание [10: 12]); Ты наша, а я ваша, − а хто ж нам хлеба напаша? 
(говорит малоимущий человек малоимущему, когда тот обращается к нему за помощью 
[10: 99]); Ці ў мяне коз воз, ці дзяцей загарадка? (ответ гуляки на упрёк в расточительстве 
[10: 114]). Парирования в вопросительной форме могут носить и шутливый характер, 
как правило, такого рода коммуникативные единицы отмечаются в составе устойчивых 
диалогических единств: Мама, есці! − Адкуль прышлі весці? (так шутит мать, когда дети 
просят есть [10: 58]); Спасіба. − Спасіба богу і мне, а хазяйцы не? [12 (2)].

Таким образом, практически все функциональные типы вопросительных паремио-
логических единиц имеют отношение к выражению оценки. Оценка является своеобраз-
ным аргументом в речевых актах сетования, утешения, оправдания, осуждения, реко-
мендации, в какой бы форме косвенного сообщения они ни воплощались. И даже те па-
ремии-рогативы, которые реализуют вспомогательные диалоговые функции, характери-
зуются положительной либо отрицательной эмоционально-экпрессивной тональностью. 

Формированию оценочных смыслов в вопросительных паремиях служат как соб-
ственно языковые средства, так и понятийные константы, связанные с представлениями 
человека о положении вещей в аксиологической картине мира. 

Каждый функциональный тип вопросительных паремий в той или иной мере служит 
осуществлению ценностного ориентирования. Оптимальность вопросительной формы 
для осуществления ценностного ориентирования связывается с ненавязчивостью ре-
трансляции знания о ценностях, установкой на игру с интенциональными значениями, 
креативностью, интенсифицирующей действенность высказывания. 
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Фігури наКоПичЕннЯ
в маніПуЛЯтивній СтратЕгії ПоЗитиву

Стаття присвячена дослідженню маніпулятивного потенціалу фігур накопичення. 
Визначено види і функції повторів, до яких удається мовець під час здійснення маніпу-
лятивного впливу. Проаналізовано мовні засоби, що репрезентують повтор і градацію в 
тактиці підвищення значимості  в співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву.

Ключові слова: маніпулятивна стратегія позитиву, тактика підвищення значимос-
ті співрозмовника, фігури накопичення, повтор, багатосполучниковість, градація.

Статья посвящена исследованию манипулятивного потенциала стилистических 
фигур накопления в манипулятивном дискурсе. Определены виды и функции повторов, 
используемые говорящим при манипулятивном воздействии. Определены языковые сред-
ства, которые представляют повтор и градацию в тактике повышения значимости 
собеседника вманипулятивной стратегии позитива.

Ключевые слова: манипулятивная стратегия позитива, тактика повышения зна-
чимости собеседника, фигуры накопления, повтор, многосоюзность, градация.

The article shows the manipulative potential of stylistic accumulation figures. The author 
determines types and functions of repetitions which the speaker uses during realization the 
manipulative influence. The investigation deals with language means which shows the 
repetitions and scale in the tactics of raising the interlocutor necessity of manipulative positive 
strategy.

Key words: manipulative positive strategy, tactics of intensifying the interlocutor import-
ance, figures of accumulation, repetition, conjunctions, gradation.

У сучасному мовознавстві сьогодні спостерігається зростання інтересу дослідників 
до вивчення мови у функціонально-динамічному аспекті. Цим спричинено збільшення 
кількості досліджень із психолінгвістики, соціолінгвістики, прагмалінгвістики. Серед 
останніх помітний пласт становлять роботи, присвячені вивченню комунікативних стра-
тегій і тактик.

Однією з комунікативних стратегій, спрямованих на гармонізацію спілкування, є ма-
ніпулятивна страгія позитиву, яка вченими не виокремлювалась і не була об’єктом мо-
вознавчих студій. Тому вивчення особливостей вербалізації цієї комунікативної стратегії 
є актуальним.

Використовуючи маніпулятивну стратегію позитиву, адресант намагається одержати 
вигоду чи домогтись іншого бажаного результату шляхом повідомлення адресату приєм-
ної для нього інформації. В основі цієї стратегії лежить тактика підвищення значимості 
співрозмовника, суть якої полягає у вираженні прихильності та інтересу до співрозмов-
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ника чи висловленні позитивної оцінки на його адресу чи осіб, із якими він пов’язаний, 
а також щодо предметів, належних йому.

метою статті є дослідження маніпулятивного потенціалу стилістичних фігур нако-
пичення. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: визначити 
види і функції повторів, до яких удається мовець під час здійснення маніпулятивного 
впливу; проаналізувати мовні засоби, що репрезентують повтор і градацію в тактиці під-
вищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву.

Фігурами накопичення постають повтори та градація. Повтор – це дво- або кількара-
зове використання в межах контексту в певній послідовності тотожних чи подібних зву-
ків, слів або їх частин, синтаксичних конструкцій, ужитих компактно або дистантно, для 
досягнення відповідного виражального чи виражально-зображального ефекту [4: 496].

Як стилістичний засіб повтор використовується в різних функціональних стилях 
мови, але найяскравіше репрезентований у художньому стилі, де основною його функ-
цією є посилення експресивно-зображувальних властивостей мови та її художнє увираз-
нення. На зв’язок емоційного мовлення і повтору одним із перших указав Ж. Вандрієс, 
який виводив повтор з емотивної, а не з раціональної мови.

Повтор досліджували О.О. Шахматов, Н.Ю. Шведова, В.Г. Гак, Ю.В. Трубнікова, 
Н.Т. Головкіна, В.І. Єрьоміна, Н.Є. Цвєткова, О.Ю. Корбут, А.А. Мальченко, І.Ю. Коваль-
чук, А.П. Коваль, І.А. Синиця, Н.С. Дужик, О.В. Бекетова, В.І. Охріменко, Л.Б. Пришляк, 
І.В. Соколова, Е.Ф. Маліновський, А.К. Мойсієнко, О.В. Огоновська, О.Є. Пивоваров, 
М.Я. Плющ, С.Я. Скляр, Т.П. Беценко, Н.М. Івкова, З.О. Пахолок, Т.В. Жук, Р. Ріжко та ін. 
Прагматичні особливості функціонування повтору висвітлені в працях Ж.С. Павловскої, 
І.В. Соколової, В.І. Охріменко, Е.Ф. Маліновського тощо.

Існують класифікації повторів за різними критеріями. Так, за мовним рівнем реалі-
зації повтори поділяють на звукові, лексичні, синтаксичні, за формально-семантичним 
вираженням одиниць − повні та часткові, за функціями в мові − композиційні та номі-
нативно-експресивні, за місцем розташування повторюваних елементів – контактні та 
дистантні.

Композиційні повтори мають вигляд анафори, багатосполучниковості, паралелізму, 
епіфори, хіазм. Суть номінативно-експресивного повтору полягає в подвоєнні окремих 
мовних елементів для увиразнення мовлення й посилення вираження емоційного стану. 
Підсилювальний повтор дозволяє увиразнити відтворювану лексему семантикою інших 
слів.

На лексико-синтакcичному рівні розрізняють власне лексичний повтор, синоніміч-
ний повтор, антонімічний повтор, уживання слів-субститутів та перифразів, лексико-
синтаксичний паралелізм тощо.

Функції повтору корелюють із його видом. Так, контактний повтор (безпосереднє 
розташування однієї одиниці після іншої) емоційно і логічно підкреслює важливі за 
змістом слова, дозволяє уточнити та деталізувати зміст тексту, слугує засобом зв’язку 
елементів усередині фрази, а також може використовуватись із метою емфатизації ви-
словлення.

Дистантний повтор дозволяє адресату зосередити свою увагу на певних елементах 
повідомлення, підсилює зміст повідомлюваного, встановлює ієрархію інформаційних 
складових, а також виконує текстотвірну функцію.
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Повтор у маніпулятивній стратегії позитиву інтенсифікує позитивну оцінку. Досяг-
нення впливового ефекту відбувається за рахунок надлишковості: повтор підсилює іло-
куцію експресивів − компліментарних висловлювань та висловлювань, що передають 
позитивне ставлення до співрозмовника.

У тактиці підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву 
домінують безсистемні повтори, чи епізевксис. Тут мають місце контактні повтори, чи 
епімона − кількаразове повторення слова в реченні чи рядку без інтервалу, та дистантні 
повтори.

Епімона порівняно з дистантним повтором є менш частотною. Тут вона представле-
на дієсловами (переважно перформативами (наприклад, схвалюємо, хвалю), дієсловами 
на позначення почуттів (наприклад, люблю, шаную) та дієсловом зі значенням обізнанос-
ті (знаю) і т.д.)), прикметниками (наприклад, радий), прислівниками (дуже, славно, по-
хвально, цікаво, гостро і под.), займенниками (зазвичай особовими ви, ти), іменниками, 
що передають позитивну оцінку, захоплення (чудо, диво і т.п.) чи позначають предмет 
позитивної оцінки (очі, ручки, щедрість і т.д.), а також лексико-граматичними структу-
рами (така красна, що за фігура, так прив’язалася, дуже раді, так занудилась та ін.), 
наприклад: (флірт) ГОСТРОХВОСТИЙ. Для вас, для вас я готовий ціле Дніпро перене-
сти у вашу хату (І. Нечуй-Левицький).

Дистантний повтор у тактиці підвищення значимості співрозмовника репрезенту-
ють: 1) іменники, вжиті: а) як звертання (батьку, товаришу, дівчино, гостоньки і т.п.); 
б) непрямі номінації співрозмовника (краля, королева, викладач, молодець, братове, 
розумниця, знавець, пан, ас, друг і под.); в) на позначення предмета позитивної оцінки 
(убрання, жест, хода, ідея, слова, руки, фігура, дядько і т.д.); 2) займенники (у різних 
відмінкових формах): особові ти, ви, присвійні мій (моя, моє, мої), твій (твоя, твоє, 
твої), ваш (ваша, ваше, ваші), наш (наша, наше, наші), означальні такий, така, таке, 
вказівні цей , ця, ці, це; 3) прикметники (переважно ті, що містять позитивну оцінку, 
позначають емоційний стан, передають ставлення до співрозмовника − добрий, відваж-
ний, гарний, зразковий, інтелігентний, щасливий, достойний, здорові, потрібні, сміливі 
і под.); 4) прислівники (часто, після, вже, дуже, скільки, стільки (в значенні «багато»), 
як, страшенно, похвально, мало, скучно, добре, розумно і т.д.); 5) дієслова, що прямо 
чи опосередковано передають позитивне ставлення до співрозмовника (вірити, знати 
+ [позитивна характеристика співрозмовника], коритися, розуміти, дивитися, любити, 
обирати і т.д.) та дають позитивну оцінку його діям (допомагати, вміти і под.); 6) сло-
восполучення ([іменник + прикметник]; [присвійний займенник + прикметник + імен-
ник]), наприклад: червона вода, чудова людина, людина інтелігентна, моя кохана пані та 
ін.; 7) лексико-граматичні структури (чиста правда, прийде час, що таке, тільки ви, раді 
старатись, як до тата рідного і т.д.). Наприклад: [Агмед-баша зрозумів, що довше годі 
вже зволікати з тим, за чим прийшов. І сказав помалу]: – Я приходжу до наймудрішої з 
жінок Падишаха з великим проханням. Як воно буде в ласці сповнене, остану до смерти 
вірним невольником усіх замислів Твоїх і сина Твого, хай потіхою Тобі буде, о Велика 
Хассеке Хуррем! (О. Назарук); [Він (Псович. – І.Ш.) взагалі вдавав безумно закоханого, 
й княгиня цьому вірила.] – Королево! Чарівна королево! – [бурмотів він патетично. –] У 
вас стільки величі, стільки блиску, стільки чарів сьогодні, що ви більше, ніж королева, 
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більше, ніж усі королеви світу! (В. Гжицький). Відносною нечастотністю характеризу-
ється повтор модальних слів, числівників.

Підсилення й емоційне увиразнення змісту повідомлюваного може досягатися за до-
помогою прозової анафори [1: 230]. Для тактики підвищення значимості співрозмовника 
маніпулятивної стратегії позитиву характерним є анафоричне вживання займенників (як 
у початковій формі, так і в непрямих відмінках): особових (я, ти, ми, ви), означальних 
(такий, який, яке, яка, скільки, що передають значення захоплення, вжитих у ролі частки, 
всі), а також вигуків (вигукова форма О тут домінує), наприклад: (флірт) О ізбранная 
Солохо, О владичице моя! Ощаслив хоч вельми трохи Дні моєго битія! (М. Старицький). 
Приклади анафоричного вживання інших частин мови, зокрема прислівників (мало, до-
бре, як, стільки і под.) у маніпулятивних контекстах менш частотні.

У межах реалізації досліджуваної стратегії має місце і такий композиційний вид 
повтору, як кільцевий, чи рамковий, − за допомогою якого починається і закінчується 
думка. Удаючись до такого повтору, адресант акцентує увагу адресата на тому, що вва-
жає найважливішим для даної ситуації, резюмує сказане, наприклад: (Гармаш просить 
писаря Виговського підписати грамоту на послушенство селян) – Знаю, пане писар, і не 
перший рік знаю. І люблю, і поважаю, і прийде час, коли кричатиму зі всім достойним 
людом славу вам яко гетьману України. Прийде час, Іване, [– сипав слова, як горох ] 
(Н. Рибак).

У робочій картотеці знайдено приклади такого виду повтору, як епанафора, чи ком-
позиційний стик, – стилістична фігура, суть якої полягає в тому, що наступне речення 
починається з елемента, яким закінчилось попереднє, наприклад: (флірт) Мені без тебе 
скушно було <...> Скушно було без тебе (Г. Квітка-Основ’яненко).

Дистантний повтор може мати вигляд усталених зворотів фразеологічного типу (що 
добрі, то добрі; от голова, так голова; ви і тільки ви і под.), наприклад: (автор листа 
схиляє Президента до зміни зовнішньополітичного курсу) Тільки Ви, глибокошановний 
Президенте, сьогодні маєте достатній авторитет і реальну владу в Україні, щоб від-
вернути її з того сакраментального шляху, який веде український народ до прірви загину. 
Повторюю: Ви і тільки Ви! (Ю. Бедзик).

Частотним у маніпулятивній стратегії позитиву є повтор із розширенням й уточнен-
ням. Це переважно має місце тоді, коли мовець відчуває необхідність компенсації інфор-
маційної недостатності або хоче акцентувати увагу співрозмовника на чомусь.

Вибірка з творів художньої літератури містить приклади використання мовцем у 
межах здійснення маніпулятивного впливу фономімезису − фонічного засобу, одного з 
видів звуконаслідування, що має вигляд умовного відтворення звуків довкілля. Такий 
прийом є проявом безпосередності, розкутості, гумору і, часом, дотепності мовця, ство-
рює доброзичливу атмосферу спілкування, інтимізує його. У тактиці підвищення зна-
чимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву фономімезис зафіксовано в 
ситуаціях флірту. Оскільки в ролі номінацій співрозмовника тут часто вживаються пер-
соніфіковані назви, зокрема назви тварин та птахів, то мовцем і наслідуються переважно 
звуки тваринного світу, наприклад: (флірт) – Але цей тиждень! Як його прожити без 
жіночого тепла, ласки <...>. Мур-мур, Вітуся, [– начебто жартома обняв Вікторію за 
плечі Ігор, – Василь на чергуванні <...>] (Л. Романчук).

Повтори знаходять вияв і у явищах ампліфікації (нанизування синонімів, однотип-
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них висловів, синтаксичних конструкцій чи однорідних членів речення) й тавтології, що 
емоційно підсилюють висловлену думку.

У маніпулятивній стратегії позитиву представлений тематичний, чи синонімічний, 
контактний і дистантний повтор. При синонімічному повторі дублюються лексеми, що 
виражають думку, важливу для адресанта. Синонімічний ряд посилює ознаку, виражену 
першим синонімом. Додавання нового синоніма та відмінність семантичних відтінків і 
стилістичних властивостей синонімів сприяє посиленню смислу повідомлюваного й за-
безпечує збільшення перлокутивного ефекту висловлювання.

Контактний синонімічний повтор у тактиці підвищення значимості співрозмовника 
маніпулятивної стратегії позитиву є домінуючим. При цьому спостерігається домінуван-
ня контекстуальних і стилістичних синонімів порівняно з абсолютними, що можна пояс-
нити прагненням мовця внести нові відтінки в значення, увиразнити передавану думку.

Синонімічні ряди в експресивах утворюють іменники (характер – вдача, шляхет-
ність − велич і под.), прикметники (розумний − вчений, освічений – мислячий і т.д.), 
прислівники (добре – непогано, найбільше – найсвятіше та ін.), дієслова (приручила – 
одомашнила, покращала − погладшала і т.д.), вигуки ((ой) ненько – матінко, Господи – 
Божечку і под.), різні частини мови (один – єдиний, весь – цілий, розуміє – наймудріший 
і т.п.), словосполучення (простяг руку ворогові – винагородив за збитки, повний величі 
– гідний Стародавнього Риму та ін.), словосполучення/лексико-граматична структура − 
самостійна частина мови, переважно іменник, прикметник чи прислівник (добра – у вас 
таке серце і т.д.), лексико-граматичні структури, наприклад: (Канцлер короля вмовляє 
візира схилити хана до зради Хмельницького) – Твоє слово багато важить для хана, 
твоє слово дороге для нього (Н. Рибак).

Деякі синонімічні пари мають вигляд фразеологізованих сполук на зразок честь і 
хвала, хвала і шана, горю-палаю.

Одним із видів ампліфікації є гетерономінація − низка звертань до співрозмовника 
(умниця – чорноброва, донечко – серце і под.) або номінацій адресата (рідний батько – 
ватажок, друг – комісар – серце і т.д.), наприклад: (незнайомець хоче співпрацювати з 
адресатом) – А ви справжній герой, Павле Сергійовичу, романтик (Д. Білий).

У тактиці підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву 
представлена як контактна, так і дистантна гетерономінація. Остання, крім експресивної 
функції, виконує функцію активізації уваги адресата.

Гетерономінація має місце переважно в ситуаціях флірту та ситуаціях неформаль-
ного спілкування між знайомими й незнайомими комунікантами, а також у випадках 
пафосного звертання вищого за статусом, посадою співрозмовника до нижчого, часто 
колективного, адресата або нижчого до вищого в статусній ієрархії співрозмовника. По-
силену емотивність мають повтори з наростанням, що передбачають синонімічну заміну 
ознакового імені ім’ям, сильнішим за семантикою.

В описуваній тактиці репрезентована також і тавтологія, до якої мовець удається з 
метою акцентування чи затримання уваги на чомусь, посилення виразності, для забезпе-
чення ритмічності мови. Робоча картотека засвідчує приклади повторів різних форм того 
самого слова, об’єднаних одним коренем, та варіювання спільнокореневих слів, що є 
різними частинами мови, не тільки в межах речення, але й фрази. Йдеться про повтори із 
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зміною форми (однина-множина: рум’янець – рум’янці, інфінітив – змінна форма дієсло-
ва: впоратись – впораєтесь, емоційно нейтральна − емоційно забарвлена словоформи: 
голос – голосина, голосище) та зі зміною частиномовної належності: чудово – чудовий, 
лицар – лицарський, щасливі – щастя, розумний – розумник, розумієш, чесність – чесний 
і под., наприклад: (Виговський, викритий у змові проти Хмельницького, хоче зменшити 
свою провину) – Мудре рішення, [– сказав той і, ніби справді вдоволений таким вирішен-
ням гетьмана, додав:] Мудріше й учинити не можна (Н. Рибак).

Мають місце тут і тавтологічні звороти фразеологічного типу: рука за руку, найхо-
робріший із найхоробріших, лицар поміж лицарів, зернятко в зернятко, диво дивне, жде 
не діждеться і под.

Маніпулятивній стратегії позитиву притаманна й така стилістична фігура, як багато-
сполучниковість, чи полісиндетон, що являє собою нагромадження сполучників та інших 
службових частин мови для логічного й емоційного виділення кожного зі складників ви-
словлювання [2: 241]. За допомогою багатосполучниковості відбувається впорядкування 
висловлення, здійснюється його ритмізація, забезпечується перехід від однієї частини 
до іншої, підкреслюється рівноцінність перелічуваного. Із такою функцією на початку 
суміжних елементів у межах реалізації тактики підвищення значимості співрозмовни-
ка найчастіше повторюється сполучник сурядності і, наприклад: (панський управитель 
прийшов вмовляти селянина Демида переселитися з лісу) – І покращала, і погладшала 
вона (жінка. – І.Ш.), Демиде, в тебе. Прямо мов писанка (М. Стельмах). Повторення 
сполучника і сприяє створенню епічної тональності, враження безперервності дії, різно-
бічності характеристик [3: 278].

При повторі сурядних частин спостерігається синонімія сполучників сурядності 
(та/і, і/й), наприклад: (учитель Федір Пилипович активізує односельчанина до громад-
ської роботи) [– А чому ж ви, Лаврентію Семеновичу, не беретесь за громадські спра-
ви?] У вас і досвід, та й обирали ж вас, [– зауважив Федір Пилипович] (А. Іщук).

Багатосполучниковість у тактиці підвищення значимості співрозмовника маніпуля-
тивної стратегії позитиву охоплює не тільки сполучники сурядності, але й сполучники 
підрядності, зокрема бо, хоч, щоб, якщо, якби. Типове тут нанизування риторичних пи-
тань, характерним для якого є повторення питальних сполучників хіба, чи, прислівників 
куди, скільки, вжитих у значенні сполучного слова, а також питального займенника хто 
(в різних відмінкових формах), наприклад: (флірт) Та чи пара він тобі, селюк репаний? 
Хіба він може оцінити твою красу, твій стан, твої очі? Чи ти хоч розумієш, що ти 
найкрасивіша жінка на усе місто? Куди до тебе усім іншим! [– Ігор увімкнув свій спо-
кусливий голос на майже повну потужність] (Л. Романчук).

Риторичні питання, чи квазіпитання є емоційно-експресивними повідомленнями. У 
маніпулятивних контекстах вони інтенсифікують позитивну оцінку та виражають при-
хильне ставлення до співрозмовника.

Засобом посилення впливової функції експресивів у маніпулятивній стратегії  
позитиву виступає і така стилістична фігура, як градація. Градацією називають розта-
шування послідовно нагромаджуваних семантично близьких, синтаксично однотипних 
компонентів конструкції в напрямі поступового наростання, посилення або (значно рід-
ше) спаду, послаблення (з відповідним наростанням або спадом інтонації) інтенсивності 
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її значення, а частіше – просто емоційно-експресивної характеристики всього вислов-
лення [4: 757].

Розрізняють висхідну та спадну градацію. Висхідною є градація, у якій суміжне роз-
ташування мовних одиниць веде до наростання виявленої смислової ознаки. В спадній 
градації послідовність суміжно розташованих мовних одиниць призводить до спадання 
виявленої смислової ознаки [1: 235].

У тактиці підвищення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву 
домінує висхідна градація, наприклад: (флірт) ГОСТРОХВОСТИЙ (бере Оленку за руку). 
Оленко! Щастя моє! Чи будете любити мене, виходити до мене щовечора? Бо я без вас 
не можу жити, не можу дихати, як не бачитиму ваших очей щовечора, як не держати-
му вас за оці ручки щодня, щогодини! (І. Нечуй-Левицький).

Градацію в досліджуваній тактиці часто представляють експресиви на позначення 
позитивного ставлення до співрозмовника з дієсловами у формі минулого, теперіш-
нього та майбутнього часу (віддали і віддають, любив, люблю і любитиму і т.д.), на-
приклад: (флірт) [ГОСТРОХВОСТИЙ. Ви не вірите (приступає). Ви не вірите?] Так 
знайте, що я більше нікого не любив, не люблю й не любитиму, окрім вас (І. Нечуй-
Левицький).

Градація може мати вигляд нанизування риторично-питальних речень, за допомогою 
яких у непрямий спосіб передається позитивна оцінка, наприклад: (Мавра, звинувачена 
господинею в неправильному вихованні її доньки, виправдовується) А от, – [каже, і 
все якось згорда, мов про своє говорить,] – чиї полонини найкращі на Чабаниці, як не 
Іванихи Дубихи? Чий товар такий гладкий, угодований, як не Іванихи Дубихи? А 
сама прекрасна, чорнобрива Тетянка, пристроєна пишно, чи не в Іванихи Дубихи? 
(О. Кобилянська).

Отже, основними фігурами накопичення в тактиці підвищення значимості співроз-
мовника маніпулятивної стратегії позитиву постають повтор та градація, які слугують 
інтенсифікації впливової функції експресивів.

Найпоширеніші види повтору становлять лексичний і синтаксичний дистантний по-
втор. Найбільшою частотністю характеризується дистантне повторення займенників, 
іменників, дієслів та лексико-граматичних структур. Висхідна градація в тактиці підви-
щення значимості співрозмовника маніпулятивної стратегії позитиву домінує над спад-
ною. Вивчення інших стилістичних фігур як засобів посилення маніпулятивного впливу 
видається перспективним напрямом подальших лінгвістичних студій.
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КомуніКативна інтЕнЦіЯ і ПСихомЕнтаЛЬний  
ПроСтір мовної оСоБиСтоСті

У статті розглянуто інтенцію мовця як психоментальне утворення, концептуаль-
но значуще для певної лінгвокультури і синтаксично зреалізоване відповідно до комуні-
кативного статусу адресанта, його стилю спілкування, соціальної ролі. Мовна особис-
тість як носій національно-культурних цінностей, знань володіє системою адекватних 
синтаксичних засобів для експлікації інтенційного простору в різноманітних ситуаціях 
мовлення, толерантних чи конфліктних за своєю суттю.

Ключові слова: інтенція, мовець, мовна особистість, комунікативна ситуація, син-
таксис, речення, дискурсивне висловлення.

В статье рассматривается интенция говорящего как психоментальное образова-
ние, концептуально значимое для определенной лингвокультуры и синтаксически реализо-
ванное в соответствии с коммуникативным статусом адресанта, его стилем общения, 
социальной ролью. Языковая личность как носитель национально-культурных ценнос-
тей, знаний использует систему адекватных синтаксических средств для экспликации 
интенционального пространства в разных речевых ситуациях, толерантных или 
конфликтных по своей сути.

Ключевые слова: интенция, говорящий, языковая личность, коммуникативная ситу-
ация, синтаксис, предложение, дискурсивное высказывание.   

The article views the speaker’s intention as a psychomental formation, conceptually 
meaningful for a certain lingvoculture and syntactically realized according to the commuvicative 
status of the addresser, his communication style and social role. Language personality as a 
bearer of national cultural values and knowledge possesses the system of adequate syntactic 
means for explication of the intentional space in the various speech situations, either tolerant 
or conflict in their essence.

Key words: intention, speaker, language personality, communicative situation, syntax, 
sentence, discourse expression.

Особистість – це внутрішня динамічна організація 
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психофізіологічних систем, яка формує патерни поведінки,
мислення та емоцій, характерних для певної людини (Г.Оллпорт).

Осердя сучасної лінгвістичної науки формують когнітивні, комунікативні та дис-
курсивні парадигми, що мають стосунок до антропоцентризму – чинника, який детер-
мінує розгляд мовних явищ у тісній взаємодії з людиною, її мисленнєво-мовленнєвою 
діяльністю. У цьому ракурсі лінгвістика, а комунікативна зокрема, не може претендувати 
на вичерпність та аргументованість свої висновків без залучення знань з інших антро-
позорієнтованих наукових дисциплін – філософії, психології, журналістики, педагогіки, 
соціології. Приміром, інтегрований зв’язок мовознавства з психологією виявляється не 
тільки у розгляді „спільних” понять (свідомість, мислення, інтенція, особистість, карти-
на світу), а й у виокремленні таких суміжних напрямів, як психолінгвістика, лінгвістична 
персонологія тощо. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю вивчення комунікатив-
них інтенцій у процесах спілкування та їх синтаксичною репрезентацією. Поняття „ін-
тенції”, запроваджене у науковий обіг схоластичною філософією як спрямованість сві-
домості та мислення на певний предмет, психологічно обґрунтоване як перший етап у 
процесах породження та продукування мовлення, у лінгвістичних дослідженнях набуває 
категорійного статусу. 

У психологічних розвідках інтенція – це насамперед психологічний стан, психомен-
тальне утворення, „осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, який визначає внутріш-
ню програму мовлення та спосіб її втілення” [1: 116],  проте така „довербальна” інтенція, 
„збуджена думкою”,  стимулює соціально значущу – комунікативну – інтенцію, одини-
цею виміру якої повинна бути психологічна категорія, а не прагматичні причини, які 
спричинили той чи інший зміст і форму висловлення [2: 14-15]. Безперечно, дискурсивні 
висловлення формують ментальні структури, концепти, когнітивні схеми, іншими слова-
ми, інтенційний компонент присутній у кожній синтаксично значущій конструкції, він 
детермінує глибинні значення змістової структури речення, увиразнює позицію мовця, 
його потреби, цільові настанови: спонукати адресата до певної дії-вчинку, до відповіді 
на поставлене запитання тощо. Тому слушною видається і думка О.Почепцова про те, що 
висловлення виступає дзеркалом інтенції мовця [3: 76]. 

На сьогодні немає чітко окресленого термінологічного позначення терміна ін-
тенція. Нам імпонує розгляд цього поняття в ракурсі  комунікативного наміру мовця 
(Г.Грайс), мовленнєвого задуму, волі адресанта (М.Бахтін), бажання мовця висловитися 
(О.Почепцов), глобальної настанови змісту висловлення (М.Мірченко, С.Сухих), оскіль-
ки розуміємо комунікативну інтенцію як синтаксичну категорію, що реалізує свої зна-
чення в основних модально-інтенційних типах речень, дискурсивних висловленнях, 
нечленованих комунікатах, у конструкціях, використання яких пов’язуємо передусім з 
мовцем, ширше – з мовною особистістю, соціокультурним та етнопсихологічним кон-
текстом перебігу інтеракції. 

Мета статті – окреслити комунікативний потенціал мовної особистості як носія 
української лінгвокультури у процесах спілкування, визначити систему синтаксичних 
засобів, адекватну для реалізації інтенційного простору мовця в різноманітних ситуаціях 
мовлення.
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У мовознавчій парадигмі дослідження мовної особистості розпочалося з праць 
В.Виноградова при описі образу автора та персонажа [4]. Згодом воно знайшло своє 
продовження у працях О.Лентьєва, Ю.Караулова, Г.Богіна, В.Карасика, В.Красних, 
О.Селіванової, Л.Орбан-Лембрик, Л.Засєкіної, Л.Копець та ін. Особистість – поняття, 
яким послуговуються психологи, щоб охопити різноманітні психологічні реалії (емоції, 
почуття, мотивацію тощо), що зумовлюють поведінку певної людини спосіб її реагуван-
ня на навколишню дійсність [5: 14-15].

Проблеми мовної особистості стали предметом лінгвістичних студій Ю.Караулова, 
який розуміє мовну особистість як „сукупність здібностей та характеристик людини, що 
зумовлюють створення та сприйняття нею мовленнєвих творів (текстів), які розрізня-
ються: а) ступенем структурно-мовної складності, б) глибиною й точністю відображен-
ня дійсності, в) певною цільовою спрямованістю [6: 3]. Увівши поняття „мовна особис-
тість” у широкий науковий обіг, Ю.Караулов визначив і структуру мовної особистості, 
що являє собою ієрархічно залежні три рівні: вербально-семантичний, що передбачає 
для носія нормальне володіння мовою, а для дослідника – традиційний опис формальних 
засобів вираження певних значень; когнітивний рівень, одиницями якого виступають 
поняття, ідеї, концепти, які для кожної мовної індивідуальності формують більш-менш 
впорядковану, систематизовану „картину світу”; прагматичний, який включає цілі, мо-
тиви, інтереси, настанови та інтенційність [6: 5].  Визначальним, як нам видається, ви-
ступає останній рівень, оскільки пов’язаний з мотиваційно-потребою сферою мовної 
особистості, яка слугує джерелом активності мовця, з інтенційністю, яка „надає смислу 
та наповнює значеннями об’єкти фізичного і соціального світу” [7].

Мотиваційно-потребова сфера індивіда (термін Л.Орбан-Лембрик) –складне інте-
гральне психологічне утворення, спрямоване на експлікацію потреби людини в соціаль-
них контактах та у спілкуванні. Активно взаємодіючи зі світом, з іншими людьми, мовна 
особистість прагне досягти взаєморозуміння, налагодити контакт, самореалізуватися. 
Мотив виступає важливою ланкою у процесі генерації висловлення, у безпосередній екс-
плікації комунікативних інтенцій, стійкою особистісною властивістю, яка „вбирає в себе 
потреби, наміри щось зробити, а також спонуку до цього [8: 133].

Уважаємо за доцільне заторкнути у нашій розвідці проблему, значною мірою спро-
воковану дихотомією мова / мовлення у рамках теорії Ф. де Соссюра, зокрема – спів-
відношення низки таких понять, як: мовна особистість – мовленнєва особистість – ко-
мунікативна особистість. На переконання В.Красних, мовна особистість показує себе в 
мовній діяльності, володіє певними знаннями та уявленнями; мовленнєва – реалізується 
в комунікації, вибирає і здійснює певну стратегію і тактику спілкування, вибирає і ви-
користовує той чи інший репертуар засобів; комунікативна – це конкретний учасник ко-
мунікативного  акту, що діє в реальній комунікації [9: 151]. На нашу думку, мовленнєва 
і комунікативна особистість – це репрезентанти мовної особистості в реальній комуні-
кації, у безпосередньому процесі спілкування. Власне, В.Карасик і виділяє лише мовну 
та комунікативну особистості [10: 7], що видається цілком доречним. Така позиція відо-
бражена і у визначенні, що подається у термінологічній енциклопедії „Сучасна енцикло-
педія”: мовна особистість – іманентна ознака особистості як носія мови й комуніканта, 
що характеризує її мовну й комунікативну компетенцію та реалізацію їх у породженні, 
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сприйнятті, розумінні й інтерпретації вербальних повідомлень, текстів, а також в інтер-
активній взаємодії дискурсу [11: 370].

У контексті лінгвокультури подає визначення мовної особистості Л.Засєкіна, вкла-
даючи в це поняття сукупність пізнавальних, емоційних та мотиваційних властивостей, 
що забезпечують мовну компетенцію людини як носія певного національно-культурного 
простору [7]. Повністю погоджуємося з дослідницею у тому, що мовною особистістю 
є лише той суб’єкт, мова якого якнайповніше відтворює культурну спадщину свого на-
роду, що проявляється у вербальних і позалінгвальних елементах комунікації, мовних 
стереотипах, правилах етикету тощо [7]. Отже, мовна особистість втілюється у психо-
ментальному просторі  певної лінгвокультури, виступаючи „хранителем та носієм куль-
тури народу” (В.Карасик), „національно-культурним прототипом носія певної мови” 
(С.Воркачов), „збірним культурно-історичним образом” (К.Бабуріна).

Психоментальний простір мовної особистості детермінують такі чинники: 1) залеж-
ність мисленнєво-мовленнєвої діяльності суб’єкта комунікації від концептуальної сис-
теми світобачення та світосприйняття тієї лінгвокультурної спільноти, до якої належить 
мовна особистість; 2) комунікативна інтенція, що виформовує глобальну змістову наста-
нову мовленнєвої діяльності; 3) комунікативна компетентність – знання носія мови про 
те, як використовувати мовні ресурси в різних соціокультурних ситуаціях, їх правиль-
ність, нормативність, доречність [12: 395]; 4) соціальна роль адресанта, динамічний ас-
пект, орієнтований на ситуативну варіативність синтаксичних засобів залежно від зміни 
статусу (ролі) мовця; 5) пресупозитивний та екстралінгвальний характер комунікативної 
ситуації: соціально-біологічний тип комуніканта, конкретний мотив, ситуація, що спо-
нукають адресанта до мовленнєвої діяльності; 6) стиль спілкування, обраний мовцем 
для реалізації інтенційних потреб. Якщо названі чинники спроектувати на певну лінг-
вокультуру, перевести на конкретний національно-культурний ґрунт, матимемо мовний 
портрет, цілісний гештальт, узагальнений образ носія культурно-мовних цінностей.  

Комунікативний потенціал мовної особистості як носія певних інтенцій, різних пси-
хоемоційних станів найяскравіше розкривається у діалогічному дискурсі, динамічному 
мовному середовищі, що передбачає вільну реалізацію індивідуальних потреб мовця, 
„безперервний перетин”, контактування з процесами життєдіяльності іншої особистості. 
Як стверджує Л.Орбан-Лембрик, діалог – це не лише засіб формування особистості, це 
саме буття людини, її неповторність [8: 117]. Принципово важливими характеристика-
ми комунікативного потенціалу особистості можна назвати його динамічність (здатність 
змінюватися залежно від реалізації одних інтенцій і продукування інших, розвиватися, 
набувати знань), відповідність стилю, завданням та меті спілкування, баланс емоційно-
почуттєвої сфери комунікантів, інтелектуальний, толерантно виважений рівень інтерак-
ції, досвід, вміння, що загалом сприятимуть ефективності комунікації. 

Мовна особистість володіє низкою стереотипних засобів вираження комунікативних 
інтенцій. Для певної ситуації мовлення підбираються найбільш релевантні синтаксич-
ні конструкції. Так, для експлікації інформативної інтенції, констатації якогось факту 
реальної або ж ірреальної дійсності, мовець обирає розповідне речення, напр.: – Чесно 
робити тяжко, але від чесної роботи легко на душі (І.Чендей). Інтенції волевиявлення 
знаходять реалізацію у спонукальних та оптативних висловленнях, як-от: – Виведи мене, 
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Панасе, на призьбу, нехай я гляну хоч на світ божий (І.Нечуй-Левицький). – Ах, коли б 
ще хоч раз вийти на поле, поглянути на цілу ширінь його, поглянути у далечінь і згадати 
минуле (У.Самчук). Ми схильні розглядати речення не тільки в контексті модально-зміс-
тового вираження, а передусім – в аспекті потенційної здатності експлікувати інтенційні 
потреби мовця, виступати тим живим мовним інструментом, за допомогою якого суб’єкт 
комунікації може досягнути успішного результату комунікації, як-от: – Що це, дитинко? 
– Це срібний півкарбованець (М.Стельмах). – А вона ж де? – Та дома-таки (У.Самчук).

Мовленнєва діяльність, побудована на принципах толерантності, репрезентує кому-
нікативну стратегію кооперації, гармонії: спілкувальники проводять відкритий діалог, 
налагоджений баланс стосунків, взаємні рольові, поведінкові очікування виражають 
доброзичливу тональність спілкування, напр.: – Ти ж там бережи себе, синку, – чути 
голос старої. – Бо все можна купити, а здоров’я не купити. – Не турбуйтесь, мамо, я 
почуваю себе цілком здоровим (О.Гончар). – Ви сегодня чудово красні. – А ви незвичайно 
лясні (Н.Кобринська). Якщо спілкування не сприяє вияву позитивних якостей суб’єктів 
мовлення, то інтерактивний процес регулюється стратегіями конфронтації, конфліктнос-
ті, що свідчить передусім про несумісність поглядів, позицій спілкувальників, як-от: – І 
ти, Катрусю, ідеш до Грабинців? – Або що, ти мене маєш питати? (Н.Кобринська). 
– Підеш ти звідси, відьмо?! – гукнув дико на неї громом. – А ні, то уб’ю зараз на місці? 
(О.Кобилянська).

Стиль спілкування (партнерський чи непартнерський, авторитарний чи демократич-
ний) залежить від індивідуальних властивостей мовця, змісту мовленнєвої діяльності, 
інтенсивності контактів між інтерактантами, ініціативності у спілкуванні, емоційного 
задоволення або ж невдоволення від проведеної комунікації, соціокультурного та етноп-
сихологічного контексту і виступає важливим „регулятором поведінки” [1: 187]. У спіл-
куванні завжди можна „побачити те неповторне, індивідуальне, стійке, що характери-
зує комунікативні можливості людини й визначає її як особистість, здатну здійснювати 
ефективне спілкування” [8: 123]. 

У процесі спілкування актуалізуються мовні засоби, детерміновані ментальністю 
народу. Національний колорит виявляється у побудові фрази, актуальному членуванні 
змісту висловленого, у вживанні специфічних синтаксичних конструкцій, нечленованих 
комунікатів, обірваних, парцельованих структур, клішованих, етикетних та вигукових 
висловів, пор.: – А ти, Любко, знаєш, де він був? – Та чом не знаю? (М.Стельмах). – А 
увечері теж хочеш зустрітись? – Не без того  (М.Стельмах). – Ану, мой, чув, що кажу? 
За податок гроші! (Б.Лепкий). – Добридень вам, паннночко! – Дай вам, боже, здоровля 
(Є.Ярошинська).

Непряма комунікація (використання висловлень у нетипових, вторинних для них 
контекстах) – це ще один спосіб реалізації інтенцій, в якому виявляється лінгвокультура 
мовної особистості. Пор.: – Чи можна вас запросити до танцю? (О.Гончар). – Чи не 
дозволила б, Маріє, зайти до тебе? (У.Самчук). – А ви б не пішли з нами, Остапе Михай-
ловичу? (М.Івасюк). Такі синтаксичні конструкції-транспозити можна вважати найбільш 
релевантними для дискурсу українця, завжди виваженого, толерантного, люб’язного. 
У цьому аспекті цінною вважаємо думку І.Огієнка, який писав: „У який бік життя не 
поглянемо, скрізь побачимо, як оригінально, своєрідно складав свою культуру народ 
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український. Скрізь, на всьому поклав цей народ свою ознаку, ознаку багатої культури й 
яскравої талановитости” [13: 5].  

Використання питальних речень для вираження спонукального змісту – це свідомий 
вибір мовця для досягнення успішного результату комунікації. Приміром, у висловлен-
нях прохання, спонукаючи адресата до дії, мовець може розраховувати лише на добру 
волю партнера, він не впевнений, що запропонована дія буде виконана і турбується про 
переконливість та ввічливість мовного оформлення такого спонукання, як-от: – Чи не 
підвезли би ви мене, куме Петре, до сусідського села? – Сідайте (Є.Ярошинська). Адре-
сант у питальній формі „підкреслює” можли вість невиконання того, про що йде мова 
„Чи не міг би…?”. Однак – це етикетне підкреслення, оскільки воно здійснюється на ко-
ристь співрозмовника, а не на користь мовця (майбутня дія вигідна передусім для самого 
мовця, тому його найбільше цікавить успішна реалізація запропонованої ним ситуації). 
Ввічливості, м’якості у вираженні прохання сприяють запе речна форма присудка (особо-
вої форми чи інфінітива); введення часток чи не та б/би надає мовленню етикетного тону. 
Толерантне та обережне поводження із співрозмовником характеризує і висловлення по-
ради, в яких вживаються суб’єктивно-модальні синтаксеми зі значенням гіпотетич ності 
(невпевненого припущення) – може, а може б, як-от: – Може, тепер би таки, сину, 
варто було подумати про вікна і двері? (М.Стельмах). – Дарко, а може, ти ще сьогодні 
зустрілася б з Данком? (Ірина Вільде).                          

Українська психічна структура вирізняється емоційно-почуттєвим характером, „кор-
доцентричністю”, українець сповнений любов’ю до своєї землі, працелюбністю, вірою 
у справедливість, спокоєм неминучості та покірністю долі, егоїзмом [14: 10], що відо-
бражено у поведінкових приписах, сентенційних висловах, у прислів’ях та приказках 
українського народу, як-от: А ти б, метелику, не дуже-то гордився, бо ти ж недавно з 
гусені уродився. Не пливи проти води, бо втопишся. Не моє просо, не мої горобці – не 
буду відганяти. Моя хата скраю. Хоч не з’їм, то понадкушую тощо. Менталітет є тим 
смисловим тлом, яке увиразнює, регламентує  мовленнєву діяльність.  

До синтаксичних конструкцій, адекватних для відображення інтенційного простору 
мовної особистості, належать і вигукові структури побажань, привітань, віншувань, про-
кльонів. Побажальна інтенція властива висловленням, що становлять своєрідні імпера-
тивні формули, призначені для того, щоб забезпечити людині здоров’я, благополуччя, 
добробут: – Хай вас, дітоньки, Бог благословить раз, другий і третій! (У.Самчук). – Дай 
вам, боже, здоровлєчко, паннунцю! (Н.Кобринська). – Прощайте, свату, най вся нена-
висть згорить з тим деревом! – Най вам бог простить, що було, то ся минуло, дай боже 
здоровлє пані, що сказали добре слово в добрий час (Є.Ярошинська).

Прокльони, негативні волюнтативні висловлення, мають стосунок до емоційно на-
снаженого мовлення, релевантного для соціально-побутових конситуацій,  пор.: – Бог 
би святий вас побив (Н.Кобринська). – А неволя ж би вас утяла та укрила, солона та 
тяжка! (Ю.Федькович). Емоційний дискурс (текст, висловлення, мовленнєвий акт) від-
творює дисбаланс стосунків між спілкувальниками, конфлікт, раптовий сплеск емоцій, 
неадекватне реагування на побачене, напр.: – Як ти смієш таке говорити про свою ма-
тір? (І.Нечуй-Левицький). – А з мене дурня не роби! По жіночому закону і обов’язку їсти 
дай! – Аж би ти мене сік, аж би мене рубав на дрібні кавалки, нині їсти тобі не подам! 
(І.Чендей). – Тьфу! Якась біснувата дівка! (Н.Кобринська).
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Отже, комунікативний потенціал, мисленнєво-мовленнєва діяльність мовної осо-
бистості, її культурно-мовні цінності, настанови, поведінкові приписи перебувають під 
впливом не тільки безпосередньої комунікативної ситуації, а й соціокультурного про-
стору та ментальності народу загалом. Інтенція мовця як психоментальне утворення зна-
ходить синтаксичну реалізацію відповідно до комунікативного статусу адресанта, його 
стилю спілкування, соціальної ролі. Толерантний чи конфронтаційний перебіг інтерак-
тивного процесу, пряма чи непряма комунікація – свідомий вибір мовної особистості, 
спрямований на адекватне втілення спланованих інтенцій. Типологія комунікативних 
інтенцій залежно від їх синтаксичного вираження у текстовій комунікації, в усно-роз-
мовному мовленні, в контексті стратегій і тактик мовця – актуальна проблема сучасної 
лінгвістичної науки, що матиме вирішення у наступних дослідженнях автора.
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КомуніКативна КуЛЬтура оСоБиСтоСті:  
КомПЕтЕнтніСний Підхід

В статті розглядається сутність поняття «комунікативна культура». Автор 
формулює основні складові структури комунікативної культури в її індивідуально-осо-
бистісному та соціальному аспектах. Автор визначає пріоритетні напрямки викорис-
тання компетентнісного підходу щодо вивчення і формування комунікативної культури 
особистості старшокласників у системі сучасної позашкільної освіти України.

Ключові слова: комунікативна культура, компетенції, компетентнісний підхід.
В статье рассматривается суть понятия «коммуникативная культура». Автор 

формулирует основные составляющие структуры коммуникативной культуры в её 
индивидуально-личностном и социальном аспектах. Автор определяет приоритетные 
направления в использовании компетентностного подхода с целью изучения и формиро-
вания коммуникативной культуры личности старшеклассников в системе современного 
внешкольного образования Украины. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, компетенции, компетентностный  
подход.

 The article deals with the essence of the concept of «communicative culture». The author 
formulates the main components of the structure of the communicative culture of individual-
personal and social aspects. The author defined the priorities in the use of competence-based 
approach to learning and formation of communicative culture of personality of older students 
of the system of modern adult education in Ukraine.

Key words: communicative culture, competence, competence-based approach.

На сучасному етапі розвитку людського суспільства, в епоху інформатизації та всес-
вітніх комунікацій, однією з найбільш значущих проблем стає нагальна потреба вивчен-
ня всезростаючих процесів глобалізації та інтеграції людства, що охоплюють всі аспекти 
соціального життя. Комунікативний поворот у західноєвропейській, насамперед захід-
нонімецькій  думці 60-90-х років є, мабуть, найголовнішим наслідком реалізації вну-
трішньої логіки розвитку світової філософської думки, що знайшло своє відображення у 
практично всіх гуманітарних науках – психології, культурології, педагогіці та ін., озна-
кою глибинних зрушень у суспільному житті кожної людини й цілого людства [9].

Людина за своєю суттю є істотою соціальною, її розвиток та формування як особис-
тості не можливий без соціуму. Аналіз уявлень про природу особистості, неможливість 
повноцінного людського розвитку поза соціумом вимагає актуалізації основних механіз-
мів і рушійних сил, які об’єднують людей у соціальні спільноти.  Наслідком об’єднання 
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людей в різні соціальні спільноти і спільної соціальної діяльності є культура. Різнома-
нітність виявів людського духу, життєвих і практичних установок, традицій та звичаїв 
акумулюється у спілкуванні та взаємодії і через них здійснюється, відтворюючи реалії 
соціального буття. Процеси глобалізації супроводжується поширенням кроскультурних 
зразків за рахунок абстрагування від етнічних особливостей, що є безпосередньою за-
грозою занедбання і втрати національних традицій, історичних культурних надбань та 
цінностей. Оскільки всі вище зазначені сучасні суспільні тенденції загострюють пробле-
матику досліджень комунікативної культури як особливо важливої (після комунікатив-
ного повороту) складової культури людства, її функцій, методів формування та розвитку, 
чимало науковців та дослідників із таких споріднених наукових галузей, як філософія, 
культурологія, психологія, педагогіка та соціологія присвячують свої наукові праці тим 
або іншим аспектам комунікативної культури та її значенню у сучасному, як українсько-
му, так і світовому суспільстві. 

Термін «комунікативна культура» з’явився в науковому вжитку лише в 90-ті роки 
ХХ століття, а до цього синонімічно використовувався термін «культура спілкування». 
Термін «культура спілкування» був введений у науку в 80-ті роки ХХ століття такими 
дослідниками, як Б.В. Бушелєва, В.С. Гозман, В.С. Грехнєва, О.Б. Добрович, В.А. Кан-
Калік та інші [1, 2, 3]. При визначенні психологічного змісту комунікативної культури 
суб’єкта спілкування ми спиралися на такі базові положення: 

- комунікативна культура, як соціально зумовлена, відображає суспільно-історичну 
сутність її носія у зв’язку з детермінуючим впливом на його розвиток процесу спілку-
вання. Відтак, комунікативна культура як особистісне утворення суб’єкта спілкування 
поєднує в собі досвід соціально-комунікативного розвитку суспільства і досвід міжосо-
бистісної взаємодії конкретної людини;

- проблему культури спілкування особистості слід розглядати у зв’язку з розумін-
ням спілкування як змісту специфічно людської потреби у контакті з іншою людиною. 
Таке розуміння дає змогу інтерпретувати розвиток особистості взагалі, і зокрема її ко-
мунікативний розвиток, не як процес пасивних змін у психологічній організації під дією 
зовнішніх впливів, а як процес активного, творчого самовдосконалення, саморозвитку і 
самоорганізації особистості завдяки спонукальній енергії комунікативного мотиву. Отже, 
особистість може виступати свідомим творцем свого психологічного знаряддя – комуні-
кативної культури – в діяльності спілкування [4, 5, 6]. Упродовж останніх десятиліть ми-
нулого сторіччя відбувалася еволюція змін та уточнень стосовно тлумачення близьких за 
змістом і функціями особистісно-комунікативних утворень суб’єкта спілкування. Численні 
дослідження  вітчизняних та закордонних вчених підготували ґрунт для визначення специ-
фіки поняття культури спілкування. 

Слід звернути увагу на факт існування комунікативної культури у двох основних ви-
мірах, на дуалізм її природи, що полягає у комунікативній діяльності як у соціуму, так в її 
індивідуально-особистісному вияві. Соціальній вимір комунікативної культури позначає 
якісну своєрідність комунікативної діяльності у соціумі у порівнянні з іншими культур-
ними феноменами притаманними соціуму. Будь-який вияв комунікативної культури осо-
бистості у процесі комунікативної діяльності та виховання має потенційну можливість 
бути сприйнятим і засвоєним членом даного соціуму [7, 8, 10]. При цьому у змістовний 
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бік комунікативної культури особистості вкладено такі компоненти як: певну сукупність 
соціально-комунікативних якостей особистості, а саме – комунікативні здібності, клю-
чові та комунікативні компетенції, мотиви і потреби, що відображають комунікативну 
культуру суспільства і дозволяють особі приймати активну участь у суспільному житті 
соціуму та соціально-комунікативній діяльності. Важливим є той факт, що ці соціально-
комунікативні якості мають можливість переходу із рівня індивідуальної значущості на 
рівень соціальної значущості і зміни характеру детермінації розвитку із зовнішнього на 
внутрішній локус. Форма комунікативної культури особистості відповідно до її носія 
може бути масовою або елітарною, але у психології для зручності використання більш 
доцільним є рівневий вимір – високий, середній або низький рівень комунікативної куль-
тури особистості. 

В своїй статті ми використовуємо визначення комунікативної культури запропо-
новане О.М. Коріякой, яка розглядає комунікативну культуру як складне психологічне 
утворення особистості, результат її психічної, комунікативної діяльності. Таке утворен-
ня особистості представляє собою за змістом єдність двох рівнів: а) особистісний рівень 
складають особистісно-мотиваційні утворення суб’єкта спілкування, а також його емо-
ційно-вольові особливості; б) рівень комунікативної компетентності утворюють опера-
ційно-технічні засоби – комунікативні знання, навички і вміння, досвід суб’єкта спілку-
вання [4 : 5]. Зрозуміло, визначальним є особистісний рівень комунікативної культури, 
що виступає психологічним базисом операційно-інструментального (поведінкового) її 
рівня. Рівень комунікативної компетентності базується на сучасному компетентнісному 
підході. При цьому загальним визначення соціально- особистісно-поведінкового феноме-
ну як результат процесу соціалізації в сукупності мотиваційно-ціннісних та когнітивних 
складових виступило поняття «компетенція / компетентність». Слід зазначити, що на 
сьогодні компетентнісна парадигма знаходиться в становленні, що зумовлює неодноз-
начність трактування її центральної категорії. Так Жак Делор, сформулював «чотири 
стовпи», на яких ґрунтується освіта: «навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися 
жити разом, навчитися жити», визначивши в дійсності основні глобальні компетентнос-
ті. Так, згідно Жаку Делору, одна з них свідчить – «навчитися робити, з тим щоб набути 
не тільки професійну кваліфікацію, але і в ширшому сенсі компетентність, яка дає мож-
ливість справлятися з різними численними ситуаціями та працювати в групі». Проте, В. 
Хутмахером було відмічено, що саме поняття компетенція, входячи в ряд таких понять, 
як уміння, компетентність, здатність, майстерність до цього часу за змістом чітко не ви-
значено. Однак, всі дослідники погоджуються з тим, що поняття «компетенція» ближче 
до понятійного поля «знаю, як», ніж до поля «знаю, що», або більш інтегрований варіант: 
«знаю не лише що, але і як». В. Хутмахер наводить прийняте Радою Європи визначення 
п’яти ключових компетенцій, якими «повинні володіти освідченні молоді європейці»:

«політичні і соціальні компетенції, такі, як здатність приймати відповідальність, бра-
ти участь в ухваленні групових рішень, вирішувати ненасильницьким шляхом конфлік-
ти, брати участь в підтримці і поліпшенні Демократичних інститутів;

компетенції, пов’язані з життям в полікультурному суспільстві. З метою запобігання 
проявів расизму, ксенофобії, нетолерантності, освіта повинна озброїти молодих людей 
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міжкультурними компетенціями, такими як прийняття міжетнічних відмінностей, здат-
ність співіснувати з носіями інших культур, мов та релігій;

компетенції, що відносяться до володіння різними видами комунікації, які особливо 
важливі для роботи і соціального життя, з розумінням того, що людям, які не володіють 
ними, загрожує соціальна ізоляція;

компетенції, пов’язані із зростанням інформатизації суспільства. Володіння інфор-
маційними комунікативними технологіями, розуміння слабких і сильних сторін їх засто-
сування, а також здатність критично ставитись до інформації, яка поширюється різними 
ЗМІ;

здатність вчитися впродовж життя як основа безперервного навчання в контексті як 
особистісного, професійного, так і соціального життя».

Вочевидь, що за своєю сутністю, ключові компетенції відображають прояви, тен-
денції соціального життя сучасної людини. Таким чином, через ключові компетенції ми 
знову виходимо на поняття комунікативної культури, особливо в особистісному її вимірі 
[3 :11]. 

Те, як ми пропонуємо співставити модель комунікативної культури особистості із 
компетентнісним підходом представлено на рис. 1. На цьому рисунку відображено оби-
два виміри комунікативної культури – як соціальний, так і особистісний, але застосуван-
ня компетентнісного підходу, на наш погляд є доцільним лише у її особистісному вимірі, 
що зумовлено самою природою компетенцій, оскільки, як було зазначено вище, поняття 
«компетенція» ближче до понятійного поля «знаю не лише що, але і як», а відповідно – і 

з самою компетентною особистістю.
час комунікативної культури
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рис. 1. модель структури комунікативної культури випускників  
Палацу дітей та молоді

 Як відображено на рис. 1, індивідуально-особистісний вимір комунікативної куль-
тури має два аспекти, об’єктивний та суб’єктивний, з якими тісно пов’язані соціально-
комунікативні і ключові компетенції особистості, а в даному випадку – особистості ви-
пускника позашкільного закладу нового типу, вихованця і учня профільних шкіл Палацу 
дітей та молоді м. Рівне.

На рис. 1 представлена трьохрівнева модель структури комунікативної культури і 
відображений взаємозв’язок соціально-комунікативних, ключових та профільних ком-
петенцій із рівнем розвитку комунікативної культури особистості. Під час дослідження 
рівня розвитку ключових, соціально-комунікативних та профільних компетенцій випус-
кників профільних шкіл позашкільного закладу нового типу – Палацу дітей та молоді м. 
Рівне були отримані діагностичні дані, які дозволили виявити доцільність використан-
ня компетентнісного підходу щодо досліджень комунікативної культури особистості. В 
дослідження прийняли участь 101 випускник (учні віком 14- 17 років) 2011 року про-
фільних шкіл зазначеного закладу. Профілі навчання випускників виглядали наступним 
чином: художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, гуманітарний, комп’ютерно-
інформаційний, економіко-освітній напрями профілізації. В процесі навчання та вихован-
ня учні профільних шкіл не тільки отримали відповідні профілю знання та компетенції, 
але й мали можливість здобути неоціненний соціально-комунікативний досвід в процесі 
участі у різноманітних соціальних практиках інноваційного позашкільного закладу, що 
відповідно сприяло формуванню у них ключових та соціально-комунікативних компе-
тенцій як поведінково-операціональної складової комунікативної культури випускників.

 Результати тестування випускників різних напрямів профілізації, для отримання 
яких використовувались такі психодіагностичні методики, як тест визначення стилю 
мислення Ґреґорса, тест визначення рівня самооцінки, тест оцінки самоконтролю у спіл-
куванні Снайдера, тест Люшера (8 кольорів), тест Вільямса відображені у таблицях та 
діаграмах.

Художньо-естетичний напрям профілізації: у випускників Школи образотворчого 
мистецтва Палацу психодіагностичне дослідження виявило наступний рівень розвитку 
ключових компетенцій, базових для суб’єктивного аспекту комунікативної культури юна-
ків, а саме – компетенцій пов’язаних із зростанням інформатизації суспільства, академіч-
ні компетенції – 39% високий рівень; пізнавальні компетенції – 34% високий рівень; 
соціально-організаційні компетенції, такі як здатність приймати відповідальність, брати 
участь в прийнятті групових рішень, конструктивно вирішувати конфлікти – 27% юнаків 
виявили високий рівень. Слід зазначити, що найбільший вплив на рівень сформованості 
комунікативної культури особистості вихованця мають не стільки профільні компетенції 
(хоча це залежить від профілю), а в першу чергу – соціально-комунікативні компетенції. 
Високий рівень інтерперсональної компетентності, вміння налагоджувати взаємини із 
іншими, мотивувати оточуючих, адекватно передавати інформацію, що відповідає ви-
сокому рівню розвитку абстрактно-вибіркового стилю мислення – 50%, високий рівень 
комунікативного контролю, вміння стримувати небажані емоційні та поведінкові прояви 
у міжособистісній взаємодії – 29%, відкритість новому, новій інформації, новим контак-



56

там – 21%. Результати вияву всіх трьох типів компетенцій представлені на рис. 2.

рис 2. графічне зображення особливостей вияву компетентнісного аспекту ко-
мунікативної культури випускників школи художньо-естетичного профілю Палацу 
(Школи образотворчого мистецтва).

1 - високий рівень розвитку профільних компетенцій випускників ШОМ: синій ко-
лір- візуально-просторові творчі компетенції - 62% ; червоний колір – мотивація до-
сягнення успіху у професійній сфері – 28%; 

зелений колір – кінестетична компетентність 10%. 2 - високий рівень розвитку 
ключових компетенцій випускників ШОМ: синій колір- компетентність щодо здат-
ності навчатися протягом всього життя в контексті професійного і соціального жит-
тя -39 % ; червоний колір - інтраперсональних, аналітичних компетенції - 34%; зелений 
колір – соціально-організаційна компетентність 27%. 3 - високий рівень розвитку со-
ціально-комунікативних компетенцій – синій колір- компетентність щодо здатності 
до ефективної комунікації, міжособистісна компетентність - 50 % ; червоний колір 
- високий рівень комунікативного контролю, вміння стримувати небажані емоційні та 
поведінкові прояви у міжособистісній взаємодії – 29%;зелений колір – відкритість но-
вому, новій інформації, новим контактам – 21%.

Дещо інші результати психодіагностичного дослідження випускників еколого-нату-
ралістичного напряму профілізації освіти, у яких високо розвинуті соціально-комуніка-
тивні компетенції у поєднанні із дослідницько-експериментальними та природничими 
компетенціями, що відображено на рис. 3. 

Таким чином, для випускників еколого-натуралістичного профілю позашкільної 
освіти притаманна збалансованість соціально-комунікативних, дослідницьких і орга-
нізаційно-природничих компетенцій в структурі комунікативної культури. Дещо менш 
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розвинутим виявляється мотивоційно-вольова складова комунікативної культури випус-
кників Екологічного центру ПДМ.

рис. 3. особливості вияву компетентнісного аспекту комунікативної культури 
випускників школи еколого-природничого профілю Палацу (Екологічний центр)

1 - високий рівень розвитку профільних компетенцій випускників ШОМ: синій ко-
лір- організаційно, аналітичні компетенції, впорядкування довкілля – 36 %;% ; червоний 
колір – інтроперсональні та природничі компетенції – 36%; зелений колір – мотивація 
досягнення успіху у професійній сфері – 28%. 2 - високий рівень розвитку ключових 
компетенцій випускників ЕЦ: синій колір- дослідницько -експериментальні та природ-
ничі компетенції – 47%; червоний колір – соціально-організаційні компетентнції 32 %; 
зелений колір – аналітичні, внутришньоособистісні, впорядкування довкілля компетен-
ції - 28%. 3 - високий рівень розвитку соціально-комунікативних компетенцій – синій 
колір- міжособистісна компетентність, здатність до ефективної комунікації, між-
особистісна компетентність - 36% ; червоний колір - високий рівень комунікативного 
контролю, вміння стримувати небажані емоційні та поведінкові прояви у міжособис-
тісній взаємодії – 28%;зелений колір – відкритість новому, новій інформації, новим кон-
тактам – 36%.

Випускники 2011 року із інших профільних напрямків, а саме – гуманітарного, 
комп’ютерно-інформаційного, економіко-освітнього і спортивного виявили максималь-
ний вияв профільних компетенцій. Слід зазначити, що профільні компетенції гуманітар-
ного напрямку в більшій мірі співпадали із соціально-комунікативними та ключовими 
компетенціями, а відповідно – цей освітній профіль за своєю професійною спрямованіс-
тю (журналістика, філологія, археологія, народознавство) є найбільш сприятливим для 
формування комунікативної культури підростаючого покоління.

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що компетентнісний підхід є доцільним 
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для психолого-педагогічних досліджень щодо поведінково-операціональних проявів 
комунікативної культури підростаючої особистості. Особливо ефективно формування 
соціально-комунікативних і ключових компетенцій відбувається під час профільного на-
вчання у поєднанні із соціальними практиками в художньо-естетичному, гуманітарному 
та еколого-натуралістичному профілях позашкільної освіти у старшому підлітковому та 
юнацькому віці. 
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ЯЗЫК иЗоБраЗитЕЛЬного иСКуССтва КаК СрЕдСтво 
ЭСтЕтичЕСКого воСПитаниЯ ЛичноСти

Розглядається проблема виховання особистості засобами мови образотворчого 
мистецтва, визначаються фактори, що виявляють вплив на вищезгаданий процес. Еле-
ментами мови образотворчого мистецтва є засоби її художньої виразності. Розуміння 
мови образотворчого мистецтва особистістю, спілкування на ній сприяє естетичному 
вихованню особистості й формуванню естетичної культури. 

Ключові слова: мова образотворчого мистецтва, естетичне виховання, засоби ху-
дожньої виразності образотворчого мистецтва.

Рассматривается проблема воспитания личности средствами языка изобрази-
тельного искусства, определяются факторы, оказывающие влияние на вышеназванный 
процесс. Элементами языка изобразительного искусства являются средства художе-
ственной выразительности. Понимание языка изобразительного искусства личностью, 
общение на нем с произведениями этого вида искусства способствует ее эстетическому 
воспитанию и формированию эстетической культуры. 

Ключевые слова: язык изобразительного искусства, эстетическое воспитание, 
средства художественной выразительности изобразительного искусства.

The article discusses the problem of aesthetic education of the person by means of fine arts 
language, determines the factors, influencing the process aforesaid. The artistic expression 
devices of fine art are its language elements. Understanding fine arts language by the person 
and using it to communicate with works of this type of art contributes to aesthetic education of 
the person aforesaid and aesthetic culture formation.

Key words: fine arts language, aesthetic education, artistic expression devices of fine art.

Важная роль в формировании эстетически воспитанной личности принадлежит ис-
кусству, которое обладает способностью воздействия на человека, на его внутренний 
мир, на формирование мировоззрения, на развитие его эстетической культуры. Данное 
воздействие искусства возможно лишь в процессе коммуникации с личностью, в резуль-
тате которой может наблюдаться переход последней к новому внутреннему состоянию, 
более наполненному и гармоничному, что содействует ее духовному совершенствова-
нию, развитию всех способностей. 

Коммуникация личности с произведениями различных видов искусства возможна 
при условии овладения ею специальным языком. К настоящему времени сложилась 
©  Зеленевская С.Н., 2011
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определенная классификация языков – естественные, искусственные, метаязыки, языки, 
возникшие на основе первичных естественных языков – вторичные языки, к которым 
относят язык искусства. Последний выступает как «совокупность материальных средств 
и способов создания художественного образа, исторически сложившихся в отдельных 
видах искусства» [1: 227]. Язык искусства можно определить и как «систему средств, 
материализующих и тем самым делающих возможной передачу другим людям опреде-
ленного содержания, ибо только будучи воплощенным в конкретной материальной фор-
ме, оно становится доступным восприятию других людей. Поэтому выразить и передать 
– это две главные задачи языка искусства, но составляют они единый процесс, ибо нечто 
определенным образом выражается именно для того, чтобы быть переданным, а пере-
дать можно только то, что как-то выражено, то есть существует объективно и заключает 
какое-то значение» [2: 32].

Как и словесная речь, язык искусства обладает внутренними законами своего разви-
тия, особыми в каждом виде искусства. Он не возник в какое-либо определенное время, 
а формировался на протяжении всего исторического развития общества, вбирая в себя 
опыт предшествующих поколений в выборе приемов, способов, средств художественно-
го выражения. На изменения языка искусства оказывают влияние не только перемены в 
духовном мире человека, его мироощущении, миропонимании, но и развитие техники, 
появление новых средств воплощения художественно-эстетических образов или комму-
никации, связанных с научно-техническим прогрессом. При этом языку искусства при-
надлежит важная роль в обеспечении преемственности и сохранении культурных тради-
ций народов.

Каждый вид искусства имеет свою языковую специфику, которая выражается в каче-
ственных особенностях используемого в нем материала и в особых способах его органи-
зации. Образный характер отражения действительности объединяет все виды искусства 
и позволяет говорить о его языке как о специфическом для искусства в целом. В этом слу-
чае художественный образ, воплощающийся в определенном произведении искусства, 
выступает как обобщенное художественное отражение действительности; метафориче-
ская мысль, раскрывающая одно явление через другое. Основными характеристиками 
художественного образа являются: метафоричность, ассоциативность, многозначность и 
недосказанность, открытость, вариативность, оригинальность и неповторимость. «Буду-
чи целью эстетической организации и представляя форму, в которой искусство отражает 
действительность, образ не исчерпывается лишь своей формальной стороной, ибо явля-
ется и тем специфическим содержанием, которое несет искусство и которое не может 
быть передано в другой, необразной форме. Через конкретно-чувственный единичный 
образ, через конкретное художественное явление выражается и постигается сущность 
– общая идея о предмете или явлении» [2: 40]. Художники, образно отражая предметы 
и явления действительности, стремятся при этом передать и выразить их определенные 
значения в жизни личности. В этом случае, воспроизводимые образы предметов и явле-
ний окружающего мира становятся носителями эмоциональной составляющей. «Искус-
ство в известном отношении действительно представляет собой «мышление в образах», 
но образы, которые рисует нам художник, и образные картины явлений, изображаемые 
им, – это носители сугубо человеческих эмоционально-переживательных значений [3: 
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83]. Обозначенный образный характер отражения действительности характерен и для 
изобразительного искусства, включающего живопись, графику, скульптуру. В связи с 
этим возникает вопрос о существовании «языка изобразительного искусства» и в чем 
он выражается. 

Подобно тому, как мысль человека проявляется в слове, речи, так художественный 
образ находит свое отражение в языке искусства, а произведение какого-либо вида ис-
кусства представляет собой текст на этом языке. Понимание его требует от человека 
определенной подготовки, которая включает в себя знание особенностей построения 
данного языка и способность воспринимать их как своеобразные нормы художествен-
ного выражения. Важным является и тот факт, что не всякая информация может быть ху-
дожественной, а только та, которая заключена в художественную форму. Это выступает 
необходимым условием восприятия произведения изобразительного искусства, так как 
восприятие начинается с его внешней стороны, обращенной к человеческим чувствам и 
воздействующим на эмоциональную сферу личности. Именно обретение художествен-
ной формы является целью эстетической организации исходного материала.

Среди основных элементов языка изобразительного искусства в разных его видах 
(живопись, графика, скульптура) выступают художественные средства, обращенные ко 
всем аспектам зрительного восприятия, (линия, объём, пластика, цвет, светотень, факту-
ра и пр.) и выразительные средства, связанные с характером образности произведения 
(сюжет, ассоциации). 

Линия является одним из значимых изобразительных средств, что объясняется ее 
присутствием во всех произведениях искусства и характеризуется многообразием. Вме-
сте с тем, немаловажную роль играет и цвет. Он может использоваться в графике, а ино-
гда и в скульптуре, но как необходимое средство языка искусства он, прежде всего, свя-
зан со всеми видами живописи. Цвет воздействует на чувства зрителя, его роль по преи-
муществу эмоциональна в сравнении с линией, выполняющей скорее интеллектуальную 
функцию. Например, картина П. Пикассо «Девушка перед зеркалом» строится на мощно 
акцентированных контурах, подчеркивающих форму, но если бы данное произведение 
живописи было выполнено в черно-белом варианте, оно бы не имело смысла. Женщину, 
изображенную художником, интересует не столько ее физический облик, сколько чув-
ственность, таящаяся в ней. Зеркало становится местом противоборствующих страстей, 
и этот личностный конфликт передается с помощью яркой, богатой цветовой гаммы. 
Большое значение в создании художественного образа уделяется плоскости и объему. 
Живописец и рисовальщик использует двухмерные изобразительные формы – линию, 
пятно, штрих и т.д.; скульптор и архитектор используют средства трехмерные. Объем-
ную форму можно изобразить и на плоскости, но изваять ее или вылепить представляет-
ся совсем другим процессом. 

Для языка изобразительного искусства также свойственны специфические эстети-
ческие качества, во многом определяемые художественно-выразительными средствами. 
Наибольшее эстетическое проявление в живописи определяется в композиционном по-
строении, особенностях рисунка и колорита, а также характером мазка, фактурой, пере-
дачей объема и пространства посредством линейной и воздушной перспективы, свето-
теневой моделировкой, использованием принципов контраста и нюанса. Учитывая воз-
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можности обозначенных средств языка живописи, это искусство выражает невидимое 
посредством видимого. К специфическим средствам выразительности графических про-
изведений искусства, несущим эстетический потенциал, необходимо отнести контурную 
линию, характер штриха, фон. Эстетика скульптуры выявляется посредством анализа 
построения объемной формы, пластической моделировки, фактуры и художественных 
свойств материала.

В любом произведении изобразительного искусства средствами языка раскрываются 
внутренний мир человека, его переживания, его субъективное восприятие природы, со-
циальной среды, причем для каждой эпохи характерны свои особенности, художествен-
ные ценности, эстетические идеалы. Например, в Средние века эстетический идеал имел 
религиозное содержание и поэтому произведения изобразительного и других видов ис-
кусства оценивались с точки зрения их воздействия на человека. Идеальным считалось 
то, что приближало человека к Богу, возвышало его мысли. В эпоху Возрождения основа 
эстетического идеала – человек как «мера всех вещей», гармония как пропорция всех ча-
стей внутри целого. Классицизм выдвигает эстетический идеал, выразившийся в культе 
должного, системе правил, строгое соблюдение которых вызвало необходимость созда-
ния совершенного произведения. В XIX веке эстетический идеал изначально склонялся 
к адекватному отображению действительности в искусстве, а затем – к признанию его 
общественного значения. В XX веке изменения эстетического идеала были связаны с 
появлением в изобразительном искусстве черт индивидуализма, то есть важным было, 
насколько хорошо художник мог передать свои мысли и чувства, развил свою ориги-
нальную манеру изложения. В это время возникло множество различных школ и тече-
ний, каждое из которых пропагандировало своё представление об эстетическом идеале. 
Говоря о современном изобразительном искусстве, приходится констатировать, что оно 
не столько вид знания, сколько определенный вид переживания. Поэтому при рассмотре-
нии произведений изобразительного искусства обращается внимание на  их внутреннюю 
форму, которая созвучна внутреннему миру художника, его эмоциональному состоянию. 
При условии, что данная внутренняя форма произведения искусства близка представле-
ниям, возникающим у воспринимаемой личности, само произведение искусства у по-
следней вызовет эмоциональный отклик. Для получения эстетического удовольствия от 
воспринимаемого произведения изобразительного искусства человек должен его пони-
мать, а ассоциативные представления реципиента должны совпадать с ассоциативны-
ми представлениями автора данного шедевра, в другом случае, оно будет отталкивать, 
вызывать отрицательные эмоции либо равнодушие. Если внешняя форма произведения 
искусства превалирует над внутренней, важно тогда представление, которое доминирует 
в сознании и воспринимающей личности, и творца. Причем это возможно при опреде-
ленной установке на приоритет формы перед содержанием произведения. Так, напри-
мер, изобразительное искусство постмодерна не настаивает на обязательном понимании 
и эстетическом переживании зрителем произведений данного направления, они могут 
быть просто фоном или выполнять определенную функцию в жизни человека, а осозна-
ние совершенства их формы принадлежит самому художнику. Если личность все-таки 
имеет определенную подготовку в восприятии произведений искусства постмодерна, то 
возможно любование ею внешней формой, не связанной с содержанием самого произ-



63

ведения. В данном случае, произведение изобразительного искусства способно вызы-
вать эстетические переживания личности, помочь формированию ее самосознания, хотя 
воспитательные возможности его менее выражены. Как отмечает известный психолог 
в области искусства, Т.Д. Марцинковская, «соотношение эмоций, вызываемых художе-
ственным произведением с его внешней и внутренней формой, переводит изучение роли 
искусства из философской в психологическую парадигму, так как ставит вопрос о роли 
когнитивной составляющей в эстетическом переживании» [4: 58]. 

Важнейшими особенностями подлинного произведения изобразительного искусства 
являются его недосказанность, множественность вариантов извлечения и толкования 
смысла, содержащаяся в нем загадка, что провоцирует зрителя на неоднократное воз-
вращение к нему, его переживание и осмысление. Восприятие искусства – акт не пассив-
ный; он требует и эстетической культуры и творческого подъема от воспринимающего; 
только при этом условии искусство и может играть ту великую воспитательную роль, к 
которой оно призвано [5: 73].

Восприятие произведений изобразительного искусства личностью и соотнесение с 
эстетическим идеалом определенной эпохи возможно при условии их диалога. При этом 
ведущим психическим процессом в осуществлении данного диалога человека с произ-
ведением является эстетическое восприятие. Воспринимающий произведение изобра-
зительного искусства как бы повторяет путь, пройденный художником, но при этом к 
созданному художником образу он прибавляет что-то свое. Данное явление объясняется 
психологическим состоянием, возрастом, наличием жизненного опыта, общей и эстети-
ческой культуры, а также близостью образа, созданного художником, самому реципиен-
ту. Процессы эстетического восприятия и ощущения присутствуют на всех уровнях взаи-
модействия личности с произведениями живописи, графики, скульптуры, соответствен-
но на всех уровнях имеет место и эмоциональный компонент. Эмоции, возникающие у 
личности при восприятии произведений искусства называют эстетическими реакциями, 
которые могут быть различны по временной протяженности и возможно переходящими 
в эстетические переживания. По мнению ученого В.П. Зинченко, «окрашенная пережи-
ванием работа над произведением искусства, а соответственно, и работа с самим собой 
есть составная и важнейшая часть духовной практики, вносящая неоценимый вклад в 
оформление души …такая работа несомненно имеет эстетическое измерение, связан-
ное в том числе с наличием (развитием, формированием) эстетического вкуса»[6:19]. 
Эстетические переживания способны оказывать влияние на всю личностно-смысловую 
сферу человека, на его сознание, мировоззрение, мироощущение. 

Эмоции по своему характеру субъективны. Они заключают в себе отпечаток непо-
вторимых врожденных особенностей каждого человека, его конкретного жизненного 
опыта, индивидуального темперамента. В то же время эмоции связаны с контекстом 
социокультурных представлений, норм и ценностей, свойственных обществу в целом. 
Чаще всего эмоции проявляются в форме чувств, в данном случае эстетических чувств, 
в  которых сплавляются интеллектуальные и эмоциональные процессы, они выступают 
как результат специфического обобщения эмоций, связаны с представлениями об объ-
екте эмоционально-эстетического отношения. Восприятие произведений искусства и 
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способность наслаждаться ими предполагают у человека наличие не только сугубо че-
ловеческой чувствительной способности, то есть развитых чувств, позволяющих со всей 
глубиной и  остротой переживания отзываться на произведение, но и соответствующего 
уровня эстетического образования, эстетической воспитанности.

 Эстетическое образование, содействующее формированию эстетической установки 
личности, включает в себя развитие эстетической потребности личности в общении с 
высокохудожественными произведениями искусства, культуры эмоций, эстетического 
вкуса, формирование эстетического идеала.

Развитый эстетический вкус не является прирожденной способностью человека, а 
приобретается в процессе эстетического освоения действительности, постижения языка 
изобразительного искусства, становясь нормой его эстетических требований к действи-
тельности, к искусству. Именно развитый вкус позволяет человеку давать увиденному 
правильную эстетическую оценку, основанную на соотнесении с определенным идеалом 
как представлением об эстетическом совершенстве человека, предмета, явления. Как ут-
верждает А.Е. Ларин, «Эстетически неразвитый человек смотрит на мир исключительно 
с точки зрения приниженного практицизма. Ему чуждо понятие прекрасного, он не ис-
пытывает душевных переживаний, его мир убог и однообразен» [7: 8]. Эстетический 
вкус, эстетический идеал личности не являются неизменными, они зависят от историче-
ской эпохи в которую живет человек, от культуры общества, к которому он принадлежит.

Таким образом, язык изобразительного искусства, существующий исключительно в 
сфере искусства, выступает важным средством эстетического воспитания личности. По-
средством этого языка, элементами которого выступают линия, объём, пластика, цвет, 
светотень, фактура осуществляется общение личности с произведениями искусства. В 
процессе коммуникации с произведениями живописи, графики, скульптуры развивается 
эстетическая потребность личности, ее эстетическое восприятие, эстетические чувства, 
формируются эстетический вкус и эстетический идеал, свидетельствующие об определен-
ном уровне развития эстетической культуры личности, ее эстетической воспитанности. 
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Статтю присвячено актуальним проблемам сучасної інтерпретології. Мова йде 
про особливості гендерної психології в аспекті виявлення їхнього впливу на творчі про-
цеси у сфері музичного мистецтва, про пов’язані з цим дослідницькі здобутки та наукові 
й практичні перспективи.

Ключові слова: інтерпретологія, інтерпретація, гендер, гендерна психологія, му-
зичне мистецтво, музичне виконавство.

Статья посвящена актуальным проблемам современной интерпретологии. Речь 
идёт об особенностях гендерной психологии в аспекте выявления их влияния на творчес-
кие процессы в сфере музыкального искусства, о связанных с этим исследовательских 
результатах и научных и практических перспективах.

Ключевые слова: интерпретология, интерпретация, гендер, гендерная психология, 
музыкальное искусство, музыкальное исполнительство.

The article is devoted to topical problems of modern interpretology. The question is about 
the features of gender psychology in the aspect of exposure of their influence on creative 
processes in the field of musical art, about related to it research results, about scientific and 
practical perspectives.

Keywords: interpretology, interpretation, gender, gender psychology, music, musical 
performance.

У гуманітарних дослідженнях останніх десятиліть все частіше відзначається особли-
ве значення комунікативної спрямованості культури, що напевно пов’язане з пошуком 
взаєморозуміння між її історичними втіленнями, які намагаються відстояти власну іден-
тичність. На шляху цієї боротьби за власне «я», у вирі інколи жорсткого протистояння 
доцентрових та відцентрових рухів культурного самоусвідомлення, об’єктивного тяжін-
ня до об’єднавчих тенденцій системної світової глобалізації та реалізації суб’єктивного 
прагнення культурного (історичного, національного і так далі) самозбереження, прак-
тично усі гуманітарні науки стикаються з необхідністю ще більш тісного, аніж раніше, 
обміну досвідом та набутими знаннями. Це допомагає їм, по-перше, чіткіше окреслити, 
усвідомити та визначити свою специфіку та універсальність, по-друге, знайти нові шля-
хи для вирішення тих наукових питань, які традиційним науковим інструментарієм окре-
мої наукової області не могли бути раніше більш-менш повноцінно розв’язані.

Музична думка останніх десятиліть окрему увагу приділяє сфері музичного ви-
конавства. Це не випадково, бо саме музичне виконавство є унікальною стороною му-
зичного мистецтва, є фактором власне реалізації музики, її оживлення, одухотворення, 
осмислення, тим силовим полем, де зустрічаються та взаємодіють світи та воля автора, 
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виконавця і слухача, породжуючи новий, феноменальний, неповторний у просторі та 
часі художній результат.

Музичне виконавство за своєю природою та призначенням власне і є комунікатив-
ною зоною у музичному мистецтві, місцем спілкування та народження не тільки музич-
ного, але й позамузичного змісту музики, що робить його здобутком не тільки музичного 
мистецтва, але й фактом і невід’ємною складовою світової культурної та цивілізаційної 
спадщини. Тому увагу дослідників тепер спрямовано не тільки на окремі методичні та 
педагогічні завдання виконавців, як це переважно було раніше, але й на питання природи 
виконавських процесів, суті та можливостей музичної інтерпретації, шляхів і логіки ви-
конавської реалізації змістовного потенціалу усіх рівнів музичного твору, нового ракурсу 
розгляду й розуміння співвідношення і сполучення у музичному творі суто музичних та 
позамузичних факторів тощо [2; 5; 6; 7; 8]. Широкий діапазон та системна глибина про-
блематики виконавства та виконавської інтерпретації сприяли тому, що у низці вищих 
навчальних музичних закладів з’явилися відповідні спеціалізовані навчальні підрозділи 
та викладаються навчальні курси, присвячені музичному виконавству саме у теоретич-
но-науковій, змістовній його проекції; у музикознавстві ж виокремлюється велика сфера, 
що займається питаннями виконавства та інтерпретації – музична інтерпретологія.

Саме у цій сфері автор статті відчуває особливу актуальність сучасних музикознав-
чих процесів; об’єктом дослідження в даному руслі вбачається музичне виконавство зі 
складною системою явищ та закономірностей, предметом обирається специфіка нових 
для музикознавства наукових проекцій, які дозволяють виявити та охарактеризувати 
складні психологічні й художні процеси музичної практики (створення музичного твору, 
його виконання та сприйняття) минулого і сьогодення.

Як наука про інтерпретацію, музична інтерпретологія активно залучає знання різних 
гуманітарних сфер – як тих, що безпосередньо пов’язані з музичною практикою, так і 
тих, чия інформація може бути використаною в процесі аналітико-теоретичної харак-
теристики природи, закономірностей формування та результатів музичної інтерпретації 
– в першу чергу виконавської. Дійсно, потреби у такому осмисленні є дуже гострими з 
огляду на музичне буття сьогодення; все більш наявною та прямою є залежність одна від 
одної музичної теорії та практики – в умовах, коли від музичного мистецтва, зокрема, 
академічного (у природі якого певна консервативність є стрижневою рисою), сучасністю 
висуваються вимоги до самозбереження та водночас такого розвитку, який би відповідав 
потребам часу та слухацько-глядацької аудиторії, саме виконавство є тим фактором, який 
несе в собі потенціальні можливості специфічних змін та еволюції, що може «поновити» 
зміст музичних творів минулого, актуалізувати його для сучасного реципієнта. Отже, 
саме музичне виконавство потребує нового осмислення, результати якого можуть бути 
взяті на озброєння як науковцями для подальших досліджень, так і власне музикантами-
практиками – виконавцями, педагогами, публіцистами.

Особливо цікавими з точки зору відкриття і усвідомлення прихованих раніше від 
погляду дослідників факторів впливу на творчі процеси в галузі музичного мистецтва є 
ті, що стосуються деяких загальних особистісних характеристик, які раніше музичною 
наукою не враховувалися взагалі, проте дія котрих тією чи іншою мірою відома всім на 
практиці. Одним з таких факторів, безперечно, є дія закономірностей гендерної психоло-
гії, аналізу загальних проявів якої у музиці і присвячено цю статтю.
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Поняття гендеру все частіше використовується у суспільному житті та у гумані-
тарній сфері. Термін «гендер» найчастіше можна знайти у соціології та політології, що 
породжує й упереджене ставлення до нього. Найчастіше поняття гендеру асоціюють 
з фемінізмом, що в принципі логічно, зважаючи на походження цього поняття. Проте 
по більшості гендер у суспільній свідомості ототожнюється з радикальними проявами 
фемінізму, що нерідко викликає суспільне відторгнення (особливо там, де переважають 
консервативні світоглядні позиції) й небажання розуміння наукового значення і терміну, 
і позначеного ним явища, і тих закономірностей, які обумовлюють специфіку гендеру.

Терміном «гендер» (з англ. Gender – «рід», «стать») позначається не біологічна ха-
рактеристика статі, а її соціально-поведінкові, психолого-поведінкові риси. Цим понят-
тям та пов’язаними з ним особливостями соціальної поведінки у багатьох сферах життя 
цікавилися дослідники людської природи з давніх часів.1 Приблизно з 1990-х років по 
сьогоднішній день відбувається бурхливий розвиток гендерної психології, що втілюється 
у великій хвилі експериментальних досліджень, у теоретичному осмисленні емпіричних 
факторів, в адаптації відомих методів і методик для вивчення гендерної проблематики й 
створенні специфічних гендерних методик [1].

Існування чоловіків та жінок є одним з основних розподілів людства, що дуже багато 
визначає в його історії минулого, теперішнього і буде визначати в майбутньому. Багато 
цікавих знахідок гендерної психології дозволяють точніше охарактеризувати особли-
вості людської особистості, її соціально-психологічну самооцінку й оцінку оточуючих 
– психологічну та поведінкову; ці психологічні соціально-поведінкові установки є на-
стільки важливими та універсальними, що впливають на всі людські прояви. Отже, впли-
вають вони й на самовираз людини у мистецтві – тим більше, що мистецтво, особливо 
музичне, дуже тісно пов’язане з різними, надзвичайно складними емоційно-психічними 
процесами. Зрозуміло, що свою роль там відіграють ґрунтовні психологічні закономір-
ності, а гендерні є одними з таких, і їхнє місце у тих процесах, якщо ми ставимо перед 
собою завдання їхнього вивчення, потребує окремого дослідження.

Все, що робить у своєму житті людина, пов’язане і корегується психічними особли-
востями її особистості, що залежить від багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинни-
ків, зокрема, від гендерних ролей, тобто від самоусвідомлення та відповідної поведінки 
кожної людини. Отже, саме для характеристики укорінених у соціумі статево-рольових 
характеристик особливості й використовують поняття «гендер».

Людина народилася і завжди жила в соціумі. Мистецтво, як відомо, зароджувало-
ся й формувалося саме під впливом соціуму, відбиваючи його зміст шляхом людських 

1 Відомо, що розробкою відповідних ідей у руслі філософії займалися вчені усіх часів – від 
античних часів до кінця ХІХ століття. На зламі ХІХ – ХХ століть відбулося формування предмета 
й розділів вже власне гендерної психології, а у першій третині ХХ століття до 30-х років включно 
в історії гендерної психології настає «фрейдівський період», пов’язаний з ім’ям Зиґмунда Фрейда 
та його психоаналізом. Власне повноцінний науковий розвиток гендерної психології розпочався у 
післявоєнний час, що обумовлене багатьма складовими – зокрема тією, що під час другої світової 
війни жінки перебрали на себе багато чоловічих суспільних та побутових функцій, і це мало певні 
суспільні наслідки та потребувало окремого соціолого-психологічного осмислення. Саме період 
1950-х – 1980-х років є початком широких експериментальних досліджень і появи перших теорій 
гендеру.
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відносин (однією з найважливіших сторін яких завжди були відносини між чоловіком і 
жінкою), і музика тут не є виключенням.

Звісно, творчість, мистецтво – це особлива сфера людської діяльності, де особистість 
проявляє не себе безпосередньо, а своє світобачення та світовідчуття. І гендерні складові 
її особистості та поведінки далеко не завжди можуть бути простежені у безпосередніх, 
однозначних проявах. Ще складніше це зробити на музичних теренах, бо музичне мисте-
цтво, яке у «чистих» своїх формах не оперує конкретними образами, не надає можливос-
ті для однозначного та науково формально доказового «прочитання» впливу гендерної 
специфіки. Проте дуже часто ми, «споживачі» музичної «продукції» (виконуючи різні 
функції – виконавця, музичного критика, слухача тощо), спираючись свій гендерний 
досвід (що здобувається нами та прищеплюється нам суспільством з народження, що 
корегується як унікальними рисами нашої власної особистості, так і оточуючим серед-
овищем на життєвим досвідом), відчуваємо, що цей гендерний вплив відбувся чи (та) 
відбувається тією чи іншою мірою. Ми його можемо відчути і як гендерну інформацій-
но-емоційну складову «від автора» музичного твору, і як таку ж складову «від виконав-
ця» або «від слухача», а також можемо «отримати» певні синтетичні за походженням 
гендерні відчуття від музичного твору.

Пряме перенесення інформації про закономірності гендерної психології на будь-
який художній твір неможливі, а у випадку з музичним твором можуть стати вульгарною 
наукоподібною спекуляцією. Отже, для розуміння того, яким чином гендерні психологіч-
ні закономірності впливають на створення та сприйняття музичного твору, треба співвід-
нести знання про них з усім комплексом знань про закони музичного мистецтва, про те, 
як вони реалізовані у конкретному музичному творі.

Отримані результати допоможуть не тільки відповісти на низку запитань щодо при-
роди творчості взагалі, але й розглянути крізь призму гендеру багато тих процесів, що 
сполучені з безпосередніми або опосередкованими проявами людської діяльності в му-
зиці; в цьому сенсі вони також можуть стати важливим інструментом аналізу певного 
факту чи явища музичної практики – насамперед такого, який пов’язаний з прямими 
формами людської діяльності, тобто у першу чергу належить до сфери музичного ви-
конавства.

Ще одним важливим чинником, який дозволяє наблизитися до усвідомлення безза-
перечної змістовної ваги гендерного впливу у музичному мистецтві, є позамузична скла-
дова у музичному мистецтві, насамперед – це музика з текстом та музика у сполученні з 
текстом та театром. Отже, у цій статті мова йде про музичні твори, що мають позамузич-
ну змістовну складову, похідну від інших видів музичного мистецтва – поезією, літерату-
рою, театром, хореографією тощо. В зв’язку з тим, що музичний твір має кілька змістов-
них планів, у тому числі такі, що представлені різними видами згорнутої та узагальненої 
інформації (певними змістовними символами та знаками), то є можливість розглядати 
«підтекстовий», «позатекстовий» або «контекстовий» сенс як семантичні одиниці, й до 
таких, безумовно, можна і треба віднести гендерні аспекти змісту музичного твору.

Однією із центральних тем мистецтва взагалі та музичного мистецтва зокрема, й 
особливо вокального (пов’язаного з текстом, словом, сюжетом, втіленням конкретних 
образів і емоцій), є тема кохання, особливих стосунків між чоловіком і жінкою, їхніх 
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емоцій та поведінки по відношенню одне до одного, сприйняття вчинків та слів одне од-
ного. Без знань особливостей гендерної психології (скорегованих у певних історичних, 
національних, культурних, соціальних умовах) багато що з того, що закладене автором 
твору (особливо такого твору, що написаний десятиліття й сторіччя назад, коли діяли 
інші культурно-соціологічні правила та суспільство керувалося іншими цінностями), 
залишиться незрозумілим і «непрочитаним». І одне з головних завдань виконавця як 
інтерпретатора полягає в тому, щоб глибоко знати й розуміти всі психолого-емоційні, об-
разно-сюжетні тонкості змісту музичного твору, в тому числі розуміти й їхню гендерну 
обумовленість. Тільки в такому випадку виконавець зможе не тільки виконувати музику 
у відповідності з авторським задумом й певною історичною традицією, але й бути пере-
конливим і логічним у своїх інтерпретаційних версіях – як тих, що відповідають автен-
тичній традиції, так і тих, які відзначені яскравим новаторством.

Використовуючи знання гендерної психології як особливу призму, можна по-новому 
поглянути на деякі проблеми виконавської інтерпретації та одержати нові дані, які бу-
дуть «вбудовані» згодом не тільки в систему виконавства як такого, але й в систему му-
зикознавства і музичної методики та педагогіки.

У світлі характеристики особливостей гендерної психології в сфері виконавства ці-
каво виявити та описати темброві, психологічні, психофізичні особливості інтерпрета-
цій конкретних творів. Звичайно, для цього необхідні характеристика й систематизація 
головних закономірностей, які можуть бути виявлені в результаті порівняльного аналізу 
жіночої й чоловічої інтерпретацій, прояву на практиці дії естетичних і психологічних 
положень, які допоможуть виконавцеві в його творчій діяльності. Теоретичні результа-
ти подібної розробки можуть служити базою для створення методичних і педагогічних 
прийомів, які допоможуть виконавцеві в процесі створення власної інтерпретації або 
трактування.

Інтерпретація художніх образів виконавцями, конкретно чоловіками й жінками, спи-
рається на психологічний підхід до тієї або іншої ситуації – отже, там присутня й складо-
ва підходу з позиції гендерної психології. Музична інтерпретологія першою з наукових 
напрямів сучасного музикознавства має і може сформувати певний алгоритм характерис-
тики проявів гендеру в музичному мистецтві, а також створити понятійно-термінологіч-
ний апарат, який врахує основні поняття гендерної психології – такі як «гендерна роль» 
та «гендерно-рольові стереотипи», «гендерно-рольовий конфлікт», «маскулінність», 
«фемінність» та «андрогінність», «гендерна ідентичність», «гендерні відмінності», «ген-
дерно-рольова соціалізація» тощо. Оскільки крізь гендерно-психологічну призму ми 
розглядаємо насамперед музику, що має позамузичну змістовну складову (програмність, 
літературний текст, певна сюжетна дія), то можна зробити певну проекцію на музикоз-
навчий дослідницький апарат та отримати цікаві й працездатні терміни і поняття. Напри-
клад, можна говорити про виконавську «гендерну драматургію», що як у романсі, так і в 
опері має дуже велике значення для цілісності та переконливості образу. У музично-теа-
тральному творі, завдяки співвідношенню інтерпретаційних рішень співака, диригента, 
режисера може виникати «гендерна функціональна перемінність» чи «гендерно-рольова 
модуляція», яка спирається на певні (передбачувані чи раптові) зміни образу, його емо-
ційного забарвлення, поведінки та т. і. Можна окремо розглядати «гендерну мобільність» 
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та «гендерну стабільність» образів, моделюючи певну інтерпретацію характеру окремих 
персонажів та їхніх стосунків, використовуючи певні музичні засоби для втілення таких 
завдань. Якщо ми одиницею музикознавчого дослідження обираємо гендерні характе-
ристики конкретних персонажів музичних творів (тобто соціально-психологічну основу 
поведінки чоловіків та жінок), то маємо основу для розгляду «гендерної інтонації (акцен-
туації)», що обумовлює взаємозв’язок між цим боком сюжету та обраними композито-
ром, а згодом і виконавцем специфічними музичними засобами.

Треба підкреслити, що гендерний бік змістовності музичного твору, або його ген-
дерна семантика, пов’язані в першу чергу зі співвідношенням гендерної поведінки та 
емоційного портрету персонажів, з їхньою відповідною стабільністю чи мобільністю, 
символічною сталістю або динамічною еволюцією. Це знову свідчить про особливу ак-
туальність комунікативного аспекту в процесі сприйняття творів мистецтва, бо виникає 
навіть кілька кросс-рівнів комунікативних зв’язків – між персонажами музичного твору; 
між персонажами та творцями твору – композитором, виконавцем, слухачем; власне між 
вищезгаданими творцями твору, між різними часами та культурами, де «мовою» кому-
нікації є музика та її семантика, у тому числі й гендерна. Оскільки гендерна сфера про-
являє себе у часовому вимірі, у певній дії та взаємодії, то не дивно, що вона стає одним 
з важливих компонентів семантичного музично-драматургічного навантаження, який 
потребує окремої уваги усіх учасників буття музичного твору – і, зокрема, виконавця як 
важливого носія та інтерпретатора сюжетної складової музичного твору.

Будь-які виконавські інтерпретаційні версії можуть підсилювати чи послаблювати 
різні сторони гендерно-рольових конфліктів, пов’язаних з окремими персонажами, кон-
кретною ситуацією або поза музичним сюжетом музичного твору, переносити гендер-
но-рольові акценти, моделюючи нові стосунки та нові емоції, що дозволяє знаходити 
виконавцям (а також допомагає педагогам навчати цього) нові креативні рішення.

Прикладів подібної мистецтвознавчої проблематики, яку можна й потрібно розгляда-
ти з позицій досягнень гендерної психології, в аспекті розуміння й характеристики ген-
дерної семантики може бути досить багато – шлях у цьому напрямку тільки відкрито [3 : 
4]. Також гендерний аналіз допоможе дослідникам чіткіше зрозуміти й систематизувати 
особливості виконання великих майстрів минулого; складніше, але, напевно, можливо 
застосувати його ракурс і в описі музики інструментальної, і в характеристиці інших ви-
дів діяльності в музичному мистецтві. Крім того, результати подібних досліджень також 
напевно будуть корисні вченим, які, власне, й займаються гендерної психологією. Все це, 
як завжди, покажуть практика й час.
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ЕдиничнЫЕ ЗаимСтвованнЫЕ КоннотативнЫЕ 
СоБСтвЕннЫЕ имЕна в руССКом и уКраинСКом  

ЯЗЫКовом СоЗнании

Статтю присвячено аналізу коннотономізації одиничних онімів (на матеріалі Слов-
ника Є. С. Отіна). Одиниці, що аналізуються, мають широке географічне розповсю-
дження, як правило, це топоніми та антропоніми.

Ключові слова: коннотативні оніми, коннотонимізація, топоніми, антропоніми.
Статья посвящена анализу коннотономизации единичных онимов (на материале 

Словаря Е. С. Отина). Анализируемые единицы имеют широчайшую географию, пре-
имущественно, это топонимы и антропонимы. 

Ключевые слова: коннотативные онимы, коннотонимизация, топонимы, антропо-
нимы.

The article is dedicated to the analysis of connotonimizatiton of the single onims (based on 
the E.S. Otins’s dictionary). The analyzed units have very broad geography. The most of them 
are the place-names and anthroponims 

Key words: connotative onims, connotonimizatiton, place-names, anthroponims.    
  
История человечества – это история многочисленных и разнообразных контактов 

племен, народов, одним из результатов которых являются заимствования. Они осваива-
ются и усваиваются, входят в язык и языковое сознание. Заимствуются и собственные 
имена (отметим, что в восточнославянском именнике мощный пласт грецизмов и лати-
низмов, не осознаваемых как чужие). Однако среди заимствованных собственных имен 
есть такие, которые подверглись коннотонимизации: «онимы не только способны вы-
полнять свою прямую и изначальную функцию – быть именами объектов окружающего 
нас мира, но и проникаются вторичным, дополнительным понятийным содержанием, 
становятся в речи экспрессивно-оценочными заместителями имен нарицательных. Они 
обогащаются понятийными, или референтными коннотациями, органично слившимися 
с коннотациями эмоционально-экспрессивного плана» [1; 5].

Е. С. Отин создал первый «Словарь коннотативных собственных имен». Благодаря 
его фундаментальности, с одной стороны, и обозримости, с другой, он является бла-
годатным материалом для описания заимствованных коннотонимов из того или иного 
языка и культуры, тематической характеристики заимствованных собственных коннота-
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тивных имен, позволяет решать и другие проблемы. С опорой на указанный словарь мы 
описали функционирование в русском и украинском языковом сознании испанских, ан-
глийских, французских коннотонимов, а также библеизмов, связанных с деятельностью 
Иисуса Христа, авторов и героев западноевропейской литературы. Все эти исследования 
осуществлены на довольно массивном материале, обусловленном долгими и широкими 
контактами языков, народов, культур. Предметом данной статьи являются единичные 
заимствования, они во многом случайны, о чем свидетельствует их редкость, то есть 
по тем или иным причинам не было разнообразных и многочисленных контактов. Эта 
единичность и случайность интересна тем, что позволяет в некоторой степени выяснить, 
что же именно заимствуется, когда коннотонимов мало. 

Е. С. Отин обращает внимание на следующий факт: «Одно и то же СИ в разные пе-
риоды своего употребления в речи нередко развивает не одно, а целый пучок созначений. 
Смысловые коннотемы могут находиться в синхронных отношениях друг с другом, но 
нередко выступают и как разновременные (диахронные) элементы его смысловой струк-
туры» [1 : 10]. С этой точки зрения интересно проследить, развивается ли «пучок созна-
чений» у одиночных коннотонимов, если да − то у каких именно.

Приведем некоторые статистические данные по Словарю Е. С. Отина. Всего в нем 
представлено 40 языков и культур. Естественно, наиболее часто подвергались конното-
нимизации русские онимы (52,5 %), заимствованные по степени употребительности рас-
пределились так: античность (10,9 %), библеизмы (7 %), французские (5 %), еврейские 
(3,8 %), английские (3,5 %), украинские и США (по 2,1 %), испанские (1,9 %), итальян-
ские (1,7 %), немецкие (0,8 %). Единичными мы считаем те, что обладают частотностью 
от 0,4 % до 0,2 %. Таковых оказалось 27 (4, 71 %). 

Анализируемый материал по степени частотности тематически распределился так: 
топонимы − 13 (2,2 %), антропонимы − 10 (1, 74 %), герои художественных произведе-
ний и кинофильмов − 2 (0,35 %), названия художественных текстов и исторические до-
стопримечательности − по 1 (0,17 %). 

Обратимся к топонимам. Попытки объединить их по каким-то основным признакам 
были тщетными, оказалось, что у Голконды и Клондайка общими являются полезные 
ископаемые и богатство, а у Нарына и Ташкента − жара. Следовательно, всякий заим-
ствованный коннотонимизированный топоним имеет для нас свое оригинальное непо-
вторимое лицо. В связи с этим рассмотрим топонимы в алфавитном порядке. 

австралия. Материк в Южном полушарии. Отдаленность материка от культурных 
центров Европы; использование его (до середины XIX в.) Великобританией как места 
ссылки, низкий культурный уровень коренного населения обусловили развитие следую-
щих значений: 1. Очень отдаленное место. 2. Глушь, бескультурье [1 : 29]. Отметим, что 
составитель словаря в качестве аргументации указанных значений приводит тексты XIX 
в., для наших современников Австралия, во-первых, «приблизилась» за счет авиацион-
ного сообщения; во-вторых, жители Австралии сделали такой мощный рывок в своем 
развитии, что глушью эту страну никак не назовёшь.

Бухара. Город в Узбекистане. Там всегда было много торгового люда, расхваливав-
шего свой товар (не всегда добротный). Отсюда в вятских говорах развивается значение 
«лгун, лгунья», бухарить − лгать [1 : 76-77].
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голконда. Государство в Индии XVI-XVII вв., которое славилось добычей алмазов. 
Формируются значения: 1. Местность, богатая полезными ископаемыми; 2. Богатство; 
сокровище [1 : 119].

индия. Государство в Южной Азии. Развиваются совершенно неожиданные значе-
ния: 1. «Общетюремно-лагерное» слово с собирательным значением ’штрафной барак, 
его жители‘. Ж. Росси («Справочник по ГУЛАГу. − М., 1991, с. 1-2) мотив употребления 
данного коннотативного топонима с таким созначением связывает с тем, что «в битком 
набитом бараке жарко, как в Индии, даже зимою. Все почти голые (некоторые из-за того, 
что все с себя проиграли в карты). В примечании к словарной статье индия он пишет: 
«Вследствие систематического отбора... и стремления каждого лагеря отделаться от «от-
работанного человеческого материала», на многих пересылках скопляются значитель-
ные контингенты И(ндии); 2. «Бедная» камера, в которой содержатся лица, не имеющие 
вещей и продуктов; 3. Изолятор, штрафная камера в тюрьме; 4. Одна из самых послед-
них общественных прослоек («мастей») в тюремно-лагерном мире; 5. Отдаленная коло-
ния по заготовке леса [1 : 179].

Китай. Государство в Центральной и Восточной Азии. В первой половине XIX в. 
Китай часто ошибочно рассматривался как пример «стоячести», исторической непод-
вижности. Поэтому сформировались значения: 1. Застой в общественной, политической 
жизни; апатия; нечто застылое, консервативное; 2. Игра без оплаты (в жаргоне музыкан-
тов) [1 : 197-198]. Как в случае с Австралией, характеристики явно устарели: Китай в 
наши дни стал символом интенсивного развития во всех сферах жизни общества.

Клондайк. Река в Канаде, приток Юкона, где в начале ХХ в. был открыт золотонос-
ный район, получивший такое же название. Соответственно сформировались следую-
щие коннотативные значения: 1. Любое более или менее значительное месторождение 
золота, перспективные для разработки залежи золота; 2. Чем-то богатое место (чаще − 
разными полезными ископаемыми); 3. Место, где можно хорошо заработать, быстро раз-
богатеть; 4. Выгодное дело; дело, приносящее большую и быструю прибыль; 5. Богатый 
источник доходов, прибыли; рог изобилия; 6. Как междометное слово (при виде большо-
го количества золота или изделий из него) [1 : 199-202].

мекка. Город в Саудовской Аравии, где находится главная святыня ислама − мечеть 
Кааба. В соответствии с этим формируются значения: 1. Место притяжения людей, вы-
зывающее повышенный интерес; 2. Признанный центр чего-либо; 3. Почитаемое место 
[1 : 235-236].

нарын. Город (областной центр) в Киргизии. Сформировалось только одно коннота-
тивное значение − солнце, лето [1 : 252].

Панама. Страна в Центральной Америке, по территории которой в ХХ в. был проло-
жен канал, соединивший Тихий и Атлантический океаны. С его строительством связана 
грандиозная афера, закончившаяся в 1889 г. финансовой катастрофой фирм французской 
компании, строившей канал. Развились значения: 1. Скандал, связанный с деятельностью 
этих проворовавшихся фирм; 2. Крупное мошенничество, махинация, сомнительная сдел-
ка, жульничество; 3. Взятка должностному лицу; 4. Обман, вранье (в молодежном жарго-
не). Все указанные значения носят узуальный характер и в современной жизни практиче-
ски не используются. Нам это слово более знакомо как название головного убора.
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рио-де-жанейро. Город в Бразилии, административный центр одноименного штата. 
Попасть в него − «голубая мечта» Остапа Бендера, героя романов И. Ильфа и Е. Петрова 
«Золотой теленок» и «Двенадцать стульев». Отмечаются значения: 1. Богатый, процве-
тающий город, «город мечты»; 2. Нечто заслуживающее особого внимания, вызывающее 
восхищение; 3. Так иронично называются цыганские поселения на окраинах закарпат-
ских городов [1 : 295-296].

ташкент. Столица Узбекистана. Находится в зоне пустыни Кызылкум. В летний пе-
риод преобладает жаркая погода, что обусловило значения: 1. Невыносимая жара, зной, 
духота; 2. Приятная теплота; тепло (состояние); удовольствие от тепла. С опорой на при-
меры XIX века приводится устаревшее в наше время значение: 3. «Сонное царство», 
застой, отсутствие прогресса; место, где царят бесправие и произвол [1 : 327-329].

хиросима. Атомная бомбардировка американцами 6 августа 1945 г. японского горо-
да Хиросимы. Коннотативные значения таковы: 1. Ядерная бомбардировка, катастрофа; 
2. Цель атомной бомбардировки; 3. Нечто ужасное; катастрофа [1 : 373-374].

Шанхай. Город в Китае. Тесные улицы старого Шанхая, застроенные мазанками и 
бамбуковыми фанзами; теснота перенаселенных кварталов обусловили коннотативные 
значения: 1. Стихийно возникший, хаотично застроенный пригород; самовольно застро-
енная и неблагоустроенная окраина города, трущобы; 2. Неблагоустроенный небольшой 
поселок, место, хаотично застроенное домиками-времянками [1:  387-388]. Интенсивное 
развитие Китая и Шанхая в частности сделало приведенные значения устарелыми. 

Швейцария. Государство в Центральной Европе, большая часть территории которо-
го находится в Альпах. Сформировалось коннотативное значение: 1. Местность с краси-
выми пейзажами (чаще гористая, холмистая), с климатом, благоприятным для отдыха и 
лечения [1 : 390-391].

Таким образом, каждый заимствованный топоним получает свою собственную кон-
нотацию, некоторые из них (Австралия, Китай, Панама, Шанхай) с позиций сегодняш-
него дня устарели.

Следующая группа одиночных заимствованных коннотонимов − антропонимы. 
Они четко распадаются на 2 группы: имена реальных лиц и обобщенные имена. Как и то-
понимы, рассматриваем реальные коннотативные антропонимы в алфавитном порядке.

демис руссос. Популярный греческий певец. Совершенно неожиданно − мужской 
половой орган (обычно больших размеров) [1 : 122-123].

Квислинг. Лидер фашистской партии в Норвегии, способствовавший захвату в 
1940 г. своей страны фашистской Германией и активно сотрудничавший с оккупанта-
ми. Сформировалось одно значение: предатель национальных интересов; прислужник 
агрессора, оккупант [1 : 196].

Клеопатра. Имя царицы древнего Египта, 69-30 гг. до н.э. Отмечалась образован-
ностью, искусством обольщения мужчин. Как и в предыдущем случае, отмечается одно 
коннотативное значение: Обольстительная, сексапильная женщина [1 : 199].

магеллан. Португальский мореплаватель (около 1480-1521 гг.), совершивший 
первое кругосветное путешествие. Единственное коннотативное значение – капитан  
[1 : 214-215].
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моцарт. Выдающийся австрийский композитор. Выдающееся дарование, яркость, 
мелодичность, изящество его музыки обусловило значение: 1. Яркий талант, выдающая-
ся личность. Иногда используется в антитезном словосочетании с коннотативным антро-
понимом Сальери [1: 245-246].

Сарданапал. Легендарный ассирийский царь, прославившийся своей любовью к 
роскоши, безудержным расточительством и распутством. Естественно коннотативное 
значение: Человек, любящий роскошь, негу, удовольствия [1 : 305-306].

Обобщенные имена обозначают в основном представителей кавказских и тюркских 
народов.

Карапет. Армянское и турецкое мужское личное имя. Сформировались значения:  
1. Армянин; 2. Человек маленького роста; 3. Ребенок, сын; 4. Низкорослый толстый 
мальчик; 4. Карась [1: 193-194].

мамед. Мужское личное имя, особенно частое в именнике азербайджанцев (произ-
водное от Мухамед). В молодежном жаргоне это уроженец Кавказа или Средней Азии 
[1:  223].

осман. Личное мужское имя, популярное у тюркских народов (например, у турок). 
Сформировались два значения: 1. Турок; 2. Отчаянно храбрый человек, дерзкий смель-
чак. Данное созначение восстанавливается на основе семантики отконнотонимного 
апеллятива осман, сохранившегося в донских говорах [1 : 264].

хачик. Мужское личное имя у армян. Значения: 1. Армянин; 2. Торговец, принад-
лежащий одной из кавказских национальностей [1 : 372].

Обратим внимание на то, что коннотативные одиночные антропонимы, в отличие 
от принадлежащих к великой культуре, с которой у России было много разнообразных 
контактов, развивают только одно (редко два) коннотативных значения. 

герои художественных произведений. Таковыми оказались двое − Карлсон и Луис 
Альберто. О художественной ценности сериала, главным героем которого является по-
следний, можно спорить, но оценка не наша задача.

Карлсон. Имя персонажа популярной книги шведской писательницы Астрид Лин-
грен «Малыш и Карлсон» и снятого по ней мультфильма. Его малопривлекательная 
внешность, полнота породили коннотоним Несчастный, забитый, невзрачный человек. 
Со ссылкой на «Большой словарь русского жаргона» В. М. Мокиенко, Г. Г. Никитиной 
(СПб, 2000) приводится совершенно неожиданное − мужской половой орган [1; 194].

Луис альберто. Имя персонажа мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут». 
Вариант: Луис Альбертович. Со ссылкой на «Словарь московского арго (материалы 
1980-1994 гг.) В. С. Елистратова (М., 1994) приводятся два значения: 1. Бригадир жен-
ской бригады; начальник в женском коллективе; 2. Мужской половой орган [1; 213].

название художественного произведения.
«тысяча и одна ночь». Памятник средневековой арабской литературы, сборник 

сказок. Сформировались коннотативные значения: 1. Что-то необычное, невероятное, 
чудесное; 2. Междометное словосочетание, употребляемое в разговорной речи при вы-
ражении изумления и восторга; 3. Захватывающе интересный рассказ, разговор; необыч-
но интересная беседа [1; 334].
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исторические достопримечательности.
Китайская стена. Варианты: Великая Китайская стена и (редкий) Китайская стенка. 

Грандиозное крепостное сооружение в виде стены в северном Китае, построенное в III 
в. до н.э. Сформировалось значение: Непреодолимая граница, преграда; полная изоляция 
от кого-то или чего-то [1; 198].

Таким образом, единичные коннотативные онимы пришли к нам из разных стран и 
частей света: Австралии, Ассирии, Узбекистана, Турции, Армении, Японии, Швейца-
рии, Индии, Греции, Швеции, Киргизии, Египта, Канады, Мексики, Португалии, Азер-
байджана, Саудовской Аравии, Австрии, Бразилии, Норвегии, Персии, Панамы. Данные 
заимствования во многом случайны, что связано с их редкостью, поэтому, с одной сто-
роны, не развивают многочисленных коннотаций, а с другой − приводимые в Словаре 
значения часто бывают узуальны и быстро меняются в течение небольшого промежутка 
времени, хотя они тоже представляют определенный научный интерес.
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ПЕрвоКорЕнЬ и ЗаимСтвованиЕ

У статті розвивається гіпотеза про те, що одним із факторів освоєння іншомовної 
лексики є актуалізація першокореня у мові-реципієнті.

Ключові слова: першокорінь, етимологія, запозичення.
В статье развивается гипотеза о том, что одним из факторов освоения иноязычной 

лексики является актуализация первокорня в языке-реципиенте.
Ключевые слова: первокорень, этимология, заимствование.
The article suggests, that one of the factors of the loan-words assimilation is the primary 

root’s activation in the recipient language.
Key words: primary root, etymology, loan-word.

Контакты языков и культур порождают процесс заимствования. Однако при нали-
чии большого количества иностранных элементов, проникающих в язык-реципиент, им 
усваивается далеко не всё. Очевидно, одним из факторов успешного освоения и присво-
ения заимствования, переход той или иной лексической единицы из словаря иностран-
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ных слов в толковый словарь, является наличие определённой «почвы» для перехода от 
«чужого» к «своему». Такой «базой» является первокорень.

Первокорень – это первоэлемент бытия, заложенный во внутреннюю форму того или 
иного слова. Первокорень повторяется в номинации предметов и явлений в разных язы-
ках, он в языках-реципиентах подвергается фонетическим изменениям, которые часто 
приводят к его неузнаваемости. В задачи исследователя входит выявление первокорня 
при помощи этимологического анализа и сопоставления данных этимологических сло-
варей разных языков. Первокорень соотносим с тем, что М. М. Маковский называет «ду-
шой слов»: «…одно и то же значение, своеобразная «душа» слов, может в том или ином 
варианте…воплощаться и перевоплощаться в различных языковых оболочках, неодина-
ковых по своей типологии в языковом пространстве и во времени» [5 : 71].  

Б.М. Гранде, излагая арабскую грамматику в сравнительно-историческом освеще-
нии, приводит определение исходного корня семитских языков, в понимании которого 
возможно провести параллель с первокорнем: «Корень – это извлекаемый морфологи-
ческим путём из совокупности основ «остов» из согласных звуков, из которых путём 
набора разных гласных и аффиксов как бы строятся основы и слова. Существование 
корня может быть принято лишь в этом смысле, его нельзя считать исторически зареги-
стрированной лексической единицей» [2 : 19]. Аналогия заключается в том, что этимо-
логическое выявление первокорня подобно тому, как Б. М. Гранде определяет выявле-
ние корня в семитских языках –  убрать всё то, чем «оброс» корень и увидеть «остов». 
Первокорень, как скелет, не может жить без тела, первокорень возможно зафиксировать 
лишь в составе слов, сам по себе первокорень не может вступать в грамматические и 
парадигматические отношения и, следовательно, не может участвовать в развитии языка, 
не будучи оформленным в слова.

В ходе взаимодействия языков и культур заимствование проходит на разных уровнях 
языка. Процесс заимствования Л. П. Крысин определяет как «…перемещение различных 
элементов из одного языка в другой» [3 : 18]. Лексическое заимствование имеет место, 
когда происходит перемещение элементов лексического уровня. Заимствование слова – 
наиболее типичный случай заимствования. Возможно также заимствование на фонем-
ном, морфемном, синтаксическом уровне языка. Лексическое заимствование является 
первой ступенью иноязычного влияния [3 : 19]. 

Первокорень в силу своей древности не заимствуется, он изначально заложен в том 
или ином языке. Процессы заимствования происходят в синхронном аспекте определён-
ного этапа развития языков. По отношению к этим этапам первокорень всегда восходит к 
глубокой древности. Как правило, источник и период заимствования возможно зафикси-
ровать, что и предпринимается в словарях иностранных слов, затем – в толковых слова-
рях. «Заимствованные слова представляют собой факты языка; … в тот или иной момент 
развития языка можно более или менее точно определить состав и число заимствован-
ных слов, большая часть которых обычно лексикографически зафиксирована [3 : 47].

 Момент «рождения» первокорня, то есть сам момент номинации и мотивации акти-
визации внутренней формы слова возможно предположить лишь условно и отнести его к 
очень древним временам. Лексические единицы, вовлечённые в процесс заимствования, 
могут нести в себе тот или иной первокорень, будучи его порождением в своём языке. 
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Очевидно, активизация первокорня в сознании носителей благоприятствует принятию 
и освоению иноязычного элемента, поскольку первокорень является причиной наличия 
благоприятной почвы в языке-реципиенте. «Заимствованное слово обычно легче укоре-
няется в языке, если в лексической системе последнего есть своего рода предпосылки к 
заимствованию» [3 : 23].

Процесс заимствования представляется линейным, из языка в язык, для него необ-
ходимы определённые причины (тесные культурные связи между народами-носителями 
и т.п.), для трансляции смысла и трансформации значений первокорня такие условия 
не нужны, процесс его активизации в том или ином языке подобен пучку, от которого 
расходятся значения, это движение, в отличие от линии, направлено во все стороны. За-
имствованием движет человек как носитель языка, которому на том или ином этапе раз-
вития социума необходимы те или иные обозначения предметов и явлений. В одном син-
хронном срезе изучаются такие вопросы, как «…частотность иноязычного слова в речи, 
лексико-семантические отношения его со словами одного тематического или семанти-
ческого поля … освоение слов в языке – диахроническая проблема, поскольку освоение 
протекает во времени; само выделение заимствованных слов (т.е. слов, находящихся в 
определённых отношениях с системой заимствующего языка) из иноязычной лексики 
(т. е. из числа слов иноязычного происхождения, употребляемых в данном языке) также 
связано с этимологическими, историческими аспектами» [3 : 34]. 

Движение первокорня подчиняется внутренним законам языка, носитель является 
средой, переносчиком, а не движущей силой пути первокорня. Многие этапы его переме-
щения остаются за пределами внимания исследователя. Первокорень возможно отобра-
зить настолько, насколько филолог его заметил. Жизнь первокорня идет вне зависимости 
от наших знаний о нём.

Примером проявления первокорня в заимствованном слове может служить слово 
«фабула».

Фабула было заимствовано в русский язык из латыни (fabula = басня, рассказ), в 
современном русском языке это слово имеет значение: сюжетная основа литературно-
го произведения, изображение событий и происшествий в их последовательности [1 : 
604, 4 : 809]. В современном итальянском языке слово favola, произошедшее от этого 
же латинского корня, представляется однокоренным с fama [8 : 384] со значением слава, 
репутация. Оно восходит к латинскому fari – разговаривать. Этот же корень присутствует 
в дорическом диалекте греческого языка phama (от phemi, говорю). Корень *pha-/ *bha- 
имеет значение прояснять, делать очевидным. Поскольку «делать очевидным» возможно 
как при помощи слухового, так и зрительного воздействия, существуют слова, выражаю-
щие синкретизм обоих действий: в санскрите bha-mi (я сверкаю) и bhas-ami (я говорю); в 
греческом phemi (я рассказываю, я говорю) и phae (блестящий). Данному корню имеются 
соответствия в оскскском - fatiom (говорить), старославянском - bajati – баяти, древне-
саксонском - bannam (звать), древне-скандинавском bâl (пламя). 

В древнеримской мифологии сверхъестественное существо Фама была божествен-
ной аллегорией, выражающей общественное мнение. Её представляли с глазами, ртом 
и ушами на крыльях, она рассказывала обо всём, что происходит на земле, на море и на 
небе и не могла замолчать [8 : 376]. Таким образом, корень *pha- реализуется также и в 
мифологеме.



80

Глагол бати (баять) – «говорить» исчез из русского языка, однако существует об-
разованное от него посредством суффикса -сня «басня», которое на итальянский язык 
переводится словом favola [6 : 35; 7 : 37].

Следовательно, *pha-/ *bha-  является первокорнем, транслирующим смысл «про-
яснять, рассказывать». В процессе трансформации значений в старославянском было 
значение «говорить, рассказывать», в итальянском, на более позднем этапе развития, 
сформировалось слово favola (сказка, басня), а также однокоренные favoleggiare, favolare 
(рассказывать сказки, басни, болтать), favoleggiatore, favolista (сказочник),  favoloso (ска-
зочный, чудесный) и др. Это слово было заимствовано в русский язык, его значение 
терминологизировалось в литературоведческом контексте. Однако для подобного заим-
ствоватия была «благодатная почва», поскольку в русском языке был реализован тот же 
первокорень (баяти), который лежит в основе внутренней формы заимствованного слова 
(фабула).

Таким образом, первокорень присутствует в языке изначально, а заимствование при-
ходит. Заимствование представляет собой элемент «чужого», который проходит процесс 
освоения и становится «своим». Первокорень изначально является «своим» для каждого 
языка. Первокорень не привязан к денотату, эта связь была в момент номинации, её, как 
правило, возможно восстановить по транслируемому сквозь пространство и время смыс-
лу, формирующему стержень полисемии, однако в процессе трансформации значений и 
«разветвления» семантических пучков при активизации первокорня в разных языках эта 
связь с исходным денотатом, признак, положенный в основу номинации, не всегда вос-
становим, тогда исследователь сталкивается с тем, что этимология того или иного слова 
не ясна. Однако отсутствие сведений не обозначает отсутствие денотата, по связям с 
которым в глубокой древности был заложен смысл первокорня.
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УДК 81’367.4’42:821.111 Рол 7 Поттер
Терсіна І.З.

(Київ, Україна)

СинтаКСичні Фігури мовЛЕннЯ ЯК марКЕри ідіоСтиЛЮ 
(на прикладі циклу романів дж. К. ролінґ)

Ця стаття висвітлює проблему індивідуальності авторського стилю. Синтаксичні 
фігури мовлення, які вживає письменниця, можна вважати маркерами ідіостилю, і, від-
повідно, необхідними одиницями для зображення самобутнього уявного світу.

Ключові слова: ідіостиль, синтаксичні моделі, експресивна функція.
Статья посвящена проблеме индивидуальности авторського стиля. Синтаксичес-

кие фигуры, используемые писательницей, можно рассматривать как маркеры идиос-
тиля, и, соответственно, необходимые единицы для описания вымышленного мира.

Ключевые слова: идиостиль, синтаксические модели, экспрессивная функция.  
This article discusses the problem of author’s individual style. The syntactic patterns, 

used by the writer, can be observed like the features of individual style and like the necessary 
elements of describing the unrealistic world.

Key words: individual style, syntactic patterns, stylistic functions.

Постмодерністська авторська казка (фентезі) як літературний напрям, яскравим 
представником якого є Дж. К. Ролінґ, останнім часом привертає до себе увагу ряду до-
слідників, зокрема мовознавців. Так, лінгвокогнітивним характеристикам композиції 
тексту англійських казок Дж. К. Ролінґ було присвячено наукову працю О. С. Солодової 
[1], дослідженню імен власних у романах Дж. К. Ролінґ циклу „Гаррі Поттер” в україн-
ських та російських перекладах присвячено роботу М. В. Бережної [2].

Твори письменниці являють собою плідний та актуальний матеріал для вивчення з 
лінгвістичного боку, зокрема в аспекті авторського ідіолекту. Актуальним є опис мовних 
одиниць з елементами дискурсивного аналізу, який уможливлює проникнення у сутність 
художньої картини світу письменниці, що відповідає загальній тенденції лінгвістики до 
інтерпретації розумової діяльності людини у її мовленні й визначається пошуком мов-
леннєвих засобів, які об’єктивують індивідуально-авторське світосприйняття.

Об’єктом дослідження є системні та ідіолектні особливості прикметникових слово-
сполучень, які вживаються у творах Дж. Ролінґ про Гаррі Поттера. Предметом дослі-
дження є стилетвірна роль синтаксичних фігур, утворених прикметниковими словоспо-
лученнями. 

Метою дослідження є з’ясувати стилістичну роль прикметникових словосполучень з 
урахуванням їх системних та ідіолектних особливостей, визначити емоційно-експресив-
ні можливості синтаксичних фігур в художній картині творів Джоан Ролінґ. 

Оказіональна експресивність та емоційність художнього стилю поттеріани досяга-
ється за допомогою синтаксичних образних засобів, що найточніше відзеркалюють ав-
торський стиль письменниці. Як стверджує відомий американський дослідник Ричард 
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Оман, ,,синтаксис визначає стиль [3:58]”. Дійсно, синтаксичні фігури є головним органі-
зуючим началом мовленнєвого твору, їх значення для будь-якого типу висловлювання, а 
тим більше художнього, важко переоцінити. Для підсилення якісної характеристики при-
кметникових словосполучень, для вираження емоційності і експресивності висловлю-
вань письменниця вживає різні стилістичні прийоми, що заключаються у встановленні 
певних синтагматичних відношень між елементами словосполучень.

Певний стилістичний ефект досягається при оказіональному стилістичному вико-
ристанні прикметникових словосполучень у повторах. Повтор, як синтаксичне явище, 
виконує у художньому мовленні основну підсилюючу та емоційну функції [4; 9; 10]. Ко-
мунікативний аспект повтору полягає в реалізації метакомунікативних функцій: функції 
фокусування, уваги та функції забезпечення зв’язності дискурсу [5:4]. У досліджуваних 
художніх текстах повтор є своєрідним стилістичним маркером, що привертає читацьку 
увагу, підкреслюючи значущість мовного елемента, підсилюючи емоційний вплив ви-
словлювання. Це очевидно, як зазначає Г. Я. Солганик, повтор – це найхарактерніше 
явище дитячого мовлення, яке викликано навмисним повтором якогось важливого по-
няття. У романах повтор слугує не лише, як засіб синтаксичного зв’язку між реченнями, 
але одночасно і своєрідним лексичним лейтмотивом [6:50]. У романах Дж. Ролінґ можна 
виділити такі різновиди повтору:

1. Простий повтор.
Простий повтор може бути трьох типів. При простому повторі першого типу повто-

рюється прикметникове словосполучення в повному компонентному складі (ідентичний 
повтор): 

,,’Very good, very good!’, said Slughorn happily [16:175]”;
,,’Severus — be reasonable — Harry has been locked up –‘ BAM. ‘See here, Snape, be 

reasonable’, said Fudge. ‘This, door’s been locked, we just saw’ [13:306]”;
,,‘Both of us, for instance, had very disappointing fathers … very disappointing indeed’ 

[15:735]”. 
Семантичний обсяг висловлювань із простим повтором містить у собі інтенсифіку-

ючу оцінку дій, подій, явищ, предметів, передає емоційний стан персонажів. Наприклад, 
у першому випадку — це радість героїні Доріс Крок Форд при першій зустрічі із Гаррі 
у ,,Дірявому Казані”.

При простому повторі другого типу повторюється лище конструкція прикметнико-
вого словосполучення, в якій відбувається заміна тільки ключового компонента (при-
кметника):

,,‘It was Uncle Vernon, still purple-faced, still moustached, still looking furious at the 
nerve of Harry, carrying an owl in a cage in a station full of ordinary people’ [11:223]”;

,,Something silver white, something enormous, erupted from the end of his wand 
[13:194]”;

,,‘Scared of the students, scared of his own subject – now, where’s my umbrella? [11:55]”;
Можливий третій тип повтору, де при повному повторі конструкції словосполучення 

відбувається заміна і ключового, і залежного компонентів:
,,‘Oh, very funny, really witty’ [15:327]”.
Особливо широко використовує письменниця повтори співвідносних частин синтагм: 
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,,The air became colder and colder as they hurtled round tight corners [11:58]”;
,,Hermione climbed,  getting dizzier and dizzier until at last they heard the murmer of 

voices above them [13:78]”.
2. Повтор із підсиленням.
Це повтор, через інтенсифікацію підсилення значення і розширення структури, та-

ким інтенсифікатором виступає прислівник, тобто повтори з підсиленням утворюють 
прикметникові словосполучення моделі Adv+Adj. Наприклад: 

,,Difficult. Very difficult [11:90]”;
,,‘Did it go all right?I – I mean,’ he faltered, as sparks flew from MrsWeasley’s eyes, ‘that 

– that was very wrong boys – very wrong indeed…’ [12:35]”;   
,,I grew powerful, far more powerful than little Miss Weasley [12:228]”;
,,It was easy, too easy, he had not even picked up his wand … [17:281]”. 
Цікавим прикладом повтору з підсиленням може бути зміна у повторі морфологічної 

форми компонентів прикметникового словосполучення. Наприклад:
,,‘Piers, Dennis, Malcoln and Gordon were all big and stupid, but as Dudley  was the 

biggest and stupidest of the lot, he was the leader’ [11:28]”. 
3. Повтор із наростанням, тобто синонімічний повтор. Це повтор, коли у конструк-

цію з повтором вводиться синонімічна заміна стрижневого компоненту. Як правило, по-
вторюються координовані синоніми чи близькі за значенням співвідносні слова, що дає 
можливість мовцю  розширити інформацію про предмет, ввести інтенсифікуючі елемен-
ти. За допомогою такої стилістичної фігури письменниця досягає максимальної комуні-
кативної наповненості висловлювання, прагматичних піків, максимальної експресивнос-
ті, наприклад, вживаючи два синоніми:

,,Harry Potter risks his own life for his friends!” moaned Dobby. “So brave! So valiant  
[12:184]”;

,,Harry Potter must stay where he is safe. He is too great, too good, to lose  [12:18]”;
,,It was so simple, and so obvious, that he couldn’t believe it had taken so long - Sirius 

[14:30]”.
Зустрічаються   повтори  трьох  і більше   слів  —  і при такому переліченні
формуються ланцюжки контекстуальних синонімів. Довгі ланцюжки прикметників 

створюють необхідний емоційний тон, наче призупиняють розповідь, надаючи їй певної 
монотонності. Цей стилістичний прийом є характерною рисою прози Дж. Ролінґ. Напри-
клад:

,,Well…when we were in our first year, Harry – young, carefree and innocent –[13:143]”.
Окрему групу утворюють приклади полісиндетону, або ж багатосполучниковості: 

,,The sight, therefore, of Fudge stepping out of the fire once more, looking dishevelled and 
fretful and surprised that the Prime Minister did not know exactly why he was there [16:15]”. 
Найчастіше актуалізується сполучник ,,and”. Така стилістична фігура забезпечує досить 
рівномірний рух мелодії та основного епічного тону подій у романах, тобто створює 
спокійний рух прози. За допомогою полісиндетону створюються різнобічні характерис-
тики, особливо портретні: ,,Remember what happened to a boy who was good, and kind, 
and brave, because he stayed across the path of Lord Voldemort [14:794]”. А. В. Ткаченко 
відносить такий прийом до стилістичних фігур накопичення, інакше ,,підкріплення” з 
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синонімічними переліками (варіаціями) [7:277]. Повторювані прикметникові словоспо-
лучення відіграють важливу роль як засіб створення емоційних лейтмотивів, мовленнє-
вих характеристик і композиційних прийомів. 

 Важливу   стилістичну   значущість  у  романах мають окличні речення, у яких вжи-
ті прикметникові словосполучення займають початкову позицію і несуть емотивне за-
барвлення, виражаючи радість. Наприклад: ,,Simply splendid to see you, old boy! [13:51]”; 
,,How really corking to see you! [13:51]”; ,,How good of you to come! [12:179]”. Сигналом 
фокуса інформації є ,,how”, який падає на наступні за цим словом компоненти рематич-
ної групи, так як у цих реченнях рема знаходиться у початковій позиції.

Серед інших засобів ритмізації та динамізації розповіді виділимо вживання у ро-
манах синтаксичних паралельних конструкцій. Використання письменницею прийо-
му синтаксичного паралелізму, утвореного синонімічними або антонімічними парами 
прикметників, є характерною ознакою художньої творчості Дж. Ролінґ. Паралельні кон-
струкції, як правило, містять однорідні члени речення. Таке нанизування прикметників 
створює динамізм дії. Наприклад:

,,He got stuck in the ticket barrier on the Underground and complained loudly that the 
seats were too small and the trains too slow  [11:53]”;

,,As Harry and Ron had become more discouraged, she seemed to have become more 
determined [17:156]”;

,,I was gifted, I was brilliant. I wanted to escape. I wanted to shine. I wanted glory  
[17:573]”.

Така ритмічність надає висловлюванню особливу переконливість. 
 У художньому мовленні це явище демонструє прагнення до впорядкування і гар-

монії. Паралелізм як стилістичний прийом має велику експресивну силу і викликає у 
читача емоційно-оцінну реакцію. У стилі Дж. Ролінґ особливо помічаємо ритмічну орга-
нізацію, частотність прикладів синтаксичного паралелізму, різного роду повтори. 

Варте особливої уваги застосування письменницею синтаксичної ідіоматики, що є 
стилістичною категорією інтенсивності і вживається для емфатичного виділення всього 
висловлювання. Синтаксична ідіоматика включає структури двох різновидностей.

1. Конструкція ,,nice and Adj/P II”, що характеризує дію дієслова або входить до скла-
ду предиката стану:    

,,I haven’t tested them thoroughly, I just keep it nice and safe in here  [16:408]”.
2. Синтаксична конструкція протиставлення з прикметниковим словосполученням 

,,but+A”, яке вживається відокремлено і функціонує у якості дієслівного ад’юнкта. У 
текстах поттеріани це бінарні структури з прикметниками, які часто мають у своїй основі 
синтаксичне протиставлення:

,,On Sunday morning, Uncle Vernon sat down at the breakfast table looking tired and 
rather ill, but happy  [11:34]”;

,,Mis Granger, a plain but ambitious girl, seems to have a taste for famous wizards that 
Harry alone cannot satisfy  [15:551]”;

,,Puzzled but interested, the class got to it’s feet and followed Professor Lupin out of the 
classroom [13:99]”;
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Ці дві синтаксичні конструкції властиві для художнього мовлення романів. Їх осно-
вне призначення – інтенсифікація дії дієслова, підсилення змісту предиката стану. Се-
мантичний зміст структур, які аналізуються, дорівнює семантичному змісту елатива.

Особливий інтерес у досліджуваних текстах представляють прикметникові слово-
сполучення, вжиті у сильних позиціях речення: початок речення, кінцева позиція, та інші 
інтонаційно і графічно виділені фрагменти. 

Прикметникове словосполучення, розміщене на початку речення завдяки інверсії, 
уособленню, отримує особливий наголос і, не змінюючи своєї синтаксичної функції, лек-
сичного значення, набуває додаткової, смислової та емоційної    значимості.   Порівняй-
мо,   наприклад,    фразу    без    синтаксичної 

актуалізації   ,,Dobby   has   wanted   so   long   to   meet   you”  –  з  тим,  як   вона
представлена у Дж. Ролінг - 
,,’ Harry Potter!’ said creature. So long has Dobby wanted to meet you, sir … Such an 

honour it is … [12:15]”;
,,’What now?’ — Ron’s voice said, sounding desperate [12:224]”.
Ці приклади  відображають прийом препозитивного розташування прикметникового 

словосполучення, що супроводжується інверсією присудка відносно до підмета. Інвер-
тований порядок слів у реченні підсилює емфатичне звучання винесеного на перше міс-
це прикметникового словосполучення, препозитивного означення. Стилістична інверсія 
в художньому мовленні є дуже сильним емфатичним засобом, що призводить до виник-
нення сильної додаткової образності. Основна ознака стилістичної інверсії – ознака її ло-
калізації, тобто емфатична позиція [8:5]. Прийом інверсії наближає текст до розмовного 
мовлення, звичного і зрозумілого для дітей. 

Ще   одним   засобом   інтенсифікації     висловлювань    у     романах      є
прикметникові словосполучення, розміщені на початку речення завдяки уособлен-

ню, а саме відокремленню прикметникового словосполучення у функції означення, 
тобто виділення акцентуючого елемента за допомогою коми чи тире:  ,,Confused and 
worried, he sat reading the subject lists with his tongue poking out [12:187]”.

Ініціальна позиція словосполучення з прикметником є комунікативно сильною. Від-
окремлені предикативні прикметникові словосполучення на початку речення є одним із 
засобів розгортання сюжету, надфразової єдності, композиційним прийомом: 

,,Professor McConagall was again different. Harry had been quite right to think she wasn’t 
a teacher to cross. Strict and clever, she gave them a talking-to the moment they sat down in 
her first class [11:99]”;

,,Absolutely pointless, seeing as your mother’s charm does that already  [17:45]”;
,,Careful not to blink, Harry stared up into Buckbear’s fierce orange eye once more, and 

bowed  [13:293]”;
Характерним для художнього мовлення є також розміщення на першому місці емо-

ційно домінуючого елемента (термін Л. Блумфілда); що є спеціальною синтаксичною 
формою підсилення: ,,Ingenious  really, how many ways Muggles have found of getting 
along without Magic  [12:37]”. 

Прикметникові словосполучення відокремлюються як в середині, так і в кінці речен-
ня. Наприклад:
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,,So Malfoy, jealous and angry, had gone back to haunting Harry about having no proper 
family  [11:143]”;

,,Uncle Vernon burst into the kitchen to find Harry, rigid with shock, covered from head to 
foot in Aunt Petunia’s pudding [13:20]”; 

,,Harry nodded, but he couldn’t shake off a lurking feeling that there was something he’d 
forgotten to do, something important  [11:192]”.

Кінцева позиція в реченні прикметникового словосполучення у функції означення 
збільшує його смислове та емоційне навантаження і підсилює тим самим експресивно-
емоційний план висловлювання: 

,,They sat there, excitement coursing through them, hardly able to believe it [12:296]”;
,,You said You-Know-Who’s name!’ said Ron, sounding both shocked and impressed 

[11:75]” – у прикметниках відбувається послаблення значення, але синтаксично це ком-
пенсується фінальною позицією бінарного словосполучення, яка сильніша. 

Структурна організація подібних висловлювань відповідає певному комунікативно-
му завданню — виділення в якості прагматичного піку, в якості одиниці, що несе осно-
вне комунікативне навантаження, компонента речення, що слідує за дієсловом-предика-
тивом. Саме на цьому компоненті, який фокусує основну інформацію, авторка зосеред-
жує увагу читача. 

У текстах поттеріани є частими словосполучення з прикметниками, які синтаксично 
можна охарактеризувати як ,,double predicate”. Наведемо приклади:

,,Fred and George weasley were sitting, puffy-eyed and tousle-haired, next to fourth-year 
Alisia Spinnet [12:83]”;

,,Hagrid had gone pale and sweaty [12:193]”;
,,She sat beside her sister, as unlike her in looks, with her dark hair and heavily lidded 

eyes, as she was in bearing and demeanor; where Narcissa sat rigid and impassive [17:15]”;
,,‘Hagrid!’  said Ted Tonks warningly, as the hairbrush glowed bright blue, and
Hagrid only just got his forefinger to it in time [17:61]”. 
Прикметною рисою авторського стилю є використання коми для підсилення ефекту 

висловлювання, як правило, у бінарних структурах з прикметниками, де останній з при-
кметників пишеться через дефіс і перед ним ставиться кома. Наприклад:

,,Harry opened the last present to find a new, hand-knitted sweater from MrsWeasley and 
a large plum cake [12:159]”;

,,Harry unlocked his door and stepped in front of the cracked mirror. Goyle stared back at 
him out of dull, deep-set eyes [12:162]”;

,,A wizened, frail-looking wizard, bald except for a few wisps of white hair, was reading a 
letter by candlelight. Harry had never seen this man before [12:181]”;

Ланцюжки з двокомпонентних прикметників відокремлюються комами, щоб оказіо-
налізми були зрозумілими. 

Ідіолектні особливості вживання словосполучень з прикметниками проявляються 
також у поєднанні авторкою в одному висловлюванні різних образних засобів, напри-
клад синтаксичних і графічних:

,,And in a rush of fierce joy he realized he’d found something he could do without being 
taught – this was easy, this was wonderful [11:110]” - поєднання повтору, синтаксичної 
паралельної структури і графічного виділення курсивом.
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,,To one as young as you, I’m sure it seems incredible, but to Nicolas and Perenelle, it really 
is like going to bed after a very, very long day [17:279]” – поєднання повтору і курсиву.

Отже, синтаксична позиція прикметникових словосполучень у реченні і організа-
ція елементів прикметникових словосполучень є стилістично значущою і представляє 
великі експресивні можливості. Наявні способи емфази синтаксичної позиції прикмет-
никових словосполучень у реченні можна звести до таких: 1) інверсія; 2) уособлення; 3) 
повтори; 4) паралелізм. 

Таким чином, оказіональна експресивність та емоційність художнього стилю потте-
ріани досягається за допомогою синтаксичних образних засобів. Усі фігури мовлення 
слугують письменниці для виконання художніх авторських задумів, сприяють емоцій-
ності і експресивності художнього стилю романів.

Отримані спостереження стилістичного аналізу прикметникових словосполучень, як 
ідіолектного компоненту словника автора, корелюють із функціонально-комунікативною 
перспективою вивчення текстового висловлення. 
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СоЦиаЛЬноЕ оКружЕниЕ КаК ЭЛЕмЕнт Ситуативного  
КонтЕКСта гЛаЗами ангЛийСКого ПутЕШЕСтвЕнниКа XIX вЕКа 

(на материале дневниковых записей Лоренса Олифанта  
«Narrative Of The Earl Of Elgin’s Mission To China And Japan, 1857-58-59»)

  
Стаття присвячена дослідженню феномену людей як ситуативного контексту в 

процесі комунікації. Робиться висновок про переважання інтересу до групи над інтер-
есом до індивідуальності й соціального над особистісним. В результаті дослідження 
можуть бути використані в подальших розробках проблем впливу ситуативного кон-
тексту на процес комунікації.

Ключові слова: комунікативна ситуація, ситуативний контекст, комунікант.
Статья посвящена исследованию феномена людей как ситуативного контекста  в 

системе коммуникации. Делается вывод о превалировании интереса к группе над инте-
ресом к индивидуальности и социального над личностным. Результаты исследования 
могут быть использованы в дальнейших разработках проблем влияния ситуативного 
контекста на процесс коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативная ситуация, ситуативный контекст, коммуни-
кант.

The article deals with the exploration of phenomenon of people as situational context in 
the process of communication. It is concluded about greater interest to the group than to the 
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individuality, to social than to individual.The results of the exploration could be used in further 
work on the problem of influence of a situational context on the process of communication.

Key words: communicative situation, situational context, communicant.

Проблемы коммуникации являются уникальными проблемами, в силу своей не-
преходящей актуальности. Различные теории информации, по-разному представляют 
схему коммуникативного акта, но все они обязательно включают адресанта и адресата, 
сообщение, обратную связь [2: 55]. Отметим, однако, что не все исследователи рассма-
тривают в рамках структуры коммуникативного акта ситуативный контекст. С точки 
зрения Ф.С. Бацевича, ситуативный контекст общения представляет собой «обстоятель-
ства, в которых происходит общение: место, время, личность партнера (партнеров), со-
циальные роли участников и т.д.» [1: 66]. С.В. Лескина в статье «Экстралингвистическая 
каузальность пейоративности фразеологизмов английского и русского языков» пишет, 
что ситуативный контекст часто понимается «как сумма всей опознаваемой релевант-
ной информации, включая физическое и социальное окружение, а также внутреннее 
состояние говорящего – душевное и физическое, плюс исторические данные (напри-
мер, биография), знания о сходных ситуациях в прошлом, прогнозирование явлений в 
будущем» [3]. Важной частью коммуникативного акта мы считаем присутствующих при 
коммуникации людей, не принимающих непосредственного участия в коммуникации. 
С нашей точки зрения не принимающие непосредственного участия в коммуникации 
люди могут быть рассмотрены как часть ситуативного контекста, поскольку основная их 
функция – статусообразующая, что сходно с функцией материальной части ситуативного 
контекста. В данной статье мы хотели бы обратить внимание  на «фоновых» участников 
коммуникации, под которыми мы подразумеваем социальное окружение. На примере 
дневниковых записей, в которых отражено восприятие комплекса коммуникативных си-
туаций, мы проанализируем особенности восприятия этого элемента коммуникативной 
ситуации (далее КС). 

Материалом для исследования послужили дневниковые записи Лоренса Олифанта, 
участника английской дипломатической миссии в Японии в начале, так называемой, эпо-
хи Мэйдзи. Данный межкультурный контакт относится к середине XIX века, то есть к 
периоду «открытия» Японии после долгой дипломатической изоляции. Поэтому особен-
ностью коммуникативного процесса можно назвать минимальное число пресуппозиций  
воспринимающей стороны ввиду огромного перерыва в дипломатическом общении, что 
обеспечивало максимально «чистое восприятие», без предварительного опыта общения 
с японцами, представляя собой первое впечатление о стране и ее жителях. 

Исследуемый материал – дневники, принадлежащие перу Лоренса Олифанта, быв-
шего секретарем главы миссии – лорда Эльджина. Лоренс Олифант – дворянин, проис-
ходящий из древнего шотландского рода. Он входит в число основных коммуникантов, 
принимающих непосредственное участие  переговорном процессе. 

Рассмотрим КС, в которой автор упоминает о социальном окружении. Она представ-
ляет собой встречу представителей английской миссии с японскими министрами, она 
включает в себя путь, проделанный англичанами до места встречи и обратно и собствен-
но саму встречу, которую можно разделить на официальную переговорную часть и не-
официальную часть – совместную трапезу.
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Мы рассмотрим три категории людей: присутствующие при коммуникации пред-
ставители японского чиновничества, встреченные по дороге японцы высокого статуса 
и слуги, присутствовавшие при совместной трапезе японцев с англичанами. Как видим 
группа людей, составляющих ситуативный контекст данной КС, очень разнообразна и 
включает в себя представителей разных социальных групп. 

Помимо основных коммуникантов, автор упоминает присутствующих при коммуни-
кации японцев, но не принимающих в ней непосредственного участия, отметим, однако, 
что по сравнению с другими людьми, составляющими ситуативный контекст КС, они 
оказывают наибольшее влияние на процесс коммуникации: «in a sort of passage formed 
by a hanging screen behind the Ministers, were a row of people who ostensibly took no part 
in the ceremony, but some of whom were no doubt spies, while others I observed occasionally 
prompting the Ministers. These latter personages seemed somewhat embarrassed by the 
novelty of their situation, and gave one the impression of being very new to office.» [6: 151-
152] («в своего рода проходе, созданном висящей позади Министров ширмой, был ряд 
людей, которые якобы не принимали участия в церемонии, но некоторые из которых без 
сомнения были шпионами, в то время как другие, как я заметил, иногда подсказывали 
Министрам. Эти последние особы казались несколько смущенными новизной своего 
положения, и производили впечатление очень плохо знакомых с ведомством.»). Внеш-
ность этих людей не описывается автором, называя их – «a row of people» («ряд людей»), 
«spies» («шпионы»), «latter personages» («последние особы»). В первом случае исполь-
зование неодушевленного существительного свидетельствует о максимально отстра-
ненном и собирательном восприятии, наименование  «spies» («шпионы») раскрывает 
их роль в переговорном процессе, причем, в справедливости своего суждения Олифант 
уверен: «no doubt» («без сомнения»), последнее наименование также свидетельствует о 
собирательности. Подбор автором наименований свидетельствует об интересе к данным 
людям как группе, и отсутствии интереса к отдельной личности.  Отметим, что автор 
сам указывает на роль данных людей в коммуникации: «ostensibly took no part in the 
ceremony» («не принимали участия в церемонии»). 

встреченные по дороге. 
Люди встречной процессии: «I made my first experience of a norimon on this occasion, 

and obtained a view of the crowd in a squatting posture; for while the train of ten norimons was 
passing, the people sat on their heels to obtain a good view of the occupants. As some of these 
were naval officers in full uniform, they exhibited signs of unusual satisfaction.» [6: 150] 
(«Пользуясь случаем, я впервые попробовал норимоны, и получил представление о тол-
пе в позе на корточках; поскольку, в то время как проходила процессия десяти норимо-
нов, люди сидели на пятках и можно было получить хорошее представление о жителях. 
Поскольку некоторые из них были военно-морскими офицерами при полном пара-
де, они показали признаки необычного удовлетворения.»). Автор упоминает о толпе – 
«the crowd», характеристика этой группы людей, составляющих материальный контекст 
встречи, в тексте отсутствует, упоминается только поза – «squatting posture» («поза на 
корточках»), «people sat on their heels» («люди сидели на пятках»), экспрессивный компо-
нент в данном описании отсутствует. Представляет интерес упоминание о проходившей 
процессии, некоторых представителей которой автор называет «naval officers» («морские 
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офицеры»), из описание внешности которых выделяется только одежда: «in full uniform» 
(«при полном параде»). Такие суждения свидетельствуют о наличии у Лоренса Олифан-
та определенных знаний относительно японского костюма разных сословий, кроме того, 
как можно заключить, одежда представляет собой важный маркер социального статуса 
для автора. Кроме того, отметим внимание автора к одежде описываемых людей, оценка 
которой позволяет ему судить об их статусе. Отметим, что основное внимание обращено 
на внешность людей, их положение. Такое распределение внимания диктуется тем, что 
основным каналом восприятия выступает визуальный канал.

Слуги.
В системе присутствующих при коммуникации людей отдельное место занимают 

слуги. Лоренс Олифант описывая совместную трапезу японцев и англичан на японской 
территории, обращает внимание на японскую прислугу. Отметим, что автор, относится к 
сословию дворян, он имеет более высокий статус, чем описываемая им социальная груп-
па, что определяет в большой степени его восприятие данной категории людей. 

Рассмотрим основные тенденции восприятия данных фоновых коммуникантов: « 
While this was going on, a train of youths entered, bearing pipes and tea. They were all 
dressed simply, and uniformly; indeed, so exactly did they resemble one another, that they 
must have been selected as good matches. They entered with an air of profound respect, the 
head slightly bent, the eyes fixed on the ground, and moved with a shuffling gait, as though 
afraid to lift their feet from the floor. During the period of our visit these young men were 
constantly coming in with refreshments, and as they never looked up, it was always a matter of 
wonder to me how they found their way ; while the monotonous regularity of their movements 
was quite painful. Notwithstanding which, it must be admitted that the manners of flunkies 
in Japan are infinitely more agreeable than those of the same race in our own country.» [6: 
152-153] («В то время как шла беседа, вошла процессия молодых людей, неся трубки и 
чай. Они были одеты просто и однообразно, на самом деле, так похожи друг на друга,  
что, должно быть их подбирали по схожести. Они вошли с видом глубокого уважения, 
голова немного наклонена, глаза уставлены в пол, и двинулись с шаркающей поход-
кой, будто боялись оторвать ноги от пола. Во время нашего посещения эти молодые 
люди постоянно входили с закусками, и поскольку они никогда не смотрели вверх, 
меня постоянно удивляло, как они доходили; в то время как монотонный порядок 
их движений был тяжелым. Несмотря на него, нужно признать, что манеры лакеев в 
Японии бесконечно более приятны, чем таковые из той же самой породы в нашей 
собственной стране.») Слуги именуются автором «a train of youths» («процессия моло-
дых людей»). Автор употребляет лексему «train» («процессия»), имеющую коннотацию 
собирательности [5: 6422]. Описанию их внешности автор уделяет много внимания: 
«dressed simply, and uniformly» («одеты просто и однообразно»). В данном описании 
присутствуют оценочные прилагательные «simply» и «uniformly», кроме того отмечается 
их антропологическая схожесть – «so exactly did they resemble one another, that they must 
have been selected as good matches» («так похожи друг на друга,  что, должно быть их под-
бирали по схожести»). Автор акцентирует внимание на схожести японских слуг как на 
лексическом – наречие «exactly» в сочетании с интенсифицирующей частицей «so», так 
и на лексико-синтаксическом – глагол прошедшего времени «did» и прием инверсии, что 
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свидетельствует о стремлении автора выделить данную информацию. Кроме того, отме-
чается также и невербальное поведение этих людей: «They entered with an air of profound 
respect, the head slightly bent, the eyes fixed on the ground, and moved with a shuffling gait, 
as though afraid to lift their feet from the floor» («Они вошли с видом глубокого уважения, 
голова немного наклонена, глаза уставлены в пол, и двинулись с шаркающей походкой, 
будто боялись оторвать ноги от пола.»), «they never looked up» («они никогда не смо-
трели вверх»), «the monotonous regularity of their movements was quite painful» («моно-
тонный порядок их движений был достаточно тяжелым»). Отрывок характеризуется до-
статочно высокой экспрессивностью: оценочное прилагательное с высокой степенью 
признака «profound» («глубокий»), глагол, обладающий достаточно высокой степенью 
экспрессивности «afraid» («бояться»), экспрессивное прилагательное с интенсификато-
ром «quite painful» («достаточно тяжелый»). Общая оценка манер японской прислуги 
положительная: «the manners of flunkies in Japan are infinitely more agreeable than those of 
the same race in our own country» («манеры лакеев в Японии бесконечно более приятны, 
чем таковые из той же самой породы в нашей собственной стране»). Оценка обладает 
высокой степенью экспрессии – в роли интенсификаторов выступают сразу два наречия, 
усиливая прилагательное «agreeable» («приятный»), согласно словарю – «Pleasing, either 
to the mind or to the senses; to one’s liking:» («приятный или для разума, или для чувств, 
по нраву») [4: 117], обладающее положительной коннотацией. Заметим, что такая оценка 
выводится из сравнения со слугами своей страны, т. е. чужое здесь описывается более 
положительно, чем свое, что свидетельствует о большой объективности автора и о по-
степенном освоении чужой культуры.

Основной тенденцией, как видим, является собирательность, превалирование инте-
реса к группе над интересом к отдельной личности, либо полное отсутствие внимания к 
индивидуальному.

выводы к статье могут быть сформулированы следующим образом: 
1. Ситуативный контекст, включающий в себя социальное окружение, могут состав-

лять люди различного социального статуса.
2. Степень влияния людей ситуативного контекста может существенно варьировать-

ся и она тем больше, чем более важную роль они играют в КС.
3. Основная черта, характеризующая данный элемент процесса восприятия – низкая 

заинтересованность воспринимающего в личностных характеристиках представи-
телей этой группы людей, что проявляется на языковом уровне в тенденции к собира-
тельности, отражаемой, прежде всего, на лексическом уровне.

4. Основным каналом восприятия в случает с представителями ситуативного контек-
ста, бесспорно, является визуальный.
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Юрченко О.М.

(Харків, Україна)

БіБЛійний СимвоЛіЗм ЯК ЗаСіБ інФормаЦійного ЗахиСту 
та КуЛЬтурної КомуніКаЦії

У статті запропонований принципово новий ракурс осмислення біблійного симво-
лізму, зокрема біблеїзмів як лінгвокультурологічних одиниць, що мають не лише мовне 
наповнення, а й зберігають у часі інформацію культурного характеру. 

Ключові слова: біблійний символізм, біблеїзм, асиметрія біблеїзмів, культурно-на-
ціональна картина світу, мовна картина світу.

В статье предложен принципиально новый ракурс осмысления библейского симво-
лизма, в частности, библеизмов как лингвокультурологических единиц, которые имеют 
не только языковое наполнение, а и сохраняют во времени информацию культурного ха-
рактера. 

Ключевые слова: библейский символизм, библеизм, асимметрия библеизмов, куль-
турно-национальная картина мира, языковая картина мира.

The article offers the new perspective of Biblical symbolism such as Biblical phrases and 
words as linguistic and cultural-logic units, which have not only linguistic meaning but also 
preserve cultural and national information in time continuum.

Key words: Biblical symbolism, Biblical lexical units, asymmetry of Biblical lexical units, 
cultural and national picture of the world, linguistic picture of the world.

©  Юрченко О.М., 2011



94

Простір культури є поняттям багатомірним, зумовленим багатьма сферами й аспек-
тами життєдіяльності людини. Автентичне розуміння культури того чи іншого народу 
залежить від ступеня збагнення йог культурно-національної картини світу. І навпаки, 
неможливо зрозуміти етнос і особливо його культуру, не осягнувши мовної картини світу 
цього народу. Дана точка зору, що склалася на рубежі сторіч у лінгвокультурології – на-
уці, що вивчає культуру на мовному матеріалі, поставила нові завдання та вимагає нових 
методик у підході до вивчення культури окремого народу і філософського осмислення 
ролі мовного знака в культурологічному аналізі.

Сучасні дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених у сфері філософського 
осмислення явищ культури демонструють значну увагу, що приділяється адаптивним 
процесам людського мислення, та пов’язують з ними потребу в символізації явищ навко-
лишнього світу. Модель культури як символічної реальності виникла на початку XX ст. і 
була детально розроблена Е. Кассірером [1] і марбурзькою школою неокантіанства. Сама 
постановка питання у даній концепції не викликає протиріч, тому що в інтерпретації 
Е. Кассірера культура вбирає у свій історичний простір не речі у їхній прямій субстанці-
ональності, а зміст цих речей. Посередником же речі, її заступником у сфері свідомості 
і духовної рефлексії виступають символи. Символ, у широкому значенні терміна, пред-
ставлений як єдність означувального й того, що означається, постає як «розпредмечена» 
річ. Тому в культурному просторі перетворення світу речей здійснюється від змісту речі 
до її символу. Річ перетворюється на слово, стаючи значеннєвою універсалією мови, а 
згодом повертається до людини будучи вже символом. Ця діалектика символу і змісту, 
яка бачить у мові «місце зустрічі» з річчю, що перетворюється на символ, є фундамен-
тальною основою вивчення культури на мовному матеріалі.

Однак, мова не відображає світ прямим чином. Як зазначає А. Вежбицька, мова відо-
бражує безпосередньо нашу концептуалізацію світу [2: 28]. Отже, світ, що оточує люди-
ну, з’являється в мові лице через його відбиття в людській свідомості. Дане положення 
має вирішальне значення при визначенні поняття мовна картина світу. Мовні одиниці 
в даній системі є символічними репрезентантами концептуального змісту культурно-на-
ціональної картини світу. Таким чином, мовні одиниці розглядаються як шлях проник-
нення не тільки в сучасне світосприйняття окремої нації, але і в світорозуміння наших 
предків.

Культурно-національна картина світу, яка включає як мінімум три основних компо-
ненти: навколишню дійсність, її відображення в свідомості людей і власне мовний ком-
понент, – залишає свій відбиток у кожній конкретній мові. Звідси виникають основні 
питання даного Дослідження: що в мовній картині світу зберігається від навколишньої 
дійсності, що від людської свідомості, а що від конкретної мови? Тобто, які об’єктивні і 
суб’єктивні чинники формують культурно-національну картину світу.

У наші часи при розв’язанні поставлених питань дослідник не обмежуються ме-
тодологією і термінологією гуманітарних наук, використовуючи в своїх дослідженнях 
терміни і методи інших наук. Вельми цікаво зазначити застосування Г. Гачевим терміна 
матриця, щодо чотирьох першоелемтів-стихій, які мають «своих представителей во всех 
сферах, вещах, науках, деятельностях – ибо все сложное составляется из них гармони-
чески в некое целое и самостоятельно способное бытовать» [3: 185]. Матриця уявляється 



95

нами певним «культурним зрізом», тобто плоскістю, визначеною трьома точками огляду: 
релігією, яка заклала основний зміст буття в книгах Біблії; ментальністю, що містить у 
собі безліч компонентів у системі світогляду певного народу і мовою, як універсальним 
засобом відображення обох названих компонентів. Ця площинна фігура, трикутник, по 
суті, може стати об’ємною, якщо взяти четверту точку, як темпоральну, прив’язану до 
певного історичного періоду. Таким чином, створюється нове геометричне тіло - пірамі-
да. Даний підхід дозволяє як розкласти на складові, так і сфокусувати в єдине ціле певне 
бачення світу крізь створену нами призму. Але виникає питання, яка культурна інформа-
ція складає плоскість певної матриці, або в прийнятій нами термінології культурно-на-
ціональної картини світу: суто національна або загальнолюдська? 

Історія цивілізації та писемності свідчить про те, що всі стародавні та переважна 
більшість нових систем письма створювалися в культово-релігійних цілях. Це підтвер-
джує й той факт, що Святе Письмо є однією з найбільш розповсюджених у світі текстів, 
які найчастіше читаються та промовляються. Святе Письмо увійшло в мову у вигляді 
прислів’їв, крилатих виразів, фразеологізмів, афоризмів, загальноприйнятих образів і 
символів та глибоко проникло у свідомість народів, які сповідують християнство, став-
ши надзвичайно стійкою частиною національно-культурної самосвідомості людини. 
Характерним, однак, є те, що сучасні люди найчастіше не усвідомлюють походження 
багатьох виразів, якими вирує мова, і не надають значення тому, що велика кількість су-
часних сталих виразів має біблійне походження. Прикладами загальновідомих біблеїзмів 
у багатьох мовах християнського світу є крилаті вислови: альфа й омега, вавилонське 
стовпотворіння, вовк у овечій шкірі, допотопні часи, манна небесна, зарити талант у 
землю, метати бісер перед свинями, плоть від плоті, свята святих, терновий вінець, 
хліб насущний та інші, а також слова-символи, найчастіше власні імена або назви: Адам 
та Єва, Голгофа, Іов, Іуда та інші, яких за даними вітчизняних та іноземних лексикогра-
фічних джерел налічується близько 700 одиниць і навіть більше.

Як правило, дослідники стверджують, що переважна кількість біблеїзмів у мовних 
картинах світу різних християнських народів зберігає однаковий образний зміст, роз-
різняючись лише лексичним оформленням. Наприклад, російському крилатому вислову 
хлеб насущный у споріднених східнослов’янських мовах відповідають: укр. хліб насущ-
ний, белорусск. хліб надзенньї. Слід зазначити, що на відміну від церковнослов’янської 
євангельської цитати (Мф 6, 11) «хлеб наш насущный даждь нам десь», з якої походить 
цей вираз у наведених прикладах, аналог «panem nostrum substantialem da nobis hodie» 
в латинській мові не дав крилатого вираження. Однак у західноєвропейських мовах, що 
походять з латини, можливо знайти відповідні крилаті фрази: порівн. англ. daily bread, 
нем. Tдglich Brot, фр. рain quotidiеn. Це лише підтверджує, що біблійна образність ста-
ла універсальним культурним надбанням народів, що сповідують Святе Письмо. Мови, 
якими було уперше викладене та записане, а згодом й канонізоване християнське вчення, 
вважаються першими культовими мовами. До них відносять давньоєврейську і арамей-
ську – мови іудейського канону; давньогрецьку і латину, які вже мали значну письмово-
літературну традицію на той час, як на них почав складатися релігійний канон христи-
янства; старослов’янську чи церковнослов’янську. Ці мови використовувалися в бого-
служінні, у силу і, чого нерідко сакралізувалися, з чим і пов’язане виняткове шанування 
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зазначених мов у своїх культурно-релігійних світах. Крім того, наведені мови не тільки 
стали класичними літературними мовами свого ареалу, але і протягом сторіч були голо-
вним фактором розвитку мовних ситуацій. Протягом багатьох сторіч сакральні мови ви-
користовувалися як у конфесіональній сфері, так і в світській культурі, науці, літературі, 
праві.

Християнські народи дорожили духовними цінностями, записаними на  «священ-
них мовах», і робили все, щоб зберегти тексти і самі мови в первозданному вигляді. 
Тому саме сакральні мови є винятково стійкими до змін і навіть, ставши «мертвими», 
як латина чи старослов’янська, прекрасно консервують образи і символи, заповідані по-
передніми поколіннями.

Прагнення зберегти Слово (Логос) було властиве християнській людині, незалежно 
від культурно-національного ареалу. Це бажання прекрасно ілюструють вирази, часто 
уживані в сучасних мовах: порівн. укр. ані на йоту [4], рос. ни йоты, ни на йоту [5: 235], 
фр. pas un iota (букв. ні йоти) [6: 574], фр. ne pas changer un iota (букв. не змінити ані 
йоти) [7: 135], що походять з Євангелія, тобто виникли в грецькій культурі та у грецькій 
мові. У російському перекладі знаходимо: “Ибо истинно говорю вам: доколе не перейдет 
небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится 
все» (Мф 5, 18) [8] (виділення наше. – О.Ю.). 

Йота – назва букви грецького алфавіту, що передає звук [і] та іноді пишеться вигляді 
риски під малими літерами, що позначають голосні. Пропуск цієї риски не має значення 
для вимови, але вказує на деякі граматичні форми і за правилами не допускається. 

Наведені крилаті вирази доносять наших часів думку, закладену ще в часи давньоєв-
рейської культури про те, що текст Закону Божого, викладений у релігійних настановах 
Мойсея не може бути змінений. Звідси наведені біблеїзми отримують аналогічне зна-
чення: <анітрошки, ні на малість>, притаманне всім культурно-національним картинам 
світу, заснованим на християнському символізмі.

Як у стародавні, так і в наші часи, релігійні світи позначені межами поширення 
Святого Письма тими мовами, якими вони були написані чи перекладені. Як Новий За-
повіт відокремив християнство від іудаїзму, так сакральні мови перекладу Біблії мар-
кірують конфесійний розподіл християнської Церкви. Латинський переклад викорис-
товується як канонічний у західній католицькій культурі, переклад грецькою мовою у 
східній візантійській, а церковнослов’янський й понині залишається канонічним для 
східнослов’янського ареалу (православної Церкви Московського Патріархату).

Тривалий час сакральні і «народні» мови співіснували паралельно, тобто використо-
вувалися поперемінно в комунікації одного народу. Таким чином, у відповідних регіонах 
складається ситуація функціональної двомовності, тобто використання двох мов одним 
народом, причому, одна мова є етнічною мовою даного народу, а друга – «надетнічною», 
що використовується лише в особливих комунікативних ситуаціях. У кожному з куль-
турно-національних ареалів стає характерним наступний розподіл мов: впродовж дово-
лі значного часу у церкві та в освіті і книжково-письмовій культурі використовується 
загальна для даного культурно-релігійного світу надетнічна мова, яка усвідомлюється 
насамперед як мова Святого Письма. У повсякденному спілкуванні та деяких жанрах 
писемності використовуються місцеві народні мови і діалекти. Як справедливо ствер-
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джує Н.Б. Мечковська, народи приймали нову віру разом з мовою віросповідання і куль-
ту. Мова сприймалася як невід’ємна частина віри. Священне не переводилося [9]. Саме 
тому, на наш погляд, стає можливим існування в різних культурно-національних світах 
такої великої кількості (близько 200 одиниць) інтернаціональних крилатих виразів, дже-
релом яких є Біблія.

Найбільш яскравим прикладом функціональної двомовності ситуація, що скла-
лася в східнослов’янському культурному ареалі між російською і старослов’янською 
(церковнослов’янською мовою). «Русским литературным  языком средневековья был 
язик церковнославянский» – у цьому твердженні академіка В.В. Виноградова [10] визна-
чена сутність взаємовідносин двох мов.

Завдяки перекладу Святого Письма на національні мови з церковнослов’янської в 
російську та українську прийшли багаті лексико-фразеологічні і синтаксичні можливості 
вираження думки, які коренилися в грецькому перекладі Біблії, тобто тексті, створеному 
мовою з найбагатшою літературною, філософською, богословською традицією. Це обу-
мовило той факт, що й донині в слов’янських мовах, а особливо в російській літератур-
ній мові, нараховується чимало виразів, що виходять за рамки норм сучасної мови, на-
приклад: рос. довлеет дневи злоба его; ежи лисах писах; ищите и обрящете; толците и 
отверзетея вам; ничтоже сумняшеся; страха ради иудейска; уничижение паче гордос-
ти [5] та ін. Ці фразеологізми є цитатами зі старослов’янських (церковнослов’янських) 
редакцій Біблії. Вони являють собою архаїчні явища порівняно із сучасною мовою, що 
є однією з основних причин їхньої сталості і «яскравості» на тлі нових контекстів, що 
використовують біблеїзми. Причому дослідження показали, що застосування архаїч-
них елементів у біблеїзмах свідчать не тільки про стилістичні розбіжності двох мов-
них картин світу, але й мають культурологічне значення. Порівнюючи ступінь впливу 
сакральних мов на сучасну французьку і російську мови в галузі фразеології, слід за-
значити, що латинізмів у французькій мові нараховується на кілька порядків менше, 
ніж церковнослов’янізмів у російській. Хоча стиль Біблії французькою мовою є таким 
же високим й урочистим, як й російською, але формується цей стиль по-різному. У ро-
сійськомовному перекладі високий стиль мови Біблії створюється завдяки архаїзмам, у 
французькому – високий стиль залежить не стільки від уживання «піднесеної» лексики, 
скільки від невживання розмовних конструкцій, що його знижують.

Переклади конфесіональних книг стали найбільшими подіями в соціальній історії 
багатьох мов і культур. Святе Письмо і літургія національною мовою сприяли ствер-
дженню Біблії у ролі провідного каналу комунікації у суспільстві. Переклади Біблії на 
національні мови збагачували лексичний фонд, сприяли інтенсивному розвитку в на-
ціональних мовах нових засобів мовлення – алегоричного, абстрактно-філософського, 
експресивно-метафоричного.

За твердженням Н.Б. Мечковської, період створення релігії – це свого роду кому-
нікативне потрясіння суспільства, яке за своєю культурною і соціальною значимістю 
може бути порівняне з наслідками тектонічних зрушень для геологічного ландшафту [9: 
147]. В однорідному значеннєвому просторі християнського вчення починає вирізнятися 
певна ієрархія тем, сюжетів, «священних змістів». Оформляються уявлення про різну 
значимість, різні функції окремих складових вчення і релігійних текстів. Можливість 
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утрати чи перекручування «священних змістів» призводить до необхідності кодифікації 
Писання. Саме в цей період текст Святого Письма набуває значення історико-культурно-
го «сховища» концептів єдиної християнської картини світу. Варто додати, що фразеоло-
гічний мовний компонент не тільки відтворює елементи окремої культурно-національної 
картини світу, але і формує їх. Тому процес фразеологізації сприймається нами як засіб 
формування і трансляції універсалій, закладених у мовну картину світу Біблією. 

Крім того, потрібно підкреслити, що хоча Святе Письмо являє собою загальний еле-
мент культури різних народів, але опосередковано через фразеологію, текст Біблії про-
низаний безліччю «культурних кодів», а отже, відтворює елементи і риси культурно-на-
ціонального світорозуміння.

Подібність і розходження актуалізації біблійних концептів різними культурами, 
відбитих в одній мовній картині світу, можна простежити при порівнянні двох видань 
Євангелія російською мовою: видання Л Московської Патріархії [8] та видання італій-
ського францисканського товариства [11]. Обидва вони репрезентують ідентичний, так 
званий, Синодальний переклад (1876 р.). Розбіжності культурного порядку виявляються 
в примітках, де узгоджуються події Євангельської оповіді. Проведене нами дослідження 
показує, що з 175 сюжетів синоптичних Євангелій, що зазвичай подаються вказаними 
виданнями, близько 30-ти мають розбіжності. 

Асиметрія плану вираження і плану змісту найбільше яскраво простежується в ху-
дожньому мистецтві, де один біблійний сюжет може бути оформлений у різних художніх 
композиціях, що найчастіше зумовлене об’єктивними історико-культурними факторами. 
Зазначену асиметрію в розподілі сюжетів можна спостерігати в композиції зображень, 
присвячених Вознесінню. У Євангелії сказано: рос. «...Он поднялся в глазах их, и облако 
взяло его из вида их» (Деян 1, 9). Дж. Холл підкреслює, що композиція сюжету «Воз-
несіння» поділяється на дві частини: верхню і нижню, тобто на Небо і Землю. На небі 
центр створює фігура Христа – він стоїть на хмарі в оточенні херувимів. Інше компози-
ційне зображення демонструє Христа буквально зникаючим у хмарі, знизу видно лише 
його ноги [12: 134]. Перше розуміння сюжету можна спостерігати в картинах «Возне-
сіння» Ніколаса з Вудуна (12 в.) і Я. де Фландерса (16 в.). У вигляді «фігури на хмарі» у 
момент Вознесіння Ісус Христос зображується Рембрандтом (17 в.) [13].

Стосовно двох культур асиметрія плану вираження і плану змісту біблеїзмів полягає 
в неоднаковому розподілі предметного ряду у його контінуальності. Два суміжних яви-
ща, що складають частини одного процесу, в одній культурно-національній картині світу 
можуть бути виражені однією мовною формою, а в іншій, набувати дві відмінні форми 
мовного вираження [14: 150].

Показовим прикладом такого роду асиметрії може бути євангельський сюжет «знят-
тя з хреста», що згадується у всіх чотирьох Євангеліях (Мф 27, 57–58; Мк 15, 42–46; Лк 
23, 50–54; Ин 119, 38–40). У французькій мовній картині світу концепт «зняття» вираже-
но двома формами: фр. lа Dеsсепtе de Сrоіх [6: 322] (букв. зняття з хреста) і lа Dероsіtіоп 
de Сrоіх [6: 315] (букв. положення <тіла, знятого> з ‘хреста).

Процитуємо за Євангелієм від Марка: рос. «42. И как уже настал вечер, – потому 
что была пятница, то есть день перед субботою, – 43. пришел Иосиф из Аримафеи, 
знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пи-
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лату и просил тела Иисусова. 44. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, 
спросил его, давно ли умер? 45. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 46. Он, ку-
пив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею и положил его во гробе, которнй был 
высечен в скале, и привалил камень к двери гроба» (Мк 15, 42–46) [8] (виділення наше. 
– О.Ю.). Як показує наведений уривок, у тексті дійсно уживаються форми дієслів зняти 
і покласти, що відбиті у французьких сталих виразах. Однак, два етапи одного процесу, 
що французькою називаються по-різному, у російському біблеїзмі об’єднані єдиним зна-
ченням. 

Ці розходження наочно виявляються в художньому мистецтві, хоча у назвах картин 
указана розбіжність епізодів відбивається дуже рідко. Таким чином, «зняття з хреста» 
зображено у С. Мартіні, П. Ріміні (14 ст.), Фра Анджелико,. Ван дер Вейдена (15 ст.), 
Мікеланджело, Р. Фьорентіно, П. Перуджино, Ж. Госарта, П. Мачука (16 ст.), Рубенса, 
Л. Сїголі, Рембрандта (17 ст.), Ж. Жувене 1(18 ст.), а «положення <тіла, знятого> з 
хреста» в картинах А. Корреджо, Н. Пуссена, Ч. Бассано (16 ст.), С. Конка (18 ст.), П. Го-
гена (19 ст.) [13].

Наведені приклади показують, що розходження в членуванні ряду подій може від-
буватися як на рівні самого концепту, так і на рівні культурної адаптації біблеїзму. Таким 
чином, факти асиметрії можуть виявлятися як на рівні самого біблійного змісту концеп-
ту, так і на рівні його вираження: значення і форми біблеїзму в кожній окремій національ-
но-культурній картині світу.
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троПи і СтиЛіСтичні Фігури  
в художнЬому тЕКСті ЄвгЕна гуЦаЛа 

У цій статті визначено специфіку тропів і стилістичних фігур у художньому тек-
сті Євгена Гуцала. Окреслено порівняльні структури емоційно-оцінної семантики. Про-
аналізовано функціонування і художнє значення тропів і фігур у досліджуваних контек-
стах.

Ключові слова: стилістичні фігури, тропи, семантика, художній текст, контекст.
В этой статье показана специфика тропов и стилистических фигур в художе-

ственном тексте Евгения Гуцало. Очерчены сравнительные структуры эмоционально-
оценочной семантики. Проанализированы функции и художественное значение тропов 
и фигур в анализируемых контекстах.

Ключевые слова: стилистические фигуры, тропы, семантика, художественный 
текст, контекст.

In this article the author defines the peculiarity of figures of speech and stylistic figures 
in the fiction of Yevhen Hutsalo. The comparative structures of emotional and evaluating se-
mantics are presented. The functioning and fictional meaning of figures of speech and stylistic 
figures are analized.

Key words: stylistic figures, figures of speech, semantics, fiction, conteхt.

У лінгвістиці актуальним є питання про наукове вивчення художнього тексту. Остан-
німи десятиліттями з’явилася низка мовознавчих праць, у яких предметом досліджен-
©  Шуляк С.А., 2011
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ня є мова художньої літератури в різних аспектах. Активно розробляється методоло-
гія лінгвопоетики такими вченими, як С.Я. Єрмоленко, Л.І. Мацько, В.І. Кононенко,  
А.К. Мойсієнко, Н.В. Слухай, Н.М. Сологуб, Л.О. Ставицька, В.А. Чабаненко та ін. 

Вивчаючи художній текст, можна пояснити мову як цілісне явище, глибше осягнути 
закономірності її існування. З метою досягнення цього з’явилися методи “лінгвістич-
ного коментування” художнього тексту, увійшли до наукового вжитку терміни “лінгво-
поетичний аналіз”, “лінгвостилістичний аналіз художнього тексту” та ін. Аналізуючи 
мову художнього твору, Н.М. Сологуб вказує: “Актуальним і перспективним видається 
дослідження мови творів чи окремого твору письменника через текст – як цілісної мов-
ної єдності, де переплітаються картина світу народу, мовою якого пише письменник, та 
індивідуальна картина світу письменника, його світобачення” [5: 11].

Лінгвопоетичне і лінгвостилістичне трактування художнього тексту передбачає його 
аналіз як цілісного естетичного явища: ідейний задум осмислюється через словесні об-
рази, з урахуванням світоглядних авторських засад, психічного типу особистості, осо-
бливостей зображуваної епохи. Безперечно, як стверджує Л.І. Донецьких, лінгвости-
лістичний тип, як і лінгвопоетичний, передбачає філологічний аналіз, тобто аналіз на 
лінгволітературознавчому рівні [2: 15]. 

Цю статтю присвячено вивченню тропів і стилістичних фігур у художньому тексті 
Євгена Гуцала, визначенню порівняльних структур емоційно-оцінної семантики, аналізу 
функціонування досліджуваних одиниць.

У поетичних текстах Євгена Гуцала подибуємо численні порівняння – зіставлення 
двох чи більше явищ, предметів та понять за їхньою спільною ознакою з наголосом на 
провідній прикметі, притаманній порівнюваним об’єктам [4: 136]. Найчастіше знаходи-
мо порівняльні структури оцінно-емоційної семантики зі флоролексемним компонентом, 
зокрема: 

1) порівняльні сполучникові конструкції зі сполучниками як, наче, немов, ніби, не-
наче, мов: Верба в тумані кругла, наче дзвін, / туманний дзвін туманного світання, / і 
водопій сивіє, наче кінь, / що з водопою воду п’є туманну [1: 281]; Вишня в музиці цвіту 
– учімося в вишні страждати й любити. / Ми цвітемо, як вишні, й одквітнемо тільки 
колись! [1: 196];

2) порівняльні безсполучникові конструкції з орудним відмінком: Взимку / Я назвав 
тебе квіткою. І навесні / Ти зелене пагіння пустила угору / і зацвіла. Прилетіли пташки, 
/ посідали на плечі твої, защебетали... [1: 17].

3) поєднання сполучникових конструкцій і безсполучникових побудов з орудним від-
мінком: Ликера стала конопляним цвітом, / який гірчить так, як весняний дим [1: 23]; І 
чорнобривці квітнуть так, як півні, / і півні чорнобривцями цвітуть [1: 317].

4) порівняльні конструкції на основі протиставлення: Не води весняні, а музика флей-
ти розлита, / а музика флейти синіє у чорних лугах. / І в чорних полях зеленіє, напевне, не 
жито, / а віща жага. Невмируща весняна жага [1: 31].

Семантична модель рослина – людина широко функціонує в мові порівнянь із 
суб’єктною частиною, репрезентованою флоролексемою дуб, яка зумовлює вибір відпо-
відних об’єктів на позначення осіб чоловічої статі. В основі таких порівнянь – профе-
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сія або заняття: “неначе різьбярі”: Дуби погорбились, неначе різьбярі, / що над різьбою 
горбляться й зітхають [1: 291];

 “неначе лірники”: Дуби, неначе лірники. Й неначе / із кобзами осліплі кобзарі... / 
Берези мовчки слухають – і плачуть / у присмерках вечірньої зорі… [1: 78]; соціальне 
становище: “мов дука”: Червоний дуб тут – мов багатий дука, / який у горностаї зо-
дягнувсь... [1: 306]; родинні стосунки: “немов дядьки”: Качки від ставу йдуть, біліють 
снігом першим. / У теплих сіряках, немов дядьки, дуби [1: 152]; якісні ознаки: “як ви-
тязь”: Дуб стоїть, як витязь древньоруський, / у шоломі, і вартує шлях... / Скоро, скоро 
перелітні гуси / нам притягнуть зиму на хвостах [1: 111].

Окрему парадигму становлять флоризми з компонентом людина – рослина, що ви-
ступають елементами портретної характеристики людини. Це зумовлено зоровими, до-
тиковими та одоративними ознаками їхніх денотатів: Я сьогодні погляди збираю – / карі, 
сині, темно-голубі – / і неначе проліски зриваю, / в пам’яті складаючи собі [1: 31] – “по-
гляди, наче проліски”; Таємничий, радісний, святковий – / навіть сам себе не впізнаю! – / 
погляди збираю чорноброві, / наче ряст в весняному гаю [1: 31] – “погляди, наче ряст”.

Заслуговує на увагу порівняльна конструкція обличчя, як дві лілеї: По хвилях натов-
пу вечірніх, / як дві лілеї по воді, / веселі, буйні, непокірні / пливуть обличчя молоді [1: 
125]. “У стародавніх греків ця квітка була символом краси і красномовства” [3: 124], а в 
Гуцаловій поезії вона стає ще й символом молодості, натхнення, кохання, невпокорення.

Семантична модель рослина – абстрактне поняття представлена у таких поетич-
них рядках: В наших зустрічах криються наші розлуки. / Наше щастя гірчить, як полин 
навесні. / Хай тебе возвеличать цей біль і ці муки. / Не забудься мені! Пам’ятайся мені... 
[1: 55]; Пора прощання – осінь золота... / Цей світ одцвів, як одцвітає сонях!.. / З душі 
моєї смуток обліта, / і павутинки срібляться на скронях [1: 81]. Фольклорна традиція 
олюднення рослинного світу проступає в такому метафоричному порівнянні з флороле-
семою папороть: Згадається: стріляє дзьобом дятел – / трипала птаха, жовта голова, 
/ і папороть задумалась крислата, / немов розгадка загадки жива [1: 115].

Лексичні одиниці флористичної семантики корелюють у порівняльних парадигмах 
на позначення природних явищ (Синіють сливи, наче синій град, / що на гіллі повис – і 
не спадає [1: 254]; )); історичних реалій (Тополя голубим шепоче листям / вслід вітру, 
наче вслід сліпій орді, / і очерет, немов козацькі списи, / й козацька чайка-місяць на воді 
[1: 148].

У поезії Є. Гуцала зустрічаємо порівняння на кшталт: Щоб мала в руках чародійного 
тирлича квіти, / якими багатий і щедрий наш тирличів світ, / сама – наче тирлича 
квіт чародійного літа, / сама – наче тирлича квіт, наче тирлича квіт [1: 143].

Крім чисельних порівняльних конструкцій, поетичний текст включає просаподосис, 
або обрамлення, або кільце, – повний або модифікований повтор важливих слів, речення 
чи строфи, якими починається твір, у його кінці [4: 143]. Таким чином поет акцентує ува-
гу реципієнта на певній думці, наприклад: Бо небо й земля у грозу тебе ревно творили, 
/ й творила гроза – у дощі, у громах, в блискавках! – / й зелене вино із зеленого листя 
варила, / й зелене вино клекотіло в дубових лісах. // Із хмелю грози, з опівнічного дикого 
шалу, / з купальського стовпотворіння на тебе чекав, / щоб ти із купальського вогнища 
раптом постала, / і попіл купальського вогнища з ніг опадав. // І плечі твої опівночі 
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грозою срібнились, / і губи твої на моїх не згасали губах, / зелене вино із зеленого листя 
варилось, / зелене вино клекотіло в дубових лісах… [1: 196–197].

Особливо яскраво вжито Євгеном Гуцалом повтор – повторення слів або словоспо-
лучень, часом у видозміненому вигляді, з метою затримати увагу читача на певній важ-
ливій думці [4: 135]. Повтор надає поетичному тексту виразності та емоційності, як-от: 
Білозуба метелиця – бариться й бариться в сад, / білозуба метелиця – чоботи в неї 
на рипах, / білозуба метелиця – чиста холодна краса, / білозуба метелиця – сніжного 
усміху випурх [1: 329]; Замело – горизонти землі, горизонти душі, горизонти любові. / 
Замело – горизонти очей… Горизонти очей замело!.. / Замело – навіть сонце у сивому 
небі – космічне просвітницьке слово / Замело – твої ніжність і вірність, твоє тонко-
брове тепло [1: 333].

Насичення поезії риторичними запитаннями – запитання без прямої відповіді, ужите 
з метою привернути увагу читача до важливих, актуальних проблем, пов’язаних із роз-
витком твору, його ідейно-тематичною основою [4: 148], сприяє внутрішній цілісності 
контексту: Сани біліють у лузі, в’ється вечірня завія. / Зірка самотня у хмарі – крапнула 
щира сльоза. / Хто в світі зиму чекає, хто їй у світі зрадіє, / хто її сивому вітру всипле 
в опалку вівса? // Хто її сивого вітра з обріїв-вінець напоїть, / хто її сивому вітру гриву 
розчеше м’яку? / Хто обійметься з зимою, що в білі зодягнена строї, / хто упаде на 
груди, сльозу уронивши гірку? [1: 329]; Чуюся вранці я сивим туманом / із посивілою в 
смутку душею: / де та царівна, що місяцем вбрана, / де та царівна, що вбрана зорею?.. 
[1: 339].

У поетичному ідіолекті Євгена Гуцала зустрічаємо полісиндетон, або багатосполуч-
никовість, – використання повторюваних однакових сполучників, які, сповільнюючи 
темп мовлення, акцентують на окремих словах, компонентах, увиразнюють їх [4: 136], 
як у контекстах на кшталт: І небо сяє, небо блискає, / і яр-водою пломенить, / і скапує 
живими бризками, / і, наче музика, звучить [1: 274].

Для створення виразного експресивного художньо-стильового ефекту вжито стиліс-
тичну фігуру очуднення, або одивнення – зображення людини, природи, події, предмета 
тощо в несподіваному, раніше не баченому вияві, від чого створюється враження, ніби 
письменник або його ліричний герой уперше їх так виразно побачили і розкрили [4: 119], 
як-от: Туман у берегах ріки – як молоко в дійниці. / Як молоко – розкошланий на вітрі цвіт 
гречок. / Самотня липа у гречках сріблиться, мов куниця. / По взяток бджоли ходять у 
повітрі без стежок [1: 268].

У поезії Є. Гуцала знаходимо поєднання риторичного запитання та риторичного 
ствердження – фігури поетичного синтаксису, що полягає в запевненні, мотивуванні 
правдивості, незаперечності висловлених поглядів, думок, суджень [4: 148]. Особливо 
майстерно описано ці фігури в рядках: Навіщо нам слова?.. Нехай про нас забудуть! / 
Нехай забудуть нас всі суєтні слова! / Любисткова зоря – нізвідки і нікуди / летить і 
падає, бо зорі хтось зрива [1: 269].

У поезії Є.Гуцала трапляється симплока, або сплетіння, або комплексія – фігура 
синтаксичного паралелізму, яка характеризується: 1) однаковим початком і закінченням 
рядка, періоду, строфи, тобто поєднанням анафори й епіфори за умови різної середини; 
2) однаковою серединою, але різним початком і закінченням рядка [4: 155]. Такі фігури 
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створюють милозвучність і музикальність віршованих рядків, наприклад: Ми полин не 
забудем, полин не огудим, / нас полин прихистив під зеленим крилом – / хай гірчать по-
лином наші руки і губи / так, як погляди наші гірчать полином [1: 275].

З високою майстерністю Є. Гуцало використовує алітерацію – фоностилістичний 
прийом, який полягає у повторенні, нагнітанні однакових чи схожих приголосних звуків 
або насичених ними словосполучень у художніх творах з метою фонічно оптимально 
забарвити і дооформити зміст тексту [4: 10]. Цей прийом посилює фонічну виразність 
вірша, як-от: І що нам домисли, що помисли, / що замислів чужих орда, / як на твоїх 
бровах-коромислах / хлюпоче кара яр-вода! [1: 274]; Де річка в’ється, де боброва гать / і 
де вода немов хутро боброве, / де на деревах бороди висять, / морським дивують сяйвом 
бурштиновим [1: 261]; В вирі вирію вирла вирлаті вирують – / просто вирла вирують 
високих вирлатих зірок. / Місяць вухо на землю наставив – чи чує / срібним вухом своїм 
вознесіння весняних квіток? [1: 241].

Євген Гуцало створює звуковий образ завдяки ритмічній повторюваності однакових 
звуків-тембрів, використовуючи асонанс – повторення, співзвуччя однакових або схожих 
за вимовою голосних звуків у реченні, строфі з метою нагнітання фонічного забарвлен-
ня, пов’язаного з їхнім змістом [4: 34], наприклад: З добрими, журливими очима, / з поси-
вілим цвітом голови / дні мої – невтомні пілігрими, / полотняні на плечах сакви [1: 277]; 
Отак віднині й житимем, відкривши / в душі весни правічно світовій: / поет – немов 
землі безсмертні вірші, / земля – поетів невмирущий вірш [1: 188].

Як один з елементів лексичної зв’язності в досліджуваних текстах знаходимо анафо-
ру, або єдинопочаток – повторення на початку віршових рядків слів чи словосполучень із 
метою посилення їхнього звучання [4: 19]. Розрізняють звукову, лексичну, синтаксичну, 
строфічну, строфічно-синтаксичну, ритмічну і паузну анафору. Наводимо приклад лек-
сичної анафори: Невже пощастить у баддю зачерпнути блакиті? / Невже затонулого 
неба в баддю зачерпну? / Невже пощастить з затонулого неба напитись? / Невже собі 
в душу я музику синю хлюпну? [1: 228].

У мові художніх текстів Є. Гуцала засвідчено апострофу – звернення автора чи пер-
сонажа твору, в якому викладені важливі відомості, аргументи, прохання, побажання, 
заповітні думки тощо, до певної особи, персоніфікованих явищ та ін. [4: 27]. У поетич-
ному тексті Є. Гуцала спостерігаємо звернення до: 1) країни: Гроза нарве волошок в небі 
синіх / і, сплівши із таких квіток вінок, / твоє чоло прикрасить, Україно, / в вінок з не-
бесних синіх волошок [1: 271]; 2) людини: Поїдем до моря, мій сину, поїдемо літом, / яке 
засиніє, неначе у бурю прибій. / Морського бобра там на морі ти зможеш зустріти, / 
чи трапиться заєць морський біля моря тобі [1: 210]; Майстре мозаїки, нині ти звідав 
натхнення, / звідав безсмертя, що майстру натхнення дає. / Майстре мозаїки, нині ти 
не безіменний, / маєш натхненне ім’я – не чуже, а своє! [1: 341]; 3) трави: Подорожники, 
ви – при дорогах, / подорожники – трудівники, / вам іти із епохи в епоху, / бо зцілителі 
ви – на віки [1: 228]; 4) неживих предметів як до живих: Хато бабина, бабина хато, / 
дерев’яний двогорбий поріг, / всім зуміла ти прилисток дати / о сутужній воєнній порі 
[1: 229]; 5) природних явищ: Ноче моя, розплету тобі коси я, / ноче моя, заплету тобі 
зорі я, / ноче моя, обійми мене, пригорни, / ноче моя, поцілуй мене, приголуб [1: 273]; 6) 
індивідуально-авторські (бубни дубів, бубни беріз, жінко-скрипко): Грайте, бубни дубів, 
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бо у танець пішов листопад, / грайте, скрипки беріз, бо у танець пустилася осінь, / і 
вінки із цибулі у неї на грудях висять, / дикі гуси летять через сиве осіннє волосся [1: 
201].

Отже, у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала зустрічаємо такі тропи та стилістичні 
фігури: полісиндетон, порівняння, обрамлення, повтор, риторичні запитання, риторичні 
ствердження, очуднення, симплоку, алітерацію, асонанс, анафору, апострофу та ін. Вони 
дають уявлення про мову художнього твору як систему взаємопов’язаних елементів, де 
кожна мовна одиниця виконує свою словесно-художню роль. Проаналізовані приклади 
свідчать, що порівняння в поезії Євгена Гуцала обіймає численний ряд лексем на позна-
чення як об’єктного, так і суб’єктного компонентів, що творять відповідну парадигмати-
ку художнього ідіолекту автора. У наступних дослідженнях плануємо вивчити інтонацій-
но-пунктуаційні засоби виражальності в поетиці Євгена Гуцала.
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КонЦЕПтуаЛіЗаЦіЯ Стихії вогнЮ  
в ПоЕтичному мовЛЕнні ЛЕоніда таЛаЛаЯ

У статті проаналізована специфіка осмислення архетипового концепту вогонь у 
поетичному ідіостилі Леоніда Талалая. Простежується наступність лінгвальної екс-
плікації архетипових уявлень та індивідуально-авторських інтерпретацій.

Ключові слова: архетиповий концепт, семантична сфера, семантичне наповнення, 
вогонь.

В статье анализируется специфика осмысления архетипического концепта огонь 
в поетическом идиостиле Леонида Талалая. Прослеживается последовательность 
лингвальной экспликации архетипических представлений и индивидуально-авторских 
интерпретаций.

Ключевые слова: архетипический концепт, семантическая сфера, семантическое 
наполнение, огонь.

The peculiarities of the archetypical concept fire in the poetic idiostyle of Leonid Talalay 
are analyzed. 

Key words: archetypical concept, semantic sphere, semantic filling, fire.

Архетиповими концептами є ті концепти, які особливо актуальні й цінні для загаль-
нолюдської культури. Такі концепти поєднують у собі первісний образ, що міститься 
у глибинах колективного позасвідомого, культурно-історичний досвід різних етносів, а 
також суб’єктивні інтерпретації особистості. Саме до таких концептів належить концепт 
вогонь.

Поняття вогню здавна привертало увагу людей і навіть зараз продовжує функціону-
вати в різних сферах науки. Словникові дефініції визначають вогонь як розжарені гази, 
що під час горіння  виділяють світло й тепло. Однак людство до такого розуміння при-
йшло не одразу. Проминуло багато століть, коли вогонь уявлявся непідвладною, велич-
ною стихією, божеством.

У більшості культур стихія вогню уявлялася як один з першоелементів, з якого по-
став увесь світ. На значну увагу в цьому контексті заслуговує вчення античних натурфі-
лософів – Фалеса, Анаксімена, Емпедокла, а особливо – Геракліта. У цього мислителя 
вогонь зближується з поняттям логосу-розуму, а весь світ інтерпретується як постійний 
процес розгоряння чи затухання вогню.

На слов’янських теренах культ вогню був представлений поклонінням Дажбогу, Пе-
руну та Сварогу. Вогонь усюди мислився як священний: він використовувався в містич-
них обрядодіях, при похованні, при хворобах.

Про вогонь мовиться й у священних текстах Біблії, де стихія наділяється амбівалент-
ною семантикою, отримуючи здатність очищувати, загартовувати, але також і мучити, 
що знаходить вияв у зображенні пекельних мук.
©  Слюніна О.В., 2011
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У фольклорних текстах образ вогню часто вживається для інтенсифікації різного 
роду почуттів. Наприклад, О. О. Потебня стверджує, що «гнів – це вогонь» [1: 20]. У той 
же час активним є використання образу вогню як символу кохання чи пристрасті.

У пропонованій статті мета полягає в дослідженні вербалізації архетипового концеп-
ту вогонь в поетичній мові відомого українського поета Л. М. Талалая. До конкретних 
завдань відносимо такі: окреслити основні семантичні сфери, які формують структуру 
концепту, визначити серед них архетипові та індивідуально-авторські переосмислення, 
описати мовно-виражальні засоби, що ними послуговується майстер слова при змалю-
ванні вогняної стихії. Актуальність роботи зумовлюється тим, що вербалізація архети-
пового концепту вогонь аналізується з позицій синтезу антропоцентричного та тексто-
центричного підходів, що дозволяє обґрунтувати добір тих чи інших мовних засобів, 
використання стилістичних фігур, пояснити синтагматичні зв’язки слів-репрезентантів 
концепту в мовотворчості поета.

У царині філологічних наук стихія вогню досліджувалася в роботах Л. В. Педчен-
ко, А. В. Трофімової, Т. В. Федотової, І. В. Яковенко. Особливості вербалізації концеп-
ту вогонь у російській мовній картині світу стали предметом наукового зацікавлення 
А. В. Трофімової, яка зазначає, що концепт вогонь «у сучасній російській мові має склад-
ну багаторівневу структуру. В ній знаходять своє відображення: давні, міфологічні уяв-
лення, первинне й вторинне поле концепту, етимологія, метафоричне поле, гештальтна 
й архетипові структури, а також те, що відбито у фразеологічному та пареміологічному 
фондах, асоціації та коло імен, для яких вогонь є гештальтом» [2: 181]. Дисертаційне до-
слідження Л. В. Педченко присвячене розгляду лексики на позначення вогню в говірках 
російської мови. Авторка при аналізі дібраного матеріалу пропонує розділяти мотивуючі 
ознаки найменувань вогню на дві групи: кваліфікативні (до яких відносить ознаки, що 
характеризують стихію на підставі кольору, звукових проявів, форми, стану, тепла, світ-
ла) та релятивні (які включають функціональні ознаки, вказують на призначення вогню, 
мету розведення вогнища) [3: 7]. І. В. Яковенко, аналізуючи стихію вогню у творчості 
Ф. О’Коннор, стверджує, що в прозі американської письменниці присутні як позитивні, 
так і негативні ознаки вогню, однак домінуючими є негативні, що «представлені карти-
нами пекельного вогню, пожежі, палаючого лісу, дерева. Окрім того, названа першости-
хія унаочнюється в мотиві гніву, «злого прагнення», яке з позицій іудейсько-християн-
ської філософії М. Бубера витлумачується як необхідна і послана Богом передумова для 
«доброго прагнення» [4: 554].

У творчості Л. М. Талалая серед основних ключових образів І. П. Прокоф’єв називає 
стихію вогню [5: 143].

Матеріалом дослідження послужила картотека, що налічує 253 мікроконтексти, ді-
брана методом суцільної вибірки з поетичних збірок Л. М. Талалая, виданих протягом 
останніх десятиліть ХХ століття: «Допоки твій час» (1979), «Високе багаття» (1981), 
«Вода в пригорщі» (1981), «Глибокий сад» (1983), «Наодинці зі світом» (1986), «Луна 
озвалась на ім’я» (1988), «Така пора» (1989), «Потік води живої» (1999).

Серед основних лексем, які вживаються автором на позначення архетипового кон-
цепту вогонь виокремлено іменники вогонь, багаття, вогнище, іскра, пожежа, ватра; 
дієслова горіти, палати, іскритися, обпалювати.
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Ядро концепту вогонь у поезії Л. М. Талалая формує семантична сфера ВОГОНЬ 
– ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА І СВІТЛА з семантичними наповненнями вогонь – вогнище та во-
гонь – світло.

Найчисельнішим серед цих двох наповнень є концептуалізація вогню як вогнища. 
Таке лінгвоментальне усвідомлення реалізується переважно лексемами багаття, вог-
нище, вогонь: «Палю багаття вечорами» [6: 82], «Лише димить на березі багаття» 
[7: 45], «Підбираю сушнях, у вогонь підкидаю гілляччя» [8: 86], «В багатті плавляться 
гілки» [9: 55], «На узбіччі листя палять, / І синіє дим на трасі» [10: 36].

У низці мікроконтекстів, де простежується реалізація семантичного наповнення во-
гонь – вогнище, автор апелює до слухових вражень, які передаються дієсловами із ак-
туалізованими семами «звук»: «Бо вогнище гуде / і юшка закипає» [11: 64], «Тріщить 
багаття. Сизий дим / Пливе над заростями трощі» [8: 55], «Багаття гуде, / і вода 
закипає» [12: 75].

При аналізі мовного матеріалу було виявлено також зоровий образ вогню, який у мові 
виражається за допомогою епітетів на позначення кольору стихії: «І сидів над багаттям 
рудим / Чоловік, одинокий, як дим» [7: 66]. У Л. М. Талалая вогонь постає рудим.

У межах семантичного наповнення вогонь – вогнище виформовується також група 
вогонь – джерело тепла, в якій Л. М. Талалаєм вибудовується позитивний образ стихії 
як такої, що здатна зігрівати, дарувати тепло: «Тільки ж лінь відійти од вогню, що мене 
зігріва» [11: 63], «Чому / вогонь зігріває, / освітлює нам дорогу, / а рідна його дитина, / 
дим, / виїдає очі?» [12: 80], «І … грію руки на вогні» [8: 103].

Концепт вогонь у творчих пошуках майстра слова також реалізує семантичне напо-
внення вогонь – світло: «Горять на пристані вогні» [8: 129], «Гуде під КрАЗами дорога, 
/ Вечірні світяться вогні» [6: 44], «Самотній пес дитячу ляльку нюха / І завива на мі-
сяць, що горить» [10: 68], «Так влітку на вогонь мошва / Летить роями» [10: 100]. Як 
бачимо, переважно за допомогою іменника вогонь та дієслова горить передається ідея 
світла освітлювальних прикладів чи небесних світил. Поодинокими є мікроконтексти, 
де вогнище само по собі мислиться автором як джерело світла: «Вогнище освітить 
видноколо» [11: 30].

Поняттєву складову концепту формують такі семантичні наповнення, як вогонь – 
полум’я та вогонь – світло. Однак, людство не одразу прийшло до такого визначення: 
багато століть вогонь мислився як божественна стихія: вогню поклонялися, його бояли-
ся, йому приносили жертви, намагаючись добитися прихильності.

У семантичній сфері ВОГОНЬ – ЯВИЩЕ ПРИРОДИ архетиповим слід вважати се-
мантичне наповнення вогонь – рослина, адже назви значної кількості рослин походять 
від кореней гор- і вогн-: горицвіт, вогнівка. У творчій палітрі Л. М. Талалая налічується 
18 мікроконтекстів, де реалізується це семантичне наповнення: «Піднесу гілляччя і під-
кину, / І розквітнуть іскри угорі» [9: 53]. У цій ботаноморфній метафорі розквітнуть 
іскри семема «іскри» збагачується семою «тотожний рослині» завдяки чому іскри ото-
тожнюються з яскравими квітами. Сема «яскравість» стала мотивуючою і для наступної 
ілюстрації: «Палають квітами могили, / Отих, що бігли під свинцем / І повернутися 
лицем / До хати рідної не встигли» [8: 56].
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Усі мікроконтексти, в яких репрезентується семантичне наповнення вогонь – рос-
лина засновуються на зоровому образі. Найчастіше автор апелює до зорових вражень 
через вживання назв плодів рослин, що у природі мають червоний колір: шипшина, ка-
лина, перець. Отже, метафора засновується на перенесенні за ознакою кольору: «горить 
у заростях шипшина» [6: 81], «Калина поруч аж горить» [13: 11], «Вогонь калини 
життєдайний» [12: 139], «Повільно спадає спека. / А в перця горять стручки, / Немов 
бісенята з пекла / Показують язички» [10: 77], «Горить у дворі калина, / Але підсту-
пає темінь» [7: 11].

Естетизація природи пов’язується з семантичним наповненням вогонь – роса. Під 
впливом сонячного світла роса у мовотворчості Л. М. Талалая отримує здатність горі-
ти, що виражається у сполучуваності лексеми роса з дієсловами, які виражають ідею 
горіння: «В яблуневім раї / Важкі плоди іскряться від роси» [10: 68], «Горить роса на 
чорнобривцях» [11: 108], «Молода здригнеться крона / І росою спалахне» [7: 121], «Кров 
місяця іскриться у стеблах полину… / В очах палахкотить від яблук у росі» [13: 23].

Дослідники поетичної творчості Л. М. Талалая неодноразово наголошували на за-
гостреному сприйнятті цим майстром художнього слова такої онтологічної категорії, 
як час. Отже, виокремлюємо семантичну сферу ВОГОНЬ – ЧАС. Її репрезентують се-
мантичні наповнення вогонь – час, вогонь – пам’ять, вогонь – вечір, вогонь – ранок. 
Авторське усвідомлення вогню як часу в мові поезій Л. М. Талалая реалізується через 
синтагматичну сполучуваність лексем із темпоральною семантикою з дієсловами, які 
експлікують характер протікання процесу горіння: «Згоріла ніч» [11: 87], «Минуло літо. 
Догоріло» [12: 89], «Наступаючий день / Відгорить і погасне» [13: 59] «І душа не по-
мічає, / Як відходить, як зникає, / Догоряє світлий день» [10: 9]. Відповідно, дієслова 
згоріла, догоріло, відгорить у наведених ілюстраціях виступають контекстуальними си-
нонімами до дієслова минати.

У поетичних текстах Л. М. Талалая семантичне наповнення вогонь – пам’ять може 
виражатися в порівняннях, а також метафорично – через здатність вогню освітлювати 
давні події: «І я над спогадом своїм, / Як над багаттям, нахилюся» [8: 37], «Вогонь від 
багаття до болю знайоме / Обличчя із мороку вирве на мить / І знову погасить…» [7: 
26], «Пусті поля в тумані тануть, / і на осінньому вогні / мої дерева палять пам’ять 
/ і забуваються вві сні» [12: 40]. Трапляються у творчості поета також оксиморони: «Як 
різко холодом війнуло, / морозом душу обпекло, / можливо, те, що вже минуло, / мож-
ливо те, що надійшло» [12: 83]. В основу таких номінацій (обпікати морозом) покладено 
перцептивні образи, оскільки холод, з одного боку, викликає відчуття опіку, а з іншого 
– почервоніння шкіри.

Обов’язковою складовою семантичного наповнення вогонь – вечір є лексеми небо, 
захід або ж день чи вечір, а також похідні від них: «Спадає день. І пригасає небо» [12: 
103], «Горіло небо. Гасли звуки. / І наближавсь вечірній час» [11: 90], «Шиба розгоря-
ється підвечір» [7: 93], «Верхів’ями день догорів» [13: 73]. Для цієї групи основним 
мотивом може бути мотив кольору, імпліцитно присутній у всіх наведених прикладах, 
адже захід сонця містить ідею червоного кольору – кольору вогню. У мікроконтексті «І 
тільки захід барвами вина / Горить на склі порожнього вікна» [7: 90] червоний колір 
заходу сонця семантично зіставляється із кольором вина. Подібні метафори спричинені 
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тим, що в мовній картині світу з небом пов’язаний певний образ горіння. У першу чергу 
це стосується сонця, адже його дія часто осмислюється як  аналогічна до дії вогню. 

Смислове наповнення вогонь – ранок є антитетичним по відношенню до попере-
днього й у творчості Л. М. Талалая представлене одиничним мікроконтекстом: «Роздму-
хував ранок на сході вогонь» [10: 108].

На основі перенесень за кольором засноване семантичне наповнення вогонь – осінь, 
яке вписується разом із семантичним наповненням вогонь – літо та вогонь – зима у сфе-
ру ВОГОНЬ – ПОРИ РОКУ. Традиційно в літературі осінь зображується за допомогою 
червоних, багряних чи жовтих кольорів: «І нехай не тепло торжествує / Але все ж таки 
– колір вогню» [13: 97]. Отже, поетом заперечується одна із концептуальних характе-
ристик вогню – дарувати тепло (оскільки осінь є холодною порою року), але залишаєть-
ся кольорова характеристика. Предикативні конструкції типу «Палахкотить коротка 
осінь» [8: 60], «Радію літеплу, і літу, / І листопаду, що горить» [6: 55] дозволяють серед 
основних когнітивних ознак осені в поетичному ідіостилі майстра слова визначити таку 
характеристику як здатність горіти. Цілком очевидно, що ця здатність є метафорою, яка 
ґрунтується на вияві спільної ознаки для двох понять – ознаки  кольору (червоний колір 
вогню – червоний колір осіннього листя). 

Частотними є приклади, в яких смислове наповнення вогонь – осінь розгортаєть-
ся через сполучуваність лексем на позначення концепту вогонь з епітетами вересневий, 
осінній, рудий: «Уже такої золотої / Од вересневого вогню / Я наберу води живої, / Її 
в долонях зупиню» [13: 9], «Палають дубові крони, / і щось у мені холоне, / як у вогні 
осіннім / гнізда пташині» [12: 133], «І засміялась осінь, мов княгиня, / Древлянських 
відпустивши голубів… / І спалахнули скрізь і забуяли / На схилах візантійські кольори... / 
Не тільки сад – горить уже дорога, / Усе навколо в полум’ї рудім» [7: 73]. В останньому 
мікроконтексті автор використовує сполучникове порівняння осені з княгинею Ольгою, 
яка, за переказами, спалила древлянське місто, мстячись за свого чоловіка. Вогонь, який 
приносить княгиня-осінь охоплює весь навколишній світ.

Семантичне наповнення вогонь – осінь може реалізуватися в дієслівних метафорах, 
де об’єктом дії постає якийсь номен рослинного світу: «Та догоря осіння гілка» [10: 112], 
«Відбитий у заводі берест / Горить в глибині, як свіча» [11: 86], «Мружились вікна / Від 
спалаху листя» [13: 89], «Горить осіннє листя» [9: 83], «То лист опалий заіскриться, 
/ То скрикне птиця просто так» [10: 78], «Листя пада гаряче, / Догоря під вінком» [11: 
28], «Покрила паморозь поріччя, / І паленіючі сади / Уже, неначе з потойбіччя, / Спо-
кійно світяться з води» [7: 76].

Концепт вогонь вербалізований у словах іскриться та горіло у рядках «Іскриться 
на каменях літо» [10: 37], «Стало видно, що літо горіло / До свого до останнього дня» 
[13: 97] репрезентує семантичне наповнення вогонь – літо. Тут доцільно виокремити 
семантичне наповнення вогонь – спека, яке в мові виражається порівняльними конструк-
ціями: «Ще спекота гримить, як вогонь в тісноті» [7: 12], «Горіла спека голубим / 
Вогнем» [7: 42]. Текстова мотивація подібних метафоричних образів полягає у здатності 
вогню дарувати тепло, через що спека зіставляється з вогняною стихією. В обох ілюстра-
ціях маємо накладання перецептивних образів: у першому випадку – звукового образу, 
який створює дієслово гримить, а також дотикового – який забезпечує іменник спекота; 
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в другому випадку зоровий образ, витворений епітетом голубий, накладається на доти-
кове відчуття спеки.

Реалізація семантичного наповнення вогонь – зима простежується при змалюванні 
майстром слова сніжного дня: «Сніжне марево іскриться, / Сині відблиски вгорі» [10: 
96], «Ще зранку паморозь іскриться» [7: 78], «Ранкова паморозь іскриться» [7: 58]. 
Зауважимо, що такому осмисленні автор переважно послуговується дієсловом іскритися 
через що поняття снігу естетизується та наділяється позитивною конотацією.

У семантичній сфері ВОГОНЬ – РУЙНІВНА СИЛА, окрім основних лексем-репре-
зентантів концепту, вживається також лексема пожежа, яка містить негативний семан-
тичний маркер уже у своїй смисловій структурі, оскільки полум’я, що виникає при поже-
жі є небезпечним для життя людей, а також знищує все у своєму вогні. До семантичних 
наповнень, які формують цю сферу належать руйнація, війна, біда, небезпека. В усіх се-
мантичних наповненнях вогонь реалізує свою концептуальну ознаку – «для знищення».

Семантичне наповнення вогонь – руйнація вербалізується переважно завдяки дієс-
ловам: «Згорять одночасно Ітака і Троя» [11: 71], «Бо спопелить, немов стерню, / Оцей 
Содом Господня кара / Дощем із сірки і вогню» [9: 87].

Семантичне наповнення вогонь – біда вербалізується в порівнянні, яке виражається 
родовим відмінком: «Далеко світить полум’я біди» [10: 67]. За своєю суттю наведена 
порівняльна конструкція є метафоричною, оскільки, переосмислюючи здатність вогню 
дарувати світло, автор інтенсифікує розмах, ступінь поширення біди, вживаючи при-
слівник далеко. Перехрещення семантичних наповнень руйнація, війна та біда наявне в 
таких рядках: «Вже не одна будівля зникла, / Згоріла, згорбилась в біді» [11: 41]. Війна 
концептуалізується як біда, бо люди втрачають на війні усе: житло, родину, життя. Роз-
виток семантичного наповнення вогонь – війна може реалізуватися завдяки присвійному 
займеннику свій, через вживання якого війна персоніфікується, а вогонь розглядається 
як її власність: «Мабуть, нас / Війна перепалила / На своєму / Хижому вогні» [10: 72]. 
Негативну конотацію містить також епітет-характеристика стихії – хижий, як такий, що 
полює на здобич. Воєнні картини у віршах Л. М. Талалая супроводжують лексеми по-
жежа, горіти: «Пожежі і війни у наших очах / І небо чужої біди» [11: 5], «Я знаю: / 
Танкістом він був на війні, / У танку своєму / Горів за Дунаєм» [10: 87]. Негативний 
семантичний маркер закладений і у порівняннях палаючої свічки зі зброєю: «От і спис 
над тобою, / Як свічка, горить» [13: 38].

У межах семантичної сфери ВОГОНЬ – РУЙНІВНА СИЛА виокремлюється також 
наповнення вогонь – небезпека: «Стережися вогню… Ти помреш од вогню» [13: 16], 
представлене одиноким мікроконтекстом, у якому автор називає вогонь стихією, що 
здатна забрати життя.

У вірші «Прання» автор уводить фразеологізм як горить, де метафоризація здійсню-
ється через реалізацію мотиву горіти – псуватися – зношуватися: «Спинились поглядом 
на майці / І засмутилася на мить: / – А ось на цому лобуряці / Усе, їй-богу, як горить» 
[11: 18].

Фразеологічні корені має семантичне наповнення вогонь – праця, яке вказує на ін-
тенсивну працю, що зморює: «А я знесилений украй, / Горять долоні від лопати. / Та не 
кляну роботу всує» [11: 74]. Інакший акцент має ілюстрація, де семантичне наповнення 
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вогонь – праця реалізується в порівнянні, вираженім родовим відмінком: «Будьмо – пра-
ці вогонь / І немеркнуча пісня колиб» [12: 24].

Архетипове семантичне наповнення вогонь – оновлення пов’язане з міфом про ча-
рівного птаха фенікса, який після смерті відроджується в полум’ї. У Л. М. Талалая поді-
бні асоціації виникають при спостереженні за палаючими деревами: «І, здається, загу-
блена крона / Воскресає з вогню молода» [8: 92], «… І повалені дерева / Підводяться – / 
Вогнем!» [6: 57], «І дарма шукаю сліду – / Я себе не здогоню. / Я сьогодні іншим вийду / 
З урочистого вогню» [13: 61].

Поодинокими мікроконтекстами представлені в поетичному ідіостилі Л. М. Талалая 
семантичне наповнення вогонь – краса та вогонь – вино: «і вертепом хмільної краси / 
Все чарує, / Горить перед мене» [12: 119], «Іскрилось в келиху вино» [10: 95]. Підґрунтям 
для виникнення таких асоціацій, можливо, стала ознака за кольором – червоний вогонь 
– червоне вино, а також красний – красивий.

Розгляд мовного матеріалу показав, що в поетичному ідіостилі Л. М. Талалая в меж-
ах концепту вогонь виокремлюються семантичні сфери ВОГОНЬ – ДЖЕРЕЛО ТЕПЛА І 
СВІТЛА, ВОГОНЬ – ЯВИЩЕ ПРИРОДИ, ВОГОНЬ – ЖИВА ІСТОТА, ВОГОНЬ – ЧАС, 
ВОГОНЬ –ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ, ВОГОНЬ – РУЙНІВНА СИЛА. Кожна з цих 
сфер наділена семантичними наповненнями, які реалізуються у великій кількості худож-
ньої тропіки. У творчості майстра слова трапляються як традиційні, фольклорні епітети, 
порівняння та метафори, так і оригінальні, що свідчить про високу художню майстер-
ність поета. Перспективи дослідження вбачаємо в можливості проведення лінгвопое-
тичного аналізу інших архетипових концептів у мовній картині світу поетів традиційної 
манери письма 80–90-х років ХХ століття.
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мовЛЕннЄва рЕаЛіЗаЦіЯ ЕПтонімів й.в. ҐЕтЕ:
ЕКСПЛіЦитнЕ vs. імПЛіЦитнЕ вживаннЯ

У статті розглянуто особливості мовленнєвої реалізації ептонімів Й.В. Ґете у су-
часній німецькій мові, зокрема їх експліцитне та імпліцитне вживання; проаналізовано 
окремі аспекти рецепції класика в німецькій лінгвокультурі.

Ключові слова: Й.В. Ґете, крилаті слова, цитати, афоризми.
В статье рассматриваются особенности реализации эптонимов Й.В. Гëте в со-

временном немецком языке, в частности их эксплицитное и имплицитное употребление; 
проанализированы отдельные аспекты рецепции классика в немецкой лингвокультуре.

Ключевые слова: Й.В. Гëте, крылатые слова, цитаты, афоризмы.
The article considers the peculiarities of speech realization of Goethe eptonyms (winged 

words) in the modern German language, namely their explicit and implicit usage; there being 
analysed some aspects of the writer’s reception in German linguaculture.
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Однією з визначальних рис лінгвістики сьогодення виступає пожвавлений інтерес 
мовознавців до традиційно периферійних, але водночас найбільш культуромістких фра-
зеологічних одиниць – паремій (прислів’їв і приказок) та ептонімів (крилатих висловів). 
На противагу ідіомам, що складають ядро фразеологічного рівня і є вже достатньо вивче-
ними, крилаті вислови (далі − КВ), як фразеологізми переважно реченнєвої структури, 
все ще залишаються мало дослідженими. Крім того, актуальність вивчення ептонімів 
пов’язана з сучасними підходами до їх аналізу, зосередженням уваги на лінгвокультуро-
логічних, когнітивних, дискурсивних характеристиках цих мовних феноменів. 

Показовими у цьому аспекті виступають ептоніми Й.В. Ґете, що активно залучають-
ся східно- та західноєвропейськими дослідниками при вивченні німецького менталітету 
та описі окремих лінгвокультурних концептів (Є.В. Бабаєва, Ш.Р. Басиров,  Є.А. Демід-
кіна, В.В. Козловський, К.Я. Кусько, Б. Нусс, А.М. Приходько, М. Радерс та ін). Особли-
востям їх функціонування у сучасній німецькій мові присвячено лише окремі статті В. 
Мідера [7], Ф. Мьобуса [8], М. Радерс [9] та ін. Огляд літератури дозволяє констатувати, 
що, попри багаточисельні та розрізнені зауваження загального характеру, в лінгвістич-
них працях фактично відсутнє фундаментальне дослідження цитатної спадщини Й.В. 
Ґете та її функціонування у сучасній німецькій мові. Наша стаття має на меті частково 
ліквідувати цю прогалину та розглянути особливості мовленнєвої реалізації ептонімів 
Й.В. Ґете − їх експліцитне (явне) та імпліцитне (неявне) цитування. До аналізу залучено 
3015 фрагментів вживання ептонімів письменника, що вилучені з електронних архівів 
провідних німецькомовних публіцистичних джерел „Der Spiegel” та „Die Zeit”.

Вживання цитатних фрагментів супроводжується, як правило, відповідною пунк-
туацією (лапками), паравербальними засобами (курсив, виділення жирним шрифтом) 
та посиланнями на джерело [4: 657]. Характерним для використання КВ як особливого 
типу цитат є необов’язковість такого маркування. При цьому відсутність позначок про 
введення у текст-приймач „чужого слова” не вважається плагіатом [10: 511]. Розглянемо 
детальніше способи введення ептонімів Й.В. Ґете у контекст.

А) Експліцитне використання авторських КВ. Введення цитат Й.В. Ґете з експліцит-
ною вказівкою на їх авторство (маркованість або атрибутованість цитати), що складає 
30,6 % нашого корпусу, є сигналом свідомого включення КВ як інтертекстуальних фраг-
ментів у текст-приймач. Експліцитне цитування є важливим, наприклад, при виконанні 
ептонімами персуазивної функції (функції переконання): в такому разі відбувається апе-
ляція не тільки до змісту цитованого фрагменту, а й до концепта його автора як елітарної 
мовної особистості. Як свідчить аналіз мовного матеріалу, експліцитна вказівка на автор-
ство при мовленнєвій реалізації атрибутованих ептонімів може відбуватися наступними 
способами:

•	 Пряме називання імені автора (із згадуванням / опущенням твору-першоджерела) 
– 60 % випадків:

Goethe hat natürlich wieder mal einen passenden Vers: «Alles in der Welt läßt sich ertragen 
/ Nur nicht eine Reihe von schönen Tagen» reimte der alte Besserwisser so um 1814 in seinem 
„Sprichwörtlich“ [SPIEGEL ONLINE, 09.10.1998].

До цієї групи логічно віднести, на нашу думку, і досить незначну кількість випадків 
(всього 5), де немає безпосередньої вказівки на автора, проте міститься певна інформа-
ція, що служить для його однозначної ідентифікації. Напр.:
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Oder wie es beim größten Dichter der Deutschen heißt, einem auch sonst stocknüchternen 
Manne, der es an guten Tagen gleichwohl auf seine drei Flaschen Rüdesheimer brachte: 
„Nachbarin, euer Fläschgen!“ [Die Zeit, 28.8.1992, Nr. 36]

За допомогою слів „beim größten Dichter der Deutschen” та поданої інформації щодо 
“винних уподобань” письменника, а також, власне, і через відомість самого ептоніма, що 
є заключними словами Гретхен у сцені „Собор” із першої частини „Фауста”, припускає-
мо велику ймовірність здогадування читача про істинне авторство цитати.

•	 Називання дійових осіб, яким належить КВ – 31,3 %. Напр.:
Sie ist eine umsichtige Schriftstellerin mit viel Temperament, wie Klärchen immer freudvoll 

und leidvoll zugleich. Aber ob auf sie auch die letzten Worte des herrlichen Klärchen-Liedes 
zutreffen - „Glücklich allein ist die Seele, die liebt“ - , konnten wir ihren bisherigen Büchern 
nicht entnehmen [DER SPIEGEL - 12.02.1996] (у статті згадується цитата із пісні героїні 
грагедії  „Егмонт” – Клерхен).

•	 Інші непрямі вказівки (назва твору, сцени, місця дії тощо) – 8,7 %:
„Politisch Lied, ein garstig Lied» — die aufgefrischte Reminiszenz an den Refrain aus 

Auerbachs Keller wird unserer Demokratie noch weidlich zu schaffen machen. [DIE ZEIT, 
20.11.1970, Nr. 47] (ідентифікації авторства та першоджерела служить в уривку згадуван-
ня відомого місця дії зі сцени „Авербахів склеп у Лейпцигу” трагедії „Фауст”).

Як засвідчують отримані результати, найчастотнішим є пряме називання автора, 
яке складає майже дві третини від загальної кількості атрибутованих цитувань. Окрім 
ввідних фраз типу getreu dem Goethe-Wort, nach der Goethe-Maxime, um es mit Goethe 
zu sagen, frei nach Goethe, im Sinne Goethes, in Goethes Worten, wie schon Goethe sagte, 
mahnte, fragte тощо, які є характерними для експліцитного введення ептонімів Ґете, окре-
мої уваги заслуговує метамовне коментування з оцінними компонентами. Це дозволяє 
простежити окремі аспекти рецепції класика в сучасній німецькій лінгвокультурі. В ана-
лізованих фрагментах підкреслюється:

- мудрість та велич німецького генія: unser Dichtergott Goethe,  der alte Meister, 
Altmeister Goethe, Old Goethe, der Dichterfürst, ein sehr kluger deutscher Dichter, der alte 
Besserwisser, Großpoet, aus dessen Werken unzählige geflügelte Worte deutscher Sprache 
stammen, а також його сентенцій − Goethes goldene Worte, diese Goethe-Weisheit, Goethes 
ewige Wahrheit, der weise Rat (Goethes), dies klassische Zitat unseres größten Dichters, jene 
erhabene Sentenz des Herrn von Goethe, getreu des guten, wahren und schönen Goethe-Wortes;

- його належність до німецької нації: „unser Goethe”, wie es beim größten Dichter der 
Deutschen heißt, а також локальна належність − stammt vom berühmtesten Frankfurter der 
Ausspruch, unser Frankfurter Lokalpoet;

- професійна діяльність поета: behauptete der Staatsminister von Goethe, der gute 
Geheimrat, der Dichter-Minister, Finanzminister, der alte Geheimrat Goethe.

Щодо негативного ставлення до Й.В. Ґете, то тут нами виявлено лише три приклади 
із наступними маркерами: jener unsympathische Geheimrat,  nicht sonderlich geschätzten 
Goethe zitieren та дещо більшим фрагментом, що показує скептичне ставлення сучасни-
ків до Ґете − wie ein deutscher Dichter sagte, der heute vielenorts nicht mehr als ein Lächeln 
und, in Halbleder verpackt, einen Prestige-Platz im Bücherschrank wert scheint. 

Серед експліцитного цитування із називанням дійових осіб та іншими непрямими 
вказівками (називання твору, сцени, місця дії тощо) кількісно виділяються персонажі 
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Фауста та Мефістофеля – 64,4 % (у приблизному співвідношенні 2:1 відповідно) та сама 
трагедія „Фауст” – (63,7 %), що пов’язано, на нашу думку, із загальним переважанням 
КВ, що походять саме з цієї драми [пор. 6].

Б. Імпліцитне використання авторських КВ. Цитування ептонімів Й.В. Ґете без на-
ведення будь-яких даних щодо їх авторства, тексту-першоджерела тощо вважатимемо  
імпліцитним введенням КВ (синонімічні терміни − немарковане або неатрибутоване 
цитування). За даними нашої вибірки воно становить 69,4 % від аналізованого корпусу.  

Для пояснення механізму сприйняття реципієнтами імпліцитного цитування КВ кла-
сика скористаємось терміном „глибина ідентифікації”, запровадженим Н.А. Оніщенко, 
та відповідною схемою (див. рис. 1), яку дослідниця розробила для репрезентації інтер-
текстуального потенціалу ептонімічних виразів на прикладі афоризму.

рис. 1. апеляції до концепту прецедентного тексту афоризму залежно від  
„глибини ідентифікації” (за н.о. оніщенко)

Авторка трактує термін „глибина ідентифікації” як „кількість актуалізованих у свідо-
мості адресата інтертекстуальних зв’язків з концептом прецедентного тексту, концептом 
автора і такими, що виходять з них” [3: 94].  Тобто мова йде про глибину сприйняття та 
розуміння ептонімічних виразів як інтертекстуальних елементів, що залежатиме не тіль-
ки від знайомства адресата з текстом-першоджерелом (його культурно-мовної компетен-
ції), а й від ступеня експліцитності посилань здійснених адресантом (атрибутованості чи 
неатрибутованості цитати). Вірне співвіднесення цитати з її автором (тип А, рис. 1) спри-
яє актуалізації фонових знань адресата про ідейно-художній світ письменника (концепт 
твору, з якого походить цитата, та інших творів автора), а також часову, соціокультурну 
віднесеність ептоніма (вертикальний контекст) [там само].

Серед двох розглянутих типів використання авторських КВ – імпліцитного (неяв-
ного) та експліцитного (явного) − саме експліцитне введення ептонімів із зазначенням 

 
Рис. 1. Апеляції до концепту прецедентного тексту афоризму залежно від 

„глибини ідентифікації” (за Н.О. Оніщенко) 

 

Авторка трактує термін „глибина ідентифікації” як „кількість 

актуалізованих у свідомості адресата інтертекстуальних зв’язків з концептом 

прецедентного тексту, концептом автора і такими, що виходять з них” [3: 94].  

Тобто мова йде про глибину сприйняття та розуміння ептонімічних виразів як 

інтертекстуальних елементів, що залежатиме не тільки від знайомства адресата 

з текстом-першоджерелом (його культурно-мовної компетенції), а й від 

ступеня експліцитності посилань здійснених адресантом (атрибутованості чи 

неатрибутованості цитати). Вірне співвіднесення цитати з її автором (тип А, 

рис. 1) сприяє актуалізації фонових знань адресата про ідейно-художній світ 

письменника (концепт твору, з якого походить цитата, та інших творів автора), 

а також часову, соціокультурну віднесеність ептоніма (вертикальний контекст) 

[там само]. 

Серед двох розглянутих типів використання авторських КВ – 

імпліцитного (неявного) та експліцитного (явного) − саме експліцитне 

введення ептонімів із зазначенням їх авторства та / або тексту-першоджерела, 



117

їх авторства та / або тексту-першоджерела, яке складає 30,6 %, сприятиме досягненню 
максимальної „глибини ідентифікації”.

Як же відбувається декодування текстового імплікату для неатрибутованого вико-
ристання авторських КВ? Одним із можливих випадків є хибна пресупозиція реципієнта 
(тип С, рис. 1), що передбачає ідентифікацію ептоніма як анонімного загальнонародного 
вислову – прислів’я або приказки. Такий алгоритм є досить поширеним для рецепції 
КВ Й.В. Ґете в німецькій лінгвокультурі. Адже, в процесі довготривалого використання 
ептонімів „печать авторства” (своєрідний „авторський відбиток” у смисловій структурі 
мовних феноме нів) стирається і такі КВ, звільнившись від авторських асоціацій, сприй-
маються носіями мови як анонімні фразеологічні одиниці. Про це  явище свідчать також 
результати нашого опитування [див. 5].

Проміжною стадією між розглянутими типами А та С виступає процес  ідентифіка-
ції, при якому адресат сприймає вираз як авторський, проте, не знаючи чи не пам’ятаючи 
джерела походження, не може встановити зв’язок з концептом автора (тип В, рис. 1). У 
цьому випадку відбувається лише актуалізація концепту АВТОРИТЕТ − усвідомлення 
того, що вислів є цитатою „когось із великих”. Цей тип сприйняття детермінується дво-
сторонньою природою КВ: оберненістю до двох текстів – тексту, що їх породив, і тексту, 
що запозичив [2: 127]. Своєрідними непрямими маркерами, які сигналізують про цитат-
ність виразу, їх належність до літературного тексту-першоджерела є специфічні ознаки, 
названі В.І. Гаврисем „сигналізаторами КВ” [1: 8].

Відповідно до опитувань носіїв мови, для ептонімів із нашого корпусу такими сиг-
налізаторами слугують: римована форма ептонімів (Da steh ich nun, ich armer Tor! Und 
bin so klug als wie zuvor); наявність застарілої лексики (Ein echter deutscher Mann mag 
keinen Franzen leiden), поетизмів (Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Taten), лексем 
високого літературного стилю (Die Sterne, die begehrt man nicht) та власне піднесений і 
пафосний зміст багатьох ептонімів (Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!). Окремо ви-
діляються КВ, в яких функцію розпізнавальних елементів виконує наявність власних 
імен: Gretchenfrage stellen; Götz von Berlichingen!; Stirb, Götz – du hast dich selbst überlebt; 
Heinrich! Mir graut’s vor dir; Du siehst mich lächelnd an, Eleonore; Die Leiden des jungen 
Werthers.

Отже, за характером атрибутованості КВ нами виділено два типи введення ептонімів 
Й.В. Ґете – експліцитне (30,6 %) та імпліцитне (69,4 %). Значне кількісне переважання 
саме останнього способу свідчить, на нашу думку, про високий ступінь фразеологізації 
деяких КВ, авторство яких у синхронному зрізі є нерелевантним, а також про загально-
відомість певних ептонімів (напр.: Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin so klug als wie 
zuvor), для яких необхідність додаткових вказівок та роз’яснень при введенні в контекст 
є зайвою.

При експліцитному цитуванні вказівка на авторство відбувається за допомогою пря-
мого називання імені автора − 60 %, згадування дійових осіб, яким належить КВ − 31,3 
% та інших непрямих вказівок − 8,7 %. Експліцитне використання ептонімів Ґете сприяє 
актуалізації фонових знань адресата про ідейно-художній світ письменника та виходу 
до вертикального контексту, тобто досягненню максимальної „глибини ідентифікації”. 
Для імпліцитно введенних авторських КВ можливою є хибна ідентифікація ептонімів як 
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анонімних загальнонародних висловів (прислів’їв чи приказок) або авторитетних слів 
„когось із великих” без встановлення зв’язку з концептом автора. При їх сприйнятті важ-
ливою є наявність маркерів-сигналізаторів цитатності (присутності „чужого слова”), а 
також інтенсивність інтертекстуальної конотації. 

Предметом подальшого дослідження з обраної тематики у перспективі може бути 
вивчення особливості модифікованого вживання КВ німецького класика, розгляд дис-
курсної реалізації його ептонімів у синергетичному аспекті та проблема максимального 
збереження при перекладі всіх прагматико-стилістичних ефектів, що властиві дискурс-
ній реалізації цих мовних феноменів.
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БританСКий оПЫт диСКуССии второй ПоЛовинЫ  
XvIII вЕКа КаК модЕЛЬ ФормированиЯ  

наЦионаЛЬной идЕнтичноСти

На сучасному пострадянському  просторі йде  процес  формування нових ідентич-
ностей. Досвід  Британії, країни, яка багата на демократичні традиції, може бути 
корисним та цікавим для цивілізованого будівництва  нації, головною складовою  части-
ною котрої є патріотизм.  «Міркування  стосовно  патріотизму»  другої половини XVIII 
сторіччя  заклали фундамент британської національної патріотичної ідеї та започат-
кували практику опозиції офіційної  влади.

Ключові слова: патріотизм, дискусія, національна ідентичність, традиція. 
На современном постсоветском пространстве идет формирование новых нацио-

нальных идентичностей. Опыт Британии, страны с богатыми демократическими 
традициями, может быть полезен и интересен для цивилизованного нациесроитель-
ства, одной из основных составляющих которого является патриотизм. «Рассуждения 
о патриотизме» второй половины XVIII века заложили основу британской националь-
ной патриотической традиции и послужили началом практики оппозиции официальной 
власти.    

Ключевые слова: патриотизм, дискуссия, национальная идентичность, традиция. 
The period of new national identities formation is now taking place on the post soviet 

territory. British experience in this sphere could be useful and interesting for civilized forging 
the nation as it introduces the example of the country with extensive democratic tradition. 
Patriotism is one of the basic components of the process. “Discourse of Patriotism” taking 
place in the second part of the XVIII century created the foundation of British national patriotic 
tradition and started the practice of opposition. 

Key words: patriotism, discourse, national identity, tradition. 

Процесс формирования национальной идентичности, активно идущий в наши дни 
на постсоветской территории, подразумевает пересмотр отношения к базовым сопри-
частным понятиям. Одним из них является, без сомнения, патриотизм. Что есть под-
линный патриотизм, кто вправе называть себя патриотом, как патриотизм соотносится с 
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идеей служения обществу и государству, с государственной властью? Данные вопросы 
волнуют передовую общественность и рядовых граждан.

Британия, страна с богатой демократической традицией, обладает бесценным опы-
том ведения политической дискуссии на эти темы. Впервые на государственном уров-
не она развернулась во второй половине XVIII века. В Британии в этот исторический 
период уже завешен процесс формирования государства, в недрах многонациональной 
империи идет процесс  складывания национального самосознания, только в результате 
которого огромная, разбросанная по карте территория Великобритании, способна стать 
единым Отечеством, родным домом для подданных. Британцам  уже не хватает одного 
символа – короля. Они создают дополнительные. Составляется первый толковый сло-
варь английского языка, энциклопедия, утверждается единый национальный гимн, под 
пером Джона Арбетнота рождается национальный герой, типичный англичанин – Джон 
Булл. 

Однако в условиях расширения территории империи и роста национального само-
сознания возникает реальная опасность сближения понятий «патриотизм» и «национа-
лизм», в результате чего резко негативную коннотацию получает употребление как са-
мого термина «патриот», так и всего, что связано с понятиями «государство», «страна», 
«отечество», «общее благо». 

Внешняя экономическая и политическая стабильность английского общества вто-
рой половины века – состояние весьма хрупкое. И это хорошо сознавали современники.  
Реальность таила в себе огромное количество противоречий, и это привело к  возникно-
вению того, что английский историк Дастин Гриффин назвал «A Discourse of Patriotism» 
(«дискуссии о патриотизме»). Их участники боролись за право носить имя «патриота», а 
также обсуждали подлинную природу патриотизма. 

Возможность для данного процесса была создана  наличием в английском парла-
менте и обществе реальной легальной оппозиции, существовавшей в правительстве  в 
рамках палаты общин. В  английской публицистической и художественной литературе  
данная традиция зародилась еще со времен существования общества «Марка Писаки», 
в которое входили Дэфо, Стерн, Аддисон, Поуп, многие другие видные деятели Просве-
щения начала века. Спектр вопросов, обсуждаемых на страницах  многочисленных газет 
и журналов, простирался от поднятого Дэфо «кто есть истинный англичанин» («как ре-
зультат смешенья всякой рвани, и мы возникли, то бишь – Англичане» [1:37]), до дея-
тельности правительства и критики в его адрес.  В Британии изучаемого периода цензура 
существовала. Вольнодумство на театральных подмостках  запрещено, но нет ограниче-
ний на свободу слова в средствах массовой информации, разрешены публикации любого 
рода литературы – лишь бы ее читали. Существует свобода публичного выступления 
в палате общин парламента – наиболее «свободомыслящего» органа государственной 
власти. 

В последние годы правления премьер-министра Роберта Уолпола (1721-1742) часть 
его политических оппонентов, в основном из партии вигов, объединяется под лозунгом 
«Патриотизм», выдвигая обвинения в адрес коррумпированного правительства Уолпо-
ла, в защиту традиционных британских «свобод». Одним из главных действующих лиц, 
принявших участие в данных дебатах, был  Генри сент. Джон виконт Болингброк, пред-
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ставитель парламентской оппозиции. Сторонники Болингброка ратовали за усиления 
влияния Палаты Общин в парламенте, во внешней политике придерживались национа-
листической позиции, обращаясь к памяти Эдварда III и Генри V с их блистательными 
военными победами над Францией, а также Елизаветы, отразившей нашествие испан-
цев. Их недовольство вызывала внешняя политика Ганноверской династии. Они счита-
ли, что участие в континентальных войнах преследует не национальный интерес, а инте-
ресы правящей династии, а основным источником развития территориального развития 
страны видели так называемую  «blue water policy», то есть политику, направленную 
на развитие международной морской торговли. Сторонниками Болидгброка были вид-
ные политические деятели того времени: Лорд Честерфилд, Джордж Литтелтон, Вильям 
Питт и другие. Взгляды этой группы политиков были изложены Болингброком в ряде  
философских работ: «Трактат о партиях» («A Dissertation on Parties»  1733), «К вопросу о 
духе патриотизма» («On the Spirit of Patriotism» 1736),  «Идеи о короле-патриоте» («The 
Idea of a Patriot King» 1738),  «Национальная религия» («A National Religion» 1754). 

 В них автор дает картину идеального государства. Самая главная ценность этого 
государства – свобода, базирующаяся на конституционных правах граждан. «Если рас-
сматривать свободу в качестве сочных спелых плодов, которыми так долго кормилась 
британская нация, которые принесли  нам богатство и силу и все те преимущества, кото-
рыми мы привыкли хвастать, то  Британская конституция – это дерево, которое порож-
дает эти плоды [здесь и далее перевод мой – Г.С.]» [2].   Для каждого из них служение 
стране становится моральным долгом, проистекающим из естественного стремления 
человеческой натуры к добродетели. «Служение своей стране не химерический, а под-
линный долг каждого гражданина. Всякий, кто признает существование любого другого 
вида долга, проистекающего из конституции или морального долга или его отсутствия, 
должен признавать подобное существование только во имя служения своей стране » [2]. 

Общество управляется законами двух видов. Первые даны Богом, и потому непре-
ложны для всех. Это законы разума. Второй вид законов – законы, которыми управляется 
государство, принимаемые сообществом для того, чтобы им управляли.  Этот вид зако-
нов человек создает сам для своего же блага. «Под первыми я подразумеваю всеобщие 
законы разума, под вторыми – собственно конституционные законы, которые общество 
устанавливает для управления собой» [2].

Во главе государства стоит король, не принадлежащий ни к какой партии, а пото-
му лоббирующий интересы  каждого отдельного  гражданина Отечества. Идея короля-
патриота, правящего свободными людьми – это идея патриархальной семьи, все члены 
которой объединены общим интересом, охвачены единым порывом, находятся в полном 
подчинении королевской власти и правительству, образуют партии, представители кото-
рых становятся членами правительства. «Подлинная суть союза свободных людей под 
управлением короля – патриота подобна сути патриархальной семьи, в которой глава 
семьи и все ее члены объединены общей идеей и воодушевлены единым духом» [2].  

Король должен рассматривать единство своих подданных как величайшее достояние, 
которое он призван сохранять. И это должно стать главным идеалом его служения От-
ечеству и делом его жизни. «Разобщенность людей не может служить на благо общества, 
король, как нам представляется, должен рассматривать  единение  всех своих подданных 
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своим большим преимуществом, сохранение  оного должно стать делом его жизни» [2]. 
Сам характер жителей Британии и система ее управления призваны способствовать 

развитию торговли и предпринимательства. Они – основа богатства нации, залог ста-
бильности государства. Правительство и король-патриот  должны заботиться об этом, 
уделяя, в связи с этим,  особое внимание развитию колоний, ибо они – источник благо-
состояния страны. «Правление короля – патриота и его правительства должно быть на-
правлено на то, чтобы все преимущества страны, данные ей природой, или достижения 
ее мастеров, были направлены на расширения торговли» [2]. А богатство нации должно 
рассматриваться им как его собственное богатство, могущество нации – как его соб-
ственное могущество, безопасность и честь Отечества – как его безопасность и честь. 
«Богатство нации он, на совершенно законных основаниях, должен рассматривать как 
свое богатство, могущество государства как свое могущество, безопасность и честь, как 
свои безопасность и честь» [2].

Что касается религии, она призвана быть общенациональной, благодаря своей репу-
тации и доверию к ней граждан. Все остальные религии и религиозные течения должны 
рассматриваться только в соотнесении с величием основной религии – это будет способ-
ствовать процветанию государства и стабильности политического управления. «Чтобы 
правительство имело возможность осуществлять все свои благие намерения, нужна ре-
лигия. И религия должна быть общенациональной. Репутацию и поклонение этой ре-
лигии надо культивировать. Все остальные религии и религиозные секты не должны 
получать возможность соперничать с ней» [2].

Философские размышления Болингброка настолько соответствовали официальной 
позиции правительства, что после их опубликования принимались всеми – и его сто-
ронниками и противниками. Единственная позиция, которая не устраивала представи-
телей кабинета министров, – это отсутствие патриотических настроений, направленных 
на наращивание военных действий. Однако сторонники подлинного патриотизма, в том 
числе и Филдинг и Джонсон, отмечали всю двуличность литературных воззваний Бо-
лингброка. В «Записках о патриотизме» 1768 года они писали: «Он только выдает себя 
за патриота, пишет и выкрикивает слова в защиту свободы и независимости, но все это 
распутство, все эти манипуляции, да что там, даже замашки на добродетельность будут 
приняты во внимание и канут в лета» [3:1].

Другую точку зрения на патриотизм высказал Генри Филдинг. В начале своей публи-
цистической деятельности, во времена издания журнала «The Champion» (1739-1741), 
он всесторонне поддерживал официальную оппозицию. Позже, основав новый журнал 
«The True Patriot» («Истинный патриот»), Филдинг высказывает точку зрения, что под-
линный патриот отличается от ложного тем, что он не только излагает свои мысли, но 
и предпринимает конкретные действия. «Ложный патриот прикрывается патриотизмом, 
чтобы утолить свои амбиции, утолить алчность, излить желчь и зависть – или любое 
другое мелкое чувство, сокрытое в человеческой душе» [4:116-117]. В противовес этому 
Филдинг ставит «Любовь к своей стране, воплощенная в действие» [117] (он имеет вви-
ду, конечно, Болингброка). Правда, далее он продолжает, что истинный патриот «прило-
жит все возможные усилия к тому, чтобы не допустить возможности восстания, которое 
может грозить существованию нынешней королевской семьи, самой нации» [4:120]. 
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Какого рода действия в понимании современников могли быть расценены как па-
триотичные? Критика, прежде всего, привлечение внимания к уродливым проявлениям 
коррупции и меркантилизма на всех уровнях. Не случайно словарь Самюэля Джонсона 
дает такое определение слову «патриот»: «a factious disturber of a Government» [5 (2)] 
–«раскольнический нарушитель спокойствия правительства», нарушитель спокойствия, 
но не разрушитель столпов национального единства: законодательной системы, свободы 
личности, королевской власти. Обращая внимание на пороки общества, истинный па-
триот всеми доступными законными методами должен бороться с их преодолением. Но 
в то же самое время заботится о стабильности государства и его процветании. Думать об 
общественном благе, но не забывать о ценности отдельно взятой личности, об интересах 
каждого конкретного человека – не только духовных, но и материальных. Ибо только 
общество свободных, разумных и обеспеченных людей может быть основой столь мило-
го сердцу каждого англичанина государства. 

Одним из реальных проявлений «подлинного патриотизма» стало дело Уилкса 
(Wilkes) - члена парламента, который в своей газете «The North Brighton» (1763 год) начал 
кампанию против политики Георга III в отношении Пруссии (король обвинялся в ущем-
лении прав и законных привилегий парламента). Уилкс был посажен за это в тюрьму по 
распоряжению парламента «оn state necessity». Был объявлен судебный процесс, арест 
был опротестован в суде как нарушающий принцип парламентской неприкосновенно-
сти. Хотя послушный королевской воле состав парламента исключил Уилкса из своих 
рядов, впоследствии он, несмотря на явное противодействие властей, четырежды изби-
рался представителем от графства Мидлсекс: этим избиратели демонстрировали власти 
независимость своей политической воли, а знаменитый тезис Уилкса «Public policy is not 
an argument in the court of law» («публичная политика не может быть аргументом в зале 
суда» [6:111]) стал лозунгом борцов за свободу слова. 

Другим ярким событием в английской журналистике стали так называемые «Пись-
ма Юниуса», которые приписывались секретарю Питта Старшего Филиппу Френсису. В 
них содержались скандальные разоблачения английских политиков, причем перо жур-
налиста не удерживалось даже от колкостей в адрес короля, но никоим образом не при-
зывало к подрыву его власти. К королю у англичан вообще особое отношение. Даже 
если что-то в государстве идет не так, всегда можно сказать: «Правитель может сделать 
много, но все еще многое останется несделанным. Он никогда не может знать всех пре-
ступлений и редко может наказать за все то, что ему известно» [7:43-44]. Однако власть 
государя ограничена законом – и с этим придется считаться даже монарху.

К середине века политические традиции свободы слова, священных прав оппозиции 
и преимущественного парламентского влияния уже обладали такой инерцией, что когда 
Георг III – первый представитель ганноверской династии, рожденный и воспитанный в 
Англии, – попытался изменить стиль политического правления, вернувшись к практике 
«личной власти» (что, кстати, вовсе не противоречило системе английского законода-
тельства, в которой монарх считался главой исполнительной власти), подобный полити-
ческий эксперимент окончился неудачей. 

Кроме того, упрямое нежелание Георга III считаться с объективным положением дел 
в Америке и учитывать интересы колонистов, затянуло Англию в долговременный по-
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литический конфликт, закончившийся крахом имперских претензий англичан в отноше-
нии североамериканских колоний. Ну чем не основание убедиться в неэффективности 
системы «личного правления» монарха в сравнении со сбалансированной наличием раз-
личных точек зрения системой парламентского правления. Система английского парла-
ментаризма, выдержавшая в течение XVIII века целую серию политических кризисов, 
доказала свою исключительную жизнеспособность. Ведь даже подавляющее большин-
ство английских радикалов рассматривало английскую форму правления как наилучшую 
и настаивало только на ее внутреннем реформировании, но никак не на смене принципа 
политической власти. Британцы по праву гордились традициями своей политической 
жизни! «В Англии, дорогой сэр, мы все сидим так, чтобы каждому было удобно» [8: 15]. 
И менять ничего не следует.

Еще не пришло время для серьезных политических выступлений. Интересен при-
мер, приведенный историком Эдвардом Томсоном (членом коммунистической партии 
Великобритании, убежденным марксистом). Хлебные бунты в Англии XVIII века (1740, 
1756, 1766 гг.) проходили по следующему сценарию: толпа не грабила амбары, не за-
нималась кражей или дележкой зерна или муки, а приводила мирового судью, который 
устанавливал твердые цены на хлеб и затем инспектировал продажу хлеба по доступной, 
установленной цене. Как правило, акция заканчивалась тем, что толпа, прокричав «God 
save the King» спокойно расходилась по домам. И так продолжалось вплоть до 1795 года, 
когда в народных выступлениях, под влиянием событий во Франции, стала появляться 
якобинская направленность [9:184-185]. 

Серьезным мерилом «подлинного» и «мнимого» патриотизма стало отношение со-
временников к освободительной войне в Америке. С одной стороны, процесс этот оз-
наменовал начало крушения империи, а вместе с ним и начало крушения имперских 
националистических амбиций англичан. С другой – колонисты Америки были выходца-
ми из Британии, полноправными гражданами этой самой империи, подданными коро-
ны – с их умонастроениями теоретически необходимо было считаться. Очень важно не 
перешагнуть грань, которая отделяет подлинный патриотизм от агрессивного экспанси-
онистского национализма. Например, под каким углом зрения рассматривать действия 
Уильяма Пита-старшего, графа Чатама, который до 80-х годов своими политическими 
аферами вряд ли мог заслужить себе имя «подлинного» патриота, но во время войны 
за независимость выступал за осуществления колониального господства более гибкими 
методами? Конечно, он не был сторонником развала империи, но необходимость реформ 
осознавал. Или как оценивать рассуждения Чарльза Кристина Ньюмена, высказанные в 
поэме «The Love of Оur Сountry» (1783), в которой он, с одной стороны, выступает сто-
ронником американских борцов за независимость, называя их подлинными патриотами, 
а с другой – отдает дань смелости английских солдат, выступавших на стороне короля и 
исполнивших свой долг, называя их «добровольными жертвами борьбы за процветание 
страны, отдавшими за нее свою кровь» [10:25].

Дать объективную оценку отношению к войне за независимость в Америке возмож-
но, только придерживаясь определенной идеологической платформы. Для британцев 
второй половины XVIII века их было две. Это платформа тех, кто был лично заинте-
ресован в происходившем на Американском материке, то есть английских колонистов, 
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проживающих там. Для них независимость Америки – национальная борьба за новое 
национальное объединение, новое Отечество, унаследовавшее от британского общества 
любовь к свободе и жажду самостоятельности, борьба против колониальной зависимо-
сти и экономического притеснения. Для жителей материковой части империи получение 
Америкой независимости от основной монополии – это крушение просветительских 
идеалов, нарушение целостности государства, зарождение недоверия к правительству и 
королевской власти. Патриотизм может иметь два лица.

Британский патриотизм, традиции которого были заложены в XVIII веке, явление 
многогранное и неоднозначное. Одной из его отличительных особенностей является 
противопоставление «громкого» официального патриотизма, ложного в сознании бри-
танцев, патриотизму подлинному, проявляющемуся не в лозунгах и декларациях, а в 
служении Отечеству, гордости за него, соблюдении традиции как гаранта процветания 
и свободы, но не в подрыве существующих устоев, так как это полностью противоречит 
морали общества. Британцы горды, что живут в лучшем и справедливейшем обществе, 
когда-либо созданном Богом, своего рода патриархальной семье, где единение сограждан 
объясняется естественным стремлением наилучшим образом наладить свою жизнь. 

Анализируя исторический опыт Британии второй половины XVIII века, легко про-
вести множественные параллели с современной исторической ситуацией, что делает его 
крайне полезным для изучения и осмысления во многих странах мира. 
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ПроБЛЕмЫ СоЗданиЯ СЛоварЯ ЯЗЫКа рЕгиона

У статті  обґрунтовується необхідність створення словника мови регіону й наво-
диться список регіональних слів (регіоналізмів): українізмів і мікротопонімів.

Ключові слова: діалектизм, лінгворегіоналізм, українізм, мікротопонім
В статье обосновывается необходимость создания словаря языка региона и приво-

дится список региональных слов (регионализмов): украинизмов и микротопонимов.
Ключевые слова: диалектизм, лингворегионализм, украинизм, микротопоним.
The necessity of creation of vocabulary of regional language is pointed out in this 

article.
Key words: dialectizm, lingvoregionalizm, Ukrainizm, microtoponim.

Представление о языке как о сложной, многослойной структуре возникло в линг-
вистике сравнительно недавно. Еще несколько лет назад лингвисты довольствовались 
противопоставлением литературного языка диалекту. В наши дни в цепочке языковых 
состояний как особое звено, существенное для современных социолингвистических ис-
следований, все чаще выделяются такие понятия, как «региональные говоры», «регио-
нальный язык», обозначающие группу переходных и не вполне неустойчивых языковых 
состояний. Можно констатировать, что мы присутствуем сейчас при трансформации бы-
лых диалектов в местную региональную речь, которая остается одной из репрезентатив-
ных характеристик региона. Более того: перерождение диалектов в региональные языки 
(региолекты) является одной из существенных особенностей современного языкового 
развития. В принципе, диалект уже в конце ХХ в. рассматривался «как субстрат регио-
нальной речи/региональных говоров/языков…» [1: 34]. Однако насколько привычны и 
определённы термины «диалект», «полудиалект», «социалект», настолько расплывчато-
неопределенны терминологические сочетания «региональный язык», «язык региона», а 
также термин «региолект». Для обозначения языка региона возможно, помимо назван-
ных, также терминообозначение «территориальное койне», хотя в целом все названные 
термины вряд ли можно рассматривать как рядоположенные или синонимичные. Как 
отмечает Е.Н.Степанов, «российские лингвисты предпочитают давно известному в линг-
вистике термину «койне» новый термин «региолект» [2:13]; сам автор употребляет эти 
термины как синонимичные, взаимозаменяемые понятия, например, в тезисе: «Русская 
©  Новикова Т.Ф., 2011
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речь представителей диаспоры, не утрачивая общерусской концептуальной базы, не-
редко приобретает фонетические, лексические, грамматические и другие особенности 
<…>, формируя территориальные койне (региолекты)» [2:13]. 

Так как литературный язык противопоставлялся диалектному в течение длительного 
времени, а соотношение «литературный язык – региональный язык» возникло совсем 
недавно, вполне естественно, что явление, обозначаемое как «региональный язык» («ре-
гиолект» и др.) изучено значительно меньше, чем диалектный, что не удивительно, по-
скольку это «наиболее поздняя языковая формация» [1: 34]. Мы склонны использовать 
для обозначения этой «языковой формации» наиболее распространенный термин – ре-
гиолект. 

Так что же такое региолект? Региолект – особая форма устной речи, в которой уже 
утрачены многие архаические черты диалекта и развились новые черты и особенности; 
это норма, с одной стороны, не достигшая статуса литературного языка, а с другой сторо-
ны, в силу наличия множества ареально варьируемых черт, не совпадающая с городским 
просторечием. Наличие этой формы дает основания утверждать: «выделение региолекта 
постулирует факт наличия особого языкового состояния, которое оказывается едва ли 
не основной формой устно-речевого общения больших групп этноса на определенной 
территории» [3: 13]. 

Не менее актуальной является проблема систематизации и лексикографирования ре-
гионального языкового материала, что находит подтверждение в работах современных 
социолингвистов: «Для русской лексикографии крайне актуально создание социолинг-
вистически ориентированного словаря с фиксацией районов бытования регионализмов, 
как общеупотребительных <…>, так и социолектно ограниченных…» [4: 182]. Обозна-
ченная проблема распадается как минимум на две подпроблемы: возможность включе-
ния регионализмов в нормативные словари и создание специальных словарей региона. 

Региональные словоупотребления иногда проникали в словари, но ограниченно и 
только с пометой обл., которая их выводила за пределы литературной нормы. В единич-
ных случаях словари, отмечая региональность лексемы, связывали ее с реалией, напри-
мер, в словаре Ушакова дано: хата – ‘крестьянский дом, бревенчатый или мазанка, в 
украинской или южнорусской деревне’; «между тем житель Ростова или Белгорода на-
зовет хатой и подмосковное, и архангельское сельское жилище…», считает В.И.Беликов, 
утверждая далее, что многие такого рода языковые единицы оказываются «единственно 
используемым в повседневной практике способом обозначения определенного понятия 
для тех лиц, которых никак нельзя исключить из числа носителей литературного языка, 
например, вузовских русистов» [4: 181]. 

Бесспорно, что источником регионально-нормативной лексики являются не только 
диалекты – часто происходит параллельная номинация новых понятий, сравним, на-
пример, разные названия в регионах одной и той же ягоды: садовая земляника-клуб-
ника-полуника-виктория, уникальное название выдвижного ящика письменного стола 
или буфета шуфлядка, имеющего распространение в западных регионах, где оно под-
держивается польским и украинским языком и др. факты. В.И.Беликовым приводится 
пример неоправданного, на его взгляд, исключения из литературной нормы слова чугун-
ка: в МАС ему дана помета прост., устар., т.е. «устаревание слова в «лексикографиче-
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ских» центрах автоматически перевело его и в других регионах в разряд просторечных», 
но, как считает автор, в русском языке Белоруссии этому словоупотреблению устареть 
«практически невозможно, поскольку оно поддерживается белорусским чугунка в том 
же значении [4: 181]. 

Язык региона – понятие всегда неоднородное и трудно поддающееся системати-
зации. Одни элементы языка региона изучены и описаны лучше (литературный язык, 
диалекты, жаргоны), другие – гораздо в меньшей степени (социолекты, просторечие); к 
числу недостаточно изученных следует отнести вопрос взаимовлияния и интерференции 
языков [См. подробнее об этом 5]. У нас есть основания утверждать, что Белгородский 
регион располагает ярким, самобытным языковым материалом, и этот языковой мате-
риал вполне мог бы быть сосредоточен в словаре региона (словаре регионализмов). В 
данной статье мы хотели бы рассмотреть некоторые языковые явления с позиций их воз-
можного включения в словарь регионализмов Белгородской области.

Идеи создания словарей, позволяющих практически доказать региональную (ло-
кальную) вариативность литературного языка, уже начали обсуждаться в современной 
лингвистике. Т.И.Ерофеева, занимающаяся в настоящее время составлением глоссария 
пермских локализмов, называет в качестве актуальной для словаря лексику трёх сфер: 
диалектные элементы, характерные для местной речи; городские по происхождению 
элементы – урбанизмы; единицы, которые квалифицируются словарями современного 
языка как просторечные или устаревшие литературные, но имеют подчеркнуто широкое 
использование в речи жителей данного региона, в отличие от других областей [6: 107]. 
Безусловно, подобная региональная лексика достаточно четко структурно организована, 
т.к. в ее составе могут быть и слова литературного языка, и жаргонизмы, диалектные 
формы, и антропонимы, и топонимы [1: 31; 5: 7 и др.]. Наряду с термином «диалектизм» 
в специальных исследованиях также используются понятия «локализм», «провинциа-
лизм» («провинционализм»), «регионализм», но все эти термины еще не устоялись, не 
получили широкого распространения. Например, Ерофеева Т.И. определяет локализмы 
«как лексико-семантические варианты, не принадлежащие кодифицированным едини-
цам русского литературного языка, однако употребляемых в локально окрашенной речи» 
[6: 106]. Приведенное определение связывает понятия «локализм» и «диалектизм», меж-
ду тем как точнее в этом случае было бы использование понятия «регионализм». По 
сравнению с активно употребляемыми терминами (безэквивалентная лексика, диалек-
тизмы, этнографизмы и др.) регионализмы пока не получили «прописки» в лингвистиче-
ском дискурсе. Определение регионализма не обнаружено нами в большинстве активно 
используемых специальных и толковых словарей. (Более распространено функциони-
рование термина регионализм как термина общественно-политического: «Регионализм 
– рассмотрение и решение различных проблем с точки зрения потребностей того или 
иного региона [7: 686]). Можно предположить, что данный термин возник как современ-
ный эквивалент ушедшего в пассив термина провинциализм. Констатируем, что такое 
явление, как регионализмы, т.е. специфические, только в данном регионе понятные и 
употребляемые слова и выражения, наименьшей степени изучено, если не сказать боль-
ше – не изучено. Например, мы склонны считать, что регионализмом может быть не 
только диалектное, но и широкоупотребительное в современной речи слово или выраже-
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ние. Примером присутствия «региональных коннотаций» может служить регионализм 
Крейда (от нем. Kreide - «мел») – местное название городской окраины, где обычно и 
располагались строительные предприятия, в т.ч. по переработке мела; в настоящее время 
функционирует как имя собственное – топоним, локализм [8: 106]. 

Особое место в словаре регионализмов займут топонимы и микротопонимы, в пер-
вую очередь – неофициальные микротопонимы. В микротопонимии и неофициальной 
топонимии наиболее отчетливо проявляется региональность как отражение языковых 
черт определенного региона. Мы считаем, что микротопонимы дожны быть отнесены к 
регионализмам, что можно подтвердить перечислением некоторых белгородских микро-
топонимов: вышеназванная Крейда, Харьковская гора, Болховец, Пескарьер, Богданка 
и др. Например, Богданка - неофициальное название главной улицы Белгорода – про-
спекта им. Богдана Хмельницкого, являющегося частью трассы Москва-Симферополь. 
Именно неофициальный микротопоним в речи белгородцев употребляется чаще, чем 
неофициальный, что объясняется краткостью и выразительностью первого. Если гости 
Белгорода спросят местных жителей, на какой улице расположен автовокзал, то в от-
вет скорее всего услышат: «на Богданке», а не «на проспекте Богдана Хмельницкого». 
Это неофициальное наименование улицы легло в основу названия магазина бытовой 
техники, расположенного на проспекте Богдана Хмельницкого, - «Богданка-38». Также 
неофициальное название Богданка вошло в состав такого «народного» наименования, 
как Малая Богданка. Этот микротопоним используется не только в разговорной речи 
белгородцев, но и средствах массовой информации - в местных передачах радио, теле-
видения, в рекламных объявлениях.

К несомненным регионализмам могут быть отнесены все топонимы и микротопони-
мы в составе устойчивых выражений: жить на Горе (далеко, не в центре: Харьковская 
гора – название «спального» микрорайона), скоро в Ячнево (о близкой смерти: Ячнево 
– место расположения кладбища), пора на Новую (в связи со странностями поведения 
кого-либо: на ул. Новой в г. Белгороде находится областная психиатрическая больница) 
и др. [8: 106].

Более подробно мы хотели бы сосредоточиться на рассмотрении украинизмов как 
языковых единиц с региональным культурным компонентом, подлежащих включению в 
словарь регионализмов Белгородской области.

Специфика фонетического и грамматического строя, лексических особенностей бел-
городских говоров в первую очередь связана с географическим положением края, со-
седствующего с Украиной. Носители говоров данной зоны исторически составляют две 
этнические группы: русские и украинцы с левобережья Днепра. Этим историческим 
фактом объясняется тесное взаимодействие между русскими и украинскими говорами, 
продолжающееся более 300 лет. Но, к сожалению, вопросы т.н. «контактной лингвисти-
ки», лингвистики языковых контактов, сосуществования и взаимовлияния языков недо-
статочно изучены, редко становятся предметом исследования. А ведь именно этническое 
и языковое сосуществование определяет специфику приграничных регионов, к которым 
относится и Белгородская область. В частности, как известно, в Белгородской области в 
ряде районов отмечается фактическое двуязычие: дома – украинский язык, на работе, в 
официальной обстановке – русский язык. Эта ситуация образно представлена в очерке 
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А. Стреляного «В гостях у матери»: «…Вблизи проходит граница между Россией и Укра-
иной, и украинские села здесь забегают в Россию, а русские – на Украину, они перепле-
таются подобно пальцам в замке рук…То же самое и с языками. Сегодня на совещании 
в районе человек выступает по-русски, а завтра – по-украински, все зависит от случая 
и обстановки – от того, например, оправдывается он или кого-нибудь критикует, от-
бывает очередь или говорит серьезно...»

 Наличие «особого языка» в Белгородской области бросается в глаза даже неспеци-
алистам в области языка, но объектом рассмотрения специалистов становится довольно 
редко. Заметных работ по русско-украинскому двуязычию в Центральном Черноземье в 
последнее время почти не появлялось. Кстати, исследование особенностей функциони-
рования русского языка в различных регионах Украины ведется гораздо более активно 
- сошлемся на работы Е.Н.Степанова по «одесскому языку», А.Н. Рудякова по «крымско-
му русскому» и др. [2, 9, 10, 12 ]. 

Украинизмы как явление ареальной лексики, связанное с границей русских говоров, 
без сомнения, заслуживает внимания филологов. Именно здесь отмечается наличие лек-
сики, отличной от русского литературного языка, но аналогичной украинскому языку, 
например, такие языковые единицы, как шукать, ховать, брехать, балакать, серники, 
гарбуз, дробына, мотузка и др., встречающиеся в речи не только сельских жителей стар-
шего возраста, но и в речи современных молодых горожан. Без перевода понятны любо-
му жителю Белгородчины слова буряк, кавун, глэчик, рушник, криница, пляшка, трынь-
кать/растрынькать, позычить, порепаться и др.

Характеризуя особенности функционирования украинизмов в региолекте Белгород-
ской области, следует указать на их особый статус именно в данном языковом образова-
нии. В традиционной лингвистике украинизмы принято рассматривать как заимствован-
ные слова – или как диалектизмы, если речь идет о южных говорах. На наш взгляд, без-
оговорочно с этим утверждением согласиться нельзя. Украинизмы, функционируемые в 
современной русской речи, можно разделить как минимум на две группы:

 1) украинские слова, не имеющие эквивалентов в русском языке: номинации обыча-
ев, установок, общественных законов, у которых есть обозначение в украинском языке, 
а в русском выражение данного обозначения отсутствует, является своего рода лакуной, 
для чего в русском языке используются слова, заимствованные из языка-оригинала, в 
данном случае – украинского; это воинские звания, связанные с историей (гетман, ко-
зак, кошевой); названия украинских блюд, напитков (горилка, кулеш, галушки, писанка); 
названия одежды, обуви, причесок (оселедец, вышиванка, шаровары, свитка, плахта) и 
др. [См.: 10: 3-4].

2) украинизмы, которые естественны в современной речи белгородцев и не расце-
ниваются ими как заимствования: гарбуз (тыква), кавун (арбуз), криница (родник), шлях 
(дорога), жменя (горсть), трошки (немного), будяки (сорняки), затишек (уют), ледачий 
(никудышний), фортка (калитка) и др.

Именно вторую группу украинизмов мы склонны рассматривать как областные сло-
ва, регионализмы, т.е. «языковые факты с регионально актуальным и с позиций реги-
онального культурного фона объяснимым компонентом значения» [8: 262]. Например, 
украинизмом, который может быть отнесен к лингворегионализмам (поскольку употре-



131

бляется в речи белгородцев абсолютно всех возрастов), мы считаем лексему шкодить 
(баловаться, вредить по мелочи) - от укр. шкодити - ‘вредить’ [11: 624]. Широко ис-
пользуются и производные данного слова: шкода, шкодливый – в значении ‘балованный’, 
‘способный на проделки’. Также весьма распространенным в речи местной молодежи 
является определение невдалый. Именно так молодые белгородцы назовут неумелого, 
неделового человека. Прилагательное невдалый позаимствовано из украинского языка, 
где оно как раз обозначает ‘неудачный, неуспешный’ [11: 347], но, тем не менее, ни один 
из 20 опрошенных нами студентов-белгородцев не «опознал» в нем украинского заим-
ствования, наоборот, считали его русским или парировали: «все так говорят». Назовем 
еще несколько лексических регионализмов, свидетельствующих о широкой представ-
ленности украинского «элемента» в речи современных белгородцев. 

	y Багно - болото, трясина, жидкая грязь: «Как же сажать, если посреди огорода до 
сих пор багно?»

	y Байдуже – безразлично (от украинского байдужий – безразличный, равнодуш-
ный): «Люди страдают, а ему и байдуже…»

	y Гак – привесок, прибавка, обычно в выражении «с гаком»: «Там килограмм с гаком 
будет» 

	y Ганчирка – грязная тряпка: «Что за ганчирку ты на себя напялила?» 
	y Дратовать – дразнить: «Хватит кота дратовать!» 
	y Дрот – проволока: «У неё волосья как дрот» 
	y Дрючок – крючок: «Хоть бы дрючок какой прибил у входа»
	y Дуже – очень: «Ты мне дуже много картошки наложила…» 
	y Жито – хлеб в поле: «Ой, жито в этот год какое сорное!»
	y Жменя, жменька – горсть: «Жменька семечек» и др. 

В большинстве населенных пунктах Белгородской области можно констатировать 
функционирование такого языкового явления как суржик. Суржик  лингвистами рас-
сматривается как некодифицированное речевое явление, которое возникло вследствие 
продолжительного контактного украинско-русского двуязычия. Суржик возник в резуль-
тате интерференции двух близких, но неодинаковых языковых систем на фонетическом, 
морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях. Суржик репрезентируется 
цельнооформленными лексемами, которые накладываются на украинскую или рус-
скую языковую основу. Очевидно, языковые единицы этого уровня следует обозначать 
как  «суржикизмы». К этому явлению специалисты относятся по-разному. Например, ис-
следователь А.Н.Стебунова высказывает резко отрицательное отношение к суржику, по 
ее мнению, «господствующему» ныне в Восточной Украине. Суржик, пишет она, «не 
какое-либо уникальное явление (как, например, американский английский), потому что 
никакого нового качества суржик не содержит, никакого синтеза языков и культур в нем 
не наблюдается. Суржик - это не взаимообогащение, а взаимообкрадывание, взаимозасо-
рение языков [12: 549], приводя далее примеры не существующих в русском языке слов: 
шо, чи, ото ж, не (в значении нет), позычить, скупиться (в значении накупить), словить, 
споймать, грамматических «перлов»: «Я за него тебе говорила» (в смысле – о нем), «Я 
с него смеюсь», «Поехал у Харьков» и т.д., Думается, не стоит столь «сурово» оценивать 
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это живое языковое явление; наоборот, как нам кажется, эта зона национального языка 
нуждается в осмыслении, исследовании, описании. Определенную часть  «суржикиз-
мов» и просторечной лексики мы склонны также рассматривать в качестве лингворегио-
нализмов, например, позычить, словить, прискипаться и др. 

Таким образом, наличие массива несистематизированного регионального языково-
го материала свидетельствует о необходимости и возможности создания оригинального 
словаря лингворегионализмов Белгородской области.
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аКтуаЛіЗаЦіЯ гЕндЕрних віЗуаЛЬних оБраЗів
 у німЕЦЬКій ідіоматиЦі

Стаття присвячена проблемі актуалізації гендерних візуальних образів у німецькій 
фразеології. Основною метою є дослідження гендерно маркованих одиниць семантичної 
сфери «зовнішність» у сучасному німецькомовному дискурсі та особливості прагматич-
них рестрикцій цих одиниць.

Ключові слова: гендерна маркованість, візуальний образ, актуалізація, прагматичні 
рестрикції.

Статья посвящена проблеме актуализации гендерных визуальных образов в немец-
кой фразеологии. Главной целью является изучение гендерно релевантных единиц семан-
тической сферы «внешность» в современном немецком дискурсе, а также особенно-
стей прагматических рестрикций изучаемых единиц.

Ключевые слова: гендерная маркированность, визуальный образ, актуализация, 
прагматические рестрикции.

The article deals with the problem of actualization of gender visual images in the Ger-
man idiomatic vocabulary. The main aim is to study the gender marked idioms of the semantic 
sphere «appearance» in the modern German discourse and the specifics of pragmatic restric-
tions of these idioms.

Key words: gender marked, visual image, actualization, pragmatic restrictions.

Одним з найважливіших джерел пізнання світу для людини є візуальне сприйняття. 
Саме з допомогою зору людина отримує значний обсяг інформації про все та про всіх, 
хто її оточує. Недаремно кажуть: «Зустрічаємо по одежі…», маючи на увазі зовнішній 
вигляд людини, те, що бачимо на перший погляд. Таким чином візуальний образ є одним 
з найбільш значущих у нашому сприйнятті довколишньої дійсності.

Розглядаючи візуальні образи на матеріалі фразеології зазначимо, що ФО (фразео-
логічна одиниця; тут і далі – ФО) є одним з найбільш адекватних фіксаторів інформації 
у цій сфері. Адже, саме фразеологізми є показником історично сформованих уявлень 
певної лінгвокультурної спільноти. Основною метою нашого дослідження є виявлення 
та трактування візуальних образів у фразеології з точки зору їх гендерної маркованості, 
що входить у сферу досліджень лінгвокультурного напряму гендерної лінгвістики.

У процесі дослідження слідом за А. В. Кириліною [Кирилина: 1999] на основі су-
цільної вибірки з лексикографічних джерел нами було проаналізовано 6 основних і ряд 
дрібніших гендерно релевантних семантичних сфер. Однією з широко представлених у 
дослідженні (53 ФО) є сфера «Зовнішність людини». Так, одиниці з жіночим референтом 
становлять ~ 8,7 % досліджуваних нами гендерно маркованих одиниць; одиниці з чоло-
вічим референтом – 5,7%.
©  Капак Ю.М., 2011
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Як відомо, специфічною властивістю фразеології є підкреслення (акцентування) най-
більш значущих, а частіше негативних рис чи якостей людини, тобто того, що вважається 
відхиленням від норми. У зв’язку з цим у фразеології створюються певні стереотипні 
уявлення про гендерні ролі у суспільстві, і чітко розмежовується те, що повинно або ж 
навпаки не повинно бути притаманним чоловікові чи жінці. Так вибудовується певний 
образ «фемінності»/ «маскулінності» у мові. Це ж стосується і візуальних гендерних об-
разів. Так, наприклад, найбільш важливою характеристикою чоловіка є міцна статура, 
високий зріст (ein langes Ende, ein langer Lulatsch). Натомість для жінки основною рисою 
є її привабливість, сексуальність (blondes Gift). 

Вищезгадані ФО відзначаються чіткими прагматичними рестрикціями, тобто вжива-
ються виключно стосовно чоловічого чи жіночого референта. Хоча не є винятком також 
іронічне вживання окремих одиниць з протилежним референтом, тобто навмисне по-
рушення норм вживання. Гендерно специфічні рестрикції можуть базуватися як на ак-
туальному значенні фразеологізму, так і зумовлюватись образним компонентом у складі 
фразеологічної одиниці [Piirainen: 2001].

Одним з основних завдань є виявлення особливостей актуалізації гендерних візуаль-
них образів у фразеології на матеріалі публіцистичних текстів сучасної німецької мови. 
Об’єктом дослідження є специфіка актуалізації гендерних візуальних образів у сучасно-
му дискурсі, предмет становлять гендерно марковані одиниці семантичної сфери «Зо-
внішність».

З метою аналізу актуалізації ФО досліджуваної сфери нами було проведено дослі-
дження на базі публіцистичних текстів із Mannheimer IDS-Korpus. Слід зауважити, що 
значна кількість одиниць (~ 38%) не зустрічається у проаналізованому матеріалі, при-
чиною чого може бути певне стилістичне забарвлення, або ж їх розмовний стиль. Такі 
одиниці потребують додаткового дослідження, як наприклад опитування респондентів.

Розглянемо детальніше гендерно марковані одиниці досліджуваної сфери і зосеред-
имо увагу на особливостях їх актуалізації. Перш за все зосередимося на ФО, які стосу-
ються образу привабливої жінки, як наприклад, blondes Gift (досл. світла (колір волос-
ся блондинки) отрута) – зваблива блондинка. Duden дає таке пояснення: ugs. scherzh.; 
erotisch attraktive Frau mit auffallend hellblonden Haaren – розмовне, приваблива жінка 
з вражаючим світлим волоссям. Прагматична рестрикція ФО базується на актуально-
му значенні із соціокультурної сфери, а саме зовнішній вигляд [Piirainen, 2001: 290].  У 
матеріалі дослідження знайдено 37 посилань з жіночим референтом, напр. Huch, was ist 
denn mit Boris Becker los? Seine Neue hat weder dunkle Haut noch Haare: Im Gegenteil, sie 
ist ein blondes Gift - und hat eine ziemlich große Klappe. Na ja, immerhin heißt die Dame auch 
Babs…(Hamburger Morgenpost, 15.04.2006)

Поряд з цим зустрічаємо 2 посилання з чоловічим референтом, що мають виключно 
негативну конотацію: … Aber die Leidenschaft hat auch ihre Schattenseiten, bittere Lehren 
und viel Leere. Der Angebetete erweist sich als „blondes Gift“, als Kerze, die an keiner Seite 
brennt… (Frankfurter Rundschau, 31.07.1998 S. 3, Die Rocklegende Ulla Meinecke als 
Diseuse im Comoedienhaus)

Значна кількість ФО досліджуваної сфери стосується привабливої зовнішності мо-
лодої дівчини, напр. eine flotte (dufte) Biene (досл. жвава (шикарна) бджілка), ein junges 
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(nettes, liebes, hübsches) Ding (досл. молоденька, мила штучка); eine fesche Katze (досл. 
шикарна киця); ein süßer/ niedlicher Käfer (солодкий/милий жучок); eine zarte Knospe 
(досл. ніжний пуп’янок); ein Bild von einem Mädchen (досл. дівчинка-картинка; писана 
красуня). 

У сфері актуалізації найбільшою частотністю відзначена одиниця junges Ding (128 
посилань), хоча значна кількість одиниць стосується вікової характеристики (als junges 
Ding – в молодому віці). Є також поєднання образу молодості і краси, як напр. Foster: Ich 
hatte nie Angst vor dem Älterwerden. Ich war nie das hübsche, junge Ding am Arm von Tom 
Cruise. Es macht mir keine Angst, meine Jugend oder meine Schönheit zu verlieren, weil ich 
die nie hatte...(Die Südostschweiz, 23.06.2008)

Окрім цього, лексема Ding характеризується своєю варіативністю, однак часто-
та вживання таких одиниць помітно менша: hübsches Ding – 3, nettes Ding – 6, liebes 
Ding – 7 посилань. Напр., „Fräulein Johanna, die wohnt hier. Ist ein armes liebes Ding, 
das uns vor fünfzehn Jahren zugelaufen ist. Stand mit einem alten Köfferchen vor der Tür und 
bat darum, in der Küche helfen zu dürfen. Schwester Lioba hatte Mitleid mit ihr…“ (Rhein-
Zeitung, 22.10.2007)

Розповсюдженою є також одиниця з образним компонентом Biene – бджілка: eine 
flotte Biene – 15 посилань, eine dufte Biene – 1. Напр., Sein hohes Alter erklärt er sich durch 
sein aktives Leben. «Ich war ein leidenschaftlicher Tänzer», erzählt Schweim mit glänzenden 
Augen. Dabei lernte er 1922 bei Sagebiel auch seine Frau Anni kennen. «Das war ‘ne flotte 
Biene“, sagt er und lächelt… (Hamburger Morgenpost, 26.04.2005, S. 1-11; Herr Schweim, 
wie wird man 108?)

Іронічне вживання цих одиниць з чоловічим референтом, тобто навмисне порушен-
ня прагматичних рестрикцій, цілком можливе для створення комічного ефекту (3 поси-
лання). Напр.: Der Ex-Justizminister, aber mehr noch der gescheiterte Kanzlerkandidat und 
passionierte Radfahrer, der Koloss aus Oggersheim, die flotte Biene aus Ossie-Land, Berlin-
Heimkehrer Kurt Beck und Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber, Münte, Schröder, 
Westerwelle... An Witzen über Politiker mangelt es dem Komödianten Müller nie, doch selten 
sind die Witze wirklich politisch. (Rhein-Zeitung, 22.04.2009; Udo ist nur ein Double)

Інші одиниці цієї групи не характеризуються активним вживанням у досліджувано-
му корпусі: ein süßer Käfer – 2; eine zarte Knospe – 3; ein Bild von einem Mädchen – 1; eine 
Zuckerpuppe sein – 1 посилання.

Цікавою з точки зору образного компоненту є ФО Rasse haben (досл. мати поро-
ду)– відзначатися особливою красою і темпераментом. Нами виявлено 9 посилань з 
жіночим референтом, як напр. Marika hat Charme, Rasse, Rabenhaar, trägt Brille und ist 
so kundenfreundlich, wie man sich eine Verkaufsberaterin vorstellt. (Neue Kronen-Zeitung, 
07.01.2000, S. 16).

Цю одиницю зустрічаємо також у сфері культурного життя (співаки), спорту, по-
літики. An die Adresse der Wiler richtete Wechsler die Bitte, trotz der im Moment etwas 
angespannten Finanzlage der Stadt den Deckel der Kasse etwas zu heben. Dies, nachdem 
er Kokot etwas frei zitiert hatte: «Die Deutschen haben die Rasse, die Russen die Masse, 
und ihr Schweizer habt die Kasse!» Alois Kokot korrigierte seinen ehemaligen Amtskollegen 
jedoch dahingehend, dass er bei dem Schweizer Attribut ein «l» unterschlagen habe. (St. Galler 
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Tagblatt, 29.05.2000, Ressort: WV-WIL (Abk.); «Den Deckel etwas heben»). В цьому контек-
сті фразеологізм маємо узагальнюючий плюральний характер. 

Для характеристики привабливості німецька фразеологія використовує образи 
грецьких богинь (Grazie, Venus): eine Grazie [nicht] sein (досл. бути (не бути) грацією) 
– 3 посилання. Часто ці ФО мають іронічну конотацію: Venus von Kilo (досл. Венера кі-
лограмів) замість Venus von Milo (5 посилань). Напр. Der Dicke als schwarzes Nichts? So 
weit möchte Horst Dauter nicht gehen, der einräumt, dass wir einen prall gefüllten schwarzen 
Anzug aus dem Übergrößenbereich bei schöner Ausleuchtung und farbigem Umfeld gleichwohl 
wahrnehmen. Und eine Venus von Kilo der Größe 48 wird da auch im schwarzen Nachthemd 
nicht zur mageren Aphrodite. (Braunschweiger Zeitung, 12.07.2008)

Як зазначають лексикографічні джерела, фразеологізми з лексемою Nudel  вжива-
ються як характеристика жіночого референта: eine dicke, dumme, freche Nudel gespr pej; 
eine dicke, dumme oder freche (junge) Frau [Langenscheidt]. Однак, виявлені нами у про-
цесі дослідження посилання не підтверджують вказані рестрикції актуального значен-
ня. Так, напр. wie eine Nudel вживається по відношенню до жіночого (2) і чоловічого 
(1) референта: Graf Diethelm von Arnheim (Alfred Cramm), kein Kind von Armut, kämpft 
in seiner liebesleeren Existenz mit einem verwirrenden Sprachfehler. Welche Frau empfindet 
die Aussage „schlank wie eine Nudel“ schon als Kompliment? (Braunschweiger Zeitung, 
18.06.2007; Publikum honoriert Mut und Leidenschaft)

Синонімічною в цьому контексті є одиниця dünn/flach wie eine Flunder (досл. худа як 
камбала) (2 посил. стосовно жіночого референта)

Кілька одиниць сфери «Зовнішність» стосуються старшої за віком жінки. Напр., sie 
hat verloren (досл. вона втратила) – вона вже не молода (1 посил.); hasch mich, ich bin 
der Frühling! (досл. злови мене, я весна) – коментар про старшу жінку, яка намагається 
виглядати молодше (5 посил.); von hinten Blondine, von vorne Ruine (досл. спереду блон-
динка, ззаду руїна) – про старшу жінку (1 посил.).

Важливе місце німецька фразеологія відводить природності жінки. У лексикогра-
фічних джерелах зафіксовані ФО, які вербалізуть іронічну оцінку надмірного макіяжу: 
in/mit voller Kriegsbemalung (у повному бойовому розфарбуванні) – сильно намальована 
(про макіяж); in den Tuschkasten gefallen sein (досл. впасти у ящик з тушшю) – занадто 
нафарбована (про макіяж). Однак, у досліджуваних публіцистичних текстах зустрічаємо 
лише одне посилання з жіночим референтом, що може свідчити про розмовний стиль 
цих одиниць: Unbegreiflich ist mir vor allen Dingen, dass Eltern ihre 13-jährige Tochter 
abends alleine losziehen lassen, eventuell noch mit voller Kriegsbemalung und entsprechend 
freizügig gekleidet... (Rhein-Zeitung, 11.07.2007; «Den Ausweis zeigen lassen»)

Істотне місце серед візуальних образів займає сексуальна привабливість жінки. ФО 
цієї групи містять прагматичні рестрикції, зумовлені актуальним значенням на основі 
біологічно-фізіологічної сфери. У жінок це перш за все «пишний бюст» [Piirainen, 2001: 
288]. Слід зазначити, що не всі одиниці цієї групи вживаються у досліджуваному корпусі.

Найбільш поширеною є ФО Holz vor der Hütte haben (досл. мати дрова перед хижкою) 
– мати пишний бюст (20 посилань): ... Barbara Hommen und Doris Laubenthal erklärten 
den Narren die Formen der Frauen. «Das Holz vor der Hütte“ sei wichtig für jeden Mann. 
Doch beide wussten, „ist das letzte Häckchen endlich auf, so nimmt das Schicksal seinen Lauf.“ 
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(Rhein-Zeitung, 22.02.2000; Beate & Agathe: „Männer sind - Krönung der Erschöpfung“)
Продуктивною у цьому контексті є лексема Bluse – жіноча блузка: etw., nichts in / 

unter der Bluse haben – мати, не мати пишний бюст;  eine pralle/ [satt] gefüllte Bluse haben 
– мати пишний бюст. Актуалізується у публіцистиці варіант etw., nichts in/unter der Bluse 
haben (7 посилань):

In «Rick’s Cabaret», einem Stripplokal, spülte die 28-Jährige ihren Frust runter - und 
bekam prompt ein unmoralisches Angebot vom Club-Chef. Der hatte bemerkt, dass Randi nicht 
nur was im Kopf, sondern auch in der Bluse hatte. (Hamburger Morgenpost, 01.04.2009, S. 
47; Die Stripperin der Pleite-Banker)

Відсутність пишних грудей пов’язується переважно з образним компонентом 
Bügelbrett – прасувальна дошка: flach wie ein Bügelbrett / Plättbrett sein – (майже) не мати 
грудей (4 посилання); ein Plättbrett mit zwei Erbsen (зневажл.) – худа жінка з дуже малень-
кими грудьми.

Die Nase vorne beim Rennen um den Titel «Model des Jahres» hatte in New York die 
britische Super-Kleiderpuppe Kate Moss. Kate, von der neiderfüllte Kolleginnen behaupten, 
dass sie flach wie ein Bügelbrett sei, sieht sich selber als „schlank und nicht besonders 
hübsch“. (Oberösterreichische Nachrichten, 28.10.1996, Ressort: Chronik; Kate ist heuer die 
Schönste)

Значним поширенням відзначена ФО, що стосується особливостей жіночого одягу 
oben ohne – топ-лес (понад 700 посилань). Напр. Der Stein des Anstoßes: Die 22-Jährige 
liegt oben ohne auf dem Bett und das Foto war öffentlich zugänglich gemacht worden. Der 
Angeklagte streitet es ab, das Foto bei wkw eingestellt zu haben, behauptet die Schwester seiner 
Ehemaligen könne etwas damit zu tun haben… (Rhein-Zeitung, 27.03.2010; Vom streitbaren 
Dr. Schuster)

Натомість ФО з образним компонентом «невинність» nur mit ihrer Unschuld bekleidet 
(досл. одягнена лише у свою невинність) майже не зустрічається – 1 посилання.

Коли мова йде про чоловічого референта, фразеологія дає нам перш за все образ 
високого, сильного мужчини. Найбільш вживаною (66 посилань) є ФО ein langer Lulatsch 
(Langenscheidt: gespr; ein meist schlanker und sehr großer (junger) Mann) – стрункий і дуже 
високий (молодий) чоловік. При цьому гендерні рестрикції зумовлені образним компо-
нентом Lulatsch – здоровило, що може стосуватися виключно чоловіка.

Diese drei Buchstaben sagen mehr als tausend Worte, sie stehen am Ende vergeblichen 
Strebens, sind Ausdruck allen menschlichen Scheiterns: «Öha!» - so nennt der lange Lulatsch 
Arthur Senkrecht sein neues Programm, das er mit seiner entschieden kürzeren Hälfte, dem 
Pianisten Bastian Pusch, im Unterhaus präsentiert. (Rhein-Zeitung, 25.01.2007; Von der 
hohen Kunst des ungebremsten Nonsens)

Синонімічними у цьому контексті є одиниці на зразок eine lange Latte (досл. довга 
планка) – дуже висока, струнка людина (особливо чоловік – так Langenscheidt) – 3 по-
силання з чоловічим референтом, 1 – з жіночим.

Ein besonderes Merkmal der frischgebackenen Miss Vorarlberg ist ihr Gardemass von 
1,82 Meter. Schon mit 13 Jahren überragte das Mädchen die meisten Schulkameraden. Doch 
die «lange Latte» hatte nie Probleme damit. «Solange die Proportionen stimmen, ist alles in 
Ordnung», lächelt sie verschmitzt. (Vorarlberger Nachrichten, 02.02.1999, S. A5, Ressort: Lokal)
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Специфічний образ містить ФО ein langes Laster (Laster – порок, вада, дефект) – 
про високу і худу людину, однак нами виявлено лише посилання з жіночим референтом. 
Таким чином, образ високої жінки пов’язується з пороком, вадою і має негативну коно-
тацію. Напр., Im Laufe der Jahre habe ich meine Körpergröße dann aber doch zu schätzen 
gelernt… Später vor dem Traualtar wählte ich bewusst flache Schuhe aus, um allen, natürlich 
auch der Großmutter, zu demonstrieren, dass ich „langes Laster“ es zu einem 1,90 Meter-
Bräutigam gebracht hatte. (Nürnberger Zeitung, 07.03.2009, S. 14; Als Frau eine große Rolle 
spielen)

ФО ein abgebrochener Riese (досл. надламаний велетень) – помітно менший на зріст 
чоловік у досліджуваному корпусі не зустрічається).

Позитивною оцінкою відзначена міцність, сила у новонароджених хлопчиків: ein 
strammer Junge – міцний хлопчик (богатир), 16 посилань.

Exakt um 16.21 Uhr erblickte ein strammer Junge das Licht der Welt und bescherte den 
diensthabenden Schwestern, Ärzten und Hebammen somit eine relativ ruhige Silvesternacht 
auf der Geburtsstation. (Niederösterreichische Nachrichten, 06.01.2010, S. 8; Josй Manuel 
kam als Erster!)

Не позбавлена цінності у німецькій фразеології і чоловіча краса, про що свідчать 
окремі ФО, як напр. ein Bild von einem Mann – красивий чоловік (30 посилань): Ein 
Bild von einem Mann – gut aussehend, exotisch und verführerisch. So sollte Omar Sharif als 
„Doktor Schiwago“ die Frauenherzen erobern und Filmgeschichte schreiben. Genau das hat 
er vor etwas mehr als vier Jahrzehnten auch getan. (Nürnberger Zeitung, 10.04.2007; Omar 
Sharif wird heute 75 - Charmeur mit glühendem Blick)

Сюди ж відносимо такі вирази ein Adonis sein (16 посилань), хоча частіше верба-
лізується саме відсутність привабливості: kein Adonis sein (26 посилань). Напр., Die 
Bundestagsabgeordnete kritisiert ebenfalls, dass bei Politikerinnen vornehmlich Kleidung 
und Aussehen im Zentrum stünden. Bei der Berichterstattung über männliche Kollegen wären 
Äußerlichkeiten den Redakteuren jedoch kein Wort wert (»ein Adonis war Kohl nicht«). 
(Nürnberger Zeitung, 05.05.2006; Nürnberger Tagung zu »Politikerinnen in den Medien« 
Adrett, aber inkompetent)

Негативним у стилі одягу чоловіка вважається надмірна вибагливість wie ein Lackaffe 
aussehen (sein) – одягатись перебільшено елегантно і вести себе пихато (8 посилань). 
Напр., Sind das Auswirkungen öffentlich-rechtlicher Sparmaßnahmen? Der Vorgesetzte ist 
ein eingebildeter Lackaffe, der Bösewicht ein prügelndes Ekelpaket, seine Leibwächter sind 
Volltrottel, die auf alles losballern, was sich bewegt… (Mannheimer Morgen, 17.01.1996; 
Kritisch ferngesehen)

Як і у жінок, негативну оцінку у чоловічому образі викликає надмірна вага. ФО so 
ein dicker Pfropfen! (досл. така товста пробка!) у досліджуваному корпусі не зустріча-
ється. Натомість зацікавлення викликає ФО ist das eine Maschine! (досл. ну й машина!) 
Duden дає таку дефініцію: (salopp) große, dicke Frau (велика, товста жінка). Натомість 
маємо 9 посилань з чоловічим і жодного з жіночим референтом, що спростовує наявні 
у лексикографічних джерелах прагматичні рестрикції. Nationalspieler Piotr Trochowski: 
„Das ist eine Top-Verpflichtung. Wie ich ihn erlebt habe, ist er voll und ganz Profi, ein echter 
Teamspieler... Er ist total fit, gibt Gas ohne Ende – das ist eine Maschine.“ (Hamburger 
Morgenpost, 02.07.2009, HSV-Profis begeistert von Zй Roberto)
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Щодо гендерно маркованих одиниць з чоловічим референтом, рестрикції яких зу-
мовлені актуальним значенням у біологічно-фізіологічній сфері, то перш за все це «ли-
сина»: jmdm. wächst das Knie/der Kopf durch die Haare (досл. у когось проростає коліно/
голова через волосся) – починає лисіти; j-d hat schon einen mächtigen Mondschein (хтось 
має велику лисину (місячне сяйво) – у кого-н. уже лисина на всю голову. Однак, у корпусі 
знайдено лише одне посилання з вказаного контексту: Der Kampf gegen DHT und für mehr 
Haare ist freilich nicht billig…Dennoch nehmen mittlerweile mehr als eine Million Männer in 
35 Ländern die tägliche Pille, wenn ihnen der Kopf durch die Haare wächst… (Salzburger 
Nachrichten, 29.04.2000, Ressort: Wissenschaft/Gesundheit; Dichte Haare)

Окремі одиниці стосуються чоловічих статевих ознак і вербалізуються з допомогою 
образного компоненту Hose – штани (порівн. Bluse): etw. in der Hose haben (досл. мати 
щось у штанах) – 11 посилань. Напр,. …DASS jeder zweite Mann glaubt, dass sein Penis 
zu klein ist? 45 Prozent der Männer sind der Meinung, zu wenig in der Hose zu haben, ergab 
eine Umfrage der englischen Universität Leeds. Und selbst 85 Prozent der Frauen meinen, 
dass des Partners Kleiner wirklich größer sein könnte. (Hamburger Morgenpost, 10.06.2007, 
S. 46; Wussten Sie schon)

На основі проведеного дослідження можемо зробити певні висновки. Позитивною 
оцінкою відзначена перш за все приваблива зовнішність жінки з позиції її значущос-
ті для чоловіка. Хоча не всі ФО, віднесені нами до сфери зовнішності, зустрічаються 
у досліджуваному корпусі (Zucker/eine Zuckerpuppe sein, eine Wucht sein, eine sieghafte 
Schönheit) – 5. Частіше вербалізується образ молодої привабливої дівчини (eine flotte 
Biene, ein süßer Käfer) – 9 одиниць. 

Не обділена увагою також і приваблива зовнішність чоловіка (ein Bild von einem 
Mann; ein Adonis sein), хоча кількість одиниць цієї групи помітно менша – 2. Цікаво та-
кож те, що стосуються вони скоріше зрілого чоловіка, аніж юнака.

Негативну оцінку у образі жінки викликає надмірний макіяж (in/mit voller 
Kriegsbemalung, in den Tuschkasten gefallen sein), тоді як у чоловіка це стосується одягу 
(Lackaffe). Окремі одиниці стосуються особливостей жіночого одягу – глибоке декольте, 
оголений бюст (bei jmdm. wird die Milch sauer; oben ohne). Відсутність привабливості 
часто пов’язується з надмірною вагою sie ist ja nicht gerade eine Grazie, eine dicke Nudel, 
die Venus von Kilo – про жінок, so ein dicker Pfropfen, das ist eine Maschine – про чоловіка.

Значна кількість одиниць стосується первинних статевих ознак, в першу чергу це 
«пишний бюст» у жінок, або ж його відсутність (Holz vor der Hütte haben; etw., nichts in/
unter der Bluse haben).

Серед гендерно специфічних ФО з чоловічим референтом маємо такі, що стосуються 
статевих органів etw. in der Hose haben. Сюди ж відносимо одиниці, які  вербалізують 
вторинні статеві ознаки, такі як борода, вуса, лисина (j-d hat Fisch gegessen; sich den Bart 
kratzen; j-d hat schon einen mächtigen Mondschein).

Як уже зазначалось німецька фразеологія зосереджує увагу на образі міцного (ein 
langes Ende; ein strammer Junge ist angekommen), а також високого, худого чоловіка (eine 
lange Latte; ein langer Laban /Lulatsch; langes Laster), негативно оцінюється невідповід-
ність такому образу (ein abgebrochener Riese – надламаний велетень).
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Жіночий референт – 32 Чоловічий референт – 21
Привабливість 14 (9 – про дівчину) 2
Відсутність привабливості 6 (3 – про старшу жінку) 2
Зовнішній вигляд, одяг 5 1
Статеві ознаки 6 1 + 8 (вторинні ознаки)
Зріст, міцна статура 1 7

Загалом проведене дослідження підтвердило зафіксовану у лексикографії варіатив-
ність окремих ФО досліджуваної сфери (Ding, Käfer, Nudel). Однак, зауважимо, що лек-
сикографічні джерела не завжди дають повну інформацію про прагматичні рестрикції у 
сфері гендеру. Так напр., дослідження актуалізації уже згаданої одиниці  das ist aber eine 
Maschine! не підтвердило трактування Duden: «про товсту жінку», оскільки усі посилан-
ня стосувалися чоловічого референта. При цьому ФО виступає як позитивна характерис-
тика чоловіка (всупереч негативній конотації щодо жіночого референта), що свідчить 
про зміщення традиційних конотацій. Отже, перевірка актуалізації ФО у дискурсі є од-
ним з важливих аспектів у сфері фразеологічної лексикографії.
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дЕмінутиви ЯК оБ’ЄКт ЛінгвіСтичного доСЛіджЕннЯ

Статтю присвячено розгляду основних підходів до вивчення демінутивів як мовних 
та комунікативних одиниць. Наведені термінологічні межі та основні структурно-се-
мантичні, аксіологічні та прагматичні ознаки демінутивів дають змогу найбільш повно 
оформити наукову метамову стосовно цього поняття.

Ключові слова: демінутив, суфікс демінутивності, структурно-семантична харак-
теристика, аксіологія, прагматика.

Статья посвящена рассмотрению основных подходов к изучению деминутивов 
как языковых и коммуникативных единиц. Представленные терминологические рамки 
и основные структурно-семантические, аксиологические и прагматические особен-
ности деминутивов предоставляют возможность в дальнейшем определить научный 
метаязык касательно этого понятия. 

Ключевые слова: деминутив, суффикс деминутивности, структурно-семантичес-
кая характеристика, аксиология, прагматика.

The article dedicated to consideration of the basic consepts of the study of diminutives 
as language and communicative units. Presented terminological scopes and basic structure-
semantics, axiological and pragmatic features of diminitives give possibility to define scientific 
meta-language concerning this concept.

Key words: diminutive, diminutive suffix, structure-semantic feature, axiology, pragmatics.

У сучасній теорії і методології підходи до вивчення мовних явищ набувають осо-
бливої актуальності у зв’язку із зверненням лінгвістики до вивчення мови в її реальному 
функціонуванні. Кожна мовна одиниця має бути розглянута в різних аспектах та з різних 
підходів. У цій роботі подано основні підходи до вивчення демінутивів у сучасному мо-
вознавстві, щоб дати цілісне уявлення про явище. 

Демінутивні деривати ставали предметом дослідження таких вітчизняних лінгвіс-
тів як Р. І. Аванесов, А. В. Семеренко, О. І. Бондар, Т. П. Вільчинська, Л. П. Жаркова, 
І. І. Ковалик, М.В. Кравченко, Л.П. Летюча, О. О. Ситенко, С. С. Плямовата, В. М. Покуц, 
Г. М. Сагач, О.О. Тараненко, В. К. Чернецький, Т. К. Черторизька, Л.Б. Шутак та інші, 
зарубіжних – у германістиці С. О. Карабелашвілі, А. Польцин, у полоністиці та германіс-
тиці З. Клімашевська, русистиці – М. Г. Даніелова, Л. А. Родіна, Л. Л. Федорова та інші. 

Актуальність дослідження визначається зростаючою роллю комунікації в суспіль-
стві і необхідністю розуміння мовних явищ і одиниць в процесі спілкування. Метою до-
слідження є аналіз основних підходів до проблеми вивчення демінутивів, що передбачає, 
по-перше, з’ясування поняття демінутив та, по-друге, окреслення його термінологічних 
меж як мовної одиниці. 

©  Юрашко Л.В., 2011
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Така підсилена увага до демінутивного словотвору, зокрема, в україністиці, зумовле-
на тим, що українська словотвірна система характеризується не лише багатством демі-
нутивних засобів, а й можливістю творення зменшувальних та експресивних дериватів 
від усіх повнозначних частин мови – іменника, прикметника, займенника, числівника, 
прислівника, дієслова. 

Для вивчення демінутивності в першу чергу необхідно з’ясувати історію формуван-
ня та розвитку українського демінутивного словотвору. Цьому присвячене дослідження 
Г. В. Семеренко “ Засоби вираження здрібнілості й пестливості в давньоруській мові” 
[1], у якому авторка розглядає історію формування словотвірних засобів української 
мови, визначає продуктивність древніх формантів та їхню деривативну активність у різ-
ні періоди становлення демінутивного словотвору, вивчає процеси виникнення нових 
демінутивних суфіксів іменника, прикметника і прислівника, а також звертається до син-
таксичних засобів вираження демінутивності. Г.В. Семеренко також чітко називає три 
способи передачі демінутивності [1: 99], які у інших дослідженнях носять розрізнений 
характер та певні термінологічні відмінності: синтетичний (древце, козица, мостъкъ); 
синтетично-аналітичний, наприклад: городокъ малъ, в кельици малъ, яко четыръ лакоть; 
аналітичний, наприклад – малу страть. Серед дієслівних дериватів зі значенням демі-
нутивності дослідниця називає такі: їстоньки, спатоньки, голотоньки тощо і зазначає, 
що демінутивні дієслова в сучасній українській мові зустрічаються досить рідко, проте 
ніколи не втрачають своєї експресивності навіть поза контекстом [1: 101]. 

Демінутивний словотвір розглядається як вихідна база деривації української мови. 
Українська словотвірна система характеризується не тільки багатством демінутивних 
засобів, але й наявністю цих дериватів в усіх частинах мови. У системі демінутивних 
суфіксів більшість з них є насліддям давньоруської мови, деякі суфікси сформувалися на 
базі давньоруських. Запозичених демінутивних формантів у сучасній українській мові 
немає, хоча в староукраїнський період функціонували демінутивні лексеми, запозичені 
з полської (суф. -ек- замість –ок-) та російської (суф. –ушко-, -ено). У межах іменни-
ків жіночого роду найбільш продуктивними суфіксами є –ица та –ъка: чашка – чашица, 
середнього роду –ьце: сєльце, дєрєвце, пестлива форма – словьцє. Незважаючи на те, 
що з часом непродуктивні суфікси вийшли з ужитку, кількість демінутивних форман-
тів у сучасній українській мові збільшилася. У дослідженні також підтверджується теза 
лінгвістів про те, що зменшувальна функція є первинною для демінутивів, наявністю у 
давньоруських пам’ятках великої кількості демінутивних похідних без додаткового емо-
ційного значення а також передачею демінутивності аналітичним способом у пам’ятках 
ХІ-ХІІІ ст. 

Найбільш широко представлені роботи з демінутивносіт у структурно-семантично-
му аспекті, наприклад, у дослідженнях О.І. Бондаря [2; 3]. Під час аналізу ним виділено 
за допомогою морфемного аналізу словотвірні моделі іменника та прикметника. Процес 
творення демінутивних дериватів супроводжується різноманітними морфонологічними 
явищами: чергування фонем, нарощування основи твірного слова, накладання афіксів та 
усічення основи твірного слова. 

Дослідник обмежує коло досліджень демінутивними іменниковими та прикметни-
ковими дериватами у їх взаємозв’язку, оскільки саме цими частинами мови представле-
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на основна маса демінутивів у сучасній українській мові [2: 4]. При виділенні моделей 
словотвору О.І. Бондар проводить морфемний аналіз дериватів та як результат описує та 
укладає мікросистему демінутивів зі словотворчою основою. Щодо особливості семан-
тики демінутивів, то їх науковець поділяє на дві основні групи – демінутиви зі значенням 
зменшення та демінутиви без такого значення. 

Структурно-семантичний підхід представляє також дослідження Г.М. Сагач «Емо-
ційні суфікси іменників на позначення позитивної суб’єктивної оцінки» [4], яке являє 
собою одну з перших спробу в україністиці з дослідження експресивного словотвору 
іменників – їх продуктивність, семантику твірних основ та похідних з емоційними су-
фіксами тощо. У результаті проведеного аналізу випливає факт тотальної маси зменшу-
вально-пестливих (демінутивних) суфіксів, кількісна частка яких складає 97 % усіх лек-
сем з оцінними суфіксами. Дослідниця виділяє такі емоційні суфікси іменників: жіночий 
рід: -к(а) – хвилька, годинка, -очк(а) – звісточка, красунечка, -ійк(а) – шкапійка, -оньк(а) 
/ еньк(а) – думонька, кузенька, -іньк(а) – цяцінька, -иноньк(а) – хмаринонька, -ус(я) – ма-
туся, -ун(я) – бабуня, -ул(я) – бабуля, -ульк(а) – козулька, -уньк(а) – кицюнька, -унечк(а) 
– кицюнечка, -усеньк(а) – бабусенька, -иц(я) – водиця, -ичк(а) – сестричка, -иченьк(а) 
– травиченька, -ин(а) – шкапина, -инк(а) – шкапинка, -інк(а) – матінка, -иночк(а) – ча-
синочка, -ушк(а) – чепурушка, -ушечк(а) – чепурушечка, -ашк(а) – свашка, -ашечк(а) – 
свашечка. У іменників чоловічого роду знаходимо такі суфікси: -ок – півничок, -очок/ 
-ечок – голубочок, станочок, -ик – коник, ротик, -чик – горобчик, -ичок – дощичок, -чи-
чок – хлопчичок, -ець – братець, -усик – татусик, -енко – морозенко. Емоційні суфікси 
середнього роді такі: -к(о), -ц(е) – слівце, сальце, -ачк(о) / -ячк(о) – зіллячко, насіннячко 
[4: 26-28]. У своїй статті Г.М. Сагач наводить такі значення емоційних суфіксів похідних 
лексем: зокрема, суфікс -к(а) надає лексемам відтінків пестливості, ніжності – бджіл-
ка, дітки тощо. Суфікс -ин(а) надає назвам осіб, тварин відтінку співчуття, симпатії, 
прихильності, напр. хлопчина, пташина. Лексеми із суфіксом -ок найчастіше мають за-
барвлення пестливості, ніжності, прихильності – голубок, синок, а у певних контекстах 
– трохи знижений, фамільярний тон. 

До питання форми та значення демінутивних суфіксів звертається також М.В. Крав-
ченко у своєму дослідженні «Іменники-демінутиви на позначення об’єктивної зменше-
ності предметів та істот» [5], де розкрито закономірності словотвору, семантики та функ-
ціонування зменшувально-емоційних іменників. Словотвір таких дериватів розглядаєть-
ся як складне явище системного характеру, і, відповідно, виділяються такі словотвірні 
типи – зменшувально-оцінні іменники чоловічого роду, зменшувально-оцінні іменники 
жіночого роду і зменшувально-оцінні іменники середнього роду, де простежуються про-
дуктивність словотворчих типів та внутрішньомовні та позамовні фактори продуктив-
ності. З метою їх виділення проводиться структурно-семантична характеристика моти-
вуючих основ. 

У русистиці цікавим є дослідження В.Н. Покуц [6], предметом якого виступають де-
мінутивні суфікси російської мови: прості -ик, -чик, -ок, -ец, -ышек, -к-а, -очк-а, -ица, 
-к-о, -ц-е (-ц-о), -ец-о, -иц-е, -ышк-о, -ик-, -оньк-а (-еньк-а), -ишк- (-ишк-о), та складні 
: -очек, -ичек, -очк (-ечк), -ичк-а, -ечко [6: 14]. Говорячи про спосіб вираження зменшу-
вальності – синтетичний чи аналітичний – науковець наголошує, що ці два способи не 
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завжди взаємозамінні [6: 8]. У поєднанні з різними, чи навіть однією й тією самою твір-
ною основою, деякі зменшувальні суфікси, в залежності від мовного оточення, можуть 
передавати зменшувальність у чистому вигляді чи в поєднанні з суб’єктивною оцінкою. 

Формально-семантичному опису роісійских демінутивних словотвірних гнізд при-
свячено дисертацію Даніелової М.Г. «Деминутивы в комплексних единицах словоооба-
зования в русском языке» [7]. У роботі встановлено основні закономірності об’єднання 
демінутивів у мікросистеми, подано розгорнуті класифікацію багатозначних демінути-
вів за їх лексико-граматичною співвіднесеністю й семантико-диференційними ознаками. 
Визначення природи російських демінутивів повинно спиратися на ряд ознак, що збли-
жають демінутивів як з формотворчими, так і зі словотворчими ознаками, також на син-
таксичну необумовленість суфіксів та пов’язану з цим здатність входити у в словотворчі 
парадигми, збереження морфологічної природи твірного слова тощо. Своєрідність ка-
тегорії демінутивності дослідниця бачить у поєднанні ознак формо- та словотворення 
навіть у межах одного слова [7: 4].

Значеннєва природа цих дериватів відповідає трьом основним функціям, які виді-
лила С.С. Плямовата: оцінна, зменшувальна за зменшувально-оцінна. Дослідниця на 
ґрунті російської мови ввела поділ демінутивів на зменшувальні, оцінні та зменшуваль-
но-оцінні [8: 41], який використовали й інші дослідники, наприклад, В.Д. Шинкарук, 
Л.Б. Шутак, М. Шіллер, Г.М. Сагач та інші. С.С. Плямовата наводить такі приклади – (1) 
зменшувальні: гвоздь – гвоздик, небольшой гвоздь, рана – ранка, незначительная рана, 
(2) оцінні – зятек, погодка, чаишко тощо, (3) зменщувально-оцінні – комнатушка, сме-
шок, заводишко тощо [8: 41]. 

У болгарському мовознавстві знаходимо компаративне монографічне дослідження 
С.К. Антонова «Сопоставительная характеристика русских и болгарских деминутивов 
в сфере имен существительных» [9], яке має на меті зіставну структурно-семантичну 
характеристику демінутивів двох слов’янських мов та виявлення їх відмінностей і спіль-
них рис. Для демінутивів обох мов спільною характеристикою є вторинне значення пест-
ливості, накладене на демінутиви у ході історичного розвитку мови і яке походить від 
поняття зменшувальності. Автор співставляє словотвірні зв’язки обох мов у суфіксах 
–ец, -к(а), -иц(а), -инк(а), -ушк(а), -ц(а), -етк(а), -це, -ице, оскільки саме вони становлять 
основну проблему при перекладі. Однаково продуктивні суфікси -к(а), -це (продуктив-
ні), -ице (малопродуктивні) та -етка (непродуктивний). Подвійну ступінь експресивнос-
ті надають у російській мові суфікси -ка, -ек, -ко, -енька, у болгарській мові – -ка, -енце, 
-ице [9: 12].

Аксіологічному компоненту демінутивів, другому за частотністю дослідження, при-
свячено меншу кількість робіт у порівнянні зі структурно-семантичними – зокрема, у ас-
пекті їх оцінності звертається до демінутивів Т.П. Вільчинська. Номінації осіб, виражені 
іменниками та їх аналіз на семантичному та словотвірному рівнях лежать в основі дис-
ертаційного дослідження “Семантико-словотвірна характеристика оцінних назв осіб в 
українській мові” [10]. Т.П. Вільчинська також звертає увагу на прагматичний компонент 
у структурі значень оцінних лексем, серед яких значну кількість становлять демінутиви. 
Крім прагматичного, до семантичної структури входить також денотативний (сигніфіка-
тивний) компонент, і разом вони через оцінність показують прагматичний аспект значен-
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ня слова. Позитивно оцінні номінації осіб, за твердженням Т.П. Вільчинської, складають 
усього десять відсотків досліджуваного матеріалу. Ця позитивна конотація досягається 
за допомогою зменшувально-пестливих афіксів, наприклад, безталанночка, кучерявчик 
[10: 9]. 

Намагається не втратити категорію власне демінутивності на тлі категорій модаль-
ності та оцінності українська дослідниця Л.П. Летюча, і розрізняє іменники, що не від-
носяться до демінутивної деривації, від таких, що є власне демінутивними. Дослідниця 
розрізняє такі оцінні іменники: параметрично-оцінні (демінутиви та аугментативи) та 
емоційно-оцінні – емотиви (гіпокористики та пейоративи), евалюативи та ескпресиви 
[11: 8]. Демінутиви постають перед нами як параметрично-оцінні – тобто, за своїм пер-
винним значенням зменшення. Роль демінутивів у передачі емоцій, почуттів, ставлення 
мовця до предмету розмови не береться до уваги у зазначеній класифікації. 

До оцінної властивості демінутивів звертається і Л. Б. Шутак, простежуючи зв’язок 
категорії суб’єктивної оцінки з категорією зменшеності, про вторинність категорії 
суб’єктивної оцінки щодо категорії зменшеності та про спільність словотворчих суфік-
сів, що їх виражають [12]. Л.Б. Шутак систематизує словотворчі суфікси іменників за-
лежно від типу оцінки – і в групу суфіксів, що передають раціональну оцінку входять 
іменникові суфікси демінутивності – -ок, -ик (чоловічій рід), -к(-а) (жіночій рід), -ц(-е) 
(середній рід), а також суфікси-виразники власне пестливості –еньк, -оньк, -ус, -ун [12:8].

На межі аксіології й прагматики стоїть дослідження О. Д. Федоренко “Емоційно-
оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці” [13]. У роботі вирішуються питання ко-
нототивних характеристик лексем і фразем із демінутивними компонентами, робиться 
спроба виявлення потенціалу лексем з демінутивним компонентом у творенні емоційно-
оцінного забарвлення публіцистичних текстів тощо. Дослідниця робить важливий для 
нас висновок: “З’ясовано, що розмірно-кількісне значення більшості зменшено-пест-
ливих утворень нині поступаються емоційно-оцінному” [13: 6]. Другий розділ цілком 
присвячено комунікативним можливостям демінутивів та їх прагматичним домінантам 
в текстах публіцистичного стилю. Спектр, який виражають демінутиви сягає від пози-
тивних до негативних емоцій – від схвалення, співчуття, згоди, задоволення, симпатії, 
ніжності до несхвалення, іронії. осуду, зневаги, презирства, приниження, фамільярності 
та інші [13]. 

Серед новітніх розробок можна назвати прагматично орієнтоване дослідження З. Клі-
машевської “Diminutive und augmentative Ausdrucksmöglichkeiten des Niederländischen, 
Deutschen und Polnischen” (Виражальні можливості демінутивів та аугментативів нідер-
ландської, німецької та польської мов) [14]. У цій роботі дослідниця визначає демінутив-
ність – як “явище, коли основне слово формально та семантично модифікується через 
певні словотвірні чи лексичні засоби” [14: 9]. На думку З. Клімашевської, демінутиви ма-
ють семантичний характер і проявляють його в семантичній зміні значення. Дослідниця 
не обмежується лише семантичними засобами аналізу, а пропонує розглядати категорію 
демінутивності як широке мовне явище. Лише в комунікативному аспекті з врахуванням 
широкого мовного дискурсу та мовленнєвої ситуації та спрямованої на реципієнта інтен-
ції можна більш точно дослідити явище демінутивності. 

Функціональне поле демінутивності становить предмет дослідження О.О. Ситенко 
[15]., яку вона визначає як лінгвістичну категорію об’єктно-розумового та кваліфікацій-
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но-оцінного характеру, що вказує на зменшеність предмета, істоти чи явища, яка має 
емоційно-експресивне забарвлення або супроводжується суб’єктивною оцінкою: пози-
тивною, рідше негативною. О.О. Ситенко говорить, що функціонально-семантичне коло 
демінутивності має ядро, де реалізується первинна семантика, та приядерне та пери-
ферійне кола вторинної семантики демінутивів. ФСП демінутивності є між розрядним. 
Особливість зменшувально-пестливих утворень складає їх властивість нести в собі крім 
основної (предметно-логічної) додаткову експресивно-оцінну інформацію [15: 12]. По-
двійна функція демінутивів у мові виражається у їх вмінні передавати окрім зменшенос-
ті у чистому виді емоції та оцінки, які не пов’язані з поняттями лінійного розміру, або на-
віть поєднувати ці функції. Дослідниця вважає, що контекст конкретизує полісемантич-
ність демінутивів, які неоднаково функціонують у стилістичному аспекті – від широкого 
використання в усному мовленні в експресивній якості, до обмеженого їх використання 
в науково-діловому стилі.

З огляду літератури, присвяченої темі демінутивність у різних її аспектах, ми мо-
жемо зробити висновок, що інтерес до демінутиві зростає у плані їх функціонування в 
комунікації. Власне поняття “демінутив” окреслено як слово, що передає за допомогою 
афіксів передає суб’єтивно-оцінне значення меншого у порівнянні з оригіналом об’єму, 
розміру, інтенсивності тощо, в контексті можуть передавати позитивну чи негативну 
оцінку та містити емоційно-експресивний компонент. Проте, ці характеристики не охо-
плюють усі функціональні вияви демінутивів – у складі висловлювання вони виконують 
роль для творення іронії, ввічливості, цілеспрямованого впливу на адресата, що й стано-
вить перспективу подальшого дослідження. 
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СПіввідноШЕннЯ дЕнотативного та Конотативного 
КомПонЕнтів ЗначЕннЯ тЕрміну в ангЛомовному  

науКово-тЕхнічному тЕКСті 
(на матеріалі підмов фізики та біотехнології)

Статтю присвячено висвітленню особливостей співвідношення денотативного 
та конотативного компонентів значення термінів у англомовному науково-технічно-
му тексті. Зокрема, визначено поняття “денотативний” та “конотативний” компо-
ненти значення термінів, зазначено основні причини виникнення конотацій, що проілю-
стровано на прикладі підмов фізики та біотехнологій. 

Ключові слова: інформація, слово, значення, денотація, конотація, термін. 
Статья посвящена определению особенностей соотношения денотативного и 

коннотативного компонентов значения терминов в англоязычном научно-техническом 
тексте. В частности, определены понятия “денотативный” и “конотативный” ком-
поненты значения терминов, указаны основные причины возникновения коннотаций, 
что проилюстрировано на примере подъязыков физики и биотехнологий. 

Ключевые слова: информация, слово, значение, денотация, коннотация, термин.
The article is devoted to explaining the peculiarities of correlation between denotative and 

connotative components of terms’ meaning in English scientific and technical texts. Particularly, 
the notions of denotative and connotative components of terms’ meanings are determined, the 
main causes of connotations are designated. All these are illustrated by examples from texts on 
physics and biotechnology. 

Key words: information, word, meaning, denotation, conotation, term.

У більшості сучасних мов найчисленнішою і найрухливішою частиною словниково-
го складу є термінологічна лексика, постійний розвиток та збагачення якої є необхідною 
умовою та прямим наслідком прогресу в тих галузях діяльності людини, з якими ця тер-
мінологія пов’язана. Нині переважну частину лінгвістичного фонду становить фахова 
лексика, що інтенсивно розвивається та активно взаємодіє з іншими шарами лексики, 
насамперед – загальновживаної. Термін як ключовий елемент науково-технічного тек-
сту містить денотативний та конотативний компоненти значення, співвідношення яких 
впливає на стилістичні функції та вживання терміна у певному контексті.

Статтю присвячено проблемі співвідношення денототативної та конотативної ін-
формації при перекладі сучасних англомовних науково-технічних текстів українською 
мовою. Денотацію та конотацію розглядали у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні 
лінгвісти і мовознавці як І.А. Стернін, О.В. Лукенчук, Л.О. Рєзніков, О.С. Ахманова, 
Ю.Д. Апресян, В.І. Говердовський, Н.Г. Комлев, Ю.М. Скребнев, Г.В. Колшанський,  
Е. Різель, А.В. Філіпов, І. B. Арнольд. Зокрема, І.А. Стернін вивчав денотацію як спря-
©  Корнєва З.М., Лятіна О.І., 2011
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мований на зовнішній світ об’єктивний зміст, а О.В. Лукенчук розглядав дане явище як 
суму різних сем. О.С. Ахманова розкривала у своїх працях зміст конотації як експресив-
но маркованого макрокомпоненту семантики та продукту оцінного сприйняття і відо-
браження дійсності в процесі номінації. Л.О. Рєзніков зосереджував увагу на чуттєво-
емоційних компонентах конотації. Ю.Д. Апресян у своїх працях вважав конотацію слів 
більш-менш сталою сутністю, що має узуальний характер. В.І. Говердовський наголо-
шував на необхідності трактування конотації як явища колективного, яке має загальний 
для всіх носіїв мови характер. Іншу точку зору висловлював Н.Г. Комлев, який писав 
про залежність обсягу конотації слова-знака у різних людей і на різних етапах розвитку 
суспільства. На думку Ю.М. Скребнева, конотація мовної одиниці, будучи складовою 
частиною її значення (її плану змісту, її десигната), у той самий час є чимось зовнішнім, 
чужорідним власне лексичному значенню, чимось дещо додатковим і стороннім – сво-
єрідним ярликом, прикріпленим до речі, фірмовою етикеткою, шо вказує на місце і час 
виготовлення товару і його вартість. Під конотацією Е. Різель розуміє таку стилістичну 
виразність, яку в спеціальній літературі називають: додатковий зміст, додатковий тон, 
обертон, підтекст, другий план. Усі вище зазначені автори вивчали функціонування дено-
тації та конотації у художньому та публіцистичному дискурсі, у той час як нас цікавить 
співвідношення денототативної та конотативної інформації у науково-технічному тексті. 
Саме з цим і пов’язана актуальність нашої роботи.

мета роботи полягає в аналізі англійських термінів науково-технічного тексту для 
виділення таких базових компонентів їхнього значення як денотація та конотація, а та-
кож у дослідженні особливостей їхнього функціонування.

Інформація як величина векторна і завжди цілеспрямована міститься у всіх скла-
дових тексту і набуває контекстуальної значущості, а повідомлення починає існувати 
самостійно як неізольована інформаційна система, лише в контексті потреб суб’єкта при 
реалізації комунікації. При цьому дана комунікація виконує низку суспільно важливих 
функцій.

Мова як найважливіший системно-структурний організований засіб даної комуніка-
ції, що відбувається шляхом передачі різнотипної інформації, виконує до десятка різних 
функцій, серед яких крім комунікативної, мислетворчої та експресивної, особливе місце 
займає й номінативна функція [5: 8]. 

Саме ця функція на позначення предметів лежить в основі використання мови як 
структурованої системи знаків. Її найповніше репрезентує лексичний рівень мови, сфор-
мований завдяки відображенню позамовної дійсності в структурах головного мозку на 
основі організації ментального лексикону [4: 15]. 

Основною одиницею словникового складу, що представляє лексичний рівень мови, є 
слово, щодо якого в лінгвістиці склалися різнотипні, не досить чіткі міркування. Слово, 
за авторською інтерпретацією дефініцій В.С. Виноградова, проявляє себе при перекладі 
як функціональна єдність, що завдяки знаковим властивостям відзначається нерозрив-
ною єдністю форми, змісту та соціальних умов комунікативного вживання. Визначення 
слова суттєво доповнюється міркуваннями, за якими слово виступає єдністю матеріаль-
ного (звучання) та ідеального (значення), різною мірою необхідними для відтворення 
потреб комунікації [2: 62]. 
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Під значенням слова слідом за Ю.Д. Апресяном ми розуміємо “абстрактну” одини-
цю, ядро, центр парадигми, з притаманною їй сукупністю ознак в усіх її конкретних ре-
алізаціях. На наш погляд, значення слова виступає як низка мінімальних стабільних ко-
мунікативно-релевантних ознак денотата, здатних виконувати смислорозмежовувальні 
функції на послідовно різних засадах семантичної опозиції у мовленні і “породжувати” 
необмежену кількість різних смислів. Мислення виділяє, абстрагує і фіксує лише найре-
левантніші ознаки, які розмежовують численні поняття. Значення є незмінним пунктом, 
розмежувальною ознакою зіставлення об’єктів пізнання. Адже за твердженням філосо-
фів, існує повна тотожність між думкою та її словесним вираженням [1: 102]. 

Текст науково-технічного стилю, в якому засобами передавання інформації виступа-
ють мовні одиниці всіх рівнів, є яскравим прикладом мовленнєвої реалізації інформації 
денотативної, конотативної, соціолокальної, хронологічної і соціокультурної. У свою 
чергу, співвідношення інформації денотативної з інформацією конотативною безпосе-
редньо залежить від взаємовідношення денотації і конотації значення окремих одиниць 
мови [3: 202].

Під денотативним компонентом значення ми розуміємо частину значення знака, яка 
відображає в узагальненій формі предмети і явища позамовної дійсності. Денотативний 
компонент містить у своїй основі поняття, яке характеризує позамовний об’єкт, віднос-
ність до предмета позамовного характеру – це основна риса денотативного компонента 
значення [8: 48]. 

Кожне поняття може супроводжуватися конотацією – тими ознаками, які не вклю-
чаючись у “поняття”, оточують його в мові через певні асоціації –пізнавальні емоційні, 
експресивні, стильові. Тобто комплекс “поняття” слова та “конотація” є “прагматика” – 
функція мовного знака у мовленні [1: 103]. 

Отже, основною функцією конотації, яка виступає експресивно маркованим макро-
компонентом семантики, продуктом оцінного сприйняття і відображення дійсності в 
процесі номінації, є функція впливу [8: 48]. 

Ю.Д. Апресян вважає конотацію слів більш-менш сталою сутністю, що має узу-
альний характер, про що свідчить його зауваження про те, що “конотації повинні запи-
суватися в особливій прагматичній чи конотативній зоні відповідної словникової статті 
і слугувати опорою під час тлумачення таких переносних значень слова, які не мають 
спільних семантичних ознак основним словом” [1: 102]. 

Проаналізувавши різні підходи до виникнення конотацій, ми дійшли висновку, що 
особливу роль у даному випадку відіграють історичні, соціально-культурні, економічні, 
політичниі події та життєвий досвід певної нації. Безперечно, основним джерелом коно-
тацій є потужний розвиток сучасних технологій у техніці та науці, що супроводжується 
не лише введенням нових термінів для позначенння нових явищ, а й виникненням до-
даткових конотативних значень у процесі міжфахової кореляції термінів. 

Розгляд денотативного та конотативного компонентів значення слова у науково-тех-
нічному тексті спонукає нас до ретельного вивчення терміна як основної одиниці даного 
тексту, яка має властивість окрім прямого денотативного значення реалізувати низки до-
даткових конотативних значень і яка схильна до міжфахової кореляції під впливом по-
тужного розвитку сучасних технологій. 
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Терміном може бути будь-яке слово, що визначає певне поняття, це варіант звичайно-
го слова або спеціально створена одиниця, яка має якості неологізма. Термін – це окреме 
слово чи утво рене на базі іменника підрядне словосполучення, що означає професійне 
поняття та призначене для задоволення професій них потреб спілкування у сферах науки, 
техніки, виробничої чи управлінської діяльності [7: 36].

Термін, який конвенційно співвідноситься з поняттям й предметом професійної 
галузі, служить для концентрації, фіксування, збереження та передачі професійної ін-
формації. В.М. Лейчик вважає, що головними функціями, які виконує термін у фаховій 
комунікації, є: 1) номінативна – називання класу спеціальних об’єктів або їхніх ознак; 2) 
сигніфікативна – позначення загального поняття, яке є елементом системи спе ціальних 
понять певної галузі науки чи техніки; 3) комунікативна – тобто передача у часі та про-
сторі фахових знань [7: 36].

Це підтверджується здатністю термінів науково-технічного тексту будувати семан-
тичні поля та утворювати ядерні концепти, які різняться конотативними відтінками зна-
чень у межах певної галузі.

У процесі написання роботи нами було опрацьовано 1900 термінів, які представляли 
2 підмови наукового дискурсу – фізику та біотехнологію. Широке впровадження науко-
вих досягнень зумовило введення фізичної та біотехнологічної термінології у тканину 
науково-технічних текстів. Шляхом суцільної вибірки нами було відібрано 700 фізичних 
термінів і 1200 біотехнологічних термінів, проаналізовано співвідношення денотативної 
та конотативної інформації при відтворенні в мові перекладу, запропоновано способи 
їхнього перекладу українською мовою. 

Терміни галузей фізики та біотехнології, як свідчить наше дослідження, перебува-
ють на різних етапах засвоєння літературною мовою. Одна частина спеціальних слів 
уже засвоєна, а інша лише починає засвоюватися, поповнюючи склад загальновживаної 
лексики. Можна виділити три групи термінів за рівнем засвоєння їх загальнолітератур-
ною мовою: 

1) терміни, що перейшли до складу загальновживаної лексики (aerial – антена, 
apparatus, set, device, machine, vehicle – апарат, nucleus – ядро, valve – клапан); 

2) терміни, що перебувають на первинному етапі процесу детермінологізації, вжи-
ваються в наукових текстах, мові спеціалістів, художній літературі (amino acid – аміно-
кислота, receptor – рецептор, embryo – ембріон, vector – вектор, detector – детектор); 

3) терміни, відомі лише в спеціальній сфері виробництва або певній галузі науки 
(ornithopter – орнітоптер, analyser – аналізатор, cavitation – кавітація).

Різний рівень засвоєння термінологічної лексики літературною мовою засвідчують і 
матеріали словників. Терміни першої групи, що входять до складу загальновживаної лек-
сики, фіксуються у словниках переважно без примітки спец. Друга група репрезентована 
термінами, що вживаються в наукових текстах, мові спеціалістів. Значення деяких термі-
нів розкривається у лінгвістичних словниках із вказівкою на сферу вживання. Значення 
інших термінів подається лише в енциклопедичних словниках, що свідчить про специфі-
ку використання цієї групи термінів. Третя група термінів, яка функціонує у вузькоспе-
ціальній літературі й усному мовленні фахівців у загальномовних словниках або зовсім 
відсутня, або фіксується з відповідною ремаркою (мед., фізіол., ав., архіт.) тощо.
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Входячи до загальномовного вжитку, ці терміни розширюють сферу свого функціо-
нування. Вони включаються в процес образно-переносного вживання. Терміни фізики 
та біотехнологі беруть участь у створенні нових слів-оказіоналізмів з додатковими ко-
нотаціями неологічності: star collapsing – колапсування зірки, collapsed celestial bodies – 
сколапсовані світила, anticollapse – антиколапс. У межах нашого дослідження науково-
технічні терміни у своєму денотативному значенні можуть позначати пристрої, прилади 
(ultracentrifuge – ультрацентрифуга, spectrophotometer – спектрофотометр, video phone 
– відеофон); процеси (depressurization – розгерметизація, crystallization – кристалізація, 
refraction – рефракція); засоби пересування та їхні складові частини (tankette – танкет-
ка); приміщення, будівлі спеціального призначення (rocket launch site – ракетодром).

 Термінолексика на позначення одиниць вимірювання довжини і ваги, простору 
(kilogramme – кілограм, milligramme – міліграм, centimetre антиметр, angstrom – анг-
стрем) репрезентована також переважно в прямому денотативному значенні. 

Дослідивши 700 фізичних термінів, ми здійснили лексико-семантичний, трансфор-
маційний та порівняльний аналізи. Перш за все, ми зробили спробу класифікувати зібра-
ний нами лексикографічний матеріал на підставі лексико-семантичної ознаки, оскільки 
весь термінологічний матеріал закономірно розподіляється на певні семантичні поля, 
до яких належать такі: явище/предмет, речовина, фізична величина, прилад / елемент 
приладу, дія, якість. Найширшою групою, репрезентованою в нашій роботі, виявилися 
одиниці поля явище / предмет, яке нараховує 310 одиниць. Це зумовлюється специфікою 
фізики як природничої науки та її процесуальною структурою. Наступне місце займає 
поле прилад / елемент приладу з 263 одиницями, а далі послідовно розміщуються якість, 
фізична величина та речовина. 

Підмова фізики виявилася багатою на конотативно забарвлені терміни, оскільки зна-
чна кількість термінів даної галузі мають тенденцію “обростати” додатковими конотаці-
ями та активно використовуються іншими галузями з новим значенням. Отже, у підмові 
фізики існують певні ядерні концепти, які, вступаючи у зв’язки з іншими словами, ви-
являють різні конотативні значення та представляють різні галузі наукового знання. 

Доцільно зауважити, що ми відзначили існування певних ядерних концептів у межах 
лексико-семантичних полів обох підмов, які виявляють різні конотативні відтінки зна-
чення. Проілюструємо це явище на прикладі концепту action (дія, робота, поводження, 
ефект / вплив): 

Our topic is action og gases. – Наша тема – дія газів.
Action approach is rather popular in modern sciences. – У сучасних науках досить по-

пулярним є діяльнісний підхід. 
Immediate action is needed. – Ми потребуємо негайних дій.
The article is devoted to the action of the heart. – Статтю присвячено роботі серця. 
We should consider the specific dynamic action of the above mentioned factors. – Нам слід 

брати до уваги специфічний динамічний вплив вищезазначених факторів.
Отже, у даній роботі нами було здійснено спробу проаналізувати співвідношення 

денототативної та конотативної інформації у терміні науково-технічного тексту. Ми ді-
йшли висновку, що денотативний і конотативний макрокомпоненти значення терміна пе-
ребувають у відношенні ієрархічної субпідрядності: у семантиці конкретних слів один з 
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них може функціонувати як її ядро, другий – як периферія. У такому випадку сему можна 
представити як структуру, що характеризується певними відношеннями між її денота-
тивною і конотативною частинами. Денотативний і конотативний зміст, кожен окремо, 
– це система мікрокомпонентів, або сем.
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іЗ СПоСтЕрЕжЕнЬ над ФонЕтичними оСоБЛивоСтЯми  
говірКи СЕЛа Богдан рахівСЬКого району  

ЗаКарПатСЬКої оБЛаСті

Статтю присвячено розгляду характерних фонетичних особливостей гуцульської 
діалектної системи села Богдан Рахівського району Закарпатської області. Проводимо 
аналіз фонетичних рис говірки в аспекті історії розвитку досліджуваних явищ. 

Ключові слова: діалектна система, гуцульська говірка, фонетична опозиція.
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей гуцульской диалек-

тной системы села Богдан Раховского района Закарпатской области. Проводим анализ 
фонетических особенностей говора в аспекте истории развития исследуемых явлений. 

Ключевые слова: диалектная система, гуцульский говор, фонетическая оппозиция.
This article examines specific phonetic features of Hutsul dialect of the village of Bogdan 

Rakhivsky Transcarpathian region. 
Key words: dialect system, Hutsul speech, phonemic opposition.

Питання системного аналізу сучасного стану і функціонування діалектних систем у 
зоні Карпат і нині є одним з актуальних завдань української і слов’янської діалектології. 
Предметом особливої уваги українських і зарубіжних учених на сьогодні залишаються 
говірки Гуцульщини, їх системний опис, в тому числі і на фонетичному рівні.

Фонетичні особливості гуцульських говірок вивчалися протягом більш ніж століт-
нього періоду багатьма лінгвістами, були предметом особливої уваги, зокрема І. Г. Верх-
ратського, І. А. Панькевича, Б. В. Кобилянського, К. Ф. Германа, Б. К. Галаса, М. П. Ле-
сюка. Гуцульські говірки в ареалогічному аспекті досліджувалися польськими і сло-
вацькими діалектологами, окремими ареалами вони представлені на численних картах 
ІІ тому АУМ [1], картах ЗЛА [28] і КДА [18]. Велике значення для аналізу їх генези і 
розвитку мають праці угорських і румунських славістів [20; 29]. 

Об’єктом спостережень у нашій роботі є гуцульська говірка села Богдан Рахівського 
району Закаратської області [24: 524–525]. Аудіозаписи діалектного мовлення, здійснені 
у говірці у 2010 році, засвідчили послідовне і системне збереження у її структурі ар-
хаїчних рис, історичних фонетичних змін, що відбувалися у мові гуцулів Закарпаття і 
Карпатського регіону в цілому протягом більш ніж тисячолітньої історії. 

У структурі наголошеного фонетичного складу говірки виділяємо 7 вокалів: а, о, у, 
ие, і, е, еа. Прикладами фонетичних протиставлень можуть служити опозиції у складі 
лексем: лиев (лив), лев (лев), лав (від лава); ж’еар (жар), жиер (жир), жер (від жерти); пиер 
(пир), пер (від перти). Наголошений голосний ие різної етимології у мовленні інформато-
рів є переважаючим, має ширшу артикуляцію, порівняно з варіантом и: ‘жието, ‘жиенка, 
©  Юсікова О.В., 2011
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сиер, сиен, ‘миетисі, ‘виедіти, ‘д’иети, то’дие, і’миети, ко’лие. Функціонування голосно-
го ие є, за спостереженнями діалектологів, типовою особливістю гуцульської діалектної 
системи [6: 27]. У ненаголошеному вокалізмі нині функціонують вокали: а, о, у, і, и, 
еи. Прикладами фонетичного протиставлення можуть служити опозиції у складі лексем: 
гри’би і греи’би (від гребти); ‘вімеити (від вимести) і ‘вімити (від вимити), ‘вілеити (від 
вилетіти) і ‘вілити (від вилити). 

У складі консонантної системи досліджуваної говірки нині можна виділити приголо-
сні: б, п, в, ў, м; пом’якшені губні функціонують перед і; ґ, г, к, х; пом’якшені задньоязи-
кові функціонують перед і; ф, д, д’, ж, ж’, ш, ш’, ч, ч’, з, з’, л, л’ (середній препалаталь-
ний), н, н’, р, р’, c, с’, т, т’, й, нескладовий ı, ц, пом’якшений ц’ функціонує перед і, дз, 
дз’, дж. Збирачі матеріалів до ЗЛА зазначили функціонування у консонантному складі 
говірки м’якого приголосного дж’ [23]. 

На місці давніх *ě, *е у говірці засвідчені рефлекси і у новозакритих складах, на-
приклад: ш’іс’надц’ат’, ‘корін’, пл’ін (полон), л’іс, сн’іг, ‘рем’ін’; рефлекси е, еа, напри-
клад: лен, ‘цеаго, сер’ветку, ў’мерли. У ненаголошеній позиції функціонує континуант еи, 
про що свідчить зафіксовані аудіозаписом фонетичні варіанти лексем, наприклад: сеи’л’і, 
неи досп’і’вайе, неи’ма, жеи’вемо, преик’расно, неи’в’істкоў, теи’пер, на Веи’лиекден’. У 
випадку, коли вокал походить від *е, нами зафіксоване збереження у фонетичній сис-
темі досліджуваної говірки твердості вимови у деяких словоформах передньоязикових 
приголосних, шиплячих і л перед голосним е, наприклад: лен, ‘семий, у ‘неаго, в ‘неаму, 
чер’н’ік’і, ‘ш’есдес’ат ‘шестого, у’чера. Це явище зафіксоване і у перехідних гуцуль-
сько-покутських говірках [22: 279]. У наведених словоформах не відбулося переходу е в 
о, бо передньоязикові приголосні і л у гуцульських говірках, як твердять історики мови, 
стверділи раніше, ніж почався перехід е в о [6: 202]. Форма у ‘него з е властива, як свід-
чить АУМ [1: К. 208], більшій частині південно-західних говорів. Учені відзначали це 
явище як характерне для пам’яток давньоукраїнської мови [7: 32]. 

Рисою глибокої давнини, засвідченою пам’ятками давньоукраїнської мови, є систем-
не функціонування у досліджуваній говірці на початку слів архаїчних займенникових 
форм з рефлексацією етимологічного *е без протези н, що відтворює явище періоду дав-
ньоруської доби ще до злиття прийменників вън, сън, кън і давніх форм займенників [3: 
159], наприклад: ‘уна, ‘йуна, ‘йего, ‘йейі, форми з протезою вживаються у говірці рідше: 
у ‘него, в ‘нему. 

Рефлексом *о у новозакритому складі послідовно виступає голосний і, наприклад: 
гід (‘божий г’ід), ‘к’ін’ми, у деяких лексемах – уо: вуоз, свуй. і на місці етимологічного *о 
відрізняє досліджувану говірку від тих гуцульських говірок, де *о може давати и, напри-
клад: вин, пид, пи’ш’оў, вик’но [22: 276]. У гуцульських говірках північної Буковини кон-
тинуантом *о, зокрема, у закритих складах є голосний иы [6: 195]. Вокал ы як континуант 
*о, крім гуцульських говірок Буковини, присутній і у фонетичній системі закарпатських 
говірок [8: 125, 190]. У фонетичній структурі досліджуваної говірки нами не виявлено 
голосного ы. Ця риса є типовою для вокальної системи гуцульських говірок Рахівщини. 
Так, зокрема, описуючи гуцульські говірки на території Закарпаття, Б. Кобилянський за-
значав: “щодо задньої артикуляції старого ы, то гуцули не входять тут у рахунок” [19: 6]. 
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У говірці села Богдан ненаголошений етимологічний *о у позиції перед складом з 
наступним наголошеним а рефлексує як о: ко’лач, бо’гато, бо’гацтво. Ця риса об’єднує 
досліджувану говірку з більшістю південно-західних, як засвідчує карта № 59 II тому 
АУМу [1: К. 59]. Перед голосними високого піднесення і і у у досліджуваній говірці 
спостерігаємо у попередньому складі наближення о до у: соу’б’і, су’б’і, ку’жух. Однією 
з найдавніших рис, що системно збереглася у вокалізмі досліджуваної говірки, є рефлек-
сація *ę, а також *а після м’яких приголосних, зокрема і м’яких шиплячих як еи і еа, як у 
кореневих, так і у суфіксальних морфемах, наприклад: м’н’есо, з’ет’, с’в’ето, п’р’ежу, 
за’т’ег, у’с’ек’і, вів’ч’ер, ко’ш’ера, п’е’т’ірко, ‘ш’епка, ‘ж’ели (жали), ‘т’егнеи, ‘т’егут’ 
(тягнуть), завйе’зати, два’нац’:ет’, ‘м’іс’ец’, ‘д’екувати,’йагн’ета, дів’ч’ета; вз’еў, 
г’ремн’е (гримлять), сплав’л’ели; у флексіях іменників: Го’верл’е, пше’ниц’е, ‘палиц’е 
зем’ле; ‘тел’е,’йегн’е, ‘п’ір’е, цибу’лин’е; у коренях після приголосного *j: ‘йегн’е, 
йей’це, бур’йен. Рідше у зазначених позиціях вжиті форми з більш високими контиту-
антами и і і – ж’і’л’у (жалю), деревйі’н’і, дер’жити, зам’і’шити. Рефлексація еи була 
системно виявлена дослідниками переважно в південній частині гуцульського говору 
[21: 101]. У досліджуваній говірці як діалектній системі цього регіону рефлекс еи є пере-
важаючим, на відміну від перехідної гуцульсько-покутської зони, західної частини буко-
винських говірок, де домінує рефлекс і [22: 277; 6: 269]. Ще І. А. Панькевич зазначав, що 
південно-карпатську область разом з Гуцульщиною охоплює рефлекс *а, що в кількох 
випадках переходить у вузьке е, так як е з *ę: йейце, пйений, вод’енка, вівч’ер, та “м’яких 
а пнів жіночого роду”: черешн’е, шабл’е, газдин’е, по шиплячих: ж’еба, ш’епка, ч’ес [30: 
80]. За даними КДА рефлексом *ę у різних позиціях у гуцульських говірках Рахівщини 
послідовно виступає е [18: К.: 1, 2, 3, 10]. Карта № 47 II тому АУМу [1: К. 47], яка відо-
бражає рефлекси *ę в кінцевому наголошеному складі, зокрема у словоформах йаг’н’е, 
ло’ше, показує, що говірки села Богдан, і далі на північ до сіл Кваси, Ясеня перебувають 
в ареалі континуанта е, що підтверджують і сьогочасні спостереження. 

Серед учених, загалом, не було одностайності у потрактуванні е-континуації, що є 
вагомим фактором в історії розвитку не лише української, а і слов’янської вокальної сис-
теми в цілому [17: 38; 13: 42; 9: 50; 10: 57;12: 295; 33: 120, 144-145; 25: 223]. 

Ми відзначаємо і функціонування е у кінці слів після м’яких приголосних у збірних 
іменниках: ве’сіл’е, з’б’іж’е, ко’л’іс’е, ко’лос’е, ‘к’іс’е, на’с’ин’е, ‘лист’е. У потракту-
ванні цього явища М. А. Жовтобрюх [11: 20], К. Ф. Герман [6: 39], С. П. Бевзенко [4: 59] 
надали перевагу безпосередній е-рефлексації, зокрема виходячи з матеріалів буковин-
сько-молдавських грамот XIV–XV ст.ст., де послідовно вжиті закінчення е. С. П. Бев-
зенко пізніше відійшов від цього погляду і пов’язував це явище з перезвуком а – е, тобто 
вважав його більш пізнім [2: 188–193.]. Ці форми зафіксовано і пам’ятками української 
мови XIV–XV ст.ст. [7: 31], вони є характерними загалом для гуцульського, покутського, 
наддністрянського (опільського) говорів. 

На карті № 41 АУМу [1: К. 41] ми бачимо, що архаїчне явище рефлексації *ę як е 
утворює один ареал, що розмежовує гуцульський і закарпатський говори. Функціону-
вання рефлексів *ę як а, на відміну від типової для гуцулів рефлексації *ę як е, и, учені 
вважають проявами перехідності діалектної системи, яка перебуває на території умов-
ного поділу між гуцульським і закарпатським говорами [32: 4]. Досліджувана говірка, 
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на відміну від говірок сіл Рахівського району, що розташовані далі на північ від Богдана 
вздовж Чорної Тиси – до сіл Кваси і Ясеня, за матеріалами карти № 42 [1: К. 42], не нале-
жить до ареалу е рефлексації *ę у лексемі ‘міс’ец’. За нашими спостереженнями, це яви-
ще характерне і для досліджуваної діалектної системи. Приголосні у говірці послідовно 
зберігають м’якість вимови перед рефлексами *ę і *а, в той час як перед рефлексами 
етимологічного і секундарного е вони стверділи. 

 Серед фонетичних особливостей досліджуваної говірки відзначимо і вживання на 
місті *і фонеми и на початку слів, напр.: по ‘иншому, и’накше, иг’ла, и’дут. Ця риса, як 
засвідчує карта № 158 АУМу [1: К. 158], об’єднує гуцульські говірки Рахівщини з За-
карпатськими говірками в один ареал. Загалом на місці *і у говірці, як правило, функці-
онує и, рідше е, наприклад: ‘кедати, ‘бели (били), д’и’т’ина, ‘с’ието, ‘н’иева, ‘р’иенути. 
Для досліджуваної діалектної системи, як і для гуцульських говірок Косівського (захід-
на частина) і Верховинського районів Івано-Франківської області властиве збереження 
м’якості передньоязикових приголосних д’, т’, н’ перед голосним и, що походить з *і. 

 На місці *ь після л і р простежуємо у деяких лексемах і давні українські форми з 
фонемами и (під наголосом – ие), наприклад: гли’тати, бли’ха, д’риева (функціонує і 
форма в д’ревах), ‘лиежков, ‘лиежки (спорадично вжита форма ‘лежки). Ця риса, за свід-
ченнями карт № 66–70 АУМу [1: К. 66–70], об’єднує в один ареал гуцульські, бойківські 
і частину буковинсько-покутських говірок. Як показує карта № 406 АУМу [1: К. 406], 
говірка села Богдан перебуває у центрі мікроареалу функціонування лексеми блиха. 

 Фіксуємо і збереження давньої м’якості приголосного р’, у більшості випадків – у 
кінці слів і складів, наприклад: ко’ш’еир’, в’ів’ч’еир’, ско’тар’ка, те’пер’, знахар’’ки. На 
Покутті, у гуцульських говірках на території Румунії учені також констатували історич-
ну м’якість р’ у цих позиціях [22: 280, 29: 25]. Досліджуваній говірці властиве ствердіння 
кінцевого ц, наприклад, в іменниках: моло’дец, ‘чистиц:е, холо’дец, явище відзначене 
також і у говірках Покуття [22: 279].

 Архаїчною рисою є збереження у складі консонантизму досліджуваної діалектної 
системи м’якості приголосних ж’, ш’, ч’. М’які шиплячі представлені перед голосни-
ми переднього ряду, наприклад: у досліджуваній говірці: дер’ж’ек, в’ів’ч’ер, ‘мач’енка 
(страва), куле’ш’ір (палиця, щоб мішати куліш). Фонетичне чергування м’яких і твер-
дих шиплячих засвідчене у говірці перед фонемою ие різної етимології, наприклад: 
жиети (жити) – ж’иети (жати), жиер (жир) – ж’иер (жар). Для порівняння, залежність 
твердості–м’якості попередніх шиплячих від етимології наступного голосного, але лише 
під наголосом, простежена і на матеріалі західно-поліських говірок А. М. Залеським, зо-
крема перед е з *е, *ь шиплячі тверді, перед е з *а, *ę – м’які [15: 53]. Учені звертали 
увагу на подібну кореляцію і у частині буковинсько-покутських і гуцульських говірок, 
розміщених на схід від Черемошу [14: 21; 32: 280]. Для порівняння, позиційна кореляція 
шиплячих перед рефлексами *а залежно від наголосу була простежена і у західно-по-
ліських говірках [15: 57]. 

 Реліктовим явищем у фонетичній системі говірки є вживання особових форм дієслів 
зі збереженням давнього інтервокального *j, що не змінюється на в, наприклад: жи’йу, 
жи’йеш. 

Характерною давньою особливістю син тагматичної фонетики південо-західних го-
ворів, яка системно представлена у досліджуваній говірці, є явище синкопи – зникнення 
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у мовному потоці як деяких глухих приголосних, так і ненаголошених голосних, напри-
клад: у займенниках: вно, вна, мн’а, го (його), ‘к’іко, с’к’іко (скільки); у формах дієслів: 
ка, кае, кау (без ж), кайе, кайут, мош, тр’а (треба), ‘зара (зараз); прийменниково-імен-
никових формах: д моло’д’і. [6: 250]. Це явище є системним як для гуцульських говірок, 
так і для говірок Буковини і Покуття [6: 250; 21: 285]. 

 Приголосний к’ функціонує замість т’ перед голосними переднього ряду, у бага-
тьох лексемах, наприклад: ’к’істо (паралельно вживаною є форма ‘т’істо), ск’і’на, на 
с’тк’інц’і, ‘к’ешко (тяжко), ‘к’іло (тіло), ‘к’ежк’і, кл’ек (від ґл’еґ). Це відбувається лише 
у випадках походження наступних після приголосних вокалів від давніх передньорядних 
голосних. Ця риса об’єднує досліджувану говірку в окремий ареал з іншими гуцуль-
ськими, за спостереженнями І. Верхратського – з частиною наддністрянських [5: 24], 
і покутсько-буковинськими говірками. У гуцульських говірках Північної Буковини ця 
риса охоплює ширше коло лексем, де зміна т на к може відбуватися і перед голосними 
заднього ряду та у кінці слова [6: 217]. Відсутність вимови т’ як к’ (‘к’ешко) може свід-
чити, на думку дослідників, про функціонування діалектної системи у зоні гуцульсько-
закарпатської перехідності [31: 4]. 

 Архаїчною особливістю дієслівної системи досліджуваної говірки є послідовне вжи-
вання твердого т у дієслівних формах 3 особи множини, наприклад: ‘ходет, ви’ходет, 
сну’йут, в’і’купуйут, п’робу’йут, кла’дут, ‘мийут, закла’дайут. Непослідовно, але ця 
форма простежена і у дієсловах 3 особи однини: се на’родит. Кінцевий твердий т у 
формах 3 особи множини дієслів ще М. Смотрицький вважав нормою південно-захід-
них говірок [26: 62]. Більшість учених наполягали на фонетичній версії ствердіння т, на 
відміну від морфологічного підходу до вирішення цього питання [3: 278–279; 27: 135]. 
Для говірки с. Богдан характерним є також функціонування дієслів 3 особи множини 
без частки ть зі звуженим е, рідше і, а (у дієсловах ІІ відміни), наприклад: сп’е (сплять): 
ст’ройе, шо там сп’е (про будівництво приміщення для ночівлі на полонині), а ок’ремо 
ст’ройе, де ‘ц’ід’е (про будівництво робочого приміщення на полонині), що є наслідком 
збереження давніх дієслівних форм 3 особи множини дієслів. Форми без кінцевого т, як 
засвідчує карта № 242 АУМу [1: К. 242], властиві крім гуцульських, і буковинсько-по-
кутським говіркам. У досліджуваній діалектній системі простежуємо також вживання 
дієслів 3 особи однини без т: за’вод’е, в’і’вод’е. 

 У префіксі ви- у говірці села Богдан, що підтверджено і у відповідях на питання 
Програми ЗЛА [23], у переважній більшості випадків збережена вимова в’і-, наприклад: 
‘в’ікопайут, ‘в’ізвали, ‘в’імуруйу, ‘в’іроблено, ‘в’ігребе, в’іби’райете, ‘в’інесут’, ‘в’ішла, 
‘в’івела, ‘в’іл’ечила, в’і’ходет, в’і’воз’ет’, в’і’вожуйут. Карта № 18 II тому АУМу [1: 
К.18] засвідчує, що у говірці села Богдан функціонує префікса ві-, що об’єднує її з гу-
цульськими говірками сіл Кваси, Ясеня Рахівського району Закарпатської області, Би-
стриця Надвірнянського району Івано-Франківської області. Сьогоденні спостерження 
показали, що ця риса є поширеною і у інших говірках Рахівського району і об’єднує їх з 
буковинсько-покутськими і наддністрянськими говірками [6: 58, 316; 22: 278]. 

 У досліджуваній діалектній системі простежуємо функціонування н у словах: 
м’н’есо, ‘памн’ет’, г’ремн’е, сім’н’а, у сім’н’і, що, як відомо, є наслідком асиміляції дав-
нього інтервокального *j носовим приголосним м. 
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Явище метатези спостерігаємо у словоформі колоплі. 
 Спостереження над фонетичною системою говірки села Богдан Рахівського району 

Закарпатської області показали, що у її структурі представлені типові особливості гу-
цульських говірок, риси, що розмежовують гуцульський і закарпатський говори, певні 
особливості, що відрізняють гуцульські говірки Рахівщини від гуцульських говірок Бу-
ковини і Покуття. Збереження у мовленні мешканців села архаїчних фонетичних особли-
востей пов’язане зі змінами глибокої давнини в історії українського мовного простору, 
відтворює неповторність мовного колориту досліджуваної діалектної системи. 
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ПорівнЯЛЬна хараКтЕриСтиКа СтаЛих  
діЄСЛівно-імЕнниКових СЛовоСПоЛучЕнЬ аСПЕКтуаЛЬних 
КЛаСів доСЯгнЕннЯ та виКонаннЯ: КорПуСнЕ доСЛіджЕннЯ

У статті розглядається аспектуальна класифікація сталих дієслівно-іменникових 
словосполучень, фокусуючи увагу на порівнянні двох аспектуальних категорій – досягнен-
ня та виконання. Обидва класи позначають граничні дії, проте різняться у тривалості 
цих дій. Досягнення визначено як моментативи, тоді як виконання – це кульмінативні 
процеси. Помітна схожість цих двох аспектуальних категорій, а також численні при-
клади вживання досягнень у тривалих часах спонукали лінгвістів до їх ототожнення. 
Однак аналіз прикладів із Британського національного корпусу засвідчує протилежне. 

Ключові слова: аспектуальна класифікація, досягнення, виконання, граничність, ін-
крементальна тема. 

Статья рассматривает аспектуальную классификацию устойчивых глагольно-суб-
стантивных словосочетаний, фокусируя внимание на сравнительной характеристике 
достижений и выполнений. Оба класса обозначают предельные действия, но отли-
чаются длительностью этих действий. Достижения определены как моментативы, 
тогда как выполнения – это кульминативные процессы. Заметная схожесть этих двух 
аспектуальних категорий, а также многочисленные примеры употребления достиже-
ний в длительных временах побудили лингвистов к их отождествлению. Однако ана-
лиз примеров из Британского национального корпуса показывает, что это две разные 
аспектуальные категории. 

Ключевые слова: аспектуальная классификация, достижения, выполнения, предель-
ность, инкрементальная тема. 
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The paper is concerned with the aspectual classification of fixed verbo-nominal phrases 
which mean achievements, accomplishments, activities, states, and semelfactives, focusing 
particular attention on the achievements and accomplishments. Achievements, denoting in-
stantaneous events cannot be used in progressive tenses by definition though the examples from 
the British national corpus testify the opposite. This motivated some linguists to combine them 
into one aspectual category. The study shows that despite their obvious similarity, accomplish-
ments and achievements vary in many respects and constitute two different aspectual classes. 

Key words: aspectual classification, achievements, accomplishments, telicity, incremental 
theme.

  
Сталі дієслівно-іменникові словосполучення (СДІС) типу to make a suggestion, to take 

a walk, to give a look посідають особливе місце серед номінативних засобів сучасної ан-
глійської мови як високочастотні, продуктивні одиниці. Чимало досліджень присвячено 
вивченню їх аспектуальних значень, зокрема у порівнянні із корелятивними дієсловами 
(Огоновська О.В. [1], Тронь А.А., [2] Traggot E. [10] Особливу увагу привертає аспекту-
альна класифікація СДІС на чотири канонічні Вендлерівські класи – досягнення, вико-
нання, діяльності та стативи. Класифікація З. Вендлера базується на таких антонімічних 
парах як динамічність/статичність, тривалість/миттєвість, граничність/не граничність 
(Таблиця 1). 

Таблиця 1. 
Аспектуальна класифікація дієслів З. Вендлера [11: 143 – 160]

Aspectual class [+/-telic] [+/-dynamic] [+/-durative] Examples

Achievements + + - to reach, to spot, to find 

Accomplishments + + + to run a mile, to walk to 
school, to draw a circle 

Activities - + + to run, to draw, to push 
a cart 

States - - + to love, to believe, to 
know

Як видно із прикладів запропонованих автором дана класифікація виходить за межі 
одного дієслова і сягає предиката. Так, наприклад, дієслово draw як монолексемна оди-
ниця належить до категорії діяльності, а як предикат draw a circle – до класу виконання. 
Проблема Вендлерівської класифікації полягає у виборі критеріїв: ознака [+/-telic] не 
може бути характеристикою дієслів, оскільки граничність в англійській мові визнача-
ється на рівні словосполучення, а часом і цілого речення. СДІС, маючи структуру пред-
икатів (V + vN/N), не мали б, на перший погляд, становити труднощів у поділі на аспек-
туальні класи і ознака [+/-telic] мала б бути абсолютно аплікативною і визначальною у 
їх характеристиці. Проте незважаючи на свою аналітичну будову, СДІС функціонують у 
мові як синтетичні дієслова і, як було спостережено, граничність їх часто визначається 
не всередині самої конструкції, а її прямим додатком, який у цьому випадку виступає ін-
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крементальною темою1¹. Така невідповідність між формою і функціонуванням СДІС не 
могла не відобразитися у підборі критеріїв для їх аспектуальної класифікації – СДІС кла-
сифікуємо за принципом аспектуальної класифікації дієслів, а не дієслівних фраз/пред-
икатів. Аплікативною у цьому випадку є аспектуальна класифікація дієслів С. Ротстайн, 
в основі якої лежать два критерії:  1) наявність складної внутрішньої будови [+/-stages] 
та 2) здатність позначати зміну, тобто досягнення кульмінативної точки, перехід у новий 
стан [+/-change] (Таблиця 2). 

Таблиця 2. 
Аспектуальна класифікація дієслів С. Ротстайн [8: 45]

Verb classes [+/- stages] [+/-change] Examples

Achievement - + to spot, to find

Accomplishment + + to write, to read

Activity + - to push, to run

State - - to love, to believe

Різниця між дієсловами діяльності та виконання, яка завжди була наріжним каме-
нем у всіх аспектуальних класифікаціях, полягає у тому, що деякі дієслова валентні до 
інкрементальних додатків у той час як інші ні. Для прикладу розглянемо два дієслова to 
eat та to push. Прямий додаток дієслова to eat (наприклад an apple) виконує семантичну 
роль інкрементальної теми і дозволяє побудову омоморфного зв’язку із даним дієсловом 
за принципом міреологічної теорії (частина від цілого) М. Кріфки [7]. Такий предикат (to 
eat an apple) є граничним, оскільки має семантично вбудовану кульмінативну точку, якої 
буде досягнуто, коли все яблуко буде спожито. Прямий додаток дієслова to push (напри-
клад a cart) не зазнає якісних змін під впливом дієслова, а відтак і не дозволяє побудову 
з ним інкрементального зв’язку. Зважаючи на той факт, що дієслово to eat  у поєднанні із 
прямим додатком утворює граничний предикат, воно має ознаку [+change] і належить до 
класу виконання, тоді як дієслово to push, утворюючи неграничні конструкції, марковано 
[-change] і класифіковано як виконання. 

Аналізуючи аспектуальні характеристики СДІС спостережено, що за своєю категорі-
альною семантикою вони репрезентують п’ять аспектуальних класів: досягнення, вико-
нання, діяльності, стативи та семельфактиви. А відтак, два критерії виведені С. Ротстайн 
не є достатніми для виділення п’яти аспектуальних класів. Аспектуальна класифікація 
СДІС, запропонована у цьому дослідженні, є синтезом класифікацій З. Вендлера та  
С. Ротстайн і базується на таких критеріях як динамічність/статичність [+/-dynamic], змі-

1 Термін «інкрементальна тема» запропонований Д. Дауті [5] як протороль паціенса, який вступає 
в омоморфний зв’язок із дією, позначеною дієсловом, і надає цій дії граничного значення, оскільки 
кульмінація настане тоді, коли інкрементальна тема крок за кроком вичерпає себе. Так, наприклад, 
у реченні I was giving the chimney a quick sweep (BNC AM5 1145) прямий додаток (the chimney) кон-
струкції to give a sweep (і непрямий додаток дієслова to give), який переймає на себе функцію інкре-
ментальної теми, надає дії, вираженій цією конструкцією, граничного значення: дія має семантично 
вбудовану кульмінативну точку, яка буде досягнута, коли весь димохід (the chimney) буде почищено.
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на стану [+/-change], наявність складної внутрішньої структури [+/-stages], а також мож-
ливість (або резистентність) до сумування в одну дію [+/-S-cummulative] (Таблиця 3). 

Таблиця 3. 
Аспектуальна класифікація СДІС 

Aspectual 
class

[+/-change] [+/-stages] [+/-  
S-cummu-
lative]

[+/- 
dynamic]

Examples 

Achieve-
ments 

+ - - + to take a departure, 
to make an arrival,
to make a discovery

Accom-
plishments

+ + - + to do a test,
to do translation,
to give a sweep

Activities - + + + to have a run,
to have a drive,
to do writing 

States - - + - to keep balance,
to have a belief,
to have a desire

Semelfac-
tives 

- - + + to make a dash,
to give a crack,
to take a glimpse

Ознака [+\- stages] у значній мірі співвідноситься із критеріями [+/- dynamic] та [+/- 
durative], запропонованими З. Вендлером, оскільки допомагає відрізнити стативи (states) 
від дій (events), а також миттєві дії від тривалих. Предикати з ознакою [+stages] (пред-
икати категорії діяльності та виконання) мають складну внутрішню структуру: склада-
ються із стадій (фаз), а відтак вживаються у тривалих часах. Досягнення, позначаючи 
миттєві дії, не можуть містити стадій за визначенням. Стативи позначають однорідну 
(гомогенну) дію на кожному етапі її здійснення, що унеможливлює визначення стадій у 
їх внутрішній структурі, вони не передбачають ні зміни, ні динаміки: якщо а є моментом 
дії предиката Е, а а’ є стадією Е, тоді за визначенням стативів а = а’ = E. 

Ознака [+change] характеризує предикати, які передбачають зміну стану, тобто до-
сягнення кульмінативної точки – це предикати досягнення та виконання. Таке трактуван-
ня зміни як передумови граничності предиката належить С. Ротстайн [8, 154 – 156; 7, 44] 
і значно відрізняється від класичного визначення даного Д. Дауті, в основі якого лежить 
твердження про те, що всі динамічні предикати передбачають зміну стану: для предика-
тів категорії діяльності, які є не граничними, – це зміна (чергування) стадій [5: 168]. У 
цьому дослідженні дотримуємося визначення зміни даного С. Ротстайн і на основі цього 
класифікуємо предикати категорії діяльності як [-change]. 

Ознака [+/- S-cummulative] є визначальною для виділення семельфактивів як 
окремого аспектуального класу СДІС та їх монолексемних дієслівних еквівалентів. 
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S-кумулятивність – це операція сумування, яка є аплікативною для дієслів та предикатів, 
що не передбачають зміни стану.  Дві дії предиката/дієслова можна сумувати в одну дію 
лише за умови, що вони є темпорально прилеглими [9: 188] – репрезентують ланцюг 
послідовних дій без розривів, у якому кінцева точка першої дії є початком наступної. 
Ознака [+ change] унеможливлює таку закономірність, тому що, за визначенням Кампа, 
після дії, що позначає зміну від а до а, за умови однакового складу учасників, не може 
слідувати така ж сама зміна без попереднього повернення від а до а [8: 47]: ми не можемо 
прибувати (arrive) з точки А в точку Б кілька разів без попередньго повернення в точку 
А. З цього випливає, що предикати та дієслова категорії досягнення і виконання є резис-
тентними до ознаки [+/- S-cummulative], тоді як стативи, семельфактиви та діяльності 
можуть бути зібрані операцією сумування в одну дію.

СДІС категорії досягнення характеризуються  як миттєві дії [-stages], що логічно ви-
ключає можливість їх вживання у тривалих часах, однак аналіз вибірки із Британського 
національного корпусу засвідчує протилежне:

Even previously committed invertebrate labs like Alkon’s Hermissenda group were making 
the switch.(BNC G14 891)

Miss Honey, meanwhile, was making another decision. (BNC CH14 1179)
Це наштовхує на думку, що можливо досягнення справді можна класифікувати як 

виконання, а точніше як «приховані виконання» (concealed accomplishments)  за термі-
нологією Г. Феркьоля [9: 46]. Обгрунтувавши принцип аспекуальної класифікації СДІС, 
дане дослідження має на меті проаналізувати ці два аспектуальні класи, зосереджуючись 
як на спільних так і відмінних характеристиках, що свідчать про неправомірність ото-
тожнення цих двох аспектуальних категорій. 

СДІС категорії виконання позначають граничні процеси, тобто процеси із кульміна-
тивною точкою (Become event). Процесуальний компонент, графічно репрезентований 
ознакою [+stages] поєднює їх із аспектуальним класом діяльності і пояснює можливість 
вживання їх у тривалих часах. Наявність граничної точки передбачає зміну [+change] – 
перехід дії у інший стан при досягненні кульмінації. Ця властивість зближує їх із досяг-
неннями. При формі множини іменного компонента виконання переходять в категорію 
діяльності і набувають неграничного значення. Категорія виконання представлена серед 
СДІС такими конструкціями як to give a report, to take a walk, to give a sweep, to do a 
dance, to do the writing of:

The Honorary Secretary read the Minutes of the previous BGM and gave a report of the 
Committee’s activities over the past two years. (BNC HWC 211)

СДІС категорії досягнення є найчисельнішим аспектуальним класом СДІС. Досяг-
нення визначаємо як миттєві зміни від а до ¬а. Ця аспектуальна категорія широко пред-
ставлена усіма типами СДІС, за винятком тих, що утворені дієслівним оператором keep:

to make a switch, to take a departure, to give an answer, to take notice, to have a fall. 
The priest, silently bowing farewell, unnoticed, also took his departure. (BNC APM 616)
Keep – це широкозначне дієслово продовженого стану, воно реалізує значення про-

довження дії, стану [3: 138], а відтак не може позначати миттєвих змін за визначенням. 
Особливу привертають конструкції типу to have a dip, to have a fall, to have a decease, 
корелятивні дієслова яких позначають миттєві дії: to dip, to fall, to decease. Дієслівний 
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оператор have виражає загальне значення статичності, поєднуючись із іменниками так 
званої «миттєвої семантики» набуває значення «миттєвого стану», тривалість якого на-
стільки мізерна, що ми не можемо виділити їх як виконання, а лише як досягнення:

‘Little Emily had a fall against her chair which cut her forehead; but thank God! she was 
no worse. (BNC ACA 443)

Д. Дауті зазначає, що виконання, зважаючи на процесуальну сему у їх структурі, від-
повідають формулі (а): x – Ped in a time ENTAILS x was Ping during a time [9: 40], іншими 
словами, темпоральна адвербіалія in a time, вживаючись із виконаннями, означає, що дія 
позначена предикатом чи дієсловом відбувалася протягом того часу. Із досягненнями зна-
чення зміюється: in a time у цьому випадку лексикалізує кульмінативну точку дії:

She did a test in an hour. → [she was doing a test during an hour]
She made a try in an hour ≠ [she was making a try during an hour]
She took a departure in an hour ≠ [she was taking departure during an hour].
Цю ж закономірність спостерігаємо і у випадку тривалого часу: у реченні «We are 

doing a test in an hour» in an hour позначає 1) початок дії або 2) час тривалості дії, тоді 
як у реченнях «we are taking departure in an hour, we are making discovery in an hour» ця 
адвербіалія темпорально локалізує кінцеву точку дії. С. Ротстайн [9: 44]також робить 
спостереження, що досягнення у прогресиві (при нефуторальному значенні прогресива) 
відповідають словосполученню “be about to”, тоді як виконання такої відповідності не 
допускають:

The vase is falling = the vase is about to fall.
We are making a decision = we are about to make a decision.
We are doing a test ≠ we are about to do a test. 
Пояснення цього явища знаходимо у С. Ротстайн, котра припускає, що тривалі досяг-

нення це «похідні (або абстрактні) виконання» (derived (abstract) accomplishments), що 
протиставляються лексичним виконанням типу to do a test, to give a report. «Похідні ви-
конання» утворені врезультаті аспектуального зсуву (aspectual shift operation), що зумов-
лений вживанням тривалого часу. Принцип аспектуального зсуву подано у формулі (б):

(б) SHIFT (VPpunctual): λe. (BECOME) (e) → λe. e¹e² [e = s(e¹ e²) ^ (DO(a)) e¹ ^ 
(BECOME (P)) e² ^ CUL (E) = e² [9: 46]

За цією формулою «похідні виконання» є множиною дій λe, які є сумою компонента 
дії e¹, лексичні особливості якого не зазначені, і кульмінативної точки e², яка, власне, і 
є лексичним досягненням. Ключовою характеристикою цієї формули є те, що кульміна-
тивна точка визначається лексично, тоді як про компонент дії немає жодної лексичної ін-
формації, що знайшло своє графічне відображення у формулі: комплементом DO є вільна 
змінна а. Стадії дії лексичного виконання диктуються значенням предиката/дієслова, а 
похідного виконання – уточнюються контекстом, бо сам предикат/дієслово не надає нам 
такої інформації, він визначає лише кульмінативну точку. Компонент дії похідного вико-
нання не є частиною дії, позначеної досягненням. Це пояснює чому досягнення у прогре-
сиві можна перефразувати за допомогою “be about to”. Словосполучення “ be about to” 
означає, що дія ще не почалася, що власне і спостерігаємо із тривалими досягненнями, 
адже дія позначена досягненням є кульмінативною точкою, а різні ситуативні елементи 
уточнюють, що відбувається перед тим як наступить кульмінація, тобто уточнюють, що є 
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змінною (а) компонента дії похідного виконання. У реченні The vase is falling таким ситу-
ативним елементом є, очевидно, процес падіння – траєкторія від одного місця до іншого. 
У випадку лексичних виконань, компонент дії лексично зв’язаний із граничною точкою, 
дія позначена предикатом/дієсловом вже триває, а тому перифраз із словосполученням “ 
be about to” неможливий. 

Аналізуючи досягнення і виконання у тривалих час, слід зазначити, що незважаючи 
на різну інтерпретацію, яку вони набувають у прогресивних формах, обоє спричинюють 
так званий “імперфектний парадокс”. Це явище полягає у тому , що граничні предикати 
у прогресивних формах не є тотожні аналогічним предикатам у формі імперфекта, в той 
час як неграничні предикати передбачають таку відповідність. Проілюструємо це при-
кладами. Речення Lucan arrived as the murderer was making his escape out of the back of 
the house (BNC HAE 3009) не передбачає, що “the murderer made his escape”. Аналогічно 
поводиться і  монолексемний еквівалент “to escape”, який є дієсловом досягнення, а від-
так і граничним: As he was escaping from the room with a sort of lurking horror, the servant 
girl called after him (BNC BPH 286) ≠ He escaped. Дещо іншу ситуацію ілюструє пара “to 
make a joke” та “to joke”. СДІС “to make a joke” є предикатом досягнення і граничним, і, 
так само як і попередні приклади, спричинює “імперфектний парадокс”: she was making 
a joke when the lights went out”≠ “she made a joke” ≠ “she joked”. “to joke”, на відміну, є 
дієсловом категорії діяльності і неграничним, а відтак передбачає  “she joked” у речен-
ні she was joking when the lights went out [6]. Пояснення цього явища полягає у різниці 
між гомогенними та гетерогенними дієсловами/предикатами. Неграничні предикати є 
гомогенними, тобто однорідними на кожному етапі свого здійснення: якщо речення They 
laughed and joked all the time (BNC G3B 877) розділити на інтервали а та а’, які знаходять-
ся в межах часового позначення all the time, то на кожному з цих інтервалів виконувалася 
одна і та ж дія: they laughed and joked. Слід зазначити, що дієслова/предикати категорії 
діяльності є гомогенними на рівні інтервалів, тоді як стативи є гомогенними на рівні 
моментів. Гетерогенні дієслова/предикати є граничними і виконуються, лише досягнув-
ши своєї кульмінативної точки. Якщо дія позначена гетерогенним дієсловом/предикатом 
переривається, не досягнувши своєї кульмінативної точки, не можна стверджувати, що 
вона виконалася: “she was making a joke when the lights went out” ≠ “she made a joke” ≠ 
“she joked”.

Аналіз вибірки фактологічного матеріалу свідчить про те, що аспектуальні класи 
досягнення та виконання мають численну репрезентацію серед СДІС: досягнення на-
лічують 547 (36%) виразів, тоді як виконання становлять 265 (18%) одиниць із 1500 про-
аналізованих. Порівняльна характеристика досягнень та виконань, зокрема різниця в 
інтерпретації при поєднанні із темпоральною адвербіалією in a time, підтверджує, що це 
дві різні аспектуальні категорії. 
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СЕмантичні оСоБЛивоСті ПорівнЯЛЬних Зворотів на 
ПоЗначЕннЯ роЗумових хараКтЕриСтиК

(на матеріалі української, німецької та англійської мов)

У статті розглядаються семантичні особливості найпродуктивніших моделей по-
рівняльних зворотів на позначення розумових характеристик в українській, німецькій та 
англійській мовах. Проаналізовано спільну та відмінну мотивацію формування фразео-
логічного значення та лінгвокультурні особливості образних порівнянь.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, порівняльний зворот, семантична структу-
ра, структурно-семантичний аналіз.

В статье рассматриваются семантические особенности наиболее продуктивных 
моделей сравнительных оборотов, означающих умственные характеристики в укра-
инском, немецком и английском языках. Анализируется общая и различная мотивация 
формирования фразеологического значения и лингвокультурные особенности образных 
сравнений.

Ключевые слова: фразеологическая единица, сравнительный оборот, семантичес-
кая структура, структурно-семантический анализ.

The article focuses on the most productive models of phraseological similes denoting in-
tellectual characteristics in English, German and Ukrainian. Common and different motiva-
tions of phraseological meaning formation and their respective linguocultural peculiarities are 
analysed.

Key words: phraseological unit/idiom, phraseological simile, semantic structure, structur-
al-semantic analysis.

Фразеологічний склад мови визнають найбільш самобутнім її явищем, адже фразео-
логізми виникають на основі образного уявлення про дійсність, що відображає переваж-
но побутово-емпіричний, історичний та духовний досвід мовного колективу, пов’язаний 
з його культурними традиціями [1: 302]. Пізнання навколишнього світу відбувається у 
постійному процесі порівняння нового з вже відомими реаліями, що і відображається 
у мові. Для здійснення акту пізнання необхідним є порівняння існуючого відображення 
дійсності з тими знаннями про світ, які існують у свідомості людини. актуальність до-
слідження фразеологічного порівняння визначається його входженням до лінгвістичного 
напрямку, пов’язаного з описом картини світу, яку відображає людська свідомість, адже 
порівняння розглядають не тільки як засіб пізнання, але і як спосіб творення мовної 
картини світу.

Порівняння – універсальна властивість мовної та розумової діяльності, яка впли-
ває на процес пізнання в будь-якій мові, у кожній з яких цей вплив утілюється в спе-

©  Сошко О.Г., 2011



170

цифічні форми реалізації порівняння. Значна кількість робіт вітчизняних мовознавців 
присвячена детальному дослідженню порівняння як лінгвістичного явища на матеріалі 
слов’янських та германських мов [2; 3; 4; 5; 6 та ін.].

Дана розвідка на матеріалі української, німецької й англійської мов досліджує об-
разне порівняння у складі фразеологічних одиниць (далі ФО), які позначають розумові 
характеристики людини.

об’єктом нашого дослідження виступають українські, німецькі та англійські компа-
ративні ФО на позначення розумових властивостей людини. Предметом дослідження є 
структурно-семантичні особливості цих ФО.

метою даної роботи є опис семантичних характеристик порівняльних конструкцій, а 
також виявлення на основі зіставного аналізу їх спільних та відмінних рис в українській, 
німецькій та англійській мовах.

Семантичній структурі порівняння притаманна двочленність: щось одне порівню-
ється з чимось іншим. Це зумовлює специфічний різновид семантичного перетворення, 
який і визначає особливе компаративне фразеологічне значення. Відношення подібності, 
на яких будується порівняння, мають за категоріальну ознаку наявність експліцитно ви-
ражених суб’єкта та об’єкта порівняння. У досліджуваній групі фразеологічних одиниць 
суб’єктом порівняння частіше виступає сама людина в плані її інтелектуальних влас-
тивостей, рідше – частини тіла (голова, очі) або абстрактні поняття (кругозір, пам’ять).

Досить обмежена кількість серед проаналізованих нами компаративних фразем ви-
являє меліоративну конотованість. Це відповідає загальній закономірності, згідно з якою 
позитивна характеристика збігається з оцінним значенням норми. Серед фразеологічних 
одиниць особливе місце займають ті, що мають в своєму складі компоненти-зооніми. 
Анімалістичні фраземи відображають багатовікові спостереження людини за зовніш-
нім виглядом та поведінкою тварин, ставлення до них. Образною основою порівняння 
у фраземах, що позначають позитивні розумові властивості можуть виступати домашні 
(Ziege), дикі (лис, fox), екзотичні (Elefant) тварини, а також птахи (сова, Eule, Elster, owl, 
crow).

У всіх досліджуваних мовах мудрість позначається еквівалентними одиницями з 
компонентом сова/Eule/owl. Слід відзначити різницю у стилістичній маркованості ан-
глійської фраземи (as) solemn (або wise) as an owl (досл. „урочистий (мудрий) як сова”) 
[7: 557], яка може вживатися жартівливо або іронічно. Частково еквівалентними можна 
назвати фраземи з компонентом лиса/fox. Українське порівняння мудрий як лис [8: 83] 
характеризує людину мудру, тобто „наділену, обдаровану великим розумом; яка має зна-
чний життєвий досвід; розумну, досвідчену” [9: 234], в той час як англійські фраземи (as) 
sly as a fox та cunning as a fox (досл. „хитрий як лисиця”) вживаються на позначення осо-
би розумної, тобто такої, яка легко навчається та швидко розуміє щось; із хитриною, бо 
може використати свій розум для досягнення мети, інколи навіть не дуже чесним шляхом 
[10: 617; 11: 17]. Також у цій групі фразем в англійській мові вживається порівняння лю-
дині із старою вороною (old crow), яка тут виступає уособленням мудрості, мабуть, через 
фізичну можливість цього птаха прожити довге життя, багато за цей час дізнатися та 
побачити. Допитливість та спостережливість характеризуються безеквівалентними фра-
земами: допитлива людина у німецькій мові порівнюється із козою (Ziege) або сорокою 
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(Elster). Якщо сорока є птахом, відомим своєю рухливістю, непосидючістю і своєрідною 
цікавістю, порівняння допитливої людини із козою видається нам не вмотивованим.

Як об’єкт зіставлення у порівняннях можуть вживатися назви предметів побуту. 
Так, у їх якості в українській фразеології вживаються чоботи, у німецькій – мотузка 
(Schnur) або мотузочка (Schnürchen), гаманець (Nähbeutel), книга (Buch), кишеня штанів 
(Hosentasche)/спідниці (Rocktasche), кишеня (Tasche), кишеня жилету (Westentasche), в 
англійській – книга (book), кишеня (pocket). Розуміння або знання людиною будь-чого 
порівнюється з обізнаністю у цих надзвичайно простих, або, навіть, примітивних пред-
метах повсякденного вжитку: укр. знає як свої старі чоботи [8: 162]; нім. etw wie an 
der Schnur/Schnürchen haben/können/kennen/wissen [12: 161], j-d, etw wie seinen Nähbeutel 
(Buch, Hosentasche, Rocktasche, Tasche, Westentasche) kennen/sich in etw auskennen [12: 
125]; англ. know (one, smth) like a book [13: 582], know (one, smth) like one’s own pocket [13: 
582]. В англійській мові із тим же значенням „дуже добре знати (когось, щось)” вжива-
ються фраземи з компонентами-соматизмами: know (one, smth) like one’s ten fingers (досл. 
„знати (когось, щось) як свої десять пальців”), know (one, smth) like the palm of one’s hand 
(досл. „знати (когось, щось) як долоню власної руки”) [13: 582]. У фраземі know (one, 
smth) as well (або like, the way) a beggar knows his bag (досл. „знати (когось, щось) як 
жебрак знає свою сумку”) [13: 582] достеменне знання чогось або когось порівнюється із 
знанням жебрака своєї сумки, яка напевно має невеликий вміст.

Група англійських фразем характеризують такі якості, як „проникливість, кмітли-
вість” через порівняння із гострим предметом: (as) sharp as a needle (досл. „гострий як 
голка”) [7: 530; 13: 855], (as) keen as a rasor-edge (досл. „гострий як лезо бритви”) [13: 
565]. Фраземи (as) sharp as a rasor [11: 17] have a mind as sharp as a steel trap (досл. „мати 
розум такий гострий, як сталева пастка”) [10: 286] позначають людину не просто про-
никливу, а й дуже розумну.

Переважна частина досліджуваних порівняльних зворотів характеризує розумові зді-
бності людини негативно. У функції образу порівняння як еталону вимірювання можуть 
виступати слова, які позначають:

1. предмети 
Найбільша кількість подібних фразем спостерігається на матеріалі української мови. 

Аналіз компонентного складу фразем на позначення дурної або тупої людини дозволяє 
виділити конкретні порівняння та їх структурно-семантичні моделі (далі ССМ).

ССМ „дурний/тупий + як + дерев’яний предмет”: (дурний, п’яний, напитися і т. ін.) 
як чіп/чопок [14: 765], дурний як ціп [8: 160], дурний як цурпалок [8: 160], (дурний) як 
(мов, ніби і т. ін.) колода (ступа) [14: 305], дурний як поліно [8: 119], дурний як (кара-
синова) пробка [8: 123], дурний як веретено [8: 21], дурний як двері [8: 44], дурний як 
довбня [8: 48], дурний як кіл у плоті [8: 66], дурний як корок [8: 76], дурний як пень [8: 
111]. Мотиваційною базою цих порівнянь виступає асоціативний зв’язок: „дерев’яний 
предмет → твердий, нечутливий → не може мислити → дурний/тупий”. У фраземі на 
позначення фізично розвиненої, але обмеженої розумово людини, експресивності сприяє 
одночасне протиставлення позитивної та негативної характеристик: здоров як медвідь, а 
дурний як пень [8: 90].
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ССМ „дурний/тупий + як + елемент взуття”: (дурний) як [драний (дірявий)] чобіт 
[14: 765; 8: 162], дурний як підошва [8: 116], тупий як личак [8: 84], тупий як валянок [8: 
20], тупий як сибірський валянок [8: 20], дурний як миколаївський чобіт [8: 162]. Моти-
вацією цієї ССМ, на думку А. Івченка, виступає поєднання кількох опозицій: як базова, 
через позначення у фраземах взуття у більшості випадків найпримітивнішого селянсько-
го – „соціально низький ó соціально високий”; як додаткова – протиставлення „старий 
ó новий” („миколаївський” – який був аж за часів царя Миколая, тобто давно), через на-
явність означень (драний, дірявий), які нарощують пейоративну конотацію; та опозиція 
„низ ó верх” [15: 14].

ССМ „дурний/тупий + як + їжа”: дурний як сало [8: 130], дурний як фасоля [8: 155]. 
Порівняння подібного типу мотивуються, вірогідно, опозицією „процес поглинання їжі / 
травлення ó мислення”, та невключенням їжі у розумові процеси. Мотивацією фраземи 
дурний як сало без хліба [8: 130] виступає неможливість наїстися без хліба таким про-
дуктом, як сало.

В англ. фраземах (as) nutty as a fruitcake [7: 301; 10: 460; 16: 25; 11: 16] та nuttier than 
a fruitcake [10: 460] – „психований; божевільний”, каламбурно обігрується значення лек-
семи nutty – від іменника nut: „1) горіх; 2) сленгова назва божевільної особи – горіховий 
(фруктовий пиріг зазвичай має багато горіхів у своєму складі” [16: 25]), тобто психова-
ний, божевільний (кількісна гіперболізація цих ознак у порівнянні).

У німецькій мові фразеологічні порівняння з матеріальними предметами відповіда-
ють структурно-семантичній моделі „дурний + як + предмет”: dumm wie Stroh (досл. 
„дурний як солома”) [12: 177], (dumm) wie Bohnenstroh (досл. „дурний як бобова соло-
ма”) [12: 35; 17: 117]. До цієї ж моделі відносяться експресивні фраземи із стилістич-
но зниженими компонентами, які мають підкреслено пейоративне значення: dumm wie 
Straßendreck (досл. „дурний як вуличне лайно”) [12: 176], dümmer als Dreck sein (досл. 
„дурніший за бруд / екскременти”) [12: 48], dumm wie Schifferscheisse (досл. „дурний як 
екскременти моряка”) [12: 158], dumm wie Affenscheisse (досл. „дурний як мавп’ячі екс-
кременти”) [12: 16].

2. людину або/та її дії
Aнтропоморфне порівняння найчастіше зустрічається на матеріалі української фра-

зеології.
ССМ „дурний + як + онім” включає фраземи, в яких порівняння мотивується опо-

зицією „соціально низький ó соціально високий”. Як зазначає А. Івченко, семантика 
глупоти традиційно закріплюється за селянськими іменами (Омелько, Дунька) [15: 22]. 
І. Заваринська вважає, що виникненню соціальної маркованості фразем сприяла поши-
реність та тривале функціонування компонентів-імен у їх складі [18: 9]. Так, про дурну 
або дивакувату людину кажуть: дурний як Омелько [8: 106], як Альоша з водокачки [8: 9], 
як Альоша з милзаводу [8: 9], як Льоша з водокачки [8: 86]; про придуркувату, неохайну 
людину – як Дунька з бомбоскладу [8: 50]; про дивакувату людину – як Зіна з магазина 
[8: 59]. В останній фраземі відбору та закріпленню компонентів разом із семантичною 
доцільністю сприяє такий евфонічний засіб, як рима.

3. зооморфні назви
Вираження негативних розумових властивостей через порівняння людини з тварина-

ми, представлене у всіх досліджуваних мовах. Зазвичай негативна конотація обумовлю-
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ється традиційними уявленнями про певних тварин як про дурних, нерозумних, впертих, 
нездатних думати або розуміти істот.

Найпродуктивнішою є ССМ „дурний/тупий + як + свійська тварина” або „розум-
ний/мудрий + як + свійська тварина” (в іронічному значенні). В українській фразеології 
об’єктами порівнянь можуть бути кіт, баран, бик, теля, віслюк, коза, корова, вівця та 
похідні від них: дурний як турецький кінь [8: 66], дурний як кіт [8: 68], дурний як осел 
[8: 107], дурний як цап [8: 158], розумний як осел [8: 107], дурний як баран [8: 12], дурний 
як бик [8: 14], розумний як теля [8: 150], розумний як баран підрізаний [8: 12], розумний 
як віслюк [8: 26], мудрий як бекало рогате (бекало – баран або вівця) [8: 14], розумний 
як Сидорова коза [8: 72]. У фраземі дурний як турецький кінь вживання етноніму під-
креслює негативне ставлення українців до турків, як до історично ворогуючої сторони. 
Деякі українські фраземи мають гендерну маркованість та вживаються на позначення 
нерозумної жінки: дурна як вівця [8: 23], як дурна вівця [8: 23], дурна як овечка [8: 102].

Об’єктами порівнянь у німецьких фраземах з такою самою ССМ виступають зоомор-
фізми Kuh (корова), Esel (віслюк), Ochse (бик, віл), Schwein (свиня): dumm wie eine Kuh 
[12: 103], dumm wie ein Esel [12: 57], dumm wie ein Ochse [12: 86], dumm wie ein Schwein 
[12: 164].

На матеріалі англійської мови данній ССМ відповідають наступні фраземи: (as) 
stupid as a donkey (досл. „дурний як віслюк”) [7: 735; 13: 863], (as) silly as a pig (досл. 
„дурний як свиня”) [13: 863], (as) silly as a sheep (досл. „дурний як вівця”) [7: 690], (as) 
mad as a mink (досл. „божевільний як норка”) [13: 634].

Підсумовуючи зазначимо, що спільним для всіх досліджуваних мов компонентом-
зооморфізмом, який виконує у фразеологізмах роль образа порівняння є віслюк/Esel/
donkey.

Наступна група фразеологізмів з анімалістичним компонентом характеризує відсут-
ність у людини здібностей знати або розуміти щось.

ССМ „робирається/розуміється + як + тварина + в/на чомусь” уживається як катего-
ричне заперечення змісту зазначених слів, тобто зовсім не розуміється: (розбиратися, 
розумітися і т. ін.) як баран в аптеці/як баран у книзі [19: 40], розуміється як теля на 
пирогах [8: 14], (розбиратися, розуміти і т. ін.) як цап (вовк) у (на) зорях [14: 754], роз-
бирається як коза в танцях [8: 72], розуміється як ведмідь на зорях [8: 21], розбирається 
як баран в апельсинах [8: 9], розбирається як свиня в апельсинах [8: 9], розбирається як 
баран на (по) зорях [8: 12], розуміється як баран у біблії [8: 12], знається як свиня на 
перці [8: 132], розбирається як свиня в ананасах/апельсинах/гнилому гарбузі [8: 133], 
розбирається як свиня на зорях [8: 133], тямить як свиня в дощ [8: 133]. Експресивнос-
ті порівнянь сприяє протиставлення „тварина ó предмет, який не має відношення до 
тварини”: баран – аптека/книга, цап/вовк/ведмідь/свиня – зорі, баран/свиня – апельсини/
гнилий гарбуз.

У німецькій мові подібну ССМ та відповідну мотивацію мають фраземи verstehen 
wie die Kuh vom Eierlegen (досл. „розуміється як корова на яйцекладі”) [12: 104], soviel 
von etw verstehen, wie die Kuh vom Sonntag (досл. „стільки про щось розуміти скільки ко-
рова про неділю”) [17: 413], talent für etw haben wie der Ochse zum Seiltanzen (досл. „мати 
до чогось талант як віл до еквілібристики на канаті”) [12: 129].
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В англійській мові людина дурнувата або не при своєму розумі порівнюється із сум-
частим пацюком: (as) balmy (barmy або mad) as a bandicoot [7: 64]. Мотивацію фраземи 
можна зрозуміти, звернувшись до лексикографічних джерел: сумчасті пацюки живуть в 
Австралії та приносять велику шкоду садам та городам австралійців. Лексема bandicoot 
зустрічається у багатьох порівняннях з пейоративною конотацією.

ССМ „розумний/дурний + як + птах”, яка позначає людину дурну, тупу, нерозумну, 
не така численна, як попередня. Людина порівнюється із такими свійськими птахами, як: 
качка (умний як вутка [8: 33], розумний як качка [8: 65] – ФО з іронічною конотацією), 
курка (дурний як курка [8: 79]) та індик (грамотний як попів індик [8: 62] – про людину 
неосвічену, неграмотну, але з претензіями на освіченість). Фразема ума як у курки (у 
кого) [8: 154] має іншу структуру, але так само, як і попередні позначає людину без ви-
датних розумових здібностей.

Німецька фразема von etw soviel verstehen wie der Hahn vom Eierlegen (досл. „знатися 
на чомусь як півень на яйцекладі”) – „зовсім не розбиратися в чомусь” [17: 294; 12: 74] 
мотивується відсутністю зв’язку між зазначеним птахом (півнем) та невластивою для 
нього дією (здатністю відкладати яйця).

Щодо вживання назв птахів, які не належать до свійських, у порівняннях нами за-
фіксовано тільки кілька фразем: дурний як ворона [8: 31] – про дурну людину; дурний як 
ворона, а хитрий як чорт [8: 31] – про не дуже розумну, але хитру людину; безглузда як 
синиця [8: 135] – про нерозумну, нетямущу жінку.

Дурну людину в англійській мові порівнюють із такими птахами, як гусак/гуска 
(goose) або сова (owl): (as) silly as a goose [10: 607; 7: 690; 13: 863], (as) stupid as a goose 
[13: 863], (as) stupid as an owl [13: 863]. Сова у міфології є атрибутом Афіни – богині 
мудрості. В українській та німецькій мовах порівняння із цим птахом несе виключно 
меліоративну конотацію (мудрий як сова [8: 143]; klug wie eine Eule sein [12: 58]). Од-
нак, в англійській компаративній фразеології зооморфізм owl (сова) може вживатися у 
фраземах з діаметрально протилежним заченням (пор.: (as) wise as an owl [10: 760; 11: 
19] – „дуже мудрий” та (as) stupid as an owl [14: 557] – „надзвичайно дурний”).

Божевільна людина порівнюється із гагарою (loon): (as) crazy as a loon [13: 245; 11: 
13], що, на нашу думку, мотивується подібністю вимови та написання лексем loon („по-
лярна гагара”) та loony (скороч. від lunatic – розм. „божевільний”).

Таким чином, компаративність являє собою одну з універсальних мовних катего-
рій, присутніх у будь-якій мові. При формуванні мовної картини світу мовні структури 
будуються таким чином, щоб підкреслити чи виділити схоже або різне між існуючи-
ми предметами або явищами. Отже, мовна картина світу багато в чому обумовлюється 
розумовою операцією порівняння. Національна мовна картина світу найбільш яскраво 
передається в образній структурі порівнянь. Можна зазначити, що порівняльні звороти, 
які позначають розумові властивості людини, формують фрагмент мовної картини світу 
носіїв української, німецької та англійської мов. Образи-еталони, які складають осно-
ву порівняльних зворотів, при своїй загальній схожості, виявляють різницю у деталях, 
оскільки стосуються певних традицій, побуту та культури, історичних звичаїв притаман-
них тільки українцям, німцям або англійцям.
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(Томск, Россия)

гЕндЕрно марКированнЫЕ ФраЗЕоЛогиЗмЫ  
в руССКой ЯЗЫКовой КартинЕ мира

Запропонована стаття розбирає питання репрезентаціі гендерних стереотипів, 
зафіксованих в фразеологічних фондах російської мови. Вирішується завдання виявлення 
специфічних ознак, що формують в російській лингвокультурі подобу чоловіка та жінки, 
які представлені оцінними найменуваннями обличчя із складу фразеологічних одиниць.

Ключові слова: фразеологія, гендер, гендерно маркований фразеологізм, гендерно не 
маркований фразеологізм, подоба чоловіка,  подоба жінки.

В статье рассматривается репрезентация гендерных стереотипов, зафиксиро-
ванных во фразеологическом фонде русского языка. Решается задача выявления набора 
специфических признаков, формирующих образ мужчины и женщины в русской лингво-
культуре, представленных оценочными наименованиями лица из состава фразеологиче-
ских единиц. 

Ключевые слова: фразеология, гендер, гендерно маркированный фразеологизм, ген-
дерно немаркированный фразеологизм, образ женщины, образ мужчины.

The article deals with the representation of gender stereotypes fixed in the phraseological 
fund of the Russian language. It reveals the number of specific features constituting the image 
of man and woman in Russian lingua-culture which are introduced by evaluative nominations 
of a person among phraseological units. 

Key words: phraseology, gender, gender marked phraseological unit, gender non-marked 
phraseological unit, image of woman, image of man

На современном этапе развития языкознания одним из наиболее актуальных направ-
лений лингвистики являются гендерные исследования, которые ведутся в двух направ-
лениях: изучение презентации гендера в речи и языке. К первому направлению отно-
сится изучение речевого поведения мужчин и женщин, различие женского и мужского 
языка. Второе направление представляет собственно языковые исследования, в центре 
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внимания которых находятся зафиксированные представления о гендерных стереотипах 
в семантике языковых единиц. Данная работа выполнена в рамках второго направления.

Предметом нашего исследования являются гендерно мотивированные оценочные 
номинации лица из состава фразеологического фонда языка, посредством которых моде-
лируется образ мужчины и женщины в русской лингвокультуре. 

Фразеологический фонд языка хранит в себе национальную самобытность народа, 
свидетельствует о культурно-национальном опыте и традициях, имеющие место в раз-
ные периоды развития общества. По мнению  В.Н. Телия, «фразеологический состав 
языка — это зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует свое наци-
ональное самосознание» [1: 9]. Фразеологические единицы (ФЕ), отражая в своей семан-
тике длительный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают культурные 
установки и стереотипы, эталоны и архетипы, обеспечивая диалог поколений. 

В качестве источников использовались «Большой фразеологический словарь русско-
го языка» [2], «Фразеологический словарь русского литературного языка» А.И. Фёдо-
рова [3], «Фразеологический словарь современного русского литературного языка» [4], 
«Фразеологический словарь русского языка» [5]. Для анализа методом сплошной выбор-
ки было отобрано около 140 ФЕ, репрезентирующие мужчин и женщин.

Весь состав оценочных фразеологических наименований лиц разделен нами на две 
группы: гендерно маркированные фразеологизмы и гендерно немаркированные. К ген-
дерно немаркированным ФЕ относим фразеологизмы, называющие, характеризующие 
человека вообще, без дифференциации на мужчин и женщин, и репрезентирующие об-
щий набор признаков у лиц обоих полов. Приведем некоторые словарные толкования и 
контексты данного типа фразеологизмов: кровь с молоком – здоровый, цветущий, с хо-
рошим цветом лица, с румянцем. О человеке: Теперь-то очень узнаю, вы ужасно переме-
нились, и борода, и растолстели, и похорошели, такие стали кровь с молоком  [5: 214]; 
Дарья Петрухина и Варвара Митрохина – бабы молодые, здоровые – кровь с молоком 
[4(1: 521)]. Вольная птица/ пташка – о человеке, живущем свободно, независимо: В 
богадельню я не пойду: там я в четырех стенах должна жить, пить, есть казенное, по 
мерочке, казенную одежду носить. А теперь я все же вольная пташка [4(2: 170)]; Он 
птица вольная, он Рим покинет, когда захочет, - путь его везде, где ветер дует [4(2: 
170)].

В качестве гендерно маркированных мы рассматриваем фразеологизмы, в семан-
тике (в том числе во внутренней форме) которых содержится указание на лицо опре-
деленного пола, мужского или женского как носителя признака. Таким образом, среди 
гендерно маркированных ФЕ можно выделить две подгруппы. Фразеологизмы первой 
подгруппы обозначают мужчину как носителя гендерно специфических признаков, на-
пример: светский лев – пользующийся успехом и влиянием в высшем свете человек, 
вальяжный, изыскано одетый, уверенный в себе: Слушай, тебя и не узнать! Фрак, ба-
бочка, бакенбарды. Ну, ты просто светский лев [2: 621]. Вторую подгруппу составили 
фразеологизмы, фиксирующие типично женские признаки, например: синий чулок – ли-
шенная женственности и обаяния, непривлекательно и безвкусно одетая женщина: Он 
подумал, что ученая женщина не может быть хорошей женой и матерью, и терпеть 
не мог синих чулков [2: 636].
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В нашей статье решается задача выявления набора признаков, выделяющих мужчину 
и женщину в русской лингвокультуре и зафиксированных в корпусе фразеологических 
единиц. В анализ вовлекались гендерно маркированные фразеологизмы, отражающие 
гендерные стереотипы, т.е. «сформировавшиеся в культуре обобщенные представления 
(убеждения) о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины» [6].

Источниковедческий анализ словарей при исследовании ФЕ указывает на количе-
ственную асимметричную представленность фразеологизмов, выражающих отношение 
мужчин и женщин к браку: соломенный вдовец (мужчина, не живущий с женой) vs в де-
вушках/ в девках (не замужем, незамужней), вековечная невеста (немолодая женщина, 
не бывшая замужем), соломенная вдова (женщина, не живущая с мужем), старая дева/ 
девка (немолодая женщина, не вышедшая замужем). Со времен Древней Руси замуже-
ство, создание и сохранение семьи традиционно считались одним из наиболее значимых 
аспектов жизни женщины, как следствие, регламентация этого качества ярко маркирует-
ся  данными фразеологизмами, формируя образ женщины с неудачно сложившейся лич-
ной судьбой, с несостоявшейся семейной жизнью, с нереализованностью в самом своем 
главном предназначении – материнстве: Жил Вахрушка бедно, одиноким соломенным 
вдовцом, потому что жена Евлаха, лет десять терпевшая бедность и побои, ушла, 
наконец, в стряпки к писарю Антонычу [3: 60]; Хорошо, коли найдётся добрый человек, 
а то сиди себе в девках вековечною невестой [3: 175]; До войны она два раза выходи-
ла замуж, оба мужа оказались неудачными, и она с ними разошлась. Потому-то её и 
дразнили соломенной вдовой [3: 60]; В минуты раздражения адмирал корил, что дочь 
старая девка и не умела вовремя выйти замуж [3: 175].

Рассмотрим следующую группу фразеологизмов, обозначающих сообщество муж-
чин и женщин соответственно: ваш/ наш брат, братья по оружию vs ваша/ наша сестра, 
сестры по оружию. Анализ толкований оценочных наименований лиц во фразеологи-
ческих словарях русского языка [2; 3] выявил такую закономерность: принадлежность 
признака женщине фиксируется в качестве сильного члена оппозиции и маркируется 
существительными – девушка, женщина; принадлежность признака мужчине чаще не 
отражается и маркируется общим именем – человек и/ или люди, являясь слабым членом 
гендерной оппозиции. Приведем примеры словарных толкований и контекстов: Братья 
по оружию – единомышленники, близкие, много вместе испытавшие люди; группа лиц 
воспринимается как единый, дружный, сплоченный общими интересами, целями, взгля-
дами коллектив. О мужчинах или о людях, объединенными коллективными интересами: 
Наши братья по оружию, коллеги из соседнего отдела, ни разу нас не подвели. Такая 
слаженная работа быстро приведет нас к успеху. [2: 55]; Сестры по оружию – только 
о женщинах: Я хочу, чтобы со мной всегда рядом были мои сестры по оружию, мои 
лучшие подруги. Я верю им, как самой себе [2: 56]. Фразеологические словари могут 
рассматриваться в качестве важнейшего источника знаний о гендерной асимметрии в 
представлении того или иного признака как стереотипно мужского или стереотипно жен-
ского: указание в толковании ФЕ на ограничение носителя признака – «о мужчине», «о 
женщине» может быть проинтерпретировано как надежное свидетельство жестко ген-
дерно маркированного оценочного наименования. См. об этом: [7: 29]
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Во фразеологическом фонде русского языка можно обнаружить ряд ФЕ, в семанти-
ке которых встречаются лексемы, указывающие на лицо женского рода, при этом упо-
требляться они могут как для именования мужчин, так и женщин, например: кисейная 
барышня, красная девица/ девка/ девушка, базарная баба. При осмыслении образа жен-
щины на основе ФЕ: кисейная барышня, красная девица/ девка/ девушка, актуализиру-
ются такие качества как скромность, слабость, изнеженность, неприспособленность к 
жизни, избалованность, что в целом отображает эталонное представление о женщине 
как о хрупком, нежном существе, нуждающемся в защите, помощи со стороны мужчин. 
Совсем иной, ярко выраженный отрицательный образ создается при использовании та-
ких ФЕ для именования мужчин: уподобление мужчины женщине, наделяя его типично 
женскими качествами, является оскорбительным и выражает особое пренебрежение. 
Для иллюстрации положения приведем несколько примеров: [Настенька] только окон-
чила <…> училище, хорошенькая, наивная, кисейная барышня [2: 328]. Журка два раза 
съездил себе молотком по пальцам, но не пикнул. Чтобы опять не услышать про дам-
ское воспитание. Отец на это воспитание  и раньше любил намекать. Растет, мол, 
кисейная барышня [2: 328].

Словарная статья ФЕ базарная баба фиксирует значение: грубый, вульгарный, кри-
кливый человек [3: 16]. При номинации лица данным фразеологизмом происходит упо-
добление грубого, невоспитанного, скандального человека женщине с низким социаль-
ным статусом: рыночной торговке, как правило, невоспитанной, необразованной. Упо-
требление ФЕ по отношению к женщине не воспринимается настолько отрицательно, 
насколько по отношению к мужчине, так как эмоциональное поведение, нелогичность, 
склонность к сплетням и мелким интригам связаны с образом женщины, а рациональ-
ность, ум, сдержанность считаются эталонными мужскими качествами. Приведем при-
меры: Мужчина обязан уметь сдерживать гнев, - сообщила вдова, - иначе это не муж-
чина, а базарная баба. Мой муж всегда держал эмоции под контролем. [2: 26]; Сканда-
листку подхватили под руки и потащили. – Прочь, сама пойду! – вскрикнула базарная 
баба [5: 30].

Интерпретация образов мужчины и женщины также находят свое отражение во фра-
зеологизмах: грубый пол, сильный пол vs нежный пол, слабый пол. В их основе лежит ар-
хетипическая оппозиция «мужчина – женщина» и связанные с ней противопоставления 
«грубый – нежный», «сильный – слабый», где левый член оппозиции атрибутируется му-
жественности и воспринимается как норма, а правый – женственности и репрезентирует 
отклонение от нормы. Каждому из полов приписывается набор соответствующих при-
знаков, по которым оцениваются мужчины и женщины общественным и индивидуаль-
ным сознанием в культуре. Так, ФЕ нежный пол характеризует женщину по признаку 
женственности, нежности, мягкости и доброты характера: Женщины украшали мужчин 
цветами и, украсив, любовались ими, осязали их, целовали, ласкали и, словом, показывали 
им все те приятности, коими наградила природа нежный пол женский [8].

 Употребление ФЕ слабый пол «в целом отображает эталонное представление о жен-
щине как о хрупком существе, уступающем мужчине с точки зрения физической, нрав-
ственной, интеллектуальной, духовной силе и поэтому нуждающемся в защите, помо-
щи и покровительстве» [2: 641]: Я совсем забыл, что ты – представительница слабого 
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пола, а потому сначала делать, а потом думать – весьма типично для вас [2: 641]; Я не 
выдержу таких испытаний. Я хрупкое существо, слабый пол, а меня некому защищать 
[2: 641].

Интерпретация образа, сконструированного фразеологизмом грубый пол, высвечи-
вает характеристики мужчины, отличающегося «резким, нечутким, неделикатным, не-
учтивым поведением, обращением» [2: 158]: Ты ждешь от него нежности, ласки? Да 
откуда ей взяться? Он мужик, грубый пол [2: 158]. Физическая и духовная (интеллекту-
альная, нравственная) сила, выносливость актуализируются при именовании мужчины 
ФЕ сильный пол: Победить и овладеть, захватить и подчинить, покорить и взять – все 
эти действия присущи сильному полу, глаголы войны и любовной атаки [2: 635]. 

Таким образом, анализируемый материал подтверждает мысль, выраженную В.Н. 
Телия, о том, что фразеологический фонд запечатляет национально-специфическое са-
мосознание. Гендер как культурно конструируемый феномен маркируется системой фра-
зеологических единиц, репрезентирующие разноплановые характеристики мужского и 
женского в русской лингвокультуре.
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СЕмантичний ПроСтір ЛЕКСЕм sUCCEss / FAILURE  
в СучаСній ангЛійСЬКій мові

Досліджується семантична структура лексем "success і failure" в англійській мові. 
Аналіз вказує на те, що бінарна опозиція концептів SUCCESS / FAILURE функціонує в 
уяві носіїв англійської мови у вигляді складного дуалістичного утворення, всередині яко-
го виникає велика кількість ієрархічних зв’язків.

Ключові слова: концепт, лексема, семантична структура, ЛСВ.
Исследуется семантическая структура лексем "success и failure" в английском языке. 

Анализ подтверждает то, что бинарная оппозиция концептов SUCCESS / FAILURE 
функционирует в сознании носителей английского языка в виде сложного дуалистичес-
кого образования, внутри которого возникает огромное количество иерархических свя-
зей. 

Ключевые слова: концепт, лексема, семантическая структура, ЛСВ 
The present article focuses on the analysis of semantic structure of the lexemes "success 

and failure" in the English language. The investigation reveals that the binary opposition of 
the concepts SUCCESS / FAILURE functions in the form of a complicated dualistic unit inside 
which exist a great number of connections. 

Key words: concept, lexeme, semantic structure, lexical and semantic variant. 

Стаття присвячена аналізу семантичних особливостей лексем success і failure, які на-
дають відомості про функціонування бінарної опозиції концептів SUCCESS / FAILURE в 
колективній свідомості носіїв англійської мови. Актуальність статті зумовлена зрос-
танням інтересу науковців до вивчення способів реалізації концептуальних сутностей у 
мові та мовленні.

Вивчення мовних одиниць, які дозволяють виявити знання про світ, зафіксовані 
в мові та вивчити мовну компетенцію носія мови знаходяться в фокусі уваги сучас-
них когнітивних досліджень. Свідченням цього є наукові пошуки таких лінгвістів як  
Н. Д. Арутюнова, А.П. Бабушкін, А.Д. Бєлова, С.Г. Воркачов, В.І. Карасик, В.В. Крас-
них, О.С. Кубрякова, А.П. Мартинюк, В.А. Маслова, А.М. Приходько, Ю.С. Степанов та 
багато інших. 

Мета нашого дослідження – аналіз семантичної структури бінарної опозиції кон-
цептів SUCCESS<>FAILURE. Досягнення поставленої мети передбачає виконання та-
ких завдань: 1) виявлення сукупності ЛСВ у структурі значень полісемантів success і 
failure; 2) виокремлення ядерних та периферійних параметрів в структурі досліджуваних 
елементів опозиції; 3) аналіз ієрархічних зв’язків внутрішньої будови виявлених ЛСВ 
лексем success і failure. 

©  Щербина С.М., 2011
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 Матеріалом дослідження семантичної структури лексем success і failure слугували 
лексикографічні джерела [4; 5; 6; 7; 8], а також результати суцільної вибірки текстів пу-
бліцистичного стилю англійських і американських видань. 

Аналіз семантичної структури бінарної опозиції концептів SUCCESS<>FAILURE 
передбачає дослідження кожного з елементів опозиції окремо. Розглянемо спочатку 
семантичну структуру лексеми success. Для визначення семантичної структури англій-
ської лексеми success нами було проведено дефініційний аналіз лексикографічних дже-
рел, в результаті якого вдалося виокремити 5 ЛСВ лексеми success. Це такі ЛСВ: ЛСВ 
1 “achievement of something that you have been trying to do”; ЛСв 2 “achievement of high 
position in a particular field for example in business, politics, sport ”; ЛСв 3 “successful 
person or thing”; ЛСв 4 “attainment of good result or outcome”; ЛСв 5 ”financial success”.

Дефініції, що відповідають ЛСВ 1 реєструються всіма словниками, як вихідне зна-
чення. На концептуальному рівні саме перше значення активує образ-схему концепту 
SUCCESS. В структурі ЛСВ 1 виділяється сема результативності дії (achievement), яка 
є ядерною архісемою та водночас виступає прототипом (образом) концепту SUCCESS. 
Проте, дані, отримані в результаті проведеного аналізу не можна вважати достовірни-
ми без залучення асоціативних та контекстуальних характеристик. Оскільки, як відомо, 
словникові статі дають лише загальне уявлення про значення лексеми, а частина принци-
пово важливої інформації репрезентується саме в психіці людини [2: 43]. 

Для уточнення семантичної структури лексем success і failure нами було проведено 
асоціативний експеримент, детальний опис якого міститься в одному із наших дослі-
джень [3: 258]. В ході експерименту було виявлено, що в структурі асоціативного поля 
концепту SUCCESS ядерною виступає сема результативності дії (achievement – 52 %). 
На основі отриманих результатів компонентного аналізу та даних асоціативного експе-
рименту, можемо стверджувати, що в семантичній структурі лексеми success архісема 
результативності дії (achievement) є ядерною архісемою і виступає імплікатором дифе-
ренційних сем в семантичній структурі досліджуваної лексеми.

Безумовно, важливим кроком нашого дослідження є аналіз ієрархічних зв’язків вну-
трішньої будови кожного з виділених ЛСВ лексеми success, які складатимуть периферію 
концепту SUCCESS. Тлумачення внутрішньої структури ЛСВ проводиться із застосу-
ванням семантичної метамови опису одиниць. Як показують дослідження, тлумачення 
побудовані за даним принципом є основним мірилом виявлення системних відношень 
між досліджуваними лексемами та встановлення закономірностей взаємодії їх значень 
[1: 58]. 

ЛСВ 1 “achievement of something that you have been trying to do”. 
Значення ЛСВ 1 можна зобразити наступним чином: Суб’єкт X діє з певною метою 

G. Він діє певним чином, незважаючи на перешкоди О на своєму шляху. Це викликає 
певний результат R, який співпадає з його метою G. В результаті чого стан суб’єкта ха-
рактеризується амеліоративними ознаками. Наприклад: This election campaign is not the 
sudden success of Nick Clegg. He had done a lot in order to achieve the desired result. So now 
he deserves to ride a wave of success (The Times April 26, 2010). Даний фрагмент ілюструє 
дію суб’єкта Х, яка складається з двох етапів – спроби A і самого результату R. Суб’єкт 
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Х спробував досягти бажаного результату R і йому це вдалося. Важливе значення для 
семантичної структури ЛСВ 1 має компонент «спосіб дії», котрий часто не входить до 
«концепту ситуації», оскільки перебуває поза увагою. Однак дослідження різноманітних 
контекстуальних фрагментів свідчать, що спосіб дії нерідко виступає ключовим компо-
нентом значення. В уявленні носіїв англійської мови досягти успіху можливо завдяки 
важкій наполегливій праці, докладанням власних зусиль: Roy is a talented manager who 
succeeds because he works incredibly hard. His success has been a mix of a lot of things, but 
primarily hard work. (The Guardian July 1, 2010) 

Можемо продемонструвати схематичне тлумачення значення ЛСВ 1: 
діяльність – X діяв з метою G [асерція] 
спосіб дії – власні зусилля, важка праця тощо
каузація – це викликало [імплікація]
результат – саме результат R, який співпадає з його метою G, тобто намір суб’єкта 
реалізовано [імплікація].
процес в об’єкті – не має процесу

Для даної семантичної формули характерна відсутність процесу в об’єкті, оскільки 
в ході аналізу когнітивних ситуацій з концептом SUCCESS було виявлено, що результат 
забезпечується не лише діяльністю суб’єкта, але й залежить від удачі чи непередбачува-
ного фактора. Таким чином, ЛСВ 1 концепту SUCCESS уточнюється в концептуальному 
просторі «мета, сукупність дій, спосіб дії, результат, удача»

ЛСВ 2 “achievement of high position in a particular field” Структура ЛСВ 2 має спіль-
ну з ЛСВ 1 архісему «achievement» - (досягнення), яка есплікується в ЛСВ 2 за допомо-
гою таких сем: «кар’єрний ріст», «спортивні звершення», «слава», «досягнення в акаде-
мічній сфері, політиці» тощо. 

Проаналізувавши фактичний матеріал та словникові статті американських та бри-
танських лексикографічних джерел, можемо окреслити дві ситуації, які розкривають 
структуру ЛСВ 2. Ці дві ситуації відображають два аспекти діяльності у досягненні «ви-
сокого становища», а саме: а) робити свою роботу добре, важко працюючи протягом 
певного періоду часу; б) «слідувати за кимось», бути саме тією кандидатурою, яка зможе 
успішно виконувати чиїсь функції. Розглянемо приклад комунікативної реалізації ЛСВ 
2: Wagner worried that the febrile chromaticism of Tristan might drive men mad. Rattle sees it 
more medicinally, and believes that the score saved the life of Claudio Abbado (whom he will 
succeed next year as chief conductor and artixtic director of the Berlin Philharmonic) (The 
observer April 29, 2001).

Проаналізувавши отримані в результаті дослідження дані спробуємо змоделювати 
семантичну структуру ЛСВ 2: суб’єкт дії Х діє з метою G досягти високого соціального 
становища Р в певній сфері F (кар’єрі, політиці, спорті). Наявність певної сукупності 
якостей Q дає змогу це зробити, в результаті чого він заміщує суб’єкта X1: Justice Stevens 
arrived at the court in December 1975. He had been appointed by President Gerald Ford to 
succeed Justice William O. Duglas, who had retired the month before (The New York Times 
November 29, 2010). 

Схематично комунікативна модель ситуації для ЛСВ 2 виглядає наступним чином:
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 подія А, важлива для Х має чи буде мати місце [презумція]
так як S розглянув кандидатури Х і Х1 і прийняв рішення обрати одну з них 
[ассерція]
тим самим сфера F має важливе значення для Х 

Змодельована нами структура ЛСВ 2 експлікує успіх як: а) здатність добре викону-
вати свої обов’язки б) рухатись вперед, в) бути кращим ніж інші, г) досягти кар’єрних 
висот, д) перемогти, е) отримати визнання, є) стати відомим. 

ЛСВ 3 «successful person or thing». В ЛСВ 3 акцент уваги зміщується з компонен-
та результат R (achievement) на компонент новий стан справ S. Семантичне зміщення 
компонентів результат R – поява нового стану суб’єкта S призводить до того, що другий 
компонент S стає ще й головним ассерційним компонентом ситуації. Таким чином, се-
мантична структура ЛСВ 3 буде виглядати наступним чином: Суб’єкт дії Х зумів про-
явити себе так, що всі його достоїнства стали помітними для оточуючих. На даний мо-
мент стану справ S X є успішним [стан S актуальний в певний комунікативний проміж-
ок часу]. Комунікативний проміжок часу актуалізує різноманітні проекції трактування 
семантичного компонента стан S суб’єкта Х: Trevor Taylor became successful long ago. 
Racing driver overcome bad luck on the track to success. At first he had a reputation of being 
unlucky. After he won the formula 500 championship in 1958, Taylor became a big star and was 
hugely successful worldwide (The Times October20, 2010). 

Змоделюємо комунікативну модель даної ситуації:
Х став успішним =В момент T, який передує моменту мовлення Х не був успіш-
ним [презумція]
потім відбулася якась подія С, яка викликала
в певний момент після T настав новий стан S: Х перейшов в новий стан S і став 
успішним. [імплікатив] 

В даному контекстуальному фрагменті реалізується наступна проекція: «не було S 
– наступило S». Ця проекція акцентує увагу на зміні попереднього стану і появи нового 
стану S, в який перейшов Х. 

Розглянемо інший фрагмент комунікативної ситуації: BBC is highly successful and 
profitable. It’s a worldwide success, its productions are sold very well and it makes a lot of 
money. (The Guardian November 20, 2010). 

S [де S стан ] = в момент мовлення має місце S [ассерція]
передбачається, що і в даний момент T і дещо пізніше Х буде існувати в даному 
стані S [презумція]
В даному контексті актуалізується компонент «має місце S», а «не було – насту-
пило» відходить на задній план. 

Перший і другий контекстуальні фрагменти відрізняються семантичною структурою 
висловлювання. В першому фрагменті семантичний акцент фокусується на події, яка 
призвела до нового стану, а в другому – на новому стані, а сама подія, яка призвела до та-
кого стану залишається поза кадром уваги. Тобто фокус уваги зміщується з події на стан. 
Відбувається метонімічний зсув, який призводить до зміщення фокусу уваги з одного 
компонента на інший (Подія – Новий стан). 

ЛСВ 4 “a good result or outcome”
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Обов’язковим елементом лексеми success є конституент Результат R, який виступає 
Каузатором нового стану S суб’єкта Х. Продемонструємо семантичну модель структури 
ЛСВ 4: суб’єкт Х виконує певні дії А, які дуже часто залишаються не специфікованими, 
оскільки увага зосереджується саме на результаті R, а дії А, які призвели до нього за-
лишаються поза увагою: A victory for AV would be a boost and the more so for now being 
regarded by bookies and pollsters as a remote possibility (The Observer May 1, 2011). В дано-
му випадку в центрі уваги знаходиться компонент результат R (перемога, діяльністю якої 
буде чи то грати, чи то змагатися, боротися чи ще щось). Вид діяльності, який передує 
певному результату знаходиться поза кадром і таким чином не ідентифікується, хоча пе-
редбачає той факт, що Агенс виконував певні дії, які і призвели до бажаного результату. 

Змоделюємо модель комунікативної ситуації ЛСВ: 
Суб’єкт Х здійснював певні дії (які часто не специфікуються) [пресупозиція]
на даний комунікативний проміжок часу існує певний результат R [імплікатив]
результат R дій суб’єкта Х оцінюється позитивно спостерігачем [модальна рамка]

Наприклад: Three steps to good results have been done. Good GCSE results mean new 
prospects for students. (guardian.co.uk, August 27, 2009). 

 ЛСВ 5 “financial success” фіксується лише 6 лексикографічними джерелами. В ньо-
му фіксується наявність локативної ознаки, про яку свідчить словосполучення business 
sphere. Тлумачення ЛСВ 5 можемо представити наступним чином: суб’єкт Х вчиняє пев-
ні дії А, маючи на меті отримати матеріальні блага W, які допоможуть йому покращити 
своє фінансове становище F. В результаті Х стає не лише багатим, але й покращує своє 
соціальне становище: SXSW 2011: Fearless females share their secrets of business success. 
The number of women attending SXSW is rising every year, so it’s only fitting that a group of 
female entrepreneurs met up to discuss Breaking the Glass Ceiling (The Guardian March 15, 
2011). 

в момент Т, що передує Т1 суб’єкт Х вчиняє ціленаправлені дії А [пресупозиція] 
в проміжок часу Т1 йому вдається реалізувати свій намір [асерція]
тобто, його дії призводять до бажаного результату R [імплікація]
тим самим ставлення до суб’єкта дії з боку інших осіб змінюється в кращу сто-
рону [модальна рамка] 

Таким чином концепт SUCCESS уточнюється в такому концептуальному просторі: 
сукупність дій, мета, спосіб, результат, досягнення, удача, визнання, соціальне станови-
ще, кар’єрний ріст, слава, багатство, процвітання, позитивна оцінка дій суб’єкта. 

Наступним етапом нашого дослідження є розгляд семантичної структури лексеми 
failure. Аналіз лексикографічних джерел дав змогу змоделювати семантичну структуру 
лексеми failure у вигляді 5 ЛСВ. Це такі ЛСВ: ЛСв 1 “lack of success”; ЛСв 2 “when 
someone doesn’t do something”; ЛСв 3 “stop working properly”; ЛСв 4 “exam failure”; 
ЛСВ 5 “bankruptcy”.

 Перш за все з’ясуємо компоненти структури ЛСВ 1”lack of success”, котрий на кон-
цептуальному рівні є прототипом концепту FAILURE. Оскільки, як було виявлено, ядер-
ним компонентом лексеми success є компонент “achievement”, можемо припустити, що 
прототипом лексеми failure буде компонент “lack of achievement”, котрий фіксує в свідо-
мості носіїв англійської мови уявлення про поразку як відсутність успіху. Дані припу-
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щення підтверджуються результатами асоціативного експерименту, в ході якого вдалося 
виявити ядерний компонент асоціативного поля концепту FAILURE, котрим виявився 
компонент відсутність успіху (lack of success – 36 %) [3: 262]. Матеріал нашого дослі-
дження дає підстави вважати компонент lack of success ядерним в структурі лексеми 
failure. Для того, щоб виявити як фіксуються не рефлексивні уявлення носіїв англійської 
мови про поразку, необхідно розглянути ієрархічні зв’язки всіх ЛСВ.

Структура ЛСв 1 lack of success не здобуває однозначного тлумачення через не-
стійкість її внутрішніх компонентів. Так, компонент “результат” є ассерційним: не досяг 
успіху = не зміг реалізувати свій намір і в результаті зазнав поразки. В свою чергу, компо-
нент “діяльність” може бути презумпцією (не досяг успіху = “докладав зусиль, проте не 
зміг реалізувати свою мету і провалився”), але й може попадати і під дію заперечення: He 
did nothing on the way to success and he failed (= не починав нічого робити і зазнав пораз-
ки). Розглянемо тлумачення даного ЛСВ на конкретних прикладах: Tried to succeed and 
failed. Despite some early admissions of error, President Bush’s latest strategy for victory in 
Iraq veers between the implausible and the impoverished (guardian.co.uk, January 11, 2007).

 Тлумачення 1: Суб’єкт X діяв з певною ціллю G, тобто він вчиняв якісь дії A, які 
вважав необхідними для досягнення певного результату R, який так і не наступив. Тобто 
компонент результативності дії R анульовано, оскільки діяльність суб’єкта X закінчи-
лась безуспішно, а сама подія A не являє собою інтересу. В даному тлумаченні перед-
бачається наявність такого компонента як “спроба” здійснити дію. Тобто, Х не досягнув 
бажаного результату R= Х намагався досягти R(робив спробу).

до моменту t<МН Х діяв тим самим керувався якоюсь ціллю G спробував її реа-
лізувати [пресупозиція]
каузатор в момент t щось трапилось [пресупозиція]
це викликало процес: Х втратив можливість довести свої дії A до кінця; Х пере-
містився в невигідний для нього стан S [асерція]
новий стан суб’єкта – в момент МН Х знаходиться в поганому становищі [імп-
лікація]

В даному тлумаченні міститься презумпційний компонент “діяльність” (Х виконував 
якісь дії), але якась подія, Каузатор, завадила суб’єкту довести свої дії до кінця.

Розглянемо наступний контекстуальний фрагмент: If you’re a loser, it doesn’t matter 
how kind, generous, sympathetic or brave you are. You have failed and your failure is the fault 
of your laziness and nothing else (The Observer July 4, 2004). Тлумачення 2: Суб’єкт Х мав 
певну мету G, проте не вчинив ніяких дії A, щоб реалізувати свою мету G і в результаті 
зазнав поразки (компонент “діяльність” стає ассерційним). 

ЛСв 2 when someone doesn’t do something можемо змоделювати наступним чином: 
до моменту Т, Х виконував певні дії А, але потім на його шляху виникли якісь перешкоди 
О, через які Х став неспроможним виконати необхідні дії А і відмовився їх виконувати: 
They include giving police officers in the UK the power to stop and interrogate individuals 
about their identity and their movements. Those questioned need not be suspected of any crime, 
yet failure to comply could land them with a criminal conviction and a fine of £5,000 (The 
Observer April 8, 2010).

Модель даної комунікативної ситуації ЛСВ 2 виглядає так:
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 на інтервалі до t Х виконував Р [пресупозиція]
 волютивний стан – Х не має наміру продовжувати свої дії А [імплікація]
 це мотивовано Х зробив щось [асерція] (прийняв рішення)
каузація: це викликало результат: Х припинив виконувати Р [імплікація]

ЛСв 3 stop working properly: Х перестав працювати справно: A380 engine failure: why 
it happened. It is far too early to tell. But what appears clear is that there was a catastrophic 
failure in the fuselage-side engine on the left wing shortly after the plane took off from 
Singapore en route to Sydney (guardian.co.uk, November 4,2010). До певного періоду часу Т 
Х був справний, виконував свою функцію F. Сталася якась подія C, яка призвела до того, 
що Х перестав виконувати свою функцію F. 

Змоделюємо модель комунікативної ситуації ЛСВ 3:
Х має ресурси для виконання своєї функції F [пресупозиція]
каузатор: щось трапилось/мало місце С [пресупозиція]
це викликало [ассерція]
новий стан: Х перестав працювати [імплікатив] 

Приклад 2: By the time she was 21, and her kidneys were failing, she was spending up to 
$1,400 a month on medication (The Guardian September 13, 2007) = X перестав виконувати 
свої функції Р, зносився, а що саме спричинило припинення функціонування може за-
лишатися невідомим (каузатор невідомий).

експозиція: Х має ресурси для функціонування
 каузатор: щось трапилось/мало місце Y [пресупозиція]
 це викликало 
новий стан: Х немає достатніх ресурсів для функціонування [асерція]

Ці два приклади відрізняються каузативним компонентом. У першому випадку кау-
зативний компонент виступає головним складником, оскільки він має статус асерції, а 
Пацієнсу відповідає статус імплікатива. У другому ж випадку (декаузативному) статус 
асерції здобуває пацієнсний компонент, а каузативному компоненту відводиться статус 
фону (факультативному компоненту). Даний ЛСВ описує діатетичний зсув значення. 
Тобто позиції учасників з певною роллю змінюються, а набір ролей (семантичних ва-
лентностей) дієслова fail залишається незмінним. 

 ЛСв 4 exam failure: Семантична модель даного ЛСВ характеризується наявністю 
двох учасників ситуації «вчитель – учень», які виконують по відношенню один до одно-
го різні комунікативні ролі. Так в когнітивній ситуації «складання іспиту» один з них 
(вчитель) перевіряє знання, а інший (учень), якому відводиться роль другого суб’єкта, 
демонструє свої знання. Зв’язок цих учасників в структурі ЛСВ можна описати наступ-
ним чином: Y опитує Х з метою перевірити його знання, в результаті чого Y оцінює зна-
ння Х як незадовільні, погіршуючи таким чином стан Х: The students couldn’t answer the 
professor’s questions so he had no choice but to fail them В даному випадку Y – Суб’єкт дії 
(вчитель) виступає в ролі Агенса та є Каузатором дії. Тепер розглянемо іншу ситуацію: 
The appearance of the examiner embarrassed the students and as a result they failed their 
final exam. Описана у другому прикладі когнітивна модель ситуації значно відрізняється 
від першої. Зокрема, Каузатором дії виступає вже не Агенс дії (вчитель), а певна Подія. 
Відношення між даними семантичними формулами можна описати наступним чином. 
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Приклад 1
 до моменту t < М Х складав іспит [пресупозиція] 
 Y діяв з метою [пресупозиція] 
 Спосіб: Агенс дії застосовував Z
 це викликало [асерцію]
 новий стан: Х провалився [імплікація]

Приклад 2
 до моменту t < ММ Х складав іспит [пресупозиція] 
 щось трапилося з Х/мало місце Y [пресупозиція]
 Спосіб – 
 це викликало [асерція]
 новий стан: Х провалився [імплікація]

Дані семантичні формули описують процес деагентивації, яка впливає на тлумачен-
ня значення ЛСВ. У першому випадку, де описується дія, каузативним компонентом ви-
ступає компонент “Y діяв з ціллю”, а у другому випадку каузативним буде компонент 
“трапилась подія С”. 

ЛСв 5 bankruptcy характеризується неоднозначністю тлумачення, а саме: 1) від-
сутність матеріальних засобів, 2) відсутність позитивних рис. Розглянемо кожне з них

1. Відсутність матеріальних засобів: Х не виявив Z= The wife of the former head of 
Enron, Kenneth Lay, yesterday claimed that her family had lost a fortune over the collapse of 
the company and was now facing bankruptcy.(The Guardian January 29, 2002), тобто: 

 до певного моменту t < М, Х мав Z [пресупозиція]
 щось трапилось з Х-а [пресупозиція]
 це викликало Х не виявив Z-а [асерція]
змінився стан Х –а (він став неплатоспроможним) [імплікація]

2. відсутність позитивних рис у X: Y не виявив Z у Х-а = In an era when sport’s moral 
values so often seem close to bankruptcy, the achievement of Mark Taylor has been quite 
extraordinary. (The Guardian Fabruary 3, 1999).

щось трапилось з Експеріентом Y
це викликало: Х ввійшов в поле зору Y
тим самим змінився стан Y-а (він дізнався, що Z у Х-а не існує) [асерція]
змінився і стан Х-а (Y ставиться до нього негативно через відсутність Z [модаль-
на рамка]

Друга семантична формула передбачає участь Експеріента (Спостерігача), який здо-
буває в актантній структурі позицію За кадром. 

Отже, концептуальний простір концепту FAILURE вміщує такі конституенти: від-
сутність бажаного результату, неспроможність виконувати свої обов’язки, працювати 
справно, аварія, банкрутство, невдача, провал, лінь, легковажність, негативна оцінка дій 
суб’єкта. 

Таким чином проведений аналіз семантичної структури лексем success і failure, що 
позначають концепти SUCCESS<>FAILURE уможливив виокремити когнітивні консти-
туенти структури досліджуваних концептів та зрозуміти як когнітивні ознаки досліджу-
ваних концептів фіксуються у свідомості носіїв англійської мови. 
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Перспективою подальших досліджень є дослідження когнітивно-дискурсивних 
особливостей концептів SUCCESS<>FAILURE з використанням квантативних мето-
дів лінгвістики та методу фреймового аналізу, які б дали можливість показати акти-
вацію різних слотів фрейму при мовному використанні бінарної опозиції концептів 
SUCCESS<>FAILURE. 
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УДК 811.161.2’373
Циганкова З.М.
(Київ, Україна)

до ПитаннЯ Про виЗначЕннЯ ПонЯттЯ «нЕоЛогіЗм»

Статтю присвячено аналізові основних підходів і систематизації критеріїв визна-
чення поняття «неологізм». Окреслено статус оказіоналізмів, внутрішніх та зовнішніх 
запозичень як елементів категорії нового. 

Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, запозичення, критерії визначення.
Статья посвящена анализу основных подходов и систематизации критериев опре- 

деления понятия «неологизм». Определен статус окказионализмов, внутренних и вне-
шних заимствований как элементов категории нового.

Ключевые слова: неологизм, окказионализм, заимствование, критерии определения.
This article is devoted to the analysis of main approaches to defining and systematization 

of criteria of the notion «neologism». We also defined the status of nonce words and borrowings 
as categories of new words.

Key words: neologism, nonce word, borrowing, defining criteria. 

Нові слова, які постійно поповнюють мову на всіх етапах її існування та розвитку, 
можна, без сумніву, вважати закономірним та історично зумовленим процесом. У неоло-
гії існує багато невирішених проблем, як теоретичних так і практичних. До найактуаль-
ніших належать проблеми невизначеності поняття та критеріїв неологізму, зв’язку нео-
логізмів із оказіоналізмами та запозиченнями, віднесення до розряду неологізмів інших 
пластів лексики (сленгізмів, жаргонізмів, професіоналізмів тощо).

Нашою метою є спроба диференціювати та уточнити поняття “неологізм”, розгля-
нути неологізми з погляду походження та визначити критерії, на основі яких можна до-
ходити висновку про те, що нове слово набуває статусу неологізму.

Поява нового слова завжди є реакцією на зміни в житті суспільства. У мові створю-
ються нові слова для того, щоб адекватно відтворити і закріпити нові ідеї та поняття, 
мову взагалі. Проте поява неологізму не завжди є наслідком конкретної потреби. Часто 
буває так, що неологізм відображає нові асоціації, усуває мовні аномалії, при цьому за-
стосовуються внутрішньомовні стимули. 

Усі нові явища в мові зумовлені динамічним характером мовної системи, вони не-
минучі в будь-якій живій мові як свідчення її загального поступального руху. Всі іннова-
ції стихійно виникають у процесі мовленнєвого спілкування; саме за таких умов явища 
мови починають використовуватися в таких формах і функціях, в яких раніше вони не 
використовувалися. Таким чином, мова не лише породжує мовлення, а й поповнюється 
за його рахунок.

Л. П. Попко вважає, що мовні інновації виступають «молодшими» елементами, що 
з’явилися пізніше традиційних, завдяки чому їм властива своєрідна часова маркованість, 
яка зумовлює певну незвичайність, свіжість на тлі звичних мовних факторів, різкість у 
широкому використанні [1: 152]. 
©  Циганкова З.М., 2011
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Щоб краще зрозуміти природу неологізму, розгляньмо визначення цього поняття. 
Дотепер немає однозначного підходу до визначення поняття «неологізм». За О. Селіва-
новою «неологізм – слово чи сполука, використані мовою в певний період на позначення 
нового або вже наявного поняття або в новому значенні», що «усвідомлюються як такі 
носіями мови» [2: 417]. В Оксфордському словнику нових слів нове слово розглядається 
як будь-яке слово, фраза, або значення, які увійшли до загального вжитку або були попу-
лярними (модними) у 80-ті роки та на початку 90-х [3: 5]. Дж. Алджео вважає, що «нове 
слово – це форма чи вживання форми, не відображене в загальномовних словниках» [4: 
2]. Водночас Н. З. Котелова зазначає, що «неологізми – це не лише новотвори (слова, 
значення слів, словосполучення), але і входження – внутрішні та зовнішні запозичення 
– по часовій вісі (відродження, актуалізація, узуалізація) або по локальній – входження з 
діалектів, мовлення, спеціальних підмов тощо» [5: 25–26].

Подивімося, як створюються нові слова. Автором будь-якого слова виступає людина, 
яка прагне до індивідуалізації та оригінальності. Далі, за Л. П. Попко, слово проходить 
декілька стадій соціалізації (прийняття в суспільстві) та лексикалізації (закріпленість у 
мовній системі). Слово сприймається посередниками, які поширюють його в масах, і 
набуває комунікативно-прагматичної компетенції завдяки носіям мови [1: 141]. Під час 
першої реєстрації новотвору дослідник не має змоги точно визначити, як поставляться 
носії до нового слова, чи погодяться прийняти словникову інновацію (тоді воно займати-
ме своє місце в словниковому складі мови) або не сприйматимуть її (у такому разі воно 
залишиться індивідуально-авторським новотвором у межах контексту). Очевидно, мова 
йде насамперед про узуалізацію новотворів.

Огляд наявних поглядів стосовно статусу поняття «неологізм» свідчить про супер-
ечливий характер денотативної основи цієї лексичної категорії. У лінгвістиці неологізм 
відносять як до мови, так і до мовлення незалежно від моменту їх появи в мові, в загаль-
новживаній лексиці, належності до того чи того мовного рівня та інших специфічних 
рис. На наш погляд, розбіжності, які існують щодо цього поняття, зумовлені недостатнім 
розумінням змісту категорії нового. За таких міркувань доцільним є визначення критері-
їв, за якими вирізняють нові слова. 

Основним критерієм визначення нового слова є його відносна новизна. Унаслідок 
того, що не завжди можна об’єктивно визначити час появи неологізму, використовується 
суб’єктивний критерій: чи сприймає колективна (та власна) свідомість ту чи ту лексичну 
одиницю як нову. За М. В. Бєлозьоровим, будь-яке нове слово має властивість неологіз-
му, тобто тимчасову конотацію новизни, доки колективна мовна свідомість реагує на 
нього як на нове [6: 19].

Цікавим є досвід лексикографів. Є підстави вважати слушним твердження про те, що 
дата першого згадування нового слова є моментом його появи. Проте це не обов’язково 
визначає його поширеність та асиміляцію. Якщо брати до уваги лише час першого зга-
дування нового слова, тоді слід розглядати слова, які не відомі великій кількості носіїв. 
У такому разі неологізм – це слово, яке втратило статус оказіоналізму, проте вважається 
новим більшістю носіїв мови. Р Фішер уважає, що таке визначення передбачає певну 
поширеність та частотність уживання неологізму. Важливою є не частотність уживання 
у певний проміжок часу, а постійна частотність протягом певного періоду разом із асимі-
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ляцією в різних комунікативних контекстах та сферах [7: 3–6]. Саме за таким принципом 
відбирають неологізми укладачі словника Merriam-Webster.

Слід розглянути інші важливі фактори. Названа вище дослідниця зазначає, що на 
розпізнавання слова впливають частотність уживання слова, його оточення та семан-
тична асиміляція. На розпізнавання невідомого слова носій витрачає більше часу, ніж на 
розпізнавання відомого. Якщо існують слова фонетично або графічно схожі, потрібно 
більше часу, щоб зрозуміти нове слово. Не лише велика кількість схожих слів ускладнює 
сприйняття слова, а й висока частотність таких слів. Семантична асиміляція спрощує 
процес розпізнавання та сприйняття. Якщо слово перебуває в певному семантичному 
полі, його набагато легше сприймати, ніж тоді, коли воно вживається ізольовано. Таким 
чином, сприйняття нового слова залежить від частотності, кількості схожих слів та се-
мантичної асиміляції [7: 5 (переклад наш – З. Ц.)]. 

На думку американського мовознавця П. Макфедриса, неологізм має відповідати та-
ким параметрам: не бути зареєстрованим у словниках; уперше вживатися у письмовому 
мовленні не раніше 1980 року; бути зафіксованим у трьох різних періодичних виданнях 
(щонайменше у трьох статтях, написаних трьома різними авторами) [8: 9].

На основі результатів аналітичного огляду нами було виявлено, що основними кри-
теріями визначення неологізмів є такі: 

•	своєрідна маркованість часом;
•	фіксація в літературі (необов’язково у словниках);
•	сприйняття лексичної одиниці носіями мови як нової;
•	відносна частотність уживання, поширеність серед носіїв та семантична асиміляція.
Залишається відкритим питання про статус оказіоналізмів. Оказіоналізми дуже час-

то протиставляють неологізмам, стверджуючи, що вони створені лише для конкретного 
випадку. Утім, Ю. А. Зацний уважає, що поняття «оказіональність» є досить умовним. 
Фактично всі нові одиниці починають своє життя як «оказіональні», оскільки вони ви-
никають саме в конкретному акті мовлення. Тому термін «оказіональне слово» може 
констатувати лише результат, той факт, що певна одиниця виникла в мовленні, але не 
закріпилася в мові. Тоді чимала кількість оказіоналізмів може узуалізуватися, ввійти до 
словникового складу [9: 10]. Однак існує думка про те, що, загалом, будь-яке оказіональ-
не слово може стати узуальним. Ми погоджуємося з тим, що оказіоналізм, за певних 
умов, може набувати статусу неологізму. 

Досліджуючи оказіоналізми, А. Г. Ликов зазначає, що для оказіональних слів мо-
мент появи та момент уживання збігаються. Поряд із повторюванням новотвору, його 
відтворюванням з’являється можливість говорити про початок «діахронічного життя», а 
з його появою у слова з’являються синхронні функціональні синтагматичні та парадиг-
матичні зв’язки – слово з оказіонального поступово перетворюється на канонічне [10: 
68]. Проте не всі дослідники називають повторюваність новотвору визначальним факто-
ром його входження до загальної мови. Г. І. Миськевич і Л. К. Чельцова виокремлюють 
декілька факторів, які сприяють закріпленню слова в мові: функціональну доцільність, 
критерій правильності, вплив позамовних факторів, а також частотність уживання слова 
[11: 249-251]. При цьому слід враховувати, що оказіоналізм відтворюється завдяки екс-
тралінгвальним (авторитет автора, поширення в засобах масової інформації) та інтра-
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лінгвальним (семантична ємність, експресивне забарвлення слова) чинникам. Звісно, що 
представлений комплекс не дозволяє вважати параметр повторюваності єдиною умовою 
узуалізації новотворів, хоча сам факт повторюваності та відтворення слова є однією з 
найважливіших його характеристик. 

Поняття «неологізм» звужується та розширюється в залежності від того, чи засто-
совується термін «неологізм» до нових слів іншомовного походження. Лінгвісти зазна-
чають, що джерелами словникового поповнення виступають неологізми, запозичення та 
семантичні зміни, стосовні вже наявних слів, тим самим виключаючи використання тер-
міна «неологізм» щодо запозичень. Проте існує й інша думка, згідно з якою вилучення 
нових іншомовних слів, що ввійшли до мовної системи, із складу неологізмів неправо-
мірне, оскільки системи різних мов розрізняються і мають різні просторові характерис-
тики.

 Немає однозначної думки щодо так званих внутрішніх запозичень. Існує велика 
кількість одиниць, які були в мові й раніше, але перебували на периферії її системи, 
обмежувалися у своєму функціонуванні певними «підмовами» або підсистемами: тер-
міни, професіоналізми, сленгізми, жаргонізми, тобто новими вони є лише для літера-
турної мови. Перетворення таких одиниць на елементи загальновживаної мови робить 
їх новими як із погляду розвитку мови, її словникового складу, так і через їх сприйняття 
як неологізмів більшістю носіїв мови, оскільки раніше вони були відомі лише незначній 
частині мовців. Проте, місце у літературному стандарті здобувають насамперед ті одини-
ці, які не мають літературних еквівалентів і виступають єдиним засобом номінації. Саме 
вони заповнюють лакуни лексико-семантичної системи і частково позбуваються свого 
стилістичного забарвлення. Так само існує протилежна думка, згідно з якою недоцільно 
відносити внутрішні запозичення до розряду неологізмів, а «новими словами можна на-
звати такі, що мають як нове звучання, так і новий понятійний зміст, який є продуктом 
запозичення або сучасних словотворчих процесів» [6: 25–26].

Поліваріантність мови також уносить свої корективи до поняття «неологізм». Ю. А. 
Зацний уважає, що «запозичення з одного варіанта до іншого слід визнати у варіанті-ре-
ципієнті новими одиницями, навіть якщо вони не є новими для варіанта-донора» [9: 14]. 
У процесі міжваріантної взаємодії та взаємовпливу запозичуватимуться не тільки слова і 
фразеологізми, що вважатимуться новими в іншому варіанті, а й нові значення спільних 
одиниць лексико-фразеологічного фонду мови.

Повноправним запозиченням можна вважати лише те, яке закріпилося в мові, про 
що свідчать такі ознаки, як рекурентне використання в контекстах мови-реципієнта, вхо-
дження до парадигми цієї мови (участь у процесах словотвірної та семантичної дерива-
ції). Запозичення, які зберігають свій іншомовний вигляд, не підлягають асиміляції та 
інтеграції до мовної системи, залишаються на стадії «іншомовних вкраплень». Таким 
чином, внутрішні та зовнішні запозичення, поряд із новотворами, доцільно відносити до 
розряду неологізмів. 

Перспективу дослідження вбачаємо у встановленні характерних ознак лексичних ін-
новацій англійської мови початку ХХІ ст., зокрема на матеріалі літератури, належної до 
постфеміністичного напряму. 
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чЕрнЫй ЦвЕт в мЕждународной  
тоПонимичЕСКой ЛЕКСиКЕ

У статті мова йде про утворення топонімів за допомогою слів, що позначають 
чорний колір в п’яти мовах світу. Наводяться приклади цих топонімів та показана сфе-
ра їх поширення.

Ключові слова: топоніми, утворення, поширення.
В статье речь идет об образовании топонимов с помощью слов, обозначающих 

черный цвет в пяти языках мира. Приводятся примеры таких топонимов и показана 
сфера  их распространения.

Ключевые слова: топонимы, образование, распространение.
The article deals with the forming of the toponyms with the help of the words signifying  the 

black colour in five languages of the world. .
Key words: toponyms, building, spreading.

Топонимическая лексика издавна привлекает к себе внимание как зарубежных, так 
и отечественных исследователей; особенно интенсивно изучается региональная топони-
мия (Г.В. Быкова, О.Б. Галай, М.М. Габорак, В.В. Кузиков, Г. Розенкранц, И.П. Литвин, 
В. Пивнюк и др.); интерес представляет вопрос об использовании топонимики в поэзии; 
культурные функции топонимов; составляются топонимические словари и атласы (Мур-
заев, Е.М. Поспелов); изучается роль онимов в образовании топонимов (Г.Я. Рылюк и 
др.) и т.д.

И цветовая гамма, ее роль в образовании топонимов, также иногда упоминается в ра-
ботах исследователей, однако черный цвет в связи с религиозными представлениями на-
селения как топонимообразующий компонент еще не был предметом фундаментального 
изучения, поэтому именно этот пласт тополексики является, на наш взгляд, интересным 
и актуальным подходом к его рассмотрению. Задачей нашей работы является устано-
вить на карте мира топонимы, в основе образования которых лежит черный цвет. Цель 
работы – показать влияние черного цвета на процесс топонимообразования. Предметом 
изучения являются топонимы, образованные с помощью слов «черный – black – schwarz 
– nuar – кара», обозначающих у разных народов один и тот же оттенок во всей цветовой 
гамме. Весь рассматриваемый топонимический материал приводится в русской транс-
крипции, в том виде, в каком он подается в «Атласе мира».

Многолетний жизненный опыт, связанный часто с определенным восприятием исто-
рических событий, негативные эмоции, «черная реакция» на происходящее способству-
ют созданию топонимов, окрашиваемых в сознании номинаторов в черный цвет. Боль-
шую роль играет положительное или отрицательное восприятие природных явлений, 
их толкование с религиозной точки зрения, суеверия и пр., ср. еще древние славяне с 
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именем Чернобог связывали мотивы убийства, несчастья. Власть этого бога была ве-
лика. Ему подчинена вся темная сторона бытия. «От него веет холодом, космической 
тьмой» [1:63], а славяне никогда не почитали зло и смерть» [1:70]. Храм Черного бога 
был некогда в Чернигове, у Черной грязи, в древних землях скифов, ходивших в черных 
плащах [1:71].

Тяжелые бытовые условия, религиозные верования сливаются в воображении но-
минаторов в черный цвет; болезненное, подавленное душевное состояние, не всегда 
адекватное толкование происходящих событий и окружающей среды переносится на 
наименование географических объектов. Люди, находившиеся в эмиграции, эвакуации, 
депортированные, ссыльнопоселенцы, репрессированные и др. могли переносить свое 
подавленное морально-психологическое состояние, депрессию на номинативную дея-
тельность или негативно на нее влиять. Так возникают топонимические ряды, противо-
поставляемые по цветовому признаку, например, ойконимы Белая – Черная или Белая 
Церковь – Черная Каменка, гидронимы Белая Тисса – Черная Речка и др. и дифферен-
цируемые даже по грамматической категории рода, ср. Черный – Черная – Черное. Эта 
тенденция создавать топонимы, используя всю цветовую гамму, включая и черный цвет, 
характерна не только для славян, но и для других культурных сообществ. В этом случае 
нельзя отрицать заимствование как результат интеракции представителей разных со-
циальных слоев, групп, сообществ, медиацию, например, Черноречье в Чечено-Ингу-
шетии, река Черная (Сонгбо) – в Китае, река Черный Иртыш (Кара-Иртыш) – верхнее 
течение Иртыша и др.

В англоязычном культурном сообществе число топонимов с компонентом «блэк» 
(black) не уступает русскоязычным топонимам с компонентом «черный». В «Атласе 
мира» топонимы Блэк, а также сложные и составные топонимы с первым компонентом 
Блэк приводятся 144 раза. Приблизительно столько же топонимов насчитывает топони-
мический ряд с компонентом Черный – Черная – Черное в том же «Атласе мира».

По территории США протекает 12 одноименных рек Блэк, а в «Атласе мира» зареги-
стрирована 31 река под названием Черная, не считая составных топонимов типа Черная 
Речка и др. (ср. 12 < 31).

В Черный цвет в воображении номинаторов окрашены на американском континенте 
и названия плоскогорья Black (в Аризоне), мыса (Коннектикут), прудов (Коннэктикут 
и Мэн), гор (Нью-Мексико, Ю. Дакота, Айдахо, Монтана, Невада, Оклахома), залива 
(Нью-Йорк), водохранилища (Айдахо), пустыни (Айова), рек (BlackWater – Алабама, 
Нью-Гэмпшир, Флорида) и др.

Одноименные населенные пункты с первым компонентом Black есть и в разных 
странах, например, н.п. Блэквилл (Blackville) есть в США и Канаде, а н.п. Блэк-Ривер 
(Black River) – в США и на острове Ямайка (бывш. Сант-Яго) в Вест-Индии. Колониза-
цию острова сначала начали испанцы в XVI в., в XVII в. он был захвачен англичанами, 
а в конце XIX в. на Ямайку проникает североамериканский капитал, а вместе с ним и 
английское наименование населенного пункта. Двенадцать одноименных рек Блэк-Ривер 
протекают в США и одна река – в бассейне Берингова моря.

Населенные пункты Блэк-Спрингс есть в США и Австралии, а н.п. Блэк-Уотер 
(Blackwater) в Ирландии и Канаде; три одноименные реки Blackwater протекают на тер-
ритории США в штатах Алабама, Флорида, Нью-Гэмпшир.
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Большую роль в процессе номинации, однако, играет наблюдательность, визуаль-
ность жителей данной местности, их умение сравнивать, анализировать происходящие 
природные явления. В результате интеллектуальной (познавательной) деятельности но-
минатор приобретает способность обобщать и аргументировать наблюдаемое им явле-
ние, устанавливать и сохранять контакт с собеседниками. Каждый народ имеет свои осо-
бенности, но когда возникает потребность в реализации общей задачи, т.е. потребность 
в номинации географических объектов, то в функцию топонимообразования включается 
механизм селекции, комбинирования (фактов и мыслей), составления содержательной 
стороны наименования, причем мотивационный признак у некоторых народов оказыва-
ется близким или даже одним и тем же, переведенным часто на свой родной язык.

Черный цвет, воспринимаемый и некоторыми мусульманами как воплощение зла и 
несчастья переводится на тюркские языки как «кара». Шесть одноименных ойконимов 
Кара характерны для Индонезии, Саудовской Аравии, Сирии, Эфиопии, Узбекистана; 
река Кара протекает в России (бас. Карского моря и озера Балхаш) и в Казахстане. С пер-
вым компонентом Кара- образован целый топонимический ряд, представленный в Тур-
ции, Иране, в Украине (Крымские горы), в России, в Колумбии, Бразилии, Венесуэле и 
др. Например, река и поселок Карасук находятся в Новосибирской обл., город Карабаш 
– в Челябинской обл., пгт Карабулак – в Казахстане; залив Кара-Богозгол – на восточном 
побережье Каспийского моря, а также Карабахский хребет и Карабахское нагорье и др. 
Три одноименных населенных пункта Караман находятся в Турции. Два одноименных 
населенных пункта Каракуш и хребет Каракуш-Даг (где «даг» означает «гора») располо-
жены в Турции и т.д. Большая часть проживающего в Турции тюркоязычного населения 
исповедует ислам, а одноименные географические названия с компонентом кара- можно 
встретить чаще всего в странах с мусульманским населением. В конце XVII в. – в нача-
ле XVIII в. Азербайджан находится под гнетом иранского государства [2:444], поэтому 
одноименные топонимы есть в Иране, Азербайджане и Турции. Например, горы Карадаг 
есть в Иране, Азербайджане и в Крыму (ср. Кара-Даг). Три горы Карадаг возвышаются 
в Турции.

Что касается немецкого языка, то слово schwarz означает «черный», и оно входит в 
состав как антропонимики, так и топонимики, например, В.Г. Шварц – русский живопи-
сец-реалист, Е.Л. Шварц – русский советский писатель, Г.А. Шварц – немецкий профес-
сор-математик, Б. Шварц – немецкий революционный деятель и др.

В топонимической лексике с первым компонентом «шварц» зарегистрировано в 
«Атласе мира» сорок, а в Weltatlas – свыше 30 топонимических единиц, ср. ойконим 
Шварценау и два гидронима Шварцау (бас. Дуная и бас. Дравы на востоке Австрии), где 
окончание -au часто соответствует славянским географическим названиям на -ов, -ово, 
-ова и свидетельствуют о том, что, возможно, немецкие и сорбские крестьяне вместе 
основывают новые поселения, т.е. носители разных языков мирно сосуществуют, вза-
имовлияют, вместе обустраивают свое жилье и свою жизнь. Некоторые одноименные 
немецкие ойконимы, как и англоязычные, встречаются сейчас в разных странах, напри-
мер, н.п. Шварцах (Австрия и Германия), Шварценберг (Швейцария и Германия) и др. 
С этим же компонентом «шварц» образованы гидронимы и оронимы, название уступа, 
возвышенности, острова и т.д., например, реки Шварцвассер и Шварц-Бах (бас. Рейна и 
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бас. Саары), горы Шварцвальд, Шварцхорн (Альпы), уступ Шварцранд, возвышенность 
– Шварценберге, остров Schwarze Bank (в Северном море).

Для обозначения черного цвета в цветовой гамме французского языка употребляется 
слово nuar; кроме своей основной функции, оно используется номинаторами для номи-
нации географических объектов как на территории Франции, так и за ее пределами. Так, 
населенный пункт Нуармутье лежит на побережье Бискайского залива, а одноименный 
остров находится в этом же заливе недалеко от прибрежной зоны Франции. Горы Нуар 
есть во Франции и на Гаити, где официальным языком является французский язык, но 
большинство жителей говорит на местном диалекте, однако воздействие на местных жи-
телей политико-экономического фактора приводит к созданию оронима не на диалек-
те, а на языке французских колонизаторов. К концу XVIII в. Гаити под названием Сан-
Доминго была известна как самая значительная французская колония; но с конца XIX 
в. туда усиленно проникает американский капитал, вытесняя французский и немецкий. 
Правящие круги Гаити подчинены диктату США, поэтому можно ожидать изменения 
в топонимике, не только в политической и экономической жизни страны. Под влияни-
ем политико-экономического фактора наблюдается заимствование англицизмов в языки 
многих стран, поэтому изучение неологизмов и возможных изменений (переименова-
ний) в тополексике представляется нам многообещающим и перспективным подходом к 
изучению международной тополексики.
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вЛиЯниЕ руССКого ЯЗЫКа на ФормированиЕ  
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Стаття присвячена розгляду ролі російської мови в розвитку білоруської терміно-
логії. Досліджуються найбільш продуктивні періоди термінографічних контактів, здій-
снюється іх аналіз і визначаються основні напрями.

Ключові слова: вплив, фактор, перекладна термінографія, термінографічний кон-
такт. 

Статья посвящена рассмотрению роли русского языка в развитии белорусской тер-
минологии. Исследуются наиболее продуктивные периоды терминографических кон-
тактов, проводится их анализ и характеризуются основные направления.
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Ключевые слова: влияние, фактор, переводная терминография, терминографичес-
кий контакт.

The article deals with the role of the Russian language in Belarussian translating ter-
minography. The most productive periods of terminography contacts are investigated, their 
analysis is conducted, the fundamental directions are described.

Key words: influence, factor, translating terminography,  terminography contacts.

Изучение авторитетных белорусских библиографических справочников [1, 2], в ко-
торых отражена история формирования белорусской терминографии ХХ-ХХI вв., про-
демонстрировало, что в области разработки белорусской специальной лексики наиболее 
плодотворной явилась работа по созданию переводных словарей. При этом иноязыч-
но-белорусская терминография имеет ассиметричный характер: преимущественным 
большинством являются русско-белорусские терминографические справочники. При 
исследовании иноязычного влияния на развитие лексикона белорусской терминологии 
не следует преувеличивать степень участия русского языка. Вместе с тем, необходимо 
признать, что русско-белорусская лексикографическая практика по разработке научно-
технической терминологии является значительным фрагментом в национальной бело-
русской лексикографической традиции ХХ-ХХІ вв., где выразительно отражается ино-
язычное влияние. 

Отличительной чертой русско-белорусского терминографического взаимодействия 
является то, что оно было обусловлено прежде всего т.н. социально-историческими 
(роль русского языка как языка межнациональных отношений на территории советской 
Белоруссии и современной Республики Беларусь; социальная близость российского и 
белорусского народов, значительно более развитая степень научно-технической терми-
нологии русского языка по сравнению с белорусской; значительная близость граммати-
ческого строя и словарного состава белорусского и русского языков) и экстралингвисти-
ческими факторами (процесс интеграции науки в мире, который оказывает значительное 
влияние на функционирование терминологических систем национальных языков). Та-
ким образом, учитывая ряд отмеченных факторов и изучив последовательность созда-
ния русско-белорусских словарей специальной лексики, можно придти к заключению, 
что взаимодействие между лексическими системами научных языков с разной степенью 
разработанности (русского и белорусского) носили в период ХХ-ХХІ вв. регулярный и 
стабильный характер. 

Влияние русско-белорусской словарной традиции на упорядочение белорусской на-
учно-технической терминологии ощущается прежде всего в начале ХХ ст., когда в бе-
лорусском языке еще не было создано значительных по объёму словарей и собственно 
белорусская терминология не была окончательно разработана и кодифицирована, по-
скольку терминологическая лексика включалась в общие словари недифференцирован-
но.  В ситуации, когда русская терминология выступала как унифицированная и кодифи-
цированная, а в белорусском языке терминологическая деятельность только начиналась, 
перед создателями словарей стояла задача – точно передать семантику тех русских тер-
минов, эквиваленты которых в белорусском языке еще не были созданы. Фактически, 
авторы справочников должны были вести творческие поиски и вырабатывать приемы 
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передачи семантики русских терминоединиц на белорусский язык. Перед создателями 
русско-белорусских словарей стояла задача не только создания словаря, но и изучения, 
исследования и презентации белорусской терминологии в разных сферах, поэтому ими 
использовался т.н. «ассимиляционный» путь, «калі ўся тэрміналагічная сістэма і яе 
моўнае напаўненне фактычна пераносіцца з адной мовы ў другую» [3 : 6]. При упоря-
дочении белорусской части лексиконов, таким образом, в качестве образца выбиралась 
схема русского языка, а заполнители лакун формировались на базе лексических возмож-
ностей белорусского языка (формирование словаря белорусской терминологии в нача-
ле ХХ ст. происходило, как известно, преимущественно путем замены семантической 
структуры общеупотребительных слов и создания новых слов путем словотворчества). 
Таким же образом действовали, например, и чехи на этапе разработки своей терминоло-
гии, когда для латинских терминоединиц предлагались чешские соответствия. Вместе с 
тем «пры распрацоўцы галіновых тэрміналогій яе творцы ішлі не ад сістэмы паняццяў, 
а ад спісу тэрмінаў рускай мовы, таму асобныя неалагізмы ствараліся без папярэдняга 
аналізу суадносін паміж паняццямі і найбольш адэкватнымі сродкамі іх выражэння ў 
беларускай мове” [4 : 15].

Можно высказать предположение, что роль русско-белорусских словарных источни-
ков в другой половине ХХ в. в формировании белорусской терминологии периферийная. 
Предпосылкой создания переводных справочников является то, что, во-первых, бело-
русский язык приобрел более широкие общественные функции, во-вторых, специалисты 
разных сфер деятельности и лингвисты прикладывали максимум  стараний, чтобы бело-
русский язык занял подобающее место в науке. 

Осмысливая влияние русско-белорусских словарных переводов, необходимо отме-
тить прежде всего их роль в формировании понятийно-терминологического фонда бело-
русского языка. Как отмечается исследователями, «термины приходят в национальную 
терминологию как готовые языковые единицы вместе с понятиями и реалиями, названи-
ями которых они являются» [5: 29].

В истории русско-белорусской терминографии развиваются прежде всего те на-
правления, которые отражают изменения, что осуществляются в жизни народа, науки 
и культуры, характеризуют экономические и политические преобразования. Часто над 
созданием словарей работает коллектив авторов, в состав которого входят филологи, 
переводчики и специалисты определенной сферы, что обеспечивает высокое качество 
обработки терминов и их перевода. Необходимо отметить, что терминосферы, разработ-
ка которых осуществлялась в справочниках первой половины ХХ в., в конце столетия 
получили своё дальнейшее развитие. Вместе с тем словарная деятельность развивалась 
и в новых направлениях. 

Важнейшим результатом сопоставительной терминографической деятельности мож-
но считать разработку т.н. концептуальных терминов. Вместе с тем часть русско-бело-
русских справочников охватывает довольно узкие сферы науки, что часто оставались 
за пределами белорусскоязычной терминологии. Для лексикографического описания 
использовались молодые сферы промышленности, и в этом случае словари выступали 
первыми, а часто и единственным, опытом, который презентовал ряды новых слов, свя-
занных с обозначением новых реалий, повышением культуры работы, расширением на-
учной базы определенной терминосферы. 
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Наиболее продуктивным периодом создания русско-белорусской терминографии 
стали 90-е годы ХХ в., когда был  принят закон о государственности белорусского языка, 
когда значительно повысилась актуальность разработки белорусскоязычной терминоло-
гии, поскольку возникла необходимость в создании белорусскоязычных научных тек-
стов и возросла необходимость перевода текстов различного характера на белорусский 
язык. Работа проводилась в рамках создания профильных словарей преимущественно 
прикладного характера – небольших по объёму (реестр охватывает максимально 2000 
единиц). Переводные лексиконы представляют собой терминологические минимумы, 
которые являются определенным фрагментом словарного состава. В них включаются 
основные термины терминосферы, которые отражают наиболее общие и устойчивые 
понятия конкретной области знаний. Лексикографические материалы 90-х годов ХХ в. 
соответствуют своему предназначению – быть полезным помощником при переводе с 
русского на белорусский язык, помогать в работе с научной литературой.

В процессе деятельности по подготовке переводных русско-белорусских словарей с 
регистрацией терминологической лексики параллельно осуществлялась нормализация 
белорусской терминологии: в справочниках предлагались конкретные решения по упо-
рядочению и кодификации белорусской терминологии. Многие слова при этом перево-
дились впервые, когда в белорусском языке еще не были выработаны их эквиваленты, 
поэтому словари стали отражением творческих поисков наиболее точных соответствий 
к терминам, что существовали в других языках.

Упорядочение белорусской части лексиконов в словарных источниках первой и вто-
рой половины ХХ в. отличается. 

Первые русско-белорусские словари с регистрацией терминологической лексики го-
товились при отсутствии в белорусском языкознании кодифицированных терминологи-
ческих справочников. На выбор эквивалента русской терминоединице и формирование 
белорусской части лексиконов влияли объективные причины (неразработанность бело-
русской терминологии), нерешенность теоретических проблем перевода терминологиче-
ской лексики, отсутствие белорусских соответствий для ряда русских терминов) и субъ-
ективные причины (влияние установок авторов лексиконов, неглубокое знание языков и 
предмета перевода). При создании терминологических словарей в отношение перевода 
вступали терминосистемы с разной степенью разработанности. Лексикографическая де-
ятельность, связанная с переводом русских лексем и созданием белорусской части спра-
вочников, стимулировала, таким образом, разработку белорусской терминологии.

Подготовка русско-белорусских словарей с регистрацией терминологической лекси-
ки во второй половине столетия проходила в условиях, когда белорусская терминология 
во многих сферах науки, техники и культуры уже была сложена. При создании термино-
логических справочников первоочередной выступала задача не столько формирования 
и кодификации белорусской терминологии при подборе белорусских эквивалентов для 
русских терминов, сколько проблема поиска эквивалента из уже установленных, функ-
ционально пригодных, зафиксированных белорусских терминов. Фактически в отноше-
ния перевода вступали кодифицированные разноязычные терминосистемы. В отличие 
от справочников первой половины ХХ в., авторами учитывается опыт собственно бело-
русской лексикографической и терминографической практики. Разработка терминоло-
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гических эквивалентов в этих справочниках исполняла прежде всего функцию норма-
лизации.  

Необходимость передачи ряда понятий разных областей знаний способствовала вы-
работке языковых средств для номинации этих понятий. «Как показывает история на-
учных метаязыков, удачно созданный термин передаёт модель, по которой создаются 
иные термины» [6 : 204]. Самым ответственным этапом в формировании модели являет-
ся подбор эквивалентов к входным словарным единицам. «Сложность такого процесса 
прежде всего в том, что нет точных соответствий между соотносимыми словами в раз-
ных языках» [6 : 50]. Определенные понятийные приметы, как правило, закрепляются 
за структурными компонентами термина, именно поэтому при передаче русскоязычных 
терминоединиц, у которых на время подготовки переводных материалов уже произошла 
дифференциация научного понятия, создателями словарей выбирались те структурные 
типы, которые наиболее полно, по мнению авторов, соответствовали понятию. 

Влияние русского языка на формирование белорусского научного языка заключается 
прежде всего в том, что из предложенного лексического материала русско-белорусских 
словарей специальной лексики значительная часть приобрела распространение в даль-
нейшем. Роль русско-белорусских словарей в формировании белорусской терминологии 
особенно ощутима в начальный период ее становления, когда в справочниках в условиях 
недостаточной разработанности белорусского языка, постепенно формировались и ут-
верждались определенные нормы. Лексикографические и терминографические перево-
ды оказывали значительное воздействие на расширение понятийно-терминологического 
фонда белорусской терминологии, стимулировали разработку узких сфер терминологии, 
способствовали упорядочению разных терминосфер со стороны систематизации поня-
тий и их языкового оформления. Словари вводили в научное употребление новые поня-
тия, регламентировали и стимулировали выработку их лексических эквивалентов, про-
пагандировали словообразовательные средства. 

Исследование лексического материала переводных русско-белорусских словарей    
показало, что в результате первых попыток перевода русских терминов выработан зна-
чительный пласт белорусского терминологического языка. В русско-белорусской терми-
нографии нашла отражение работа не только по выявлению лексических соответствий, 
но и по их систематизации и нормализации. Фактически, в русско-белорусских словарях 
ХХ-ХХІ вв. зафиксировано значительное количество лексических вариантов, которые 
были использованы для дальнейшего упорядочения и кодификации белорусской терми-
нологии, а также могут служить основой для создания полного терминосбора.
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СПЕЦиФіКа ЛЕКСиКо-СинтаКСичного  
СПоСоБу утворЕннЯ Ергонімів

Стаття присвячена розгляду залежності між формальною класифікацією ергоні-
мів та їх семантичною структурою. Об’єктом аналізу виступають сурядні та атри-
бутивні ад’єктивно-субстантивні ергоніми-словосполучення і моделі їхньої мотивації. 

Ключові слова: ергонім, словосполучення, мотивація.
Статья посвящена рассмотрению зависимости между формальной классифи-

кацией эргонимов и их семантической структурой. Объектом анализа являются 
сочинительные и атрибутивные адъективно-субстантивные эргонимы-словосочетания 
и модели их мотивации. 

Ключевые слова: эргоним, словосочетание, мотивация.
The article focuses on analysis of correspondence between formal classification of business 

proper names and structure of their meaning. There are two types of syntactic units under 
consideration – N (Nom) + N (Nom) and Adj + N (Nom), as well as their semantic motivation.

Key words: business proper name, organization proper name, word combination, 
motivation.

Метою даної статті є висвітлити особливості лексико-синтаксичного способу утво-
рення ергонімів, під яким ми розуміємо лексикалізацію словосполучень різного типу, 
що використовуються як позначення власних назв підприємства, організацій тощо. За 
нашими даними, зібраними в довідковому виданні «Золоті сторінки України 2006», цей 
спосіб є одним із найбільш продуктивних при утворенні ергонімів (близько 20 % від за-
гальної кількості одиниць). Ергоніми здебільшого описуються в аспекті моделей семан-
тичної мотивації, тобто співвідношення значення апелятива та похідного пропріатива 
[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Ми, натомість, при аналізі семантики враховуємо прагматичний аспект 
мовних одиниць, виходячи з фреймової моделі мовної організації знань про світ. Осно-
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вними компонентами фрейму виробничої діяльності є адресант, тобто діяч, агент, який 
щось виробляє або надає послуги, адресат, для якого здійснюється діяльність адресанта, 
предмет і, ширше, сфера діяльності, а також місце здійснення діяльності. Крім того, з 
огляду на наявність у фреймі адресанта та адресата, тобто суспільних істот, важливим 
мотиваційним чинником є система їхніх цінностей і переконань, яка відображається в 
процесі називництва. Усі ці компоненти потенційно можуть виступати мотиваторами 
назв відповідних підприємств. 

Формальну класифікацію ергонімів-словосполучень можливо проводити за декіль-
кома критеріями, а саме за типом зв’язку та за кількістю компонентів, яка, на нашу дум-
ку, є релевантним чинником у контексті ергономікону, оскільки зумовлює звуження або 
розширення семантичних зв’язків назви: багаточленні словосполучення, на противагу 
двочленним, об’єктивно дозволяють детальніше схарактеризувати об’єкт. У зв’язку з 
цим постає питання, чи існує кореляція між структурним типом словосполучення та се-
мантичними характеристиками ергоніма.

У цій статті ми проводимо зіставний аналіз сурядних словосполучень та атрибутив-
них словосполучень, у яких означення виражаються виключно прикметниками. Наш 
розгляд почнемо із сурядних словосполучень, які становлять меншу в кількісному плані 
групу. Переважна більшість наявних у нашому корпусі ергонімів належать до субстан-
тивного типу із єднальним зв’язком, вираженим сполучниками та/і. Компоненти таких 
словосполучень, як правило, називають предмет діяльності відповідного суб’єкта, вико-
нуючи переважно інформативну функцію. Простежується певна залежність між сферою 
діяльності та цим типом номінації. Зокрема, він часто застосовується для утворення назв 
журналів, при цьому складові словосполучення позначають предметну спеціалізацію 
періодичного видання: «Авто та житло», «Знання та світ», «Нерухомість і побут», 
«Оборудование и запчасти», «Оборудование и инструмент», «Химия и технология 
воды». Крім того, назва журналу може називати групи потенційних адресатів, водночас 
опосередковано відображаючи й тематичне наповнення видання: «Полтава і полтавці», 
«Село i люди», «Суми і сумчани», «Чернівці та чернівчани».У цьому контексті слід за-
значити, що назви журналів у багатьох випадках не є ергонімами, а радше прагмонімами, 
тобто назвою продукту діяльності колективу людей. Мабуть саме цей чинник і визна-
чає їхні семантичні особливості. Очевидно, поширеність сурядного зв’язку серед назв 
журналів пов’язана з тим, що ця словотвірна модель уможливлює позначення декількох 
референтів, що дозволяє чіткіше окреслити предмет, який висвітлюється у відповідному 
періодичному виданні. 

Словотвірний спосіб лексикалізації сурядних словосполучень притаманний, крім 
журналів, назвам виробничих підприємств різних галузей, позначаючи один із основних 
компонентів фрейму виробничої діяльності – її предмет: «Автоматика i захист», «Ав-
томатика і машинобудування», «Аграрні та індустріальні масла», «Масла і мастила», 
«Нанотехнології і матеріали», «Нові технології та інгредієнти», «Споживче обладнан-
ня та матеріали», «Водообробка та обладнання». Крім назв виробничих підприємств, 
модель зустрічається також серед ергонімів на позначення сервісних компаній, зокрема 
в галузі безпеки: «Безпека і комфорт», «Охорона і безпека», «Протипожежна автома-
тика і охоронна сигналізація»; юридичних фірм: «Бізнес i право», «Бізнес та безпека», 
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«Життя і право», «Норми і технології», «Право і бізнес», «Правовий консалтинг і прак-
тика»; фінансових і бухгалтерських компаній: «Облік і аудит», «Фінанси та кредит», 
«Фінанси, облік та аудит»; страхових компаній: «Добробут та захист»; видавництв: 
«Графіка і друк», «Політика та влада», «Поступ і капітал»; медичних центрів: «Лазер 
і здоров’я», «Серце і судини»; екологічних організацій: «Екологія та природні ресурси»; 
експертних, дослідних та інформаційних організацій: «Експертиза та оцінка», «Марке-
тинг і технології», «Періодика і консалтинг», «Реклама і маркетинг»; компаній у галузі 
комп’ютерної техніки та комунікації: «Інвестиції і технології», «Програми та сервіс», 
«Радіомережі та комунікації»; агентств з нерухомості: «Нерухомість та сервіс». Зрід-
ка модель використовується для позначення громадських організацій: благодійний фонд 
«Стабільність та безпека». Пряма вказівка на адресата наявна лише в поодиноких су-
рядних ергонімах: «Людина і право», «Дитя і серце». Адресант експліцитно представ-
лений у назвах юридичних фірм за моделлю «Грищенко та партнери, де антропонім 
виступає у функції представлення суб’єкта.

Таким чином, сурядні ергоніми в основному виконують інформативну функцію. 
Лише в незначній кількості випадків у основі номінації лежать певні культурні смисли 
або символічні компоненти. Зокрема, використання скорочень від апелятива компанія в 
різних формах (К, Ко, Со тощо) виконує, на нашу думку, символічну функцію, оскільки 
подібна модель називання притаманна назвам міжнародних компаній: «АВЕК та Ко», 
«Лавр і Со», «Емаль і К», «Корд і Ко», «Цех і Ко». Засобом експресії виступає викорис-
тання для утворення сурядних ергонімів складових абревіатур: «Буд і ком», «Ліценз і 
арх», «Сан і сан». Експресивне та смислове навантаження має в складі ергонімів також 
запозичена лексика: «Рекрутинг & консалтинг», «Гласс і технологія», «Балтік & орі-
єнтал Україна». Остання, очевидно, виконує персуазивну функцію, надаючи відповід-
ному суб’єкту статусу належності до глобального бізнес-світу. Ідеологічну мотивацію, 
на нашу думку, мають ергоніми, утворені від прецедентних назв: «Земля і воля», «Серп 
і молот», «Слово і діло». Зустрічаємо також поодинокі приклади символізації іншого 
типу, зокрема використання музичної термінології («Гамма і Ко»), антонімічних пар 
(«Світло і тінь»).

Крім превалюючих субстантивних сурядних словосполучень, у нашому корпусі 
представлений один випадок ад’єктивного словосполучення («Червоне і чорне») та при-
йменникового (кур’єрське агентство «Від і до»). У назві першого підприємства в основі 
номінації лежить прецедентне ім’я, яке може виражати уподобання адресанта або його 
певні асоціації. Друга назва ґрунтується на узагальненій семантиці прийменника, яка в 
цілому окреслює сферу діяльності компанії.

Кількість атрибутивних прикметниково-іменникових ергонімів перебуває в діапазоні 
від 2 до 5. Багаточлені ергоніми вступають у більшу кількість парадигматичних зв’язків, 
що, безумовно, розширює можливості точного окреслення предмету та місця здійснен-
ня діяльності. Такі назви характерні, передусім, для державних організацій, виконуючи 
здебільшого інформативну функцію. При класифікації ергонімів цього типу має місце 
конфлікт між формальною та змістовою структурою, оскільки формально дво-, три-, чо-
тири- або п’ятичленні словосполучення по суті через наявність у їх складі складених 
прикметників або універбалізованих іменників містять більшу кількість семантичних 
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зв’язків: «Донецький державний економіко-технологічний технікум», «Красноармійське 
районне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро». Тому кількість компо-
нентів словосполучення у формальній класифікації не завжди прямо корелює з аналізом 
кількості семантичних зв’язків. 

Атрибутивні словосполучення мають відмінний характер у залежності від характеру 
семантичних трансформацій головного члена. В одних випадках опорний іменник висту-
пає в своєму прямому значенні, позначаючи тип підприємства, а прикметник окреслює 
його спеціалізацію. До іменників, які конкретизують родове поняття типу підприємства, 
зокрема, відносимо такі: агентство, академія, бюро, завод, інститут, комбінат, компа-
нія, майстерня, підприємство, технікум, фабрика. 

Для двочленних словосполучень констатуємо такі основні типи розподілу семантич-
них ролей. Головний член виступає в прямому значенні, позначаючи тип підприємства, 
а прикметник при цьому 1) окреслює сферу або предмет діяльності: «Агроіндустріальна 
компанія», «Вітамінний завод», «Зоологічний музей», «Фінансовий клуб»; 2) відтопонім-
ний прикметник позначає місце розташування підприємства: «Берегометський завод», 
«Євпаторійська здравниця», «Київська біржа», «Львівська політехніка», «Борщагівське 
лісництво», «Вознесенський сирзавод». Такі назви є інформативними, однак практично 
позбавлені експресивності. Крім того, з позиції адресата вони недостатньо диференці-
йовані по відношенню до найменувань інших підприємств і організацій, що зменшує 
потенціал ідентифікації ними одиничного суб’єкта. Подекуди ергоніми цього типу мо-
жуть набувати оцінної семантики, насамперед у разі використання прикметника євро-
пейський: «Європейська фабрика», «Європейський університет». 

У ряді випадків опорний іменник позначає також об’єднання людей союз, альянс, 
група, асоціація. У даному разі констатуємо зміну семантики словосполучення за метоні-
мічним типом, тобто перенесення позначення типу об’єднання на колективного суб’єкта 
певного виду діяльності. Залежний прикметник при цьому окреслює сферу діяльнос-
ті або містить вказівку на місце розташування підприємства: «Енергетичний альянс», 
«Енергетична група», «Правовий альянс», «Промисловий союз», «Промислово-аграрний 
союз», «Страховий союз», «Українська ліга», «Южный альянс», «Фінансовий альянс», 
«Кримська ліга», «Слов’янський союз», «Чорноморська ліга». 

Через метонімічний переніс  позначення типів підприємств поповнюється новими 
членами. Зокрема, іменник центр із периферійним значенням «установа», за нашими 
даними, зазнає активізації, перетворюючись на видову назву підприємства в супрово-
дженні прикметника, який характеризує сферу діяльності: «Аналітичний центр», «Ви-
робничо-комерційний центр», «Інноваційний центр». Іменники комплекс та фонд також 
перебувають на шляху до перетворення на позначення видової назви підприємства: «По-
ліграфічний комплекс», «Театральний комплекс», «Либідський комплекс». «Правозахис-
ний фонд», «Регіональний фонд».

Метонімічний переніс іншого характеру спостерігаємо в іменників експедиція та 
управління, де первинним є процесуальне значення «Геологорозвідувальна експедиція № 
37», «Дорожнє управління – 83» «Ремонтно-будівельне управління № 3». Варто вказати 
також на те, що подібний семантичний перехід є притаманним також таким усталеним 
позначенням типів колективних суб’єктів, як об’єднання та підприємство.
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Поширеною моделлю побудови ергонімів є метонімічний переніс назви приміщення 
на підприємство. При цьому деякі апелятиви, що типово зустрічаються в складі ерго-
німів, мають дуже широку семантику (дім, будинок), інші – звужену, яка визначає ха-
рактер виробничої діяльності через можливості приміщення або господарської території 
(біржа, балка, двір, клуб, палата, сад, садиба). У ряді випадків значення приміщення 
та підприємства фактично не розчленовується (готель, база, кар’єр, майстерня, склад). 
Прикметник, подібно до вищерозглянутих семантичних моделей, позначає: 1) предмет 
діяльності («Агроторговий дім», «Будівельний двір», «Геральдична палата», «Калино-
ва балка», «Ковальський двір», «Книжкова біржа», «Кондитерський склад», «Хутро-
сировинна база», «Чайний клуб», «Шахровський кар’єр», «Ювелірна майстерня»); 2) 
місце розташування підприємства «Єкатеринославський готель», «Закарпатський 
сад», «Кіровоградський кар’єр», «Хмельницький аеропорт», «Хустський кар’єр», «Крас-
ноградський млин»; 3) іншомовні топоніми виступають радше в аксіологічній функції 
(«Європейський готель», «Іспанський дім», «Французький городок»). Метафоричний пе-
реніс констатуємо в разі використання в ергонімах апелятива світ: «Килимовий світ», 
«Комп’ютерний світ», «Молочний світ».

Зміна семантики за метонімічним типом має місце також у разі словосполучень, 
опорний член яких позначає: 1) адресанта за професійною ознакою в поєднанні або з 
прикметником на позначення місця діяльності («Поліський реєстратор», «Український 
кур’єр», «Столичний адвокат»), або з означенням сфери діяльності («Енергетичні інвес-
тори», «Приватний нотаріус»), або з аксіологічним компонентом, який реалізується че-
рез відсилку до інших культур, які мають високий ступінь престижності в певних галу-
зях життєдіяльності («Американська хімчистка», «Англійський звук», «Віденська кава»); 
2) предмет або сферу діяльності, прикметник при цьому точніше визначає характер або 
предмет діяльності, у т.ч. призначення продукції, матеріали тощо («Автозбірне вироб-
ництво», «Акваріумні технології», «Будівельні системи», «Оптичні телекомунікації», 
«Торгове обладнання»); або вказує на місце діяльності (Галицькі приправи», «Житомир-
ські ласощі», «Капустянський граніт», «Київська арматура», «Кримські ярмарки»); або 
окреслює ширшу чи вужчу територіальну сферу діяльності за допомогою прикметників 
національний, міжнародний, столичний, український, які набувають також аксіологіч-
ного відтінку значення («Міжнародна книга», «Міжнародний туризм», «Національ-
ний підручник», «Національні ресурси», «Південні авіалінії», «Столична нерухомість», 
«Українське борошно», «Українське зерно»). У деяких випадках на позиції опорного 
іменника ергонімів виступає апелятив, який позначає референти, дотичні до діяльності 
підприємства, трансформація значення при цьому відбувається через синекдоху: «Мор-
ська хвиля», «Нічний експрес», «Повітряна кулька», «Туристичний компас». Звичайно, 
що такі ергоніми відзначаються більшою експресивністю порівняно до утворених через 
метонімічний переніс. 

Адресат у складі ергонімів позначається як прикметником, так і опорним іменни-
ком. Остання модель притаманна здебільшого назвам періодичних видань: «Дружков-
ский рабочий», «Керченский рабочий», «Финансовый директор», «Юний натураліст». 
Прикметник передає різні характеристики адресата, зокрема вік («Взрослое радио», 
«Дитячий світ», «Молодий рух»), професійну сферу діяльності («Ділова Буковина», «Се-
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лянський кредит»), релігійну ознаку («Православна Таврія», «Православний вісник»), 
сімейний статус («Сімейний адвокат», «Сімейний лікар»). 

Значення ергонімів у поодиноких випадках ґрунтується на культурних смислах, 
представлених у прецедентних назвах: «Алые паруса», «Квартирне питання», «Курорт-
ний роман», «Млечный путь». Деякі із ергонімів побудовано від словосполучень із ідео-
логічними конотаціями: «Трудовi резерви», «Київська правда», «Ленінська кузня».

Активною моделлю при утворенні двочленних словосполучень є поєднання мето-
німічного переносу зі словами з аксіологічним значенням, причому оцінний компонент 
може передаватися як опорним іменником («Віконний стандарт», «Жіночі надії», «Мор-
ська свіжість»), так і прикметниковим означенням («Вірний друк», «Добра вода», «Еліт-
ний туризм», «Надійний компаньйон», «Надійний партнер», «Нова будова», «Чарівна 
подорож», «Смачний хліб», «Стара Європа», «Сучасне будівництво», «Чиста вода»). 
Слід зазначити, що іноді метонімічний компонент допускає паралельне аксіологічне ви-
тлумачення, тобто спостерігаємо гру смислів між прямим та переносним прочитанням 
значень словосполучень: «Високі технології». 

Ергоніми, мотивовані через символічні смисли, містять назви кольорів, фітоніми, зо-
оніми, виконуючи передусім естетичну функцію. Типовими кольорами, представленими 
в ергоніміконі, є такі: білий («Біла акація», «Біла ведмедиця», «Біла лінія»); золотий 
(«Золота акція», «Золота балка», «Золоте перо», «Золотий колос»); червоний/крас-
ний («Красний луч», «Червона гвардія», «Червона зірка», «Червона калина», «Червона 
рута», «Червоний металіст»); зелений («Зелена Буча», «Зелена скарбниця», «Зелене 
господарство»); лазурний («Лазурний берег», «Лазурний кемпінг»); голубий/блакитний 
(«Блакитна хвиля», «Голубая лагуна»); жовтий («Жовта газета», «Жовті сторінки»); 
рожевий («Рожевий слон»); срібний («Срібна хвиля», «Срібне місто»); чорний («Чор-
ний беркут», «Чорний доктор», «Чорний список», «Черное море»). 

Тричленні ергоніми відзначаються більшою, порівняно до двочленних, гомогенністю 
щодо наявних у них семантичних моделей, виконуючи здебільшого інформативну функ-
цію. Типовими семантичними відношеннями в межах словосполучень є такі. 1) Опорний 
іменник виступає в прямому значенні, позначаючи тип підприємства, один прикметник 
вказує на місце діяльності, а другий – на її предмет чи сферу. Модель характерна для дер-
жавних організацій, промислових підприємств, фінансових установ: «Авдіївський коксо-
хімічний завод», «Азовська кабельна компанія», «Жмеринська хутрова фабрика», «Луць-
кий гуманітарний університет», «Рівненська кондитерська фабрика». Подібну семан-
тичну структуру мають також двочленні ергоніми, одним компонентом яких виступає 
універбалізований іменник: «Амвросіївський агробуд», «Артемівський м’ясокомбінат», 
«Бахчисарайський винзавод», «Воловецький лісокомбінат». 2) Деякі тричленні ергоні-
ми взагалі не містять відонімних компонентів, позначаючи виключно сферу діяльності 
організації та називаючи при цьому організаційну форму: «Адміралтейська фінансово-
страхова компанія», «Архітектурна будівельна компанія», «Інформаційне транспортне 
агентство». Один із прикметників ергоніма в ряді прикладів вказує на державний статус 
підприємства: «Національна водопровідна компанія», «Державна картографічна фа-
брика», «Державна насіннєва iнспекція». 3) Опорний іменник позначає групу людей, при 
цьому семантичні функції двох означень ідентичні першій моделі: «Донецька інжинірин-
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гова група», «Львівська консалтингова група», «Українська будівельна спілка», «Україн-
ський фондовий союз». 4) Опорний іменник окреслює предмет діяльності, здебільшого в 
поєднанні з прикметником український: «Український кольоровий прокат», «Українські 
заморожені продукти», «Українські промислові ресурси». Слід зазначити, що для да-
ного типу словосполучень поєднання з іншими відтопонімними прикметниками, як ми 
це спостерігали у двочленних ергонімах, не є типовим. 5) В інших випадках при позна-
ченні іменником предмету діяльності обидва атрибути конкретизують останній: «Кадро-
ва банківська програма», «Комплексні технологічні системи», «Комп’ютерна швидка 
допомога», «Поліграфічна довідково-пошукова система». 6) Аксіологічна мотивація не 
є поширеною серед тричленних ергонімів. Як правило, оцінне значення передає при-
кметник, який поєднується з опорним іменником на позначення предмету діяльності або 
типу підприємства та прикметником, що конкретизує характер діяльності. Репертуар ви-
користовуваних оцінних прикметників є незначним, за нашими даними в тричленних 
словосполученнях представлені лише такі прикметники: сучасний («Сучасна гумані-
тарна академія», «Сучасні будівельні технології»); новий («Нова ділова агенція», «Но-
вий рибоконсервний комбінат», «Нові електронні технології»), універсальний («Універ-
сальна торгово-зернова фірма», «Універсальна транспортно-експедиційна компанія»). 
Передача культурних смислів та використання прецедентних назв не є характерними для 
тричленних ергонімів.

Чотиричленні словосполучення здебільшого містять апелятив на позначення типу 
підприємства та прикметники, які 1) характеризують виключно сферу діяльності («Бан-
ківська акціонерна страхова компанія», «Горний дитячий оздоровчий табір»); 2) вка-
зують на специфічний національний, територіальний чи галузевий статус організації 
(«Державна районна нотаріальна контора», «Міжгалузевий медично-інженерний нау-
ковий центр», «Міжнародний інформаційний консалтинговий центр», «Міжрегіональна 
акціонерна страхова компанія», «Національна всеукраїнська музична спілка», «Обласне 
виробниче автотранспортне об’єднання»); 3) визначають географічне розташування 
об’єкта («Баранівське обласне лісомисливське управління», «Євпаторійський інформа-
ційний консультаційний центр», «Севастопольське державне лісомисливське госпо-
дарство», «Херсонська державна біологічна фабрика»). У поодиноких випадках один 
із прикметників має аксіологічний характер: «Незалежна київська адвокатська група», 
«Новий акціонерний комерційний банк». Для чотиричленних ергонімів-словосполучень 
не характерне переносне використання назви предмету діяльності або інших елементів 
фрейму в ролі назв підприємств.

Таким чином, спостерігаються певні відмінності в мотивації ергонімів у залежності 
від їхнього структурного типу. По-перше, сурядні ергоніми здебільшого мають метоні-
мічний характер, відображаючи предмет діяльності організації або підприємства. По-
друге, кількість членів у підрядних ергонімах є релевантною характеристикою, оскільки 
із збільшенням кількості компонентів зменшується їхня експресивність. По-третє, сим-
волічна мотивація, яка базується на вторинних культурних смислах, притаманна лише 
двочленним прикметниково-іменниковим ергонімам. Три- та багаточленні ергоніми ма-
ють в основній своїй масі описовий характер, вказуючи на предмет та місце діяльності, 
а також деякі інші ознаки, зокрема статус (державний, національний тощо), відповідного 
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підприємства або організації. Можливою але не поширеною є аксіологічна мотивація, 
особливо в поєднанні з предметом діяльності або видовою назвою підприємства. Із ви-
щесказаного можна припустити, що в той час, як у довгих назвах визначення одиничного 
об’єкта відбувається через його деталізацію, у коротких, натомість, виокремлення відбу-
вається через пошук експресивних засобів (аксіологічні позначення предмету діяльнос-
ті, адресанта, адресата), відсилку до культурних смислів. 
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СтановЛЕннЯ та ПочатКовий  
ЕтаП роЗвитКу науКи 

Про ПраСЛов’ЯнСЬКу мову 

У статті йдеться про становлення науки про праслов’янську мову, розглядаються 
перші досягнення слов’янського порівняльно-історичного мовознавства та дослідження 
у галузі історичного словотвору слов’янських мов; аналізуються найвагоміші праці ви-
датних учених кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

Ключові слова: праслов’янська мова, порівняльно-історичне мовознавство, слов’ян- 
ські мови, історичний словотвір слов’янських мов.

В статье говорится о становлении науки о праславянском языке, рассматриваются 
первые достижения славянского сравнительно-исторического языкознания и исследова-
ния в области исторического словообразования славянских языков; анализируются важ-
нейшие труды выдающихся учёных конца ХІХ – начала ХХ столетия.

Ключевые слова: праславянский язык, сравнительно-историческое языкознание, 
славянские языки, историческое словообразование славянских языков.

The article is about the learning of Proto-Slavonic language, the first achievements of 
Slavic comparative-historical linguistics and research in the field of word-formation history of 
the Slavic languages.

Key words: Proto-Slavonic, comparative linguistics, Slavonic languages, historical word-
building of Slavonic languages.

 Головним фактором, який сприяв розвиткові науки про праслов’янську мову, була 
і є специфіка слов’янського мовного матеріалу, яка полягає передусім у відносній 
близькості між слов’янськими мовами та діалектами на фонетичному та граматично-
му рівнях; значна кількість кореневих та словотвірних морфем, що виступають у су-
часних слов’янських мовах, належать до спільнослов’янського фонду, хоча подекуди 
вони змінили свою звукову оболонку відповідно до фонетичних законів тієї чи іншої 
слов’янської мови чи діалекту. Найдосконаліші методи порівняльно-історичного мо-
вознавства, відносної та абсолютної хронології дозволили реконструювати не біль-
ше п’яти діалектних відмінностей, що сягають V ст. н.е. Отже, мова йде про відносну 
молодість праслов’янської мови та живих слов’янських мов. Головні відмінності між 
слов’янськими мовами склалися відносно пізно, близько ХІV ст. н.е. Тому вважається, 
що стародавні писемні пам’ятки слов’янської мови, створені Кирилом та Мефодієм, ві-
дображають стан мови, близький до праслов’янського. Таким чином, мова цих творів 
може бути надійним джерелом для реконструкції історії не лише староболгарської та 
інших мов, як південних, так і західних та східних, а також, без сумніву, і праслов’янської 
мови. Крім того, слов’янські мови упродовж їхньої історії демонструють спільні тен-
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денції внутрішнього розвитку, однакові процеси мовної еволюції відбувалися у той чи 
інший період практично на всьому слов’янському мовному просторі, а дивергентні про-
цеси, зумовлені передусім екстралінгвальними факторами, часто урівноважувалися про-
цесами конвергентними. Загалом, збереження спільних тенденції внутрішнього розви-
тку в усіх слов’янських мовах можна пояснити їхнім тісним зв’язком з праслов’янською 
мовою, не надто віддаленою в часі.

 Усі ці особливості слов’янського мовного матеріалу зумовлюють надійність рекон-
струкцій праслов’янського стану, хоча в той же час не забезпечують значної глибини 
проникнення в історію слов’янських мов. Реконструйований мовний матеріал, наділений 
характерними рисами живих мов і підтверджений фактичним матеріалом слов’янських 
мов та історії слов’янської писемності, створює відчуття реальності прамови і дозволяє 
відносно легко і швидко реконструювати прамову епохи розпаду.

 До середини ХІХ ст. слов’янське мовознавство і вивчення слов’янських мов завдяки 
працям компаративістів Й. Добровського, О. Х. Востокова, Фр. Міклошича та багатьох 
інших досягло того рівня, коли постала необхідність створення праць узагальнюючого 
характеру, таким чином перші успіхи порівняльної граматики слов’янських мов дали по-
штовх розвиткові науки про праслов’янську мову. 

 Біля витоків слов’янської філології перебував чеський дослідник Йозеф Добро-
вський (1753-1829), який вважається „патріархом” слов’янської філології. Він, як і О.Х. 
Востоков, був засновником порівняльного вивчення слов’янських мов і своїми праця-
ми багато в чому сприяв розвиткові славістики взагалі. Учений був твердо перекона-
ний в існуванні спорідненості між слов’янськими мовами. Його перша наукова грама-
тика старослов’янської мови „Institytiones linguae slavicae dialecti veteris” („Основи мови 
слов’янської старого діалекту”) (1822) містила добре опрацьований і систематизований 
матеріал, елементи порівняння слов’янських мов та деякі дані інших індоєвропейських 
та семітських мов [1: 96; 2: 457]. Великою новиною у свій час стала книга Олександра 
Христофоровича Востокова „Рассуждение о Славенском языке, служащее введением к 
грамматике сего языка” (1820). Заслугою автора стало відкриття таємниці юсів і пошуки 
доведення спорідненості слов’янських мов. Учений висловив обґрунтовану думку, що 
чим глибше у старовину йдуть письмові пам’ятки різних слов’янських діалектів, тим 
більшу подібність вони мають. Дослідник вважав, що з найдавніших часів існували роз-
біжності між різними слов’янськими діалектами, але спочатку ці розбіжності мали місце 
не в граматичних формах, а лише у вимові та вживанні окремих слів. Праця була високо 
оцінена сучасниками за багатство і надійність емпіричного матеріалу, ретельність його 
опрацювання, переконливість висновків. Так, наприклад, Й. Добровський був настіль-
ки вражений відкриттями О. Х. Востокова, що хотів негайно призупинити друкування 
своєї книги „Institytiones linguae slavicae dialecti veteris” і переробити її відповідно до 
положень Олександра Христофоровича. [1: 8]. Таким чином, зусиллями цих учених та 
деяких інших були закладені міцні основи для розвитку слов’янознавства і створення 
порівняльної граматики слов’янських мов. Автором першої такої праці став словенський 
учений Франц Міклошич. Його „Vergleichende Grammatik der Slavischen Sprachen” („По-
рівняльна граматика слов’янських мов” у чотирьох томах; перше видання у 1852–1875 
роках) витримана у старому домолодограматичному дусі індоєвропейського мовознав-
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ства ХІХ ст., була на той час твором великого значення, вона сприяла поширенню по-
рівняльно-історичного методу у слов’янознавстві. Тут зібрано багатий фактичний ма-
теріал слов’янських мов, який становить значний інтерес і для сучасних дослідників, 
оскільки слов’янські дані цього джерела використані лише частково. Фр. Міклошич до-
бре розробив у своїй порівняльній граматиці розділи про словотвір у слов’янських мовах 
і слов’янський синтаксис. Ці частини його праці найменше застаріли [1: 85; 2: 39-40; 3: 
459].

 Зародилася наука про праслов’янську мову майже півтора століття тому, коли у 1865 
році автор теорії родовідного дерева німецький учений Август Шлейхер на замовлен-
ня Російської академії наук опублікував російською мовою невелику статтю „Краткий 
очерк доисторической жизни северо-восточного отдела индоевропейских языков”, де 
вперше було досить докладно охарактеризовано фонетику і морфологію праслов’янської 
мови з моменту розмежування балтійської та слов’янської прамов до виділення окре-
мих слов’янських мов. Працю А. Шлейхера вважають початком реалізації науки 
про праслов’янську мову, викликаним першими здобутками порівняльної граматики 
слов’янських мов [3: 459]. 

Друга половина ХІХ і початок ХХ ст. характеризувалися бурхливим розвитком по-
рівняльно-історичного мовознавства, у тому числі й слов’янського. Було досліджено і 
опубліковано основні пам’ятки слов’янської писемності, особливо успішно розвивалася 
наука про старослов’янську мову як центральну в слов’янській філології, були написані 
історичні та порівняльні граматики слов’янських мов, створені історичні та етимологіч-
ні словники, опубліковано багато спеціальних досліджень, присвячених праслов’янській 
мові. У цей період науку про праслов’янську мову, слов’янське мовознавство і компара-
тивістику цінними відкриттями збагатили А. Лескін, И.В. Ягич, Ф. Лоренц, А. Мейє, Я. 
Розвадовський, О.О. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Соболевський, А.А. Шахматов, 
С.М. Кульбакин, Г.А. Ильїнський. Тоді ж значно розвинулися діалектологія і лінгвістична 
географія слов’янських мов та порівняльна граматика індоєвропейських мов, що збагати-
ли науку цінним матеріалом, який вимагав узагальнення і осмислення з точки зору науки 
про праслов’янську мову. У методологічному плані концепція розвитку мов А. Шлей-
хера поступилася концепції молодограматиків. На місці односторонньої і послідовної 
дивергенції мов, згідно зі схемою родовідного дерева, виступила концепція почергової 
диференціації і інтеграції, дивергенції і конвергенції мов. На місці надмірної переоцінки 
даних мертвих мов і фактичного матеріалу письмових джерел посилилася увага до про-
цесів, які відбувалися в живих мовах і в народних говорах, виявлялися звукові відповід-
ності у фонетичних системах слов’янських та інших індоєвропейських мов. Змінився 
характер процедури реконструкції: реконструкція „зверху вниз” стала доповнюватися 
реконструкцією „знизу вгору”, тобто характер реконструкції з одностороннього змінив-
ся на двосторонній. Таким чином, поступовий розвиток сходинками родовідного дерева 
від праіндоєвропейськогої мови до послідовного виникнення мов-нащадків розглядався 
у єдності із зворотнім процесом розвитку мов – від наріч і діалектів слов’янських мов 
через давні стани мов до праслов’янської мови, а далі до праіндоєвропейської. Молодо-
граматики абсолютизували закони розвитку мов, вважаючи, що звукові закони не мають 
винятків. Виникла класична концепція молодограматиків про непорушність фонетичних 
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законів, яка ґрунтувалася на принципові позиційної зумовленості звукових змін. Оскіль-
ки відкриті молодограматиками фонетичні закони все ж мали винятки, то було висунуто 
принцип аналогії, який пояснював очевидні неузгодження. У результаті тривалих ціле-
спрямованих пошуків були виявлені основні закони фонетичних змін праслов’янської 
мови. Зосередивши увагу на аналізові відповідностей між спорідненими морфемами, 
компаративісти молодограматичного напрямку досягли серйозних успіхів у галузі рекон-
струкції фонетичного та морфологічного інвентаря праслов’янської мови, було рекон-
струйовано парадигми і інвентар флексій відмінювання, інвентар словотвірних суфіксів; 
все це стимулювало інтенсивний розвиток етимологічних досліджень і в результаті на-
копичився значний етимологічний матеріал. Щоправда, засновники молодограматизму 
не завжди виділяли праслов’янську мову із балто-слов’янської, а реконструйований ма-
теріал подавався як старослов’янський. 

 Величезний внесок у розвиток науки про праслов’янську мову зробив видатний 
російський мовознавець, професор Московського університету П.Ф. Фортунатов. Його 
курс „Лекции по фонетике старославянського (церковнославянського) языка” (1919) го-
ловним чином складався з історії праслов’янської фонетики. А у „Кратком очерке сравни-
тельной фонетики индоевропейских языкв” (1922) він показав процес переходу від пра-
індоєвропейського стану до праслов’янського. Висунувши тезу про те, що наука мусить 
прагнути з’ясовувати причину і зв’язок між явищами, учений обстоював необхідність 
врахування позиційних умов фонетичних змін; уперше в індоєвропеїстиці сформулював 
положення про те, що прамова, як і будь-яка мова, мусить мати свою історію і діалектне 
членування, і саме історичний розвиток мови має бути в центрі уваги компаративіста. 
Дослідник дуже відповідально ставився до кожного мовного факту і наполягав на чіт-
кому розмежуванні реальних, фіксованих фактів від фактів гіпотетичних, реконструйо-
ваних; виступав проти свідомого або несвідомого перенесення кожного санскритського 
слова до спільноіндоєвропейської мови; учив послідовно розрізняти старослов’янську 
мову і праслов’янську, реконструйовану порівняльно-історичним методом.

 Виокремлення науки про праслов’янську мову відбувалося поступово у результа-
ті винесення праслов’янського матеріалу в окремий розділ граматик старослов’янської 
мови та порівняльних граматик. У 1911—1912 роках у Харкові вийшла фундаментальна 
праця професора Харківського університету С.М. Кульбакіна „Древнецерковнославян-
ский язык” у трьох випусках (фонетика (випуск 1), реконструкція форм праслов’янських 
і форм староцерковнослов’янскої мови (випуск 2), тексти с коротким словником (випуск 
3)), де праслов’янська фонетика розглядається в окремому розділі та трактується як пер-
шооснова фонетики старослов’янської [1: 33-83]. Мають значення для славістики кур-
си професора Московського університету В.К. Поржезінського „Очерк сравнительной 
фонетики древнеиндийского, греческого, латинского и старославянского языков” (1912) 
та „Сравнительная морфология древнеиндийского, греческого, латинского и старосла-
вянского языков” (1914), де автор порушив ряд важливих питань праслов’янської мови 
у контексті ряду індоєвропейських мов [1: 80]. Чеський компаративіст О. Гуєр подав 
у праці „Úvod do dějin jazyka českégo” („Вступ до історії чеської мови”) (1914) корот-
кий нарис фонетики та морфології праслов’янської мови. По суті, це коротка грамати-
ка праслов’янської мови, дуже чітко й зручно викладена [1: 98; 2: 464]. Академік О.О. 



215

Шахматов працював переважно у галузі історичної фонетики, морфології, синтаксису і 
перейняв точність у використанні порівняльно-історичного методу, яка була характерна 
для всіх розвідок його вчителя П.Ф. Фортунатова. У ґрунтовній праці „Очерк древней-
шего периода истории русского языка” учений виділив праслов’янський матеріал і роз-
глянув його в окремому розділі „Звуковой состав общеславянского языка”, що сприяло 
виокремленню праслов’янської мови в окрему галузь слов’янознавства [1: 25-30].

 Ще один видатний учень П.Ф. Фортунатова, фінський славіст Йосип Міккола, впер-
ше у спеціальній монографії описав праслов’янську мову окремо від інших дисциплін; 
він докладно розглянув фонетичну систему праслов’янської мови та її морфологічну 
структуру [1: 102-103; 3: 36]. Це одна з трьох існуючих праць такого характеру (авторами 
інших були Г. Ільїнський та А. Мейє). Значне місце у славістичній спадщині посідає досі 
одна з найкращих порівняльних граматик слов’янських мов двотомна праця видатного 
чеського вченого Вацлава Вондрака „Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen”, 
(1906–1908; друге видання – 1924–1928). Книга написана у молодограматичній традиції, 
містить багаті матеріали з усіх слов’янських мов; у ній представлений систематизований 
детальний аналіз слов’янської фонетики і морфології. Лише деякі погляди В. Вондрака 
застаріли, головним чином це стосується діахронічного аналізу словотвору і синтаксису. 
Пояснюється це тим, що в часи створення праці В. Вондрака, методика опису цих ком-
понентів мови була недостатньо розроблена, і праця лінгвістів у цій галузі зводилася у 
основному до збору фактів. Відтак, порівняльно-історичний аналіз слов’янського слово-
твору і синтаксису, здійснений В. Вондраком, спирається на багатий фактичний мате-
ріал, адекватно описаний з використанням здобутків тогочасної термінологічної науки.

 Підсумки першого етапу розвитку науки про праслов’янську мову зробив Г.А. Ільїн-
ський. Пильна увага дослідника до еволюції ідей і понять науки про мову сприяла обґрун-
туванню створення праслов’янської граматики, галузі славістики, яка відрізняється за 
своїми завданнями, предметом і методом не лише від граматики старослов’янської мови 
та історичних граматик слов’янських мов, але й від порівняльної граматики слов’янських 
мов. У 1916 році невеликим накладом у Ніжині вийшла перша узагальнююча праця 
„Праслов’янська граматика”, яка стала великою бібліографічною рідкістю (її немає на-
віть у бібліотеці Московського університету, де він працював). Учений детально описав 
поступальний рух наукової думки в цій галузі знання загалом і окремих її питань зокре-
ма. У вступі до другого, неопублікованого і втраченого видання „Праслов’янської грама-
тики” він писав: „наука о праслов’янском языке обладает в настоящее время обширной 
литературой..., в некоторых пунктах она разработана уже теперь довольно полно... и по-
тому вполне заслуживает эмансипации от грамматики древнецерковнославянского языка 
или сравнительной грамматики славянских языков... как совершенно самостоятельная 
дисциплина...” [2: 464–465]. Праця Г. А. Ільїнського містить детальний огляд результатів 
реконструкції окремих форм і явищ праслов’янської мови (фонетики, слово- і формотво-
рення), що обґрунтовувалися етимологічно, частково у ній аналізувалася також лексика. 
Автор не просто аналізує мовні явища, він вивчає різні можливості пояснити ці явища, 
намагаючись запропонувати читачеві найбільш переконливу концепцію. Вважається, що 
ця праця є одним з найбільших досягнень не лише слов’янознавства, але й порівняльно-
історичного мовознавства загалом [1: 42; 2: 465]. Через вісім років з погляду індоєвро-
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пеїстики праслов’янську мову описав видатний французький учений Антуан Мейє „Le 
slave commun” („Общеславянский язык”) (1924) Спираючись на порівняльно-історичний 
метод, він проаналізував дані слов’янської писемності, слов’янських та інших індоєв-
ропейських мов. У передмові до першого видання автор писав, що слов’янські мови є 
продовженням майже одного наріччя, яке є одним із діалектів спільноіндоєвропейської 
мови. Скласти уявлення про праслов’янську мову (або спільнослов’янську, як у А. Мейє) 
та відновити її можна шляхом порівняння різних слов’янських мов від початків писем-
ності до сучасного стану, а також у результаті порівняння слов’янських мов з іншими 
індоєвропейськими мовами [4: 1–2]. Окремий розділ книги присвячено утворенню імен 
у праслов’янській мові, де аналізуються найдавніші способи творення, втрачені або пе-
реосмислені з часом, деякі архаїчні типи, частково збережені в старослов’янській мові 
(переважно нетематичні); а також тематичні типи, частина з яких теж втрачена. Завдяки 
багатству залученого матеріалу, глибині трактування багатьох мовних явищ праця збері-
гає за собою статус авторитетного джерела до сьогодні. 

 Еволюція і стан порівняльно-історичного мовознавства індоєвропейських мов дали 
змогу досягти видатних результатів, проте накопичилося і багато складних питань, 
розв’язання яких стало можливе завдяки виокремленню науки про прамову від порів-
няльної граматики споріднених мов. Успіхи реконструкції історії праслов’янської мови 
так чи інакше пов’язані з удосконаленням методів реконструкції. Цьому сприяло розмеж-
ування порівняльно-історичних досліджень споріднених мов та досліджень, пов’язаних 
з реконструкцією прамови та її історією. У цей період були створені не лише узагальнен-
ня у галузі граматики, але й у галузі праслов’янської лексики. Професор Мюнхенського 
університету, учень П.Ф. Фортунатова Е. Бернекер, видав перший том великої праці, най-
кращої з досягнень такого роду: „Slavisches etymologisches Wörterbuch” („Етимологічний 
словник слов’янських мов”) (1908 р.). До цього словника звертаються усі дослідники 
слов’янської лексики. На жаль, праця залишилася незавершеною.

 З появою перших узагальнень усього праслов’янського матеріалу завершився пер-
ший етап і розпочався другий етап розвитку науки про праслов’янську мову.
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антроПоЛогичЕСКаЯ Парадигма  
тЕКСтов СоЦиаЛЬной рЕКЛамЫ

Стаття присвячена текстам соціальної реклами, їх інформативності, лексиці, пер-
локутивному ефекту.

Ключові слова: інформаційне поле, соціальна реклама, креативність, іконічність.
Статья посвящена текстам социальной рекламы, их информативности, лексичес-

кой наполненности, перлокутивному эффекту.
Ключевые слова: информационное пространство, социальная реклама, креатив-

ность, иконичность.
The article deals with social advertisement texts, their informativity, lexical variability, 

perlocutive effect. 
Key words: information area, social advertisement, creativity, iconity.

На рубеже второго тысячелетия научные интересы, научная мысль, в согласии с 
мировой тенденцией развития, переместились в антропологическую парадигму, в био-
логию, в науки, в центре которых стоит человек. Сложилось общее информационное, 
проблемное, ментальное пространство, где первенствуют нейронауки, т.е. исследования 
сознания, подсознания, памяти, мозга, мышления, языка. 

Человек представляет собой единство духовного и физического, видимого и неви-
димого, индивидуального и социального. Межкультурные взаимопроникновения проис-
ходят в рамках триады «этнос – язык – культура». Сознание современного человека ан-
тропоцентрично, его сознание формируется на основе впечатлений внешнего мира. Эти 
впечатления он систематизирует и пропускает через собственную систему координат и 
оценок. Поэтому далеко не случайно такие известные лингвисты, как Кубрякова Е. С.,  
Жаботинская С. А., Чернявская В. Е. и др. прогнозируют изучение мыслительных про-
цессов в русле новых наук, возникающих как бы на стыке уже известных: нейролинг-
вистика (язык и мозг), психолингвистика (язык и мышление), когнитивная поэтика, 
биолингвистика, лингвогеография и т.п. Ведь вся лингвистическая парадигма строится 
на решении вопросов, связанных с пониманием смысла высказывания в процессе вер-
бальной или невербальной коммуникации, т.е. смысл является объектом лингвистиче-
ской науки, что расширяет ее границы. А трансляция смыслов (по Худякову А. А.) – 
цель сложнейшего психофизиологического механизма человека. Средством трансляции 
©  Маевская Л.Д., 2011
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смысла есть речевой акт. Речевой акт представляет собой некое действие со стороны 
говорящего лица, направленное на возбуждение в сознании слушающего определенных 
концептуальных связей – активацию ментальных моделей. Ментальное пространство за-
дает и определенное поведение элементов, охватываемых данным пространством, т.е. 
ментальных моделей.

Усиление глобализации, межкультурной коммуникации, конкретные, реальные труд-
ности в достижении взаимопонимания представителей разных культурных социумов 
выдвигают на первый план проблему национально-культурной вариативности знания, 
репрезентированного словом. А это в свою очередь ставит задачу сравнительного изуче-
ния результатов и процессов когнитивной деятельности у носителей различных языков 
и культур. Особую актуальность приобретает категория «коллективного знания», что по-
зволяет выделить как общие закономерности, так и специфические особенности в содер-
жании ментальных репрезентаций у представителей различных культур [3: 111]. 

Уже было подчеркнуто, что с развитием языка и науки возрастает интерес к явле-
ниям, находящимся на границе лингвистики и других семиотических систем. Для тек-
стов, а рекламных текстов в особенности, где используется комбинация вербальности 
с элементами невербальных семиотических систем, в лингвистике не существует еще 
единого термина. Разные лингвистические школы называют их по-разному. Украинская 
школа – креализированные тексты, российские школы – креализованные, поликодовые, 
лингвовизуальные тексты. Но большинство лингвистов обеих школ употребляют чаще 
термин креализованный текст. Он состоит «из 2х негомогенных частей: вербальной (язы-
ковой/речевой) и невербальной, принадлежащей к другим знаковым системам» [1: 37]. 
Рекламные тексты, активизируя образы, стимулируют к действию, это символическая 
коммуникация, но она написана знакомыми нам буквами: либо кириллицей, либо лати-
ницей. Такой текст создает «альтернативную, виртуальную реальность или некий со-
циальный мир со своими законами» [2: 168]. Человек, попадая в этот мир, начинает дей-
ствовать уже по его законам. Вот несколько образцов социальной рекламы на русском, 
украинском, немецком, английском языках из Харькова, Москвы, Германии, Хорватии:

•	Харьков без очков. Сделай лазерную коррекцию. Международный медицинский 
центр «Офтальмика».

•	Ежик в тумане. Сделай лазерную коррекцию.
•	Оптика на Чайковской. Хочеш бачити все? У нас є все.
•	Слухові апарати. Почути побачене.
•	Мікроби теж їздять на метро.
•	Катайся краще на лижах, а не на ескалаторі. Гірсько-лижний комплекс.
•	Поедем с нами в Египет. Турфирма «Новый мир».
•	Белорусская обувь. Мы ждем Вас.
•	Il Patio. Начни ужин с больших открытий.
•	Bewegung ist besser als Sсhonen.
•	Schlank und Fit mit Appetit.
•	Fett weg mit Ultraschall. Bodyformig.
•	Unsere Züge schonen Ihren Geldbeutel.
•	Wir fahren für die Zukunft.
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•	Natürlich bauen, gut wohnen.
•	Mendessohn Festtage in Leipzig, 20.08.10. Felix macht glücklich.
•	No stress in Cres.
Нужно отметить, что социальная реклама отличается нейтральной, но убедительной 

лексикой, деликатностью слога, комфортным текстом. Но эффект воздействия, благо-
даря тексту и иконическому изображению (будь это симпатичный рыжий кот с зелены-
ми глазами, или лазурь моря, или очки образца XIX, начала XX в.), остается тем же 
перлокутивным эффектом, так как не просто сообщает информацию, но и стимулирует, 
подталкивает потребителя к действию. Лексические единицы приведенной социаль-
ной рекламы вызывают доверие, ответное действие – найти о продукте более деталь-
ную информацию. Кроме того, человек учитывает и социальные параметры поведения 
в определенной социальной группе, корректирует свои действия, ему важно не потерять 
себя как личность, т.е. он не уходит от реальной действительности. В таких текстах мы 
наблюдаем единство слова и изображения. Это очень важная деталь, так как большин-
ство людей рекламу просматривают, а не читают. Сначала замечают яркую картинку, 
а уже потом вербальную часть рекламы, сам текст. Благодаря этому создается цельная 
картинка о товаре, производителе, фирме. Следует подчеркнуть значение цвета в кре-
ализованных текстах, который следует модной цветовой гамме. В языке рекламы цве-
тообозначения ведут себя как все другие слова, воздействуя на адресата своей аттрак-
тивностью, т.е. когнитивный механизм воздействия рекламы использует еще и аллюзии 
лингвокультурологического плана. Лексическое значение цветообозначений далеко не 
исчерпывается тем, с каким точно отрезком спектра они соотносятся. Многие из них вы-
ходят за рамки «основных» цветов. И тут креатив вербетекстеров раскрывается во всей 
их буйной фантазии. В особенности много примеров такого креатива мы наблюдаем, на-
ходим в журналах мод, одежды, тканей, спортивного инвентаря: kiwi, kiwigrün, cognac, 
flieder, senf, champagne, granatrot, aprikose, kamel, mango, surf и т.п. У этих лексических 
«изюминок» узкая сочетаемость, но высокая степень психологической значимости, что 
характерно для европейского культурного ареала. Все приведенные цветонаименования 
связаны с реальными оттенками цвета, отражены в социальном опыте носителей языка. 
«Иллюстрации при изучении иностранного языка выполняют особые коммуникативные 
функции – они обеспечивают возможность восприятия национально-культурных осо-
бенностей зрительного образа» [4: 202]. Отмечена высокая мотивация креализованных 
рекламных текстов при изучении тем «Жилище», «Одежда», «Еда», «Путешествия», 
«Туризм». Мы постоянно находимся в мире креализованных текстов, креализованных 
коммуникатов – буклеты, бигборды, проспекты, плакаты и т.п. Они состоят из текстов 
различной длины, из знаков различной психологической модальности. Во время кризи-
са, например, оживилась реклама в банках, в магазинах, в книжных магазинах. Многие 
при этом избрали слоганы, короткие, но выразительные.

•	 R. Richtig. Raiffeisen. Die Bank mit dem persönlichen Service.
•	 Lindt lohnt sich.
•	 Cora – mitten ins Herz.
Для VIP-лиц широкое распространение получила латинская аббревиатура Spa – 

Sanitas Per Aquam: SPA-Kurort, SPA-Effekt, SPA-swimming pool. Все эти рекламки об-
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ращены к разным социальным группам, к конкретному человеку, коммуницируя с ним, 
втягивая его в новую социальную, социально-экономическую, социально-психологи-
ческую реальность. Восприятие креолизованного текста далеко не простой процесс. В 
нем одновременно взаимодействуют социальные, эстетические, психологические грани 
человеческого сознания. В центре такого когнитивного подхода к рекламному дискурсу 
оказывается языковая личность вербетекстера, человек-потребитель, социально и наци-
онально обусловленное ментально-языковое пространство.
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виСміЮваннЯ ЯК одна іЗ Форм рЕаЛіЗаЦії СтратЕгії 
диСКрЕдитаЦії

(на матеріалі відкритих листів)

У статті висміювання розглядається як одна із форм реалізації стратегії дискре-
дитації; аналізуються найбільш поширені прийоми репрезентації висміювання у відкри-
тих листах українською, польською, англійською мовами.

Ключові слова: стратегія дискредитації, висміювання, негативна оцінка, відкри-
тий лист.

В статье высмеивание рассматривается как одна из форм реализации страте-
гии дискредитации; анализируются наиболее характерные приемы репрезентации 
высмеивания в открытых письмах на украинском, польском, английском языках.

Ключевые слова: стратегия дискредитации, высмеивание, негативная оценка, 
открытое письмо.

The article dwells upon the ridicule as one of the forms of discredit strategy representation; 
the most typical ways of ridicule representation are analyzed on the basis of Ukrainian, Polish 
and English open letters.

Key words: discredit strategy, ridicule, negative estimation, open letter.
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Перетворення мас-медіа на одну з ключових сфер сучасного вивчення мовленнєвого 
спілкування як у відношенні кількісних показників, так і в плані якісного впливу на мов-
ні процеси, сприяло концентрації академічного інтересу на проблемах функціонування 
мови у сфері масової комунікації. Зокрема однією з актуальних проблем сучасних меді-
адосліджень є аналіз конфліктогенної природи текстів ЗМІ (О.Ю. Булигіна, С.В. Дороні-
на, М.Р. Желтухіна, О.С. Іссерс,  Б.Я. Шарифулін та ін.). Не викликає сумнівів той факт, 
що публіцистична картина світу характеризується біполярністю. Базовою негативно за-
рядженою антиномією публіцистичного дискурсу є опозиція «свої/чужі», яка свідомо 
конструюється за ідеологічно заданими схемами і «вписується» у свідомість масового 
адресата. Завдяки їй формується аксіологічна модель суспільства, яка закріплює у масо-
вій свідомості політичні, ідеологічні, моральні та інші універсальні та етноспецифічні 
цінності.

Оцінність, персуазивність, імперативність – найважливіші інтенціональні категорії 
публіцистичного дискурсу, що визначають специфіку самого дискурсу, а також вплива-
ють на характер мовленнєвих жанрів, які функціонують у ньому. 

Об’єктом нашої уваги є мовленнєвий жанр «відкритий лист», який характеризується 
складним типом взаємостосунків автора та формального адресата. Як засвідчив аналіз, 
переважна більшість відкритих листів характеризується конфліктогенністю, агресивніс-
тю, інтолерантністю. Такий ефект не в останню чергу досягається за рахунок негативних 
оцінок, що даються суб’єктам політичного процесу, їх діям тощо. Способом реалізації 
цих оцінок найчастіше виступає стратегія дискредитації, яка передбачає підрив довіри 
до опонента, применшення його авторитету, викриття негативних якостей супротивника, 
розповсюдження негативної інформації про нього, створення його негативного іміджу в 
очах громадськості, завдання йому моральної, психічної, емоційної шкоди, що експліку-
ється відповідними вербальними засобами. Найбільш чітко сутність цієї стратегії пере-
дає поняття «мовленнєва агресія», під якою розуміють «форми мовленнєвої поведінки, 
що негативно впливають на комунікативну взаємодію людей, оскільки вони спрямовані 
завжди на мінімізацію і навіть деструкцію мовної особистості адресата, на його підпо-
рядкування, маніпулювання ним в інтересах автора висловлення» [5: 120]. 

Завдання автора, який використовує стратегію дискредитації, ускладнюється фак-
тором подвійної адресації відкритого листа. Так, комунікатору необхідно применшити 
статус і навіть принизити об’єкт дискредитації, показати йому, наскільки нікчемні його 
інтереси та зусилля, і одночасно зробити це применшення гідності переконливим для 
аудиторії читачів. Задля досягнення цієї мети автор використовує різноманітні засоби, 
серед яких не останнє місце належить висміюванню.

Саме частотність використання різноманітних форм висміювання у ситуації полі-
тичної боротьби, зокрема для реалізації стратегії дискредитації, зумовило звернення до 
цієї тематики. Основна мета висміювання полягає у вираженні комічно оформленої не-
гативної оцінки об’єкта. Н.О. Волкова слушно зазначає, що «якщо з висміювання ви-
далити комічний компонент, ми отримаємо образу; якщо відкинути компонент оцінки, 
залишиться жарт» [6: 9]. Очевидно, що ці два компоненти поєднуються, переплітаються 
та взаємодіють один з одним. Хоча комічний компонент органічно входить у склад ви-
сміювання, однак саме вираження негативної оцінки надає йому змісту та визначає його 
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мету. Висміювання є родовим поняттям, що включає в себе такі його різновиди як на-
смішка, дошкульність, іронічне зауваження, саркастичне висловлення, жарт [6: 9]. Осно-
вною семантичною характеристикою висміювання є різко негативна оцінка якостей осо-
бистості, у першу чергу інтелектуальних, професіональних та тих, що виражають міру 
соціалізованості особистості. Публічність висміювання у відкритому листі та наявність 
соціальної дистанції між мовцем і слухачем різко знижує статус адресата в очах масової 
аудиторії. Публічне висміювання сприймається більш гостро, ніж інші види негативної 
оцінки, воно є фактично актом приниження, покликаним виказати презирливе ставлення 
засобами пародії або фальшивого вираження щирості. Інвектогенний характер видових 
форм висміювання визначається змістом мовлення та екстралінгвістичними умовами ко-
мунікативного акту, що дає можливість оцінити насмішкуватий, саркастичний, іронічний 
тон тексту як неприпустимий, такий, що дискредитує честь, гідність і ділову репутацію 
об’єкта висміювання. У межах відкритого листа висміюванню найчастіше піддається 
формальний адресат або явища дійсності чи особи, певним чином пов’язані з ним. Пред-
метом висміювання є якості об’єкта, які оцінюються адресантом як негативні: розумові 
здібності, поведінка, мовлення, думки, смаки, а також його оточення.

Серед конкретних мовленнєвих прийомів, які реалізовують комічно оформлену не-
гативну оцінку, найбільш поширеними є непряма форма висловлення, підкреслена ввіч-
ливість, метафоричність, а також особливе інтонаційне виділення деяких смислових 
елементів контексту.

Розглянемо деякі форми репрезентації цих прийомів детальніше на матеріалі украї-
номовних, англомовних та польськомовних текстів відкритих листів.

1. Саркастичне переосмислення, тобто неочікувана зміна смислу висловлення, що 
призводить до трансформації основної думки автора, демонструє справжній стан речей:

Вельмишановний ліберал і український патріот Віктор Ющенко своїми діями фак-
тично вчинив конфіскацію майна громадян України, і кожен громадянин виявився по-
грабованим на 54500 доларів! [7].

Підкреслено шанобливі форми номінації президента вельмишановний ліберал і укра-
їнський патріот апелюють до загальнонаціональних цінностей. А неочікувана зміна 
судження до протилежного фактично виявляється звинуваченням президента у шахрай-
стві, від якого постраждав кожен громадянин. Цим прийомом автор демонструє істин-
ний, протилежний очікуваному зміст. Сарказм виявляється у тому, що явищу навмисне 
приписують ті якості, властивості, яких воно не має, що подвійно акцентує увагу на їх 
відсутності. Особливо важлива інформація у тексті виділена графічно.

2. Насмішкувата характеристика особи як непрофесіонала, не фахівця:
Мені зрозуміле Ваше ставлення, пане Карасьов до науковців, яке ви так зверхньо 

висловили під час ефіру, бо Ви самі так і не спромоглися підготувати і захистити більш-
менш прийнятний варіант дисертації, хоча і працювали в філії Національного інститу-
ту стратегічних досліджень. Я вбачаю у Вашій позиції брутальну образу на тих, хто 
«недооцінив» Ваші можливості [8].

Емоційно-забарвлене дієслово не спромоглися замість нейтрального не змогли, 
якісний прислівник більш-менш у поєднанні з дієприкметником прийнятний у вислові 
більш-менш прийнятний варіант дисертації створюють різко негативний образ об’єкта 
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дискредитації як людини, яка не змогла підготувати хоча б який-небудь, навіть недоско-
налий, варіант дисертації, проте позиціонує себе як науковця, фахівця у різних галузях 
знань. Іронічне вживання слова недооцінив у лапках сприяє виникненню емоційно-оцін-
ної енантіосемії, де лапки стають графічним сигналом, що вказує на неї.

3. Іронічний натяк. Інвективна функція стилістичної фігури іронії визначається кон-
текстом. На мовленнєвому рівні іронія виражається в тому, що нейтральні у стилістично-
му відношенні мовні засоби набувають експресивного значення. Негативне твердження 
в іронії передбачається, однак експліцитно воно не представлене, відбувається перео-
смислення значення цілого висловлення, яке набуває смислу, що в нього вкладає мовець.

In the meantime, obviously, you will be in need of a new chief of staff, so let me get right 
to the point: I’m your man.

My qualifications are as follows:
1. I am pure evil. I can provide letters of reference from former girlfriends, as well as from 

my previous landlord, to attest to this fact.
2. I can keep a secret, especially if it involves your criminal and immoral conspiring 

against other Americans, State Department officials, intelligence agents, or the leaders of the 
U.S. military. …

3. I’m a big fan of your plans for world domination and strongly support the groundless 
invasion of foreign countries in pursuit of this goal. I would be eager to help draft plans for 
future invasions of other countries that refuse to toe the American line, for example: Venezuela 
(if we can’t kill Castro, why not send a message by knocking off his best friend?), Egypt 
(wouldn’t those pyramids look great in Wyoming?), France (come on, who wouldn’t support 
invading France?), or New Zealand (just for kicks). 

4. You’ll also see on my resume that I’ve spent the last 10 years in university English 
departments, so I am well versed in backroom intrigue, whisper campaigns, character 
assassination, and internecine warfare, skills I know you value highly in your dealings with the 
rest of the U.S. government [9].

Експліцитне наведення своїх негативних характеристик у поєднанні з фразою I’m 
your man дає змогу авторові натякнути читачеві, що насправді ці характеристики прита-
манні об’єкту дискредитації, в аналізованому випадку віце-президенту США Діку Чейні. 
Засобами висміювання у фрагменті є контекст, іронія, удаване звеличування, схвалення, 
за яким насправді стоїть осуд.

Висміювання може бути репрезентоване у мовленнєвих актах прохання, поради, 
пропозиції тощо у переносному значенні.

Іронічне прохання:
У бесіді «не для протоколу» пан слідчий розвів руками і пояснив, що в нього немає 

коментарів до Кримінального Кодексу, де він міг би взяти відповідні коментарі фахівців 
для тлумачення статті 171 Кримінального Кодексу України…

Отже, шановний пане Генеральний прокурор … подаруйте в день свого професійно-
го свята новокаховській міській прокуратурі примірник Кримінального Кодексу України 
з коментарями, аби працівники цього підрозділу більше в присутності журналістів не 
посилалися на його відсутність [10].
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Іронія досягається завдяки уїдливому дошкульному проханню, зверненому до однієї 
з вищих посадових осіб у державі – Генерального прокурора України – подарувати при-
мірник Кримінального Кодексу України, що є неприпустимим, зважаючи на комуніка-
тивну дистанцію між мовцями. Абсурдність даного прохання пояснюється самою ситуа-
цією: у міській прокуратурі відсутній примірник Кримінального Кодексу. Цей прозорий 
натяк дозволяє зробити висновок про роботу місцевих прокурорів.

Іронічна порада:
And don’t listen to those who, in the coming days, will reveal how you specifically reduced 

the Army Corps of Engineers’ budget for New Orleans this summer for the third year in a 
row. You just tell them that even if you hadn’t cut the money to fix those levees, there weren’t 
going to be any Army engineers to fix them anyway because you had a much more important 
construction job for them – BUILDING DEMOCRACY IN IRAQ! [11].

Іронія досягається завдяки вживанню вислову a much more important construction job 
for them – BUILDING DEMOCRACY IN IRAQ!, де позитивно-забарвлені лексеми зміню-
ють оцінний компонент на негативний. Графічне виділення особливо важливої інформа-
ції великими літерами акцентує увагу аудиторії.

Іронічна пропозиція:
... tylu pracuje “w Pałacu” ludzi, iż mógłbym śmiało nazwać to “Mrowiskiem”... Po co 

tylu Panie Prezydencie wałęsających się ludzi tam, nie lepiej ich zagonić na społeczne żniwa 
czy wykopki ziemniaczane? [12].

Фрагмент тексту реалізує непряме спонукання до розгону президентської адміні-
страції оформлене комічно як пропозиція відправити високопосадовців на сільськогос-
подарські роботи.

4. Мовне обігрування:
Я з великою повагою і шаною відношусь до колективу 5-го каналу, але, здається, що 

за рік «помаранчевої» влади ТАК нічого і не змінилося [13].
Іронія досягається шляхом обігрування передвиборчого гасла президента Ющенка 

«Ющенко ТАК!» та підсилювальної частки так у вислові так нічого і не змінилося.
5. Підкреслення своїх розумових здібностей шляхом приниження об’єкта висмію-

вання завдяки демонстрації його інтелектуальної неспроможності:
If you’re going to use words like socialism, communism and fascism, you must have at 

least a basic understanding of what those words mean (hint: they’re NOT synonymous!) [14].
Вставна конструкція з іменником hint; виділене графічно слово NOT вказують на на-

смішкуватий смисл висловлення.
6. Применшення значущості об’єкта висміювання:
Jest w nim miejsce także dla tzw. sprawy Marcinkiewicza – politycznego dzieciaka, który 

nie potrafi się zamknąć i skupić na jakiejś konkretnej robocie. Chodzi więc Kazio i szuka 
mamusi, która przytuli, obetrze łzy czy opatrzy poharatane kolanka. Nic tylko kupić mu jeszcze 
smoczek i śliniaczek [15].

Імпліцитно адресату насмішки дають зрозуміти, що він не являє собою нічого значи-
мого в очах адресанта. У висловлюваннях такого типу, зазвичай, використовується сло-
во, яке навмисно занижує статус інформаційного опонента, знецінює його особистісні 
якості (у даному випадку це словосполучення polityczny dzieciak; демінутив Kazio; слова 
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зі зменшувально-пестливими суфіксами smoczek, śliniaczek для характеристики поважної 
політичної особи).

Таким чином, висміювання у відкритому листі застосовується з метою дискредитації 
опонента, шляхом вираження комічно оформленої негативної оцінки. Цей ефект досяга-
ється завдяки графічним засобам, саркастичним метафорам, вставленим конструкціям, 
стилістичним фігурам іронії, контекстуальній антитезі, гіперболі тощо.
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КомПонЕнт вЕрБаЛЬного та нЕвЕрБаЛЬного  
у ФранЦуЗЬКому мЕдійному диСКурСі

У даній статті розглянуто та проаналізовано типи взаємодії зображення та тек-
сту як вербального та невербального компонентів дискурсу французьких друкованих 
ЗМІ.

Ключові слова: дискурс, преса, зображення, текст, прагматичний.
В данной статье рассматриваются и анализируются типы взаимодействия изо-

бражения и текста как вербального и невербального компонентов дискурса француз-
ских печатных СМИ.

Ключевые слова: дискурс, пресса, изображение, текст, прагматический.
The article deals with types of interaction of image and text as verbal and non-verbal 

components of the discourse of  French press.
Keywords: discourse, press, image, text, pragmatic.

метою дослідження є виявлення та аналіз найрозповсюдженіших типів взаємодо-
повнення вербальних та невербальних компонентів французького дискурсу преси. За-
вдання: визначити місце зображення та тексту у сучасному дискурсі французької преси 
та описати особливості взаємодії тексту та ілюстрації у французьких друкованих ЗМІ. 
актуальність статті полягає у необхідністю поглиблення знань про механізми взаємодії 
зображення та тексту в процесі сприйняття друкованого повідомлення адресатом. но-
визна статті полягає у тому, що в ній проведено систематизуючий і практичний аналіз 
типів взаємодії вербального та невербального компонентів дискурсу французької преси.

Дослідження дискурсу набуло великої популярності у сучасній лінгвістиці. Виник-
нення поняття «дискурс» пояснюється тим, що комунікація перебуває у постйному роз-
итку і відповідно весь час змінюється. І хоча раніше його ототожнювали з текстом, зараз 
цей термін використовують для позначення різних видів мовлення і мовленнєвих творів, 
зв’язність та осмислення яких відбувається з урахуванням всієї сукупності не суто мов-
них факторів [1: с. 414].
©  Бутмерчук Н.М., 2011
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 Дискурс преси — це вид медіадискурсу, когнітивно-комунікативна одиниця, яка 
охоплює журналістські тексти в єдності з екстралінгвістичними чинниками [2]. Це осо-
бливий вид соціальної комунікації, процес рефлективного осмислення ситуацій соціаль-
но спрямованої дії або комунікативної події, спрямований на передачу зразків і правил 
комунікативної взаємодії макросоціального рівня, на основі яких відбувається соціальна 
ідентифікація та адаптація [4].

Основну частину дискурсу преси складає текст.  Однак, він є дворівневою струк-
турою, оскільки має текстуальні й екстратекстуальні ознаки. Таким чином, не лише 
вербальний але й невербальний компоненти відіграють велику роль у дискурсі. Текст 
в поєднанні з зображенням складають візуальний дискурс з комунікативною силою, яка 
перевершує кожного з них. [5: 19-20]

Кожне друковане видання містить зображення, яке є графічним твором, що передає 
зміст у нетекстовій формі за допомогою наочних засобів і прийомів. Характер зобра-
жальних елементів впливає на їхнє сприйняття читачем, привертає увагу, а змістове на-
повнення задовольняє потребу в інформації. Відтак, зображення є не лише елементом 
друкованого видання, але і його змістовим наповненням, яке активізує здатність читача 
робити висновки [3]. 

 Згідно з метою даного дослідження було обрано три види співвідношення зобра-
ження та тексту: доповненя, додаток та опозиція.  Зображення виступає доповненням до 
тексту тоді, коли воно містить додаткову інформацію яка відсутня у статті, але пов’язана 
з її сюжетом. Додатком є зображення, яке ілюсрує певні моменти у тексті, а опозицією – 
зображення, яке не відповідає змісту і загальному настрою статті.

У якості прикладу доповнення розглянемо статтю під назвою «Яйця равликів, нова 
ікра?» («Les oeufs d’escargots, le nouveau caviar ?»), що опублікована на сторінках 36-37 
журналу «Ça m’intéresse». У ній розповідається про те, що у Франції виготовляють рав-
ликову ікру, яка за своїми якостями не поступається знаменитій чорниій ікрі. Її висока 
ціна обгрунтовується складністю процесу виготовлення та тим фактом, що для отри-
мання одного кілограму продукту треба 250 равликів. Також є інформація про ферму на 
Півночі Франції, де вирощують равликів та виготовляють таку ікру. 

Ця стаття займає розворот журналу, проте сам текст складає лише четверту частину 
цього обсягу. ЇЇ ілюструють шість фотографій, які займають все інше місце та відобра-
жають процеє виготовлення ікри та страви з нею. Найбільше фото показує процес від-
бору ікринок равликів пінцетом вручну. У легенді, яка знаходиться у правому верхньому 
кутку фотографії розповідається, що відбір кілограму ікри займає годину, а кількість від-
ходів досягає 20%, при цьому на зображенні також бачимо мисочку з сірими ікринками. 
Про сам процес виготовлення ікри в статті сказано лише те, що він довгий і кропіткий, 
тому, це зображення несе  додаткову інформацію та допомагає скласти повне та правиль-
не враження про цей процес. 

Серед ілюстрацій також присутні три менші зображення, які відображають годуван-
ня равликів, їх запліднення та процес відкладання яєць в землю. Цікавим фактом є те, 
що ці зображення поєднує одна текстівка, яка по-порядку описує всі три фото і містить 
додаткову інформацію про ритм життя равликів, їхню фізіологію та особливості. Два 
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останніх фото зображують страви з равликовою ікрою, а текстівка розповідає з якими 
продуктами її поєднуюь шефкухарі Франції.

Ці фотографії є доповненнями, адже несуть інформацію, яка відсутня у статті. При 
цьому текстівки відсилають до тих моментів у тексті, які імпліцитно пов’язані з ілюстра-
ціями. Таким чином, про вирощування равликів нічого не сказано, єдине, що зазначаєть-
ся у статті це те, що вони відкладають яйця раз на рік. Тому, три фоторрафії про життє-
діяльність равликів несуть додаткову інформацію, яка відсутня у статті, а текстівка, від-
силає до того моменту в тексті, який передбачає цю інформацію. Оскільки ці зображення 
несуть інформацію, пов’язану з темою статті, але відсутню в ній вони є доповненнями 
до статті, а не додатками, які ілюструють певні моменти тексту.

Додатком можна назвати ілюстрацію до статті під назвою «10 фактів про шко-
лу» («L’école en 10 idées reçues»), що знаходиться на сторвнках 86-87 журналу «Ça 
m’intéresse» і займає четверту частину обсягу всього повідомлення. Ця стаття доводить 
до нашого відому 10 міфів про сучасну французьку школу та підтверджує або заперечує 
їх. Її ілюструє лише одне зображення, що являє собою цифровий малюнок. Вибір малюн-
ка в якості ілюстрації є дуже вдалим, адже мальоване зображення  налаштовує адресата 
на узагальнююче срийняття матеріалу, що відповідає змісту статті.

На малюнку зображений хлопець, який  пише крейдою на дошці та дівчина, яка си-
дить за партою та кидає кульку з паперу у дошку. Це звична ситуація у школі, не лише 
франуцзам буде зрозуміла ідея цього малюнку, тому можа сказати, що зображення ілю-
струє саму ідею статті. Проте, у ньому є елемент, який дозволяє сказати, що це зобра-
ження є додатком до тексту, а саме: напис на дошці. Зміст цього напису наступний: «C la 
vie ki ns apren é non l’écol. Sénèque» (приблизний переклад: «Житя нас вчит, а нє школа. 
Сенека») У контексті цієї статті він має два трактування, одне з них криється у його 
змісті, а інший – у формі.

Слід зазначити, що зміст не пов’язаний з предметом даного дослідження, тому ана-
лізувати його недоречно. Якщо ж проаналізувати форму напису, можна сказати, що він 
відсилає читачів до такого поширеного серед молоді Франції явища як «мова СМС». 
Воно полягає в тому, що підлітки під час написання мобільних повідомлень не слідують 
правилам правопису, а пишуть слова за фонетичним принципом, бо так виходить мен-
ше символів. Цей напис є дуже символічним, адже він уособлює одну з рис молоді – її 
власну мову. 

Згадка про цей феномен фігурує на початку статті, де розповідається, що сучасні 
учні поступаються рівнем грамотності тим, які вчилися двадцять років тому і що виною 
цьому є не вище згадана «мова СМС», а скорочення годин французької мови. Таким 
чином завдяки цьому елементу малюнку зображення корелює з конкретним моментом у 
статті, що і дозволяє нам сказати що воно тут є саме додатком.

Прикладом опозиції зображення до тексту можна навести статтю з відомого журналу 
«Paris Match». Це дуже відоме французьке видання славиться своїми фотографами. Стат-
тя про весілля принца Вільяма та Кейт Мідлтон займає третину обсягу всого журналу. 
Вона складається з фоторепортажу, за яким іде стаття про весілля. Фоторепотаж орга-
нізований наступним чином: кожен розворот містьти велику фотографію урочистостей, 
яку іноді супроводжують менші фотографії дотичних епізодів. Окрім фотографії кожен 



229

розворот має короткий текст з описом події, яка зображується та легенду, яка уточнює 
певну деталь з фотографії чи називає людей, які на ній зображені. 

Загальна ідея статті полягає в описі грандіозного дійства – свята для всієї Велико-
британії, проте, деякі фото та текстівки висвітлюють моменти, які вступають в опозицію 
з загальною ідеєю добре організованого свята. Так на сторінці 108 розміщено фотогра-
фію, на якій зображено падіння з коня одного з вершників кінного супроводу молодят. 
Фраза з текстівки: «Так ідеально організована церемонія, під більш пильним поглядом 
відхиляється від протоколу» яскраво ілюструє задум автора показати той факт, що навіть 
у королівській церимонії бувають непердбачувані моменти.

Це зображення разом з текстівкою вступають в різку опозицію з іншими зображен-
нями та загальним настроєм репортажу. Попередні фото зображують наречених, гостей, 
королеву, а текстівки розповідають епізоди з церемонії та її підготовки. Ця ж фотографія 
показує не зовсім приємний момент урочистостей.

У даній статті є ще один приклад 
опозиції: сторінки 90-93 містять колаж 
з фото, де зображенні імениті гості 
свята. Зміст текстівок наступний: Ім’я 
гостя, соціальне становище, бренд 
його вбрання. Серед відомих гостей 
на весілля завітало подружя Бекхемів, 
легенда під їхнім фото підкреслює той 
факт, що Девід Бекхем не поголений, 
а почесна медаль на його піджаку по-
чеплена не з того боку. 

Такі не зовсім позитивні момен-
ти розбавляють атмосферу статті, не 
змінюючи її, а просто надаючи змогу 
поглянути на інший бік свята. Це ак-
тивізує увагу читача, який не сподівався на висвітлення недоліків церемонії, та водночас 
повно і об’єктивно висвітлює подію. Таким чином, зображення-опозиції покликані при-
вернути та активізувати увагу читача у досить оригінальний спосіб.

Широке зазстосування зображення у сучасній пресі має не лише естетичні та ілю-
стративні але і прагматичні цілі. В рамках даного дослідження виокремлено наступні 
прагматичні функції зображення: інформування, привертання уваги, переконання. Ці 
три типи прагматиного навантаження зображень є найпоширенішими у пресі. При цьо-
му слід зазначити, що більшість зображень у пресі імпліцитно тяжіють до привертання 
уваги та заохочення до читяння тексту статті і лише в поєднанні з текстом можна точно 
визначити мету ілюстрації.

До зображень, які інформують можемо віднести фотографії, що супроводжують стат-
тю «Болівійські кечистки в бою» («Les catcheuses boliviennnes en lutte»), що розміщена 
на сторінках 42-43 газети «Courrier international». У ній розповідається про «екзотичну 
форму фемінізму» в Болівії – жінок-борчинь, які займаються видом боротьби під назвою 
кеч та вплив цього заняття на їх життя. Ці болівійки борються не лише між собою, але й 
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з чоловіками та навіть перемагають їх. Не зважаючи на таке нежіноче заняття, воно за-
лишається лише їхнім хобі, адже прибутків від нього не достатньо для прожиття і жінки 
працюють на своїх звичних роботах, а у вільний час займаються боротьбою.

Цю статтю супроводжують чотири фотографії середніх розмірів. Усі вони зосеред-
жені на зображенні боротьби. Перша фотографія зображує знамениту борчиню Кармен 
Розу, вона соїть на канаті, який огороджує ринг та закликає натовп. На інших двох зо-
бражені моменти бою двох жінок, що відображають прийоми боротьби. А на четвертому 
фото зображена Кармен у бойовій позі та традиційному жіночому костюмі для боротьби.  
Ці моменти описані у статті, отже дане зображення є додатком до тексту.

Фотогафія є вдалим вибором для ілюстрування цієї статті. Оскільки сама стаття 
має інформативний характер – розповісти про болівійських жінок, які займаються бо-
ротьбою кеч. Фотографія за своєю природою об’єктивно відображає дійсність, тобто за 
умови, якщо фотографії не оброблені (монтаж, вирізання та ін.) будь-який суб’єктивний 
фактор відсутній. Таким чином, прагматика цих ілюстрацій, візуалізуючи конкретні мо-
менти тексту, відповідає прагматиці тексту, а він у свою чергу несе інформацію читачеві, 
і намагається дати йому якомога повніше  уявлення про цей феномен.

Як було вже зазначено, кожне зображення на сторінках журналу чи газети призна-
чине для того, щоб привертати увагу читача. Але слід додати, що різні фотографії чи 
малюнки привертають увагу по-різному, одні оригінальністю змісту, інші – незвичністю 
фоми. Є й такі зображення, які поєднують ці риси, наприклад фото, що ілюструє статтю 
«Потрібно врятувати дитинча носорога» («Il faut sauver le bébé rhino»). Воно займає роз-
ворот журналу «Ça m’intéresse», сторінки 8-9. 

Цікавість цієї статті полягає в тому, що за розміром тут радше текст є додатком до 
фото, адже він розміщений у лівому нижньому кутку і складає дванадцяту частину роз-
ворота. Сам розворот займає фото, на якому двоє людей – чоловік та жінка, сплять на 
підлозі, вкритій соломою, а між ними спить дитинча носорога. Невелика стаття внизу 
розповідає, що його ледве врятували від оскаженілої матері, яка хотіла вбити малюка 
незадовго після його народження і що тепер його вирощують працівники зоопарку міста 
Мюнстер, Німеччина. 

Головна мета цього фото – привернення уваги, це пояснюється її великим розмі-
ром, який значно перевищує текст. Оригінальний зміст цієї фотографії теж досить вдало 
привертає увагу, адже у Європі носороги не є звичними тваринами. А той факт, що він 
спить з двома людьми надає фото ще більшої пікантності. І врешті, працівники зоопар-
ку, зображені поруч з твариною мають елементи одягу червоного кольору. Це також є 
фактором, який привертає увагу, адже червоний колір є дуже яскравим і найкраще з усіх 
інших привертає увагу. Таким чином можна сказати, що прагматичне спрямування цієї 
ілюстрації полягає у приверненні уваги до статті та її теми. Такі висновки нам дозволя-
ють зробити розмір ілюсрації, її зміст та форма.  

Функцію переконання виконують зображення у статті під назвою «Чи потрібно ля-
кати для того, щоб переконати?» («Faut-il faire peur pour convaincre ?»), надрукованій на 
сторінках 34-35 журналу «Ça m’intéresse». Стаття подає аналіз європейської соціальної 
реклами, а саме: пороти паління, водіння у нетверезому стані та недотримання правил 
протипожежної безпеки. Лейтмотивом статті є думка, що занадто шокуюча реклама не 
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досягає своєї мети, адже у свідомості людей заишається лише шок від реклами, а не пові-
домлення, яке вона несе. А от менш агресивна та шокуюча реклама є більш ефективною, 
оскільки зумовлює краще розуміння послання. 

Цю статтю ілюструє 7 зображень, 6 з яких мають малий розмір, вони розміщені вряд 
внизу розвороту, Сьома ілюстрація відчутно більша за інші та знаходиться над іншими, 
вона інтегрована прямо в текст по-середині. На ній зображений молодий хлопець, який 
сидить спиною до читача, а шкіра на його руках та спині полущилася як фарба на шмат-
ку металу – це попередження про недотримання правил поводження з вогнем. Спря-
мованість даної реклами несе в собі напис у 
верхньому лівому кутку: «Кожного дня 15 осіб 
стають жертвами необережного поводження з 
вогнем. У місті не лише з машинами трапля-
ються аварії» («Chaque jour, 15 personnes sont 
victimes du non-respect des feux. En ville, il n’y a 
pas que des voitures accidentées.»). 

На перший погляд, може скластися вра-
ження, що велике зображення має функцію 
привертання уваги, адже найбільше зображен-
ня є відверто шокуючим, і хоч деякі з менших 
зображень не поступаються йому, їх малий 
розмір згладжує ефект. Однак, в контексті цієї 
статті, всі незвичні фото насамперед ілюструють і підкреслюють головну думку. Дея-
кі з них відображають переказаний у статті зміст рекламного ролика, інші візуалізують 
описувані зображення соціальної реклами, тобто є додатками до тексту. Ці зображення 
прагнуть переконати читача, адже автори статті спираються на досліждення вчених різ-
них країн для того, щоб обгрунтувати головну ідею статті. 

Особливістю цієї статті є саме її ілюстрації, адже вони зумовлюють сприйняття не 
лише візуальне, а й психологічне. Коли адресат переглядає ці зображення, читаючи стат-
тю, він має змогу на собі відчути процеси, описані у ній, і саме це підсилює прагматичну 
мету ілюстрацій та самої статті. Таким чином, можемо сказати, що первинною фунцією да-
них зображень може бути привертання уваги, але у поєднанні з текстом, який має аргумен-
тативний характер, вони зумовлюють сприйняття даного матеріалу та погодження з ним. 

 Отже, у якості висновку можна зазначити, що зображення має дуже стійкі позиції у 
сучасному дискурсі преси. Завдяки зображенню матеріали у друкованих виданнях набу-
вають візуалізації та довершеності. Ілюстрації несуть у собі головну ідею текту, а у пев-
них випадках вони навіть складають основу повідомлення. Проте, базуючись на резуль-
татах даного дослідження, не можна говорити про самостійність зображення у пресі. Це 
зумовлено тим, що основна маса людей вміє читати та розуміти текс, але інтерпретація 
зображення складніша, тому для правильного сприйняття ілюстрацій читачу потрібен 
текст статті та текстівки, які пов’язують вербальне повідомлення з його невербальним 
продовженням.
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виКориСтаннЯ аЛЮЗії в імПЛіЦитній рЕКЛамі

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей імпліцитної комерційної 
реклами з використанням алюзій, яка виражена як інтендований перлокутивний кому-
нікативний акт. Описується схема впливу імпліцитних мовленнєвих актів на цільову 
аудиторію.

Ключові слова: алюзія, імпліцитність, інтенція, інтендований мовленнєвий акт, 
перлокуція, рекламний дискурс. 

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей имплицитной рекла-
мы с использованием аллюзий, которая выражена как интендированный перлокутивный 
киммуникативный акт. Описывается схема влияния имплицитных речевых актов на це-
левую аудиторию. 

Ключевые слова: алюзия, имплицитность, интенция, интендированный речевой 
акт, перлокуция, рекламный дискурс.
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The article deals with some characteristic features of the implicit advertisement with 
the usage of allusion, that is expressed as the intended perlocutionary communicative act. It  
describes the scheme of the influence of implicit speech acts on the particular audience.   

Key words: allusion, implication, intention, intended speech act, perlocution, advertising 
discourse.

  
На даному етапі розвитку суспільства особлива увага дослідників приділяється ре-

кламному дискурсу, який несе не лише інформативне, а й маніпулятивне навантаження, 
будує моделі поведінки та стереотипи, згідно яких розвивається сучасне суспільство. 
Лінгвістів цікавить насамперед прагмалінгвістичний аспект цього явища, котрий харак-
теризується не вивченням структурних особливостей мови, а реалізацією мови в мов-
ленні [1: 9].

Головним аспектом рекламного дискурсу є саме вплив реклами на реципієнта. Ви-
значним у цьому аспекті є той факт, що суспільство настроєне негативно по відношенню 
до реклами, що зумовлює використання великої кількості імпліцитної реклами, тобто 
такої, в котрій прямо не виражається інтенція продуцента, яка в рекламі завжди буде од-
наковою – змусити потенційного споживача придбати товар чи послугу. Оскільки сучас-
ний споживач упереджено ставиться до реклами, продуцент змушений всіляко завуальо-
вувати комунікативну інтенцію і використовувати такі засоби, які викликають позитивне 
сприйняття і не втрачають при цьому прихованого маніпулятивного навантаження, яке 
впливає на підсвідомість споживача і призводить до придбання товару чи послуги. Од-
ним з таких засобів є алюзія, яка є одним з найчастіше застосовуваних стилістичних 
засобів в рекламному дискурсі. Імпліцитність вивчали такі вчені як Арнольд І.В., Ба-
грасарян В.Х, Бацевич Ф.С., Герасімова О.І., Долінін К.А., Поспєлова А.Г., Почепцов 
О.Г., Романов А.А.Старіква Е.Н., Федосюк М.Ю. та інші. Алюзія в свою чергу вивча-
лась  Л.Д. Бурковською, В.С. Воєводською, Л.В. Грек, О.М. Дроновою, К. О. Комаровою,  
А. А. Тютенком, Н. А. Хімуніною, G. Hermeren, M. Leddy, P. Lennon та іншими. Попри це 
в попередніх працях не було описано функціонування алюзії в поєднанні з імпліцитністю 
в рекламі. Ми вважаємо за доцільне дослідити використання алюзій в імпліцитній рекла-
мі, оскільки таке явище виявляється подвійним чи навіть потрійним натяком, який попри 
свою складну схему досить швидку проходить всі етапи сприйняття реципієнтом. Метою 
даної статті постає дослідження впливу такого подвійного (потрійного) натяку в рекламі на 
реципієнта та його особливостей на матеріалі англомовного рекламного дискурсу. 

На даному етапі розвитку рекламного дискурсу імпліцитна реклама займає визначне 
місце і витісняє експліцитну, оскільки остання вже не дає потрібного результату (впливу 
на споживача, який призводить до придбання рекламованого товару). Дана особливість 
пояснюється перенасиченням ринку товарами та послугами,а відповідно і рекламою, що 
зумовлює перебірливість споживачів та необхідність створення виняткового рекламного 
дискурсу, що відрізнятиметься від низки аналогічних та імпліцитно натякатиме реци-
пієнтові, що даний продукт є найкращим, і потенційний споживач «попавшись на ву-
дочку продуцентів реклами» піде за заздалегідь прогнозованим логічним ланцюжком, 
який приведе до думки, що необхідно придбати даний товар. Таким чином у споживача 
складається враження вільного вибору і він не відчуває маніпуляції. 
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Натяк у рекламі може виражатись за декількома схемами – використання імпліцитної 
реклами (найпоширеніший випадок), використання імплікатур в рекламі та використан-
ня алюзій. Ми маємо на меті дослідити складний процес поєднання вище поданих явищ 
в одному слогані, досліджуючи таким чином процес впливу на реципієнта подвійного 
(потрійного натяку). 

Варто зауважити, що рекламний дискурс хоч і є певним видом комунікації між про-
дуцентом та реципієнтом реклами, проте не відноситься до спонтанного мовлення, а 
тому такий дискурс не відображає емоцій мовця, його світобачення та цінностей [2: 98] і 
відповідно не несе суб’єктивної оцінки мовця. Реклама є продуктом діяльності багатьох 
людей, які переслідують лише імпозитивну ціль, тобто мають на меті здійснення емоцій-
ного комунікативного впливу на адресата для виклику в нього відповідного емоційного 
переживання у відповідь [2: 99].  Тобто ми визначаємо рекламний дискурс  як перлоку-
тивний мовленнєвий акт. 

Оскільки ми маємо на меті дослідити явище алюзіє в контексті імпліцитної реклами, 
то варто визначити саме поняття алюзії. На основі попередньо відомих  визначень [3: 47], 
ми сформували наступну дефініцію алюзії – це художньо-стилістичний фонетико-семан-
тичний прийом – відсилання, використання виразу, який натякає, або частково змінює 
певний літературний твір, сюжет чи образ, кінематографічну, міфічну, історичну подію, 
побутовий факт, мовно-поведінковий стереотип з розрахунку на певну ерудицію та обі-
знаність аудиторії, покликану розгадати закодований зміст цього повідомлення.

Натяк є основою як імпліцитності, так і алюзії, а тому вважаємо за доцільне роз-
глянути природу цього явища. В рекламному дискурсі використовуються загалом натяки 
на широковідомі реалії, оскільки це є запорукою розуміння реципієнтом реклами, що є 
визначним. Ми вважаємо, що окреслити грань широко відомості можна за допомогою 
джерела походження фонових знань, яким ми вважаємо школу та певні звичаї та правила 
встановленні в даному суспільстві (що є основою мовно-поведінкових стереотипів). Без-
умовно особливості національного характеру та культурні традиції безпосередньо впли-
вають на комунікативну поведінку особистості. Очевидно, що основне культурне наван-
таження несе лексика, яка визначає сприйняття світу носіями мови, особливо наглядно 
даний аспект представлений сталими виразами, фразеологізмами, ідіомами, прислів’ями 
– тобто тим пластом мови, в якому сконцентрована народна мудрість, чи точніше, ре-
зультати культурного досвіду народу [4: 9], що і є основою алюзій. Тому ми визначаємо 
алюзію як глибоко культурне та національне явище, притаманне в основному певному 
народу чи групі населення. 

Відомо, що однакові мовленнєві акти в однакових мовленнєвих ситуаціях реалізу-
ються представниками різних національностей по різному, з використанням різних 
мовних засобів [4: 8]. Тому натяк (в алюзії чи імплікатурі) завжди нестиме певне 
культурне, національне навантаження, навіть якщо він не є відсиланням до подій, які 
відбувались на території даної країни. Тож вивчаючи стилістичні засоби, які містять 
елемент натяку, важливо визначити основні аспекти мовно-поведінкових стереотипів, 
дослідити спектр літературних творів та історичних подій, які пропонуються до ви-
вчення  шкільною програмою та встановити деякі інші визначальні фактори, які при-
таманні даному суспільству.
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На наступних прикладах ми маємо на меті проілюструвати наведені вище фактори 
та навести приклади дії схем впливу на реципієнта за допомогою натяку в різних фор-
мах його вираження. Спершу розглянемо випадок використання алюзії в імпліцитній 
рекламі, де є лише два натяки, а відповідно схема дії простіша. Наприклад, рекламний 
салоган «Moving at the speed of business» [5] компанії United Parcel Service використовує 
алюзію на вираз «moving at the speed of light», що виражає дуже високу швидкість руху. 
Стосовно рекламного виразу в цілому, то він імпліцитно натякає на те, що оскільки ком-
панія працює дуже швидко, то вона є найкращою і тому ви маєте скористатись саме її 
послугами.   

За приклад візьмемо рекламу продукції компанії L’Oreal «Because you’re worth it» 
[6]. Основою алюзії постає вираз, який ми відносимо до категорії мовно-поведінкових 
стереотипів, він є часто вживаним у даному суспільстві, в основі якого лежить ідіома 
«worth something». Реклама є імпліцитною, оскільки лише опосередковано виражає на-
ступну думку «це дуже хороший продукт, а ти настільки (гарна, хороша і т.д.), що варта 
його», ми бачимо, що жінка може варіювати той момент, за який себе цінить і підсвідомо 
ставити його у контекст даного виразу. Тобто ми бачимо ще одну імплікатуру в імпліка-
турі (самому рекламному слогані), тобто є опосередковане вираження того, що жінка у 
чомусь найкраща, а тому вона цього варта. Одночасно дана реклама відповідає на пи-
тання «Чому я маю купити цей продукт?», це очевидно, оскільки рекламний салоган 
починається з лексеми «because». Ми бачимо, що особливістю рекламного дискурсу є 
різноманітне використання натяків і їх поєднання в одному слогані, що попри складну 
конструкцію з точки зору прагмалінгвістики не ускладнює розуміння дискурсу реципі-
єнтом, більше того, така насиченість стилістичними прийомами лише привертає увагу 
потенційних споживачів і сприяє зафарбовуванню тексту в пам’яті.  

Розглянемо ще один приклад поєднання різних типів натяків в дискурсі одного ре-
кламного слогану, компанія Pampers рекламує свої продукти за допомогою наступної ре-
клами «Give your baby something you never had as a baby: a drier bottom» [7], в даному ви-
разі використана алюзія на побутовий факт, що засіб гігієни, який пропонує дана компа-
нія не був поширеним за часів коли теперішні середньостатистичні батьки були дітьми, 
а також на певний стереотип, що своїм дітям треба дати більше ніж мав сам дитиною, 
даний стереотип з’явився внаслідок певних історичних подій, коли населення страждало 
через брак коштів та певних речей. Проте реклама не закликає прямо придбати продук-
цію даної компанії, а лише імпліцитно вказує на те, що треба дати своїм дітям те, чого 
не мав сам в дитинстві. Тобто ми знову спостерігаємо використання трьох типів натяків 
в рекламному салогані, проте в даному випадку подвійність виражатиме натяк в алюзії.         

Розглянувши подані приклади, ми дійшли висновку, що в імпліцитній рекламі з ви-
користанням алюзії, що складає досить великий відсоток від загального обсягу реклами 
на ринку, а саме близько 35%, використовується в середньому три імплікатури, якщо 
вважати натяк, який використовується в алюзії імплікатурою. Ми робимо висновок, 
що таке поширене використання натяків в рекламі несе позитивне прагматичне на-
вантаження, оскільки не виражає прямої маніпуляції і завдяки чітко продуманій схемі 
впливає на реципієнта так, що він сам робить висновок, що йому необхідно придбати 
даний продукт. 
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Перспективи дослідження полягають в необхідності вивчення реалізації імпліцит-
ності в рекламі, а також в компаративних дослідженнях цього явища в англійській та 
українській мовах, глобально в германській та слов’янській групах мов, оскільки імп-
ліцитність та алюзивність є глибоко культурними та національними явищами є необ-
хідність визначити певну схему дії в різних за культурною та мовною ознаками сус-
пільствах, оскільки в зв’язку з постійним розширенням сфер дії компаній міжнародного 
значення постає проблема перекладу рекламних слоганів.  
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ПЕрЕвЕртЕнЬ (вовК) у СхідноСЛов’ЯнСЬКих ЛітЕратурах

Стаття присвячена розгляду східнослов’янського образу перевертня (людини-вовка) 
у прозових текстах XIX та XX ст. Яна Баршчевського, Ореста Сомова, Олександра Ку-
пріна, Віктора Пелевіна, Валерія Шевчука та Володимира Аренєва. Літературознавець 
представляє народні вірування про перевертня та авторські перевтілення його образу.

Ключові слова: перевертень, людина-вовк, людське-демонічне / звіряче, східно- 
слов’янські літератури. 

Статья посвящена рассмотрению восточнославянского образа оборотня (чело-
века-волка) в прозаических текстах XIX и XX вв. Яна Баршчевского, Ореста Сомова, 
Александра Куприна, Виктора Пелевина, Валерия Шевчука и Владимира Аренева. Лите-
ратуровед представляет народные верования об оборотне и авторские преобразования 
его образа.

Ключевые слова: оборотень, человек-волк, человеческое-демоническое / нечеловечес-
кое, восточнославянские литературы.

The article considers the image of East Slavic werewolf (man-wolf) in the prose texts of 
XIX and XX centuries – Yan Barshchevskiy, Orest Somov, Aleksandr Kuprin, Victor Pelevin, 
Valeriy Shevchuk and Vladimir Arenev. The literary critics represents folk beliefs about the 
werewolf and author’s transformations of its image.

Key words: werewolf, man-wolf, human-demon / non-human, East Slavic literatures.

Люди виражають свою перевагу щодо своїх предків – тварин, підкреслюючи особли-
вості, що їх різнять: людина – це тварина, але тварина прямоходяча, яка працює, думає, 
планує, створює, сміється, змінює природу. На противагу цим вартісним властивостям, 
якими вона підіймається над іншими живими істотами, людина не подолала свої насиль-
ницькі інстинкти. Потреба у символічному означенні насильників спричинила метафо-
ричне називання ґвалтівників звірами, хоча ці люди значно кровожерливіші за диких 
хижаків – звірі вдовольняються захопленням здобичі й захистом території, а злочинці 
можуть вдатися до безпідставного й необмеженого насильства. У символізації “люди, як 
звірі” спроектовано страх людини перед звірячою кровожерливістю, але забута основна 
причина тваринного насилля, тому на символічному рівні тваринам приписано щось, що 
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не є їхньою відмінністю, окрім того, вміщено осуд людського звірства з боку занепокоє-
них осіб, які прагнуть зупинити насильство, проголосивши його нелюдським. Називання 
людей звірами має багато соціальних цілей – таким чином застерігають можливих жертв, 
з виховною метою утверджують моральні межі встановленням рамки “люди – нелюди”, 
а насильників застерігають перед можливою соціальною ізоляцією.

У слов’янських культурах із давнини в уявленнях та віруваннях, магічних настановах 
і заборонах сформовано ставлення людини до вовків і ведмедів як до звірів-насильни-
ків у лісах, степах та горах, що їх заселяли слов’яни. У світогляді людини традиційної 
культури очевидним є не лише страх перед вовками, віра в те, що небезпечних тварин 
на вовчі свята можна задобрити подарунками та добрими словами, але й незвичайні ві-
рування в амбівалентне ставлення вовка до людини, яку вовк може захистити або ж дати 
свою звірячу шкуру для перевтілення у вовків.

Вірування про перетворення людини на вовка та повернення вовка в людську подобу 
належить до вірувань в обернення людини на тварин – ведмедів, вовків, собак, котів, ми-
шей, кіз, жаб, птахів, різних комах, мух, метеликів та ін. Мотив перевтілення в усних каз-
ках, баладах, легендах, згадках слов’янських народів містить у собі різні жанрові акцен-
ти, а окремі тварини вносять у ці розповіді характерні риси, про що найповніше писав 
у своїй монографії про символіку тварин Олександр Гура [1]. У словнику “Славянская 
старина” московських етнолінгвістів, словнику “Гуцульська міфологія” Наталії Хобзей 
[2], а також у працях Е. Померанцевої [3], Н. Криничної [4], Л. Виноградової [5], С. Не-
клюдова [6], К. Мошинського [7], О. Онищука [8], В. Гнатюка [9] та ін. [10; 11; 12; 13; 14] 
зібрано інформацію про вірування східних слов’ян у людей, що перевтілюються у вовків.

Вовкулаком-перевертнем може бути людина, мати якої під час вагітності бачила вов-
ка або ж їла м’ясо тварини, яку вкусив вовк, на вовка людина може перетворитися за 
допомогою магії добровільно, але може бути обернена й силою чарівника проти власної 
волі. Коли чарівник перетворюється на вовка за допомогою надягання предмета чудесної 
сили, намащування чарівною речовиною, проведення магічного дійства чи промовляння 
таємних слів, він розраховує на певну користь, яку отримає, застосовуючи вовчі здібнос-
ті. Вовкулак за народними уявленнями східних слов’ян – це не просто людина у звірячій 
подобі, не лише вовк, оскільки він не належить до зграї, а окрема істота з вовчою подо-
бою та звичками, вільно чи невільно відокремлена від людей.

Вірування про людей, які можуть перетворюватися на вовків належать до дуже дав-
ніх і з’являються в усіх слов’ян. На вовка, за уявленнями традиційної сільської культури 
слов’ян, можуть перетворитися юнаки, чоловіки, та й назви такої істоти зустрічаються 
лише в чоловічому роді. Цей факт був вихідною позицією в деяких реконструкціях древ-
ньої культури для припущення про існування ініціальних юнацьких обрядів, пов’язаних 
із вовками. У записах народних вірувань східних слов’ян людських створінь, перетворе-
них на вовка, називають вукодлак, волколак, волкулака, вовкулака, вовколак, оборотень, 
перевертух, перевертыш [11: 418; 4: 643–644, 693], перевидник, вовкун, воўкурад, вовко-
раб, вовколаб [2: 72–80]. Карпатський вовкун завдає шкоди худобі, але не нападає на лю-
дей. У писемній культурі й у колі освічених людей зустрічається у східних слов’ян і за-
позичена латинська назва ликантроп, і німецька верфулф. На Балканах з’являється назва 
вукодлак, яка має два значення – східнослов’янське перевертень і південнослов’янське 
вампір. У східнослов’янському просторі немає заміщення перевертня й вампіра.
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Тут буде розглянуто шість прозових текстів східнослов’янських письменників про 
перевертня, написаних польською, російською та українською мовами. Певна річ, у про-
зі східнослов’янських авторів мотив перетворення людини на вовка спирається на усну 
народну традицію. Традиційні вірування в існування таких істот найкраще збережені у 
вигляді народних легенд, які народний оповідач передає як розповідь у розповіді, тоді, як 
у фантастичній прозі письменники віддаляються від народних вірувань про вовкулаків і 
додають уявлення, які у фольклорі не зустрічаються.

В обраних текстах буде розглянуто символіку перевтілення й напружені взаємини 
звірячого й людського. Зображуючи людину в вовчій шкурі, письменник може мотиву-
вати її пригоди й поведінку по-різному, що, в свою чергу, інтерпретаторам літературних 
текстів дає змогу розглядати людську природу у символічно-антропологічному ключі. 
Символіка перевтілення й символіка перевтіленої істоти залежить від літературно-фік-
ційних правил, згідно з якими існує зображуваний світ і в межах яких визначається, 
коли, де, як і чому відбувається перетворення на вовка, наскільки довго триває стан вов-
кулаки, чи на період перевтілення обернена особа має одне або ж два самовизначення, 
тобто в якому відношенні перебувають звіряча та людська сутність.

Роздвоєність у формі тіла, способі сприйняття світу й ставленні до колись своєї, а 
нині нової дійсності змінюється. Мотив перевертня/вовкулаки для письменників дає 
змогу продемонструвати переплетення й перевтілення людського й звірячого в одній іс-
тоті. Письменник може описати не лише те, як хижак живе в людині, але й як людина 
ототожнює себе зі звіром та як приймає таку долю. Таким способом відкривається ціла 
низка тем, пов’язаних з агресивністю, страхом від агресивності, обставинами, що спри-
яють виявленню кровожерливості, боязні людей, які ведуть самотній спосіб життя, на 
відміну від життя у зграї.

 Залежно від висловлених чи припущених правил перевтілення людини у вовкула-
ку, від способу її життя у двох різних сутностях, усвідомлення підхожості нового стану 
або ж страждання через втрату людської подоби, літератори будують символічну про-
низливу розповідь про психологію розламаної істоти, перевтілювання людини силою й 
мотив пристосування чи опору подвійній природі. Оскільки у вовкулаці проявляється 
несумісність вовка й людини в одній істоті, боротьба двох сутностей вписана у фікційну 
матрицю самого перетворення. В опис перетворення введено символічні, реальні та пси-
хологічні сили, які впливають (пришвидшують, гальмують, викликають) перевтілення і 
впливають на його тривалість. Спогади та відчуття намагається зберегти людська приро-
да, а ті риси людини, які різнять людину від звіра, полягають у протистоянні інстинктам, 
характерним для звіриній сутності. Завдяки перетворенню на вовка сприйнятливішими 
стають органи чуття, підвищується кмітливість, швидкість і сила, обачність, поліпшу-
ється зір, хоча вовка, не знаючи, що це перевтілена людина, можуть прогнати.

Символіка залежить від встановлених правил, що визначають, яким чином людина 
перетворюється у вовкулаку, чи може отримати лише одну подобу та чи цей новий ви-
гляд обов’язково буде звірячим або людським. Формуючи детальніше умовні правила 
свого світу, заснованого на фікційному розумінні і з боку героїв, і з боку читача, пись-
менники наперед визначають мотивацію вчинків своїх героїв та їхню долю. Людина-звір 
в уявленнях колективного несвідомого уособлює агресивність, яка виражається симво-
лічними уявленнями про людину як звіра.
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Перевертні містять у собі символіку відношення людського й нелюдського – звірячо-
го, які змішуються та переплітаються. Символіку мають й механізми обернення на пере-
вертня, фази перевтілення, просторове й часове (хронотопне) визначення перетворення, 
наприклад, уночі, при повному місяці. В аналізі літературних текстів, де з’являються 
перевертні, наведені символи творять частину значення тексту на рівні не лише самої 
фабули, але й психологічних фактів фантастичної реальності та узагальнюючого став-
лення до добра і зла у межах (язичницького, християнського, авторського) погляду на 
світ, інтертекстуальних посилань на твори інших авторів.

Звіряче перемагає людське. У міркуванні про відношення людського й звірячого 
для деяких письменників існує суттєва точка, точка зламу, після якої немає можливості 
повернутися до попереднього стану. Віддання звірячому світові означає поразку люд-
ськості, навіть коли людині вдається вернути людську подобу. Оповідання Олександра 
Купріна “Срібний вовк” розпочинається із зображення погонича, який взимку везе свого 
господаря землями Полісся й, зачувши виття вовків, пригадує місцеву поліську легенду 
про перевертня: 

И тут он передал мне одно из старых полесских сказаний, которые переходят из 
века в век и бродят по деревням, племенам и народам, облекаясь порою в самую 
вероятную быль ближайших лет.

Це “різдвяне оповідання” О. Купріна жанрово, з одного боку, спирається на народні 
оповіді про нечисту силу, а з іншого – належить до популярного, насамперед прозового 
жанру російської літератури XIX ст. – оповідань, які публікувалися напередодні Різд-
ва Христового й розповідали про страшні події [15]. Коли погонич почув виття вовків, 
він почав розповідь про Стецька, колись найпрацьовитішого і найвеселішого хлопця на 
селі. Стецька провели до війська, звідки він повернувся невпізнанно похмурий, з двома 
кулями у тілі, грішми та кульгавий. Батьки його просили одружитися, й лише коли мати 
прокляла, мовляв, стоятиме на колінах аж до смерті, він застерігає її, що зробивши це, 
шкодуватиме. Юнак одружується, але шлюб не приносить втіхи ні йому, ані його обрани-
ці. Схвильована дружина дізнається, що Стецько після півночі виходить із дому. Батько 
вистежує сина й бачить, як той виходить із дому й у вигляді білого кульгавого вовка йде 
до лісу, де скликає інших вовків на криваву учту. Батько біжить додому, але там його уже 
чекає Стецько, кажучи, що врятував йому життя. Він просить батька завтра відправити 
за нього молебень у церкві. Того ж вечора юнак зникає. Селяни вірять, що Стецько змі-
нився на війні, але пригоди з кацапами на війні, де він став іншим детально не описані. 
О. Купрін позицію людини розглядає як фаталістичну, і цей погляд вміщений у симво-
ліку людського й нелюдського у зображенні головного героя. Характер юнака зламаний, 
він став звіром, нелюдом і не може повернутися до попереднього життя та чеснот, за які 
його всі любили. Враховуючи, що юнак змінився на війні, О. Купрін очевидно, війну 
символічно й фантастично розглядає як образ знищення людськості. Стецько знає, що не 
може змінитися, оскільки він уже переступив ту межу, після якої назад дороги немає. Не 
маючи більше змоги протистояти силам, сильнішим за нього, юнак страждає, оскільки 
належить до іншого світу. Єдине, що він зробив перед остаточним зникненням, врятував 
батька він неминучої загибелі у лісі.
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У розповіді погонича О. Купріна герой на війні не втратив людської подоби, але отри-
мав звірячі риси, що проявляються вночі в іншій, звірячій істоті. Тому він серед людей 
чужий і самотній. Стецько розуміє, що він втрачений для своєї первісної природи та со-
ціуму, оскільки цілою своєю істотою належить до іншого світу, світу хижаків.

Людське перемагає звіряче. У літературних транспозиціях народних вірувань і пе-
реказів східнослов’янські письменники Ян Барщевський, Валерій Шевчук і Володимир 
Арєнєв демонструють перемогу людського на звірячим, цим самим даючи більш прозоре 
бачення людської природи, аніж Олександр Купрін.

Романтичний поет і оповідач Ян Барщевський написав польською мовою на основі 
білоруських народних вірувань цикл оповідань під збірною назвою “Шляхтич Заваль-
ня”. Оповідання було опубліковано у чотирьох невеликих томах у 1844–1846 рр. [16: 239, 
241]. У частині “Вовкулак” чоловік на ім’я Марко звірено розповідає сусіду про свою 
молодість, події, які передували його перетворенню на вовкулаку, своє життя у вовчій 
шкурі та повернення до людської подоби. Коли він розповідає про своє вовкулаче життя, 
Марко заглиблений у похмурий, мертвий світ.

Співіснування протилежних сутностей у власній особі герой зображує через оповідь 
про внутрішній конфлікт від першої особи. Роздвоєність, яку він пережив у шкурі вовка, 
існування звірячої та людської душі у суперечності аж до кінцевої переваги другої, зо-
бражено у розповідній формі, що дає змогу письменнику говорити про психологічні пе-
реживання та розлами. Оповідь від першої особи дає суб’єктивне уявлення про людську 
природу через спогади, розум, співчуття та про звірячу – з точки зору чужого тіла, котре 
є водночас і своїм, і чужим. Я. Барщевський є одним із перших слов’янських письменни-
ків, який використав найбільш інтимну форму оповіді, щоб зобразити не лише крайнощі 
людського й звірячого, але поступові переходи між ними у житті вовкулаки.

Оповідач пригадує юнацьке кохання до Альони та рішення батька проти волі мо-
лодих віддати її за багатшого Іллю. На весіллі Марка охоплює великий сум, і сопілкар 
Артем, щоб розвеселити юнака, наливає йому горілки, від якої Марко стає вовком. Він 
розуміє з поглядів та реакції людей, що його бояться, та тікає в ліс. Поряд із традицій-
ним перетворенням на весіллі Барщевський увів мотив чарівного напою, але тут існує 
також психологічно розвинена й обґрунтована розповідь про превеликий сум як стан, 
що сприяє перетворенню на вовка. Цей мотив з’являтиметься згодом у деяких пізніших 
літературних обробках оповідань про вовкулаку.

Вовкулака Яна Барщевського тяжко нарікає на долю. Зростає його ненависть до лю-
дей, і він робить їм шкоду. Щоб помститися у винуватця свого нещастя Артема викрадає 
дівчину. Вовкулака знає, що чарівниця Аксиня може його перетворити на людину, тому 
приходить до її хати й поля з чарівними рослинами, які вночі людей, перетворених на 
тварин, повертають до первісного вигляду. Там, ненадовго отримавши людську подо-
бу, впізнає дівчину, яку викрав. Юнака мучать докори сумління, й він починає робити 
людям добро, рятуючи їх від вовків, лисиць та ведмедів. Так, рятує дитину несудженої 
нареченої Альони від вовка, який викрав хлопчика. Марко подумки повертається у свою 
молодість і знову перетворюється в людину.

У творі Барщевського переплітаються елементи народної демонологічної легенди й 
казки та схрещуються надреальна (чудесно фатальна та чудесно добра) та реальна (пси-
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хологічна) мотивації. Ян Барщевський не зобразив якогось гріха юнака, через який той 
змушений був би нести покарання перетворенням на вовка. У нещасливій втраті коханої 
дівчини не беруть участь потойбічні сили: її батько обирає для дочки багатшого наре-
ченого, використовуючи батьківське право не зважати на почуття молодих, які кохають 
одне одного. Лише музикант-чарівник, який на весіллі дає юнакові чарівний напій, ви-
кликає перевтілення, тому його зображено як потужну силу зла. У той час, коли, перевті-
люючись у вовка, юнак, як це показує Я. Барщевський, не має ні провини, ані впливу, для 
повернення в людську подобу дуже важливими є його прагнення знову стати людиною, 
поведінка юнака у виборі між добром і злом. Письменник висловлює впевненість, що 
людина може впливати на свою темну половину в ситуації, коли вона потерпає як не-
вільна жертва.

У романі Валерія Шевчука “Сповідь” (1970, 1985) перевтілення козака-писаря від-
бувається на весіллі. Письменник взяв за основу вірування, поширені у слов’янському 
світі й записані у джерелах українського та, ширше, східнослов’янського фольклору. Ви-
ходець із Полісся, він особливо зосереджувався на джерелах, які подають подібні віру-
вання, хоча вони й з’являються на інших слов’янських територіях (Полеский сборник, 
Брестська область). Неоніла Кринична у книзі про російську міфологію писала про пере-
творення сватів на вовків у російській традиції [4: 644–645]. Відьма може перетворити 
сватів на вовків, але на Поліссі використовують захисні слова, які цьому можуть завади-
ти [11: 419].

 У “Сповіді” В. Шевчука перевтілення є складно вмотивованим. Тут існує психоло-
гічна тріщина в самому героєві, яку він не усвідомлює: незрозумілий сум, участь у зну-
щаннях над реєстратором із чужого села та в нечесному переслідуванні людини, майно 
якої межує з власністю нового голови. Пригадуючи період перед фатальним перетворен-
ням на звіра, герой вбачає і свою провину. Але поряд із темними сторонами особистос-
ті, які герой час від часу відкриває через спокуси, сумніви й каяття, з’являється Чорна 
людина зі звірами, які демонструють фантастично переконливе уособлення надлюдської 
сили, що може керувати людьми, перетворюючи їх на вовків. Чорна людина з’являється 
перед юнаком під час перетворення, згодом – у снах та мареннях. У символіці пере-
втілення так пов’язані не лише психологічні аспекти особистості, але й їх суб’єктивно 
забарвлене архетипне уособлення Чорної людини у фантастичних уявленнях. Головний 
герой покараний перетворенням на вовка, а напруженість між наріканнями на нав’язану 
долю й бажанням повернутися в людську подобу зображена через реальні та символічні 
відчуття й прагнення та через символи у переносному значенні алегоризованої надре-
альної оповіді. Уже кольором – темним, чорним – пов’язуються ці два бачення, до того 
ж виділення контрасту “світле – темне” додатково наголошується картинами сонячної 
осені й тепла.

Герой роману В. Шевчука, перетворений на вовка, не розуміє, чому і як це стало-
ся. Він вірить: цей тимчасовий стан є результатом якоїсь помилки, котра швидко буде 
виправлена поверненням у людську подобу. Але, оскільки такі надії не здійснюються, 
герой вимушений надовго звикати до свого нового вигляду й природи, хоча й у новому 
стані він іноді знаходить причини для задоволення. Перевтілений юнак хоче звільнитися 
від вовчого вигляду та природи, але він розуміє, що це можливо зробити лише у певний 
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день, якого він має чекати роками. Він втратив людську подобу, але не втратив людські 
риси, хоча й відчуває, що вони потроху зникають як непотрібні. Винуватцем перевтілен-
ня героя В. Шевчука є Чорна людина, яка з’являється в супроводі тварин і доленосних 
птахів та говорить, що юнак є обраним, але цим викликає лише його ненависть та злість. 
Герой розкриває, що людина сама вибирає долю між звірячою та людською. У творі 
В. Шевчука на бік звірячого тягне Чорна людина, а на бік збереження людського потаєм-
ний голос, який говорить до юнака, перетвореного на вовка. Таємний голос радить йому 
щоб перемогти ворога, не проклинати та не гніватися на Чорну людину.

Звіряче в людині тут зображується як людське в хижакові. Для героя В. Шевчука 
вовчий вигляд – це страждання. Щоб звільнитися від цієї подоби, він мусить її передати 
комусь іншому й принести йому таку долю. Юнак розуміє своє прокляття. Поступово 
звикаючи, втікає від людей, хоча й прагне бути з ними. У час, коли героєві загрожувала 
небезпека віддатися новій, нав’язаній, але непереможній природі, він пригадує миті сво-
го життя з іншими людьми, теплу осінь та весілля, що його гріє та дає надію повернути 
свій втрачений вигляд. Роман Шевчука зображує боротьбу з холодом і голодом, проти 
знесиленості та спокуси змиритися й повністю стати вовком. Риси людськості стають до-
рогоцінним у боротьби за її збереження. Герой, зрештою, звільняється, а його боротьба 
проти звірячої природи є достойною нагороди за збереження людського.

У повісті “Бісова душа, або Заклятий скарб” із цікавим переінакшенням гоголівсько-
го світу письменник Володимир Арєнєв зображує складний перехід із цього в той світ 
запорізького козака-чарівника Андрія з таємничою скринею, яку той не сміє відкрива-
ти. Андрій перед тим, як вирушити в дорогу, дав у монастирі покійникові тютюну, не 
знаючи, що це – смертельно поранений вовкулака, який за вчинене добро віддячить у 
потойбічному Вирії. У лісі-нелісі вовкулака відкривається йому і розповідає про своє 
попереднє життя учня й провідника кобзаря-вовкулаки.

В. Арєнєв створює потойбічний світ, в якому існують істоти з двома душами, люд-
ською та вовчою природою. Правила життя дводушника спираються на міфологічні уяв-
лення східних слов’ян, які письменник фікційно доповнює, добудовуючи фрагментарні 
фольклорні записи до цілісної й заокругленої міфічної системи. У повісті про козака-
чарівника помічник головного героя є дводушником, який після смерті людського тіла 
починає втрачати людські риси і йому загрожує небезпека стати звичайним вовком. Але 
письменник дає можливість запобігти такому розвиткові подій: дводушник, який раз на 
тиждень у Вирії вип’є води з Проклятого озера біля Вовкограда, може зберегти свою 
людську природу, навіть коли знищено людську душу, тоді як без цієї дивної жовтої води, 
противної на смак, він неминуче стане звіром.

Біля цього озера збирається дивний гурт гротескних істот, доля яких пов’язана з пит-
тям чудотворної води, що в фантастичній мотивації є субстанцією отримання людської 
подоби – вона не має сили перетворення, але запобігає кінцевому перевтіленню істот з 
людською душею в нелюдську подобу. Правила, які вигадав письменник, читач приймає, 
оскільки мотиваційні лінії й учинки героя ними обумовлені.

Цікавою є ідея В. Арєнєва про те, що у Вовкограді нелюдські прямоходячі істоти 
мають людську поведінку. Ця механічна імітація протилежна насильству, яке чинять над 
людьми, оскільки там приносять людські жертви, змальовується підготовка до вбивства 
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хлопчика Миколки, прив’язаних людей описано як істот з виразом звірячого відчаю. Ан-
дрій, головний герой, володіє майстерністю перетворення на вовка, що дає йому змогу 
ввійти у місто й використати своє розуміння вовків і дводушників. Для Андрія перевті-
лення у вовка є тимчасовим результатом його вправності, тоді як для Степана Коржа – це 
доля, що полягає у його дводушності. Коли тінь Степана починає змінюватися і в ній 
з’являються обриси інших тварин, Андрій каже йому, що це слабшає людська природа, 
оскільки тінь з’їдають блохи. Вовкулака питає хто він. У потойбічному світі без води із 
Проклятого озера він приреченний на відлюдництво, але його вчинки можуть вплинути 
на зміну власної долі. Вовча природа героя слабшає, оскільки той вірить у Бога, допо-
магає Ярчукові й хлопцеві Миколці (сповіщає їх про навалу татар, рятує від Баби Яги й 
помирає від отриманих ран), але напередодні його смерті козак Ярчук пояснює знаки, які 
підтверджують, що той отримав людські риси. Письменник окрім води з озера поблизу 
Вовкограда увів також інший мотив – високу силу й уміння іти на самопожертву заради 
інших, що перемагають звірячу природу людськими чеснотами й остаточним отриман-
ням людськості.

Висміювання невмілого. Оповідання російсько-українського романтика Ореста Со-
мова були попередниками гоголівських розповідей бджоляра Рудого Панька. О. Сомов 
називає своє оповідання про перевертня “народною оповіддю”, хоча воно й має виразні 
елементи авторської розповіді. На таку особливість вказує вступ, де письменник іроніч-
но висміює літературу готичного романтизму, яка лякає дам у салонах, і спонукає читача 
розділити з ним зневагу до цього типу модного чтива. Далі Сомов пише: “Сама моя муза 
так своевольна, что часто смеется сквозь слезы”. В оповіданні уведенням зав’язки та 
розвитком сюжету підтверджується його насмішливе ставлення, а використання “своєї”, 
живої східнослов’янської усної традиції надало демонічним мотивам “місцевого коло-
риту”.

Старий Єрмолай в оповіданні “Оборотень” Ореста Сомова використовує магічні 
прийоми для перетворення на вовка – вночі, при повному місяці, біля пенька осики, об-
рядово обійшовши пеньок тричі, вимовляючи магічний текст заклинання. Нетямущий 
пасинок старого Єрмолая захотів і сам перетворитися на вовка і потайки повторив під-
гледений магічний ритуал біля осикового пенька свого вітчима. Але в оповіданні О. Со-
мова дурний “учень” чарівника Єрмолая не вміє повернутися в людську подобу, тому й 
лишається у вовчій: 

Он заткнул за пояс известный уже нам ножик с медным черенком, взял жес-
тяной фонарик под полу и пошел с девушкой. Вошедши в клеть, прежде всего 
порядком выдрал уши мнимому волку, который в это время делал такие кривля-
нья, каких ни зверю, ни человеку не удавалось никогда делать, и выл так звонко 
и пронзительно, что чуть не оглушил и старика, и девушку, и всю деревню. 
Вслед за сим наказанием колдун обошел трижды около оборотня и что-то шеп-
тал себе под нос; потом растянул его на все четыре лапы и колдовским своим 
ножиком прорезал у него кожу накрест, от затылка до хвоста и впоперек спины. 
Распоротый балахон упал на солому, и в тот же миг Артем вскочил на ноги, с 
открытым своим ртом, простодушным взглядом и очень, очень красными уша-
ми. Отряхнувшись и потершись плечами о стену, он со всех ног повалился на 
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землю перед нареченным своим отцом и, всхлипывая, кричал жалким голосом: 
“Виноват, батюшка! Прости”.

У розв’язці звучить повчання про те, що привабливий бік надлюдських можливостей 
може бути небезпечним для невтаємничених в таємницю знань. При перетворенні Єрмо-
лая звіряче порівняно з людським зображене як перевага, та коли пасинок хоче зробити 
те ж саме, він гине. Застереження невтаємниченим не займатися небезпечними магіями 
виражене у посиланні на вірші Ломоносова, російського просвітительського противника 
народних забобонів.

Звіряче подібне до людського. В оповіданні Віктора Пелевіна перевтілення відбува-
ється через посередництво еліксиру, який випивають члени зібраного товариства в лісі.

Віктор Пелевін в оповіданні “Проблема верволка в Средней полосе” в заголовку ви-
користовує русифіковану німецьку форму Werewolf, цим самим вказуючи на німецьке 
походження істоти, про яку буде йти мова. Хоча оповідання й спирається на народні ві-
рування, безпосереднього авторового посилання на усну традицію чи на будь-яку іншу 
оповідь, якою письменник зменшує фантастичну умовність свого оповідання, не існує. 
Оповідання про юнака Сашу, автомобіль якого зламався в дорозі, починається без ознак 
фантастики, а незвичайні речі відбуваються, коли той заходить у ліс і, сподіваючись на 
допомогу, приєднується до дивних людей біля вогнища. Випиваючи рідину, усі вони пе-
ретворюються на вовків, а молодик адаптується до свого нового тіла. Символічним по-
середником у перетворенні людей на вовків є еліксир.

Вовки вирушають на розправу з вовком-зрадником, а Саша в їхніх стосунках впізнає 
відомі йому проблеми. Виявляється, що немає різниці між звірами та людьми, оскільки 
в спільноті і тих, і інших існують такі ж самі сутички та взаємини між членами групи. 

Поміж мислителями, переконаними, що людина за своєю природою – істота, схильна 
до насильства, символіку вовка використав Хобс у праці “De cive” (1651), написавши, 
що людина людині вовк (Homo homini lupus). Якщо людина людині ворог у нещадній 
боротьбі, вона передусім насильством утверджує свою самобутність і впорядковує світ 
навколо себе. Суспільство, де людина людині вовк, засноване на загальній боротьбі зни-
щення та підкорення інших людей. Такий погляд на людські стосунки розглядає людину 
як жорстокого борця – переможця над слабшим чи переможеним від сильнішого й без-
соромного.

В оповіданнях східнослов’янських письменників про перевертнів, людей, перетво-
рених на вовка, зіткнення людської й звірячої природи, за Хобсом, не є песимістичним, 
оскільки перевага насильної природи над добровільною людською лише тимчасова. Лю-
дина, змушена долею та вищими силами боротися проти хижацьких інстинктів у собі, 
перемагає – вона переборює у собі звіра, іноді високою ціною – втратою соціальних 
зв’язків, через понурість і депресію, але не віддає себе силам знищення.
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оБ одном иЗ аСПЕКтов  
наПоЛЕоновСКого миФа 

руССКой ЛитЕратурЫ

Стаття присвячена одному з важливих аспектів наполеонівського міфу російської 
літератури – усвідомленню його надлюдиною в естетиці символізму. Відзначається, що 
суттєву роль у встановленні «іншої» природи Наполеона мали висловлення Ґете щодо 
його особистості та діянь. 

Ключові слова: міф, міфологізація, культурні конотації, міфологізований культур-
ний простір. 

Статья посвящена одному из важнейших аспектов наполеоновского мифа русской 
литературы – осознанию его сверхчеловеком в эстетике символизма. Отмечается, что 
существенную роль в выявлении «иной» природы Наполеона играли высказывания Гёте 
относительно его личности и деяний. 

Ключевые слова: миф, мифологизация, культурные коннотации, мифологизирован-
ное культурное пространство.

The article deals with one of the important aspects of Napoleonian myth in Russian 
literature – knowing him like an overman in the symbolism aesthetics. 

Key words: myth, mythologize, cultural connotations, mythologized cultural space.

 В русской литературе образ Наполеона занимает особое место. Думается, уже с 
первых попыток художественных воплощений начался процесс его мифологизации, ко-
торый шел различными путями. В эпоху русского символизма этот образ приобрел но-
вое звучание, но анализ его функционирования обнаруживает интересную особенность. 
Русские символисты ощущали его связь с И.-В. Гёте, причем свои интерпретации как 
бы освящали его авторитетом. Образ самого немецкого мыслителя при этом также был 
мифологизирован как «старшими», так и «младшими» символистами. Как справедливо 
отмечает И.С. Приходько, интерес к «вечным спутникам», обнаружившийся в их отборе 
уже у Д.С. Мережковского, во многом предопределил «художественные и общекультур-
ные интересы “младших” символистов» [1: 199]. Цель данной статьи состоит в том, что-
бы осмыслить связь между образами Наполеона и Гёте в критике Д.С. Мережковского и 
Вяч. Иванова, и установить причины, по которым она возникла. 

Под мифологизацией И.С. Приходько понимает «создание своего, индивидуально 
увиденного образа личности, как бы заново сконструированной и понятой» [1: 199]. 
Способы, позволяющие пересоздать такой образ, различны: интерпретация личности с 
помощью основных идей и мотивов ее творчества, через ее образы, «через абсолютиза-
цию какой-то главной, проявленной во всем черты-идеи, через зрительные ассоциации, 
вызываемые обликом»; «через соотнесенность с мифологическими и литературными об-
©  Тарарак А.В., 2011
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разами», а также «через систему культурных коннотации и отношений между великими 
в мифологизированном же культурном пространстве» [1: 202]. Можно сказать, что такой 
образ Наполеона вступил в соотношение с мифологизированным образом Гёте в про-
странстве символистских текстов, произведений не только одного автора, но и всех, кто 
принадлежал этому течению.

Одна из линий соотнесения – сверхчеловеческое. Она разрабатывается в эстетике 
Д.С. Мережковского, начиная с его «Вечных спутников» и завершая книгой «Наполеон», 
написанной им в эмиграции. В книге «Л. Толстой и Достоевский», особенно в 3-й части, 
«Религия», есть фрагмент, посвященный Наполеону. Он отдаленно связан с основным 
текстом книги, но представляет собой стройную «наполеоновскую» концепцию писа-
теля, которая уточняется и углубляется в его последующих книгах. Всестороннее пред-
ставление о том, как созданный им образ Наполеона взаимодействует с образом Гёте, 
дает статья Д.С. Мережковского о немецком писателе и черновые наброски к ней, опу-
бликованные в современном издании [2]. Здесь как будто поясняется, почему в книге о 
Толстом и Достоевском возник фрагмент о Наполеоне. В черновых набросках писатель 
заметил: «Л.Толстой и Гёте. Почему нам, русским, урок этот особенно важен» [2: 339]. 
Можно только догадываться, что имел в виду писатель, поскольку этот тезис он не раз-
ворачивает: только намекает на различия между двумя гениями. 

Следующие тезисы черновых записей развернуты в статье довольно подробно: «На-
полеон и Гёте. I. 74 – 75. – Свидание в Эрфурте 1808 г. – «Вы человек вполне». Wiess 
149. – «M<onsieur> Goethe, vous êtes un homme». Оба – дети солнца. Рыбака Узнали друг 
друга и обрадовались. Рыбак рыбака чует издалека. Они должны были встретиться. Они 
– из одного – из революции. 

I – 227. – «Наполеон был кратким изображением мира».
II – 58. Наполеон был молодец: он находился постоянно в состоянии непрерывного 

просветления.
II – 260. – “Ein ganzer Kerl!”. 403. Мертвое тело Гёте: “передо мной лежал совер-

шенный человек”. – 331. – “Наполеон был кажется демоническое существо? – Вполне. В 
такой высокой степени, что с ним нельзя сравнить никого другого… В моей натуре де-
монического нет, но я ему подчинен» [2: 341]. Эти цитаты выписаны Д.С. Мережковским 
из книги, являвшейся первым переводом «Разговоров Гёте с Эккерманом», изданных по-
русски. Перевод был сделан Д.В. Аверкиевым [3], и можно сказать, что это была главная 
книга русского символизма в его интересе к Гёте, именно этим переводом символисты 
пользовались в случае, если обращались к «Разговорам». Скажем, К. Бальмонт, работая 
над статьей «Избранник земли», из нее почерпнул описание тела поэта после смерти [4: 
515]. Изучение перевода несомненно требует еще усилий исследователей: Д.В. Аверки-
ев передал немецкий текст средствами родного языка неточно, но так, что символисты 
уловили в словах Гёте больше, чем в них было на самом деле. 

В статье Д.С. Мережковского «Гёте» тезисы черновых записей разворачиваются. 
Писатель отмечает, что во всей внешности старого поэта проявлялась его иная приро-
да: «Да, сверхчеловеческое – в этой вечной юности» [2: 311], – пишет он. По этой ли-
нии проводится сопоставление с Наполеоном. Д.С. Мережковский цитирует слова Гёте: 
«”Наполеон был молодец (ein Kerl); он находился в состоянии непрерыв ного просветле-
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ния”. – “Он – сокращение мира”. – “Он – существо демоническое” (опять в особенном, 
гётевском, древнем смысле, от daimon – бог), – демоническое в такой высокой степени, 
что с ним нельзя сравнить никого”», и комментирует их: «Узнали друг друга, увидели: 
рыбак ры бака видит издалека. Встреча их не случай на; они должны были встретиться, 
– вели кое созерцание с великим действием. Близ нецы неразлучные, дети одной земли-
мате ри: она породила их вместе одним усилием родов, великим землетрясением – Ве-
ликой Революцией» [2: 313 – 314]. Таким образом, Наполеон – сверхчеловек и великий 
«двойник» Гёте не только потому, что таким видит его Д.С. Мережковский, определяя 
для него особое место в пантеоне «вечных спутников» человечества, но и потому, что 
так думает гений Гёте.

Еще один вариант мифологизации образа Наполеона обнаруживаем в творчестве 
«младшего» символиста, Вяч. Иванова. О том, как и за счет чего мифологизация осу-
ществляется в его поэзии, верно и точно говорит Л.В. Павлова в статье «”Наполеонов-
ский” комплекс образных парадигм в творчестве Вячеслава Иванова» [5 : 95 – 105]. Мы 
же обратим внимание на его статью «Гёте на рубеже двух столетий». Как и Д.С. Ме-
режковский, автор статьи утверждает преемственность, которая существует между сим-
волизмом и наследием Гёте, пишет, что «принцип символизма, некогда утверждаемый 
Гёте, после долгих уклонов и блужданий, снова понимается нами в значении, которое 
придавал ему Гёте, и его поэтика оказывается, в общем, нашею поэтикою последних 
лет» [6 : 112]. Если для Д.С. Мережковского опыт Гёте и Наполеона оказывается нужным 
и важным для создания «нового религиозного сознания», то Вяч. Иванов осмысляет, пре-
жде всего, поэтику произведений Гёте. Однако вопрос о том, как Гёте понимал зло, вы-
водит автора статьи к имени Наполеона. 

Вяч. Иванов пишет, что в природе немецкий мыслитель не видел источника зла: она 
содержит лишь вспышки «демонического», что проявляется и в человеке: «Оно сметает 
грани, нарушает строй и порядок космоса, и разрушает формы; но оно не зло. Демони-
чен, по определению Гёте, Наполеон, и демоничен Сейсмос, дух землетрясения, кото-
рый во второй, “классической” Вальпургиевой ночи, когда Фауст, вернувшийся от Мате-
рей, разыскивает Елену на шабаше античных духов в долинах волшебной Фессалии» [6: 
140]. Наполеон, таким образом, оказывается таким же стихийным явлением, как и «дух 
землетрясения». Это, в целом, соответствует представлениям о нем Д.С. Мережковского. 

Еще одно сопоставление возникает в связи с темой «Наполеон и революция». Вяч. 
Иванов упоминает беседу Гёте с Наполеоном, которую выписывал из «Разговоров» Д.С. 
Мережковский, и комментирует интерес одного гения к другому так: «И не случайным 
кажется нам то, на первый взгляд столь парадоксальное, восхищение Наполеона чув-
ствительным Вертером, которое нельзя же объяснять лишь дилетантизмом практическо-
го политика и воина, знаменитостью творения или чуткостью гения ко всему, что гени-
ально. Наполеон, сын революции и ее завершитель, возил с собой книгу во всех похо-
дах, глубоко ее изучил и тонко понимал (доказательством чего служит записанный Гете 
разговор с императором в 1805 году) – не потому ли, что под оболочкой изображенной 
в романе сентиментальной психологии, под туманностями мировой скорби, таилась ис-
кра родного ему мятежного огня – семя подлинного духовного бунта, которому суждено 
было вспыхнуть мировым пожаром? Наполеон не должен был переживать сам того, что 
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пережил Вертер, чтобы понимать кровным родством своего антипода и, как ни странно 
это сказать, – предтечу» [6: 116]. Автор статьи полагал, что Гёте была предугадана судь-
ба Наполеона, который не покончил с собой, как «неудачник» Вертер, а как Карл Моор, 
избавившись от мечтательства, стал разбойником «Буонапарте» [6: 116]. Наполеон, та-
ким образом, увидел в Гёте мыслителя, способного предугадать новый тип европейской 
личности, сформированной под влиянием французской революции.  

В исследованиях «старшего» символиста мифологизированный образ Наполеона как 
сверхчеловека и воплощенной революции взаимодействует в мифологизированном куль-
турном пространстве с образом Гёте как  сверхчеловеком. Такое понимание соответству-
ет концепции Д.С. Мережковского, разрабатываемой на протяжении всего творческого 
пути писателя. Для Вяч. Иванова одинаково важны обе темы: демонизм Наполеона, ощу-
щаемый Гёте, и его связь с революцией. Но взгляд на поэтику Гёте дал ему возможность 
взглянуть на образ Наполеона не с политической или религиозно-философской точки 
зрения, а эстетически, подчеркнув творческую интуицию Гёте, предугадавшую не толь-
ко путь развития искусства, в т.ч. и русского, но и европейского общества. 
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БЕЛоруССКаЯ ПроЗа начаЛа ххі вЕКа: ПЕрСПЕКтивЫ  
СоЦиоКуЛЬтурной аКтуаЛиЗаЦии в инФормаЦионном 

оБЩЕСтвЕ

У статті білоруська проза початку ХХІ століття розглядається як феномен лі-
тератури «перехідного періоду», визначаються найважливіші фактори її розвитку і 
перспективи актуалізації у сучасній соціокультурній парадигмі. Літературний процес 
аналізується з позицій історико-теоретичного методу з урахування загально гумані-
тарного тезаурусного підходу; здійснюється спроба позначити художні ті «стратегії» 
соціокультурної актуалізації національної літератури, які в умовах зростаючої інфор-
матизації всіх сфер суспільного життя видаються найбільш ефективними.  

Ключові слова: білоруська проза, літературний процес, інформаційне суспільство, 
інформатизація, перехідний період, соціокультурна актуалізація.  

В статье белорусская проза начала ХХІ века рассматривается как феномен ли-
тературы “переходного периода”, определяются важнейшие факторы ее развития и 
перспективы актуализации в современной социокультурной парадигме. Литературный 
процесс анализируется с позиций историко-теоретического метода с учетом общегу-
манитарного тезаурусного подхода; предпринимается попытка обозначить художе-
ственные те “стратегии” социокультурной актуализации национальной литературы, 
которые в условиях стремительной информатизации всех сфер общественной жизни 
представляются наиболее эффективными.

Ключевые слова: белорусская проза, литературный процесс, информационное об-
щество, информатизация, переходный период, социокультурная актуализация.

The article deals with Belorussian prose of the beginning of the XXI century as a phe-
nomenon of the “transition period” literature, major factors of its development and perspec-
tives of updating in modern sociocultural paradigm are defined. Literature process is analyzed 
from the position of historical and theoretical method with a glance of humanities, thesaurus 
approach; an attempt to emphasize art “strategic” of sociocultural updating of the national 
literature is made, which under the circumstances of headlong informatization of all fields of 
social life seems to be the most effective.

Key words: Belorussian prose, literature process, information-oriented society, informati-
zation, transition period, sociocultural updating. 

Перечень “базовых мифов о литературе” (А. Андреев) в первое десятилетие ХХІ 
в. дополнился мифом о неизбежном убийстве “компьютером” (здесь: символ информа-
ционного общества) “книги” (здесь: стяг искусства слова). Очерченная ситуация по от-
ношению к белорусской литературе осложняется дополнительными социокультурными 
“коннотациями”, связанными с глубинной конфликтностью между вызовами информа-
©  Шевлякова-Борзенко И.Л., 2011
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ционного общества и спецификой историко-культурного развития национальной литера-
турной традиции. Как известно, понятия “информационное общество” и “информатиза-
ция” уже с конца ХХ в. стали частью активной лексики не только специалистов в сфере 
информации, но и философов, культурологов, экономистов, политологов, психологов, 
филологов и др. Не ставя перед собой цели размежевывать концепции постиндустриаль-
ного и информационного общества, заметим, что в качестве сущностной черты послед-
него в различных дефинициях выделяется определяющая роль информации / знаний, 
которые в данном случае являются главными продуктами производства. В свою очередь, 
суть информатизации в наиболее общем виде можно определить как глобальную рацио-
нализацию всех видов человеческой деятельности, призванную обеспечить максимально 
полное использование точных, исчерпывающих и своевременных знаний человеком с 
“новым типом мышления”, соответствующим потребностям современного (информа-
ционного) общества [1]. Очевидно, што новейшая рациональность преимущественному 
большинству белорусских литераторов представляется агрессивной средой для развития 
национального искусства слова. В литературоведческих и критических работах пред-
принимаются попытки очертить и даже ранжировать внутри- и внешнелитературные 
факторы, определяющие тенденции и перспективы развития белорусской литературы в 
начале ХХІ в. Мы бы хотели акцентировать внимание на двух наиболее существенных 
моментах.

Первый касается принадлежности белорусской художественной словесности к лите-
ратурам классического типа и может быть (с определенной долей условности) причис-
лен к факторам внутрилитературным. Чрезвычайно плодотворным нам представляется 
анализ отечественного литературного процесса с позиций историко-теоретического ме-
тода с учетом общегуманитарного тезаурусного подхода (работы Ю. Виппера, В. Лукова 
и др.) — как диалектической смены устойчивых и переходных периодов: “…для устой-
чивых, или, как еще их называют, стабилизационных периодов, присуща некая систе-
матизация литературных тенденций, определенная замкнутость границ, доминирование 
центральной идеи, на которую ориентирована большая часть творчески настроенных 
людей. Напротив, для переходных периодов характерна необычайная разнородность 
литературных явлений, многообразие направлений, без преобладания какого-либо опре-
деленного, открытость границ художественных систем, экспериментирование с худо-
жественным текстом и с собственным сознанием” [3]. В фокусе внимания белорусских 
писателей сегодня находятся онтологически важные для национального культуротвор-
чества проблемы исторической памяти, связи эпох и поколений, осмысление отношений 
личности и общества и др. Характерной чертой новейшего белорусского литературного 
пространства является приоритетность художественного воплощения нациотворческой 
проблематики в реалистических смыслоформах. В определенном смысле, белорусский 
писатель сегодня смел не пост(пост)модернистскими исканиями и находками, но именно 
реализмом. Между тем, по мнению белорусского литературоведа М. Тычины, “черты 
переходности присущи в той или иной степени всем хдожественным произведениям, 
опубликованным в последние десятилетия” [4: 78]. Состояние “переходности”, обу-
словливающее специфику экзистенции национального искусства слова 2000-х, в ретро-
спективе белорусской литературной традиции предстает принципиально повторяемым. 
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Специфика сегодняшней “переходности” в значительной мере обусловливается инфор-
матизацией, одним из наиболее опасных аспектов которой, как известно, является утрата 
информационным обществом устойчивости. В собственно литературном пространстве 
это проявляется, например, в чрезвычайно обостренном пере(про)живании писателями, 
критиками, читателями — субъектами литературного процесса — его “децентрации” и 
“десакрализации”, уже как данности, а не как перспективы. Поэтому вторым моментом 
(условной группой факторов), сущностно влияющим на характер бытования белорус-
ской художественной словесности, является, на наш взгляд, нарастанне темпов ее “гер-
метизации”. Если по отношению к классическому литературному наследию сегодня на 
первый план выходит проблема актуализации, то для новейшей художественной словес-
нойти в качестве стратегически важной выдвигается проблема социокультурной адап-
тации, своеобразного “резонирования” с духом эпохи — без утраты аксиологической, 
эстетической, художественной уникальности. В связи с этим показательной представля-
ется разновекторность жанровых реакций новейшей отечественной поэзии и прозы на 
вызовы времени: если в поэзии очерчиваются тенденции к интеллектуализации содержа-
ния и усложению формы (в том числе, через переосмысление жанровых возможностей 
классических форм стиха), то в прозе последнего десятилетия на статус брендовых пре-
тендуют жанры историко-приключенческих, историко-детективных, историко-авантюр-
ных повести и романа. Реализм как стратегия воссоздания действительности упрочивает 
свои позиции, в том числе, с помощью ассимиляции элементов других художественных 
систем (неоромантизма, необарокко, постсентиментализма и др.).

Наряду с “поворотом” целого ряда прозаиков к исторической и историоцентричной 
прозе, оригинальные образцы которой (романы, повести, рассказы К. Тарасова, В. Орло-
ва, Л. Рублевской, А. Федоренко, М. Климковича, Владимира Степана, Витовта Чаропки, 
Алеся Наварыча и др.) органично соединяют занимательность повествования с просве-
тительской функцией, еще одним симптоматичным явлением последних лет стала целе-
направленная работа по созданию современной ( = актуальной) прозы для подростков 
(“Казимир, сын Ягайлы + Настя из 8 “Б” = ♥” Р. Боровиковой, “Одинокий восьмикласс-
ник хочет познакомиться” А. Бадака, “Помолюсь Перуну, поклонюсь Велесу” Алеся На-
варича и др.). На наш взгляд, именно проза для подростков как своеобразный “проект” в 
рамках первого десятилетия ХХІ в. продемонстрировала наиболее адекватную художе-
ственную “реакцию” на условия существования в информационном обществе.

Практика выживания белорусской литературы в информационном обществе, та-
ким образом, в очередной раз ассоциируется со “встречным движением” — не только 
по отношению к общим тенденциям литературного мейнстрима, но и по отношению 
к требованиям самого информационного общества, для которого “хорошая” литерату-
ра — “удобная” литература. Новейшее белорусское искусство слова по определению не 
могут пожертвовать просветительско-возрожденческими функциями в пользу исклю-
чительно занимательности. В информационном обществе эффективность выполнения 
белорусской литературой культурной роли (миссии) напрямую зависит от способности 
субъектов литературного процесса претворять угрозы информатизации в дополнитель-
ные возможности и перспективы — например, через использование “занимательного” 
потенциала различных жанров детективной, приключенческой, фантастической лите-



254

ратуры, через освоение жанров (и самого пространства) сетиратуры; через выработку 
общей стратегии развития критики как профессионального “менеджера” национальной 
литературы и т.д.
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СиСтЕма Прийомів авторСЬКого та ПЕрСонажного  
миСЛЕннЯ в оПовіданні о.П. довжЕнКа «відСтуПниК»

Стаття присвячена дослідженню системи прийомів авторського й персонажного 
мислення в оповіданні О.П. Довженка «Відступник». З’ясовуються зміст, форми, ознаки 
й функції основних прийомів твору; визначається ступінь цілісності системи вживаних 
прийомів. 

Ключові слова: прийом, система прийомів, констатація, опис.
Статья посвящена исследованию системы приемов авторского и персонажного 

мышления в рассказе А.П. Довженко «Отступник». Определяются содержание, формы, 
признаки и функции основных приемов произведения, а также степень целостности 
системы используемых приемов.

Ключевые слова: прием, система приемов, констатация, описание.
The article is devoted to the study of system of methods of author’s and character’s thinking 

in Dovzhenko’s story “An apostate”. Content, forms, features and functions of main methods, 
also a degree of integrity of method’s system are defined in this article.

 Key words: method, system of methods, statement, description.

Дослідженням змістового наповнення поняття «прийом» займалося чимало вчених. 
Літературознавчі словники даний термін тлумачать і як конструктивний «принцип орга-
нізації літературного висловлювання» –  сюжетно-композиційний, жанровий, віршовий 
тощо [1: 270], і як «засіб (композиційний, стилістичний, звуковий, ритмічний), що слугує 
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конкретизації, виокремленню елементу оповіді» [2: 805], і як такий, котрий  «призна-
чений для увиразнення компонента нарації» [3: 270]. У цій статті за робочу дефініцію 
поняття «прийом» узято таке визначення: прийом – це система засобів, спрямованих на 
кінцеву авторську мету, зокрема на ствердження чи заперечення, на інформування чи 
фантазування, на аналізування тощо [4: 115].

Творчість О.П. Довженка вивчали різні літературознавці, і досліджували вони різно-
манітні її аспекти. Так, його кіноповісті ґрунтовно аналізували І. Білодід [5], І. Корнієнко 
[6], Ю. Барабаш [7], Ю. Кочерган [8], О. Поляруш [9], Н. Медвідь [10] та ін. Не оми-
нали названі вчені й оповідань, але дослідженням творів цього жанру займалися перш 
за все В. Фащенко [11], О. Бабишкін [12], В. Гребньова [13] тощо, зокрема піддавався 
аналізові й твір «Відступник» (1942). Так, І. Білодід, вивчаючи мовні засоби творчого 
спадку О. Довженка, зазначав: «одним із улюблених прийомів психологічної характерис-
тики героя… є показ напруження бажань, волі, почуттів персонажа» [5: 68]. А Ю. Ба-
рабаш, досліджуючи оповідання й кіноповісті письменника, звертав увагу на «сміливий, 
типово довженківський прийом попередньої, «прямої» характеристики персонажів» [7: 
209], саме такі характеристики надали оповіданням, твердить вчений, особливого на-
пруження, лаконічності та сконденсованості дії і змісту в цілому. Ю. Кочерган зазначає, 
що автор, подаючи портретну характеристику персонажа, часто вживає «прийом дво-
складності»: «авторська думка, що обов’язково доповнювала портрет, переконувала в 
об’єктивності зображуваного» [8: 100]. О. Поляруш стверджує: О. Довженко у своїх 
оповіданнях творчо використовував народне художнє мислення, а тому «звертався до 
гіперболи, метафори, часом до символу, різкого контрасту, народних уявлень про пре-
красне і потворне» [9: 76]. Цей  літературознавець акцентує увагу й на застосуванні 
письменником публіцистичних прийомів, адже той часто розпочинає оповідання з роз-
думів та узагальнень. 

Тобто, питання дослідження прийомів в оповіданнях О. Довженка літературознав-
цями вже порушувалися, однак не системно і без достатньої  уваги до аналізу системи 
прийомів. Особливо все це помічається в дослідженнях твору «Відступник», а тому ме-
тою даної статті є вивчення системи прийомів авторського й персонажного мислення і 
мовлення в ньому. Для цього виконано такі завдання: з’ясовано наявність будь-яких при-
йомів і системність їх використання автором; досліджено зміст, форми, ознаки й функ-
ції основних прийомів і завдяки цьому визначено ступінь цілісності системи вживаних 
прийомів.

 Розпочав О. Довженко оповідання «Відступник» одним із  інформативних прийо-
мів, зокрема повідомленням: «Є в житті кожного народу часи, коли... всяке добро або 
зло... падає на незримі чаші найтонших терезів історії» [14: 240]. А далі оповідь продо-
вжується у формі антитези про щастя того, хто витримав випробування, і про горе того, 
хто піддався слабодухості і керувався винятково егоїстичними намірами або зрадив свій 
народ. Митець використовує прийом градації провини: «вже ніколи не повернути йому 
чистоти своєї, не повернути йому товариства, не повернути Батьківщини... І пропала 
людина... безслідно й ганебно» [14: 240]. На підтвердження цієї думки автор наводить 
приклад зради бійця Мефодія, якого упродовж оповідання називає тільки відступником 
без прізвища. Так письменник міцно й виразно поєднав три різні, але взаємно підпоряд-
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ковані цілі прийоми. А далі процес мислення антигероя подається також кількома при-
йомами: спочатку відступник здійснює складне самоспостереження – і за комплексом 
дій («озирнувся на всі боки»), і за процесом мислення («Чорна думка заповзла в нього, 
мов гадина» [14: 240]) – вже це вперше засвідчило прояв його наміру зрадити, стати 
перебіжчиком на бік фашистів. При цьому відступник намагається у формі куцого роз-
думу знайти виправдання його зраді: «Старі ж мої вдома..., плачуть за мною» [14: 240]. 
А потім процес мислення зрадника (від зародження думки до її втілення) виливається у 
формі авторської констатації дії: «Зігнувшись у три погибелі, побіг з осторогою злодія 
вперед» – не зупинила й згадка про оточення («А товариші? А, чорт їх забери» [14: 240]).

У наступному епізоді оповідання подається діалог відступника у гестапо з фашис-
том. Німецький лейтенант говорить короткими репліками у формі наказів: «Ти будеш на-
шим маленьким шпигуном» [14: 241].  На це перебіжчик реагує так: «Я не хочу. Я не поїду. 
Убивайте мене! — закричав Мефодій» [14: 241]. Він зрозумів, що його одразу змушують 
шпигувати у Червоній Армії і тому викрикнув такі окличні речення, які свідчать про 
його безмежне боягузтво. Далі фашист виголосив його недовіру до бійця, який зрадив 
своїх, і приймає рішення привчати зрадника до фашистського вітання: «Хайль Гітлер», 
але дуже швидко у формі лайливих образ виявляє зневагу до відступника: «Я тебе на-
вчу..., скотина, русіше швайне» [14: 241].

З хазяйкою хати подається такий портретний штрих: «Її змучені, скорботні очі, зда-
валось, говорили йому: «Щоб тебе, проклятий, сира земля не прийняла» [14: 241]. Цей 
телепатично-мисленнєвий докір посилює враження від вчинку відступника. 

Авторський опис конкретних завдань зрадника (виконання наказу вивідати у по-
лонених інформацію), засвідчує слабкодухість перебіжчика й те, що він бажання будь 
що врятувати своє життя ставить вище всього. Це підтверджує й інтроспекція самого 
відступника у момент його повернення до рідного містечка: «нарешті я вдома. Побили 
трохи – забудеться… Яке там вдома шпигунство…» [14: 242]. 

На мить у Мефодієві спалахують гуманні почуття, коли він, бачачи в ешелоні, що 
відходить до Німеччини, дружину і сестру, кидається йому вслід, однак уже в наступний 
момент знову у формі авторської констатації виявляється вся егоїстична сутність зрад-
ника: «не розгнівалося його серце, не спалахнула в ньому злість на ворогів». Відступник 
одразу зайнявся брехливим самовиправдовуванням та самозапевненням: «Я помилився… 
Це не вони…», – хоча далі, констатує автор, він «стогнав…і озирався у жалюгідному від-
чаї…» [14: 242]. 

Описуючи зустріч перебіжчика з батьками, автор констатує: мати відвернулася від 
сина, батько іронічно запитав: «Звідки прибув, захисник наш? Звідки прилетіла єдина 
наша надія?» [14: 243]. Цим письменник виразно підкреслив ганебність вчинку Мефо-
дія. На це спрямовані й наступні репліки батька: «два тижні не виходжу я з хати від 
сорому. Все думаю, чи дійсно породили ми Іуду» [14: 243]. І одразу відступник подумав: 
може варто втекти звідси. Лише  впевненість і рішучість батька злякала його, й автор 
констатує стан перебіжчика – «він здригнувся й ослаб» [14: 243]. Митець  упевнений 
у тому, що «запроданець» вартий лише прокльону батька, який О. Довженко подає у 
формі  прийому модуляції: «Голос його звучав у темряві глухо, як осінній грім» [14: 244]. 
Його ж використовує письменник і при зображенні стану матері: «Її голос, вся її змуче-
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на материнська душа нібито потонула в тузі і стражданні» [14: 244]. Авторська кон-
статація нового стану матері ( її «але гнів поборов страждання») засвідчила неабияку 
впевненість і рішучість жінки – вона проклинає і зрікається сина, виявляючи в собі риси 
народного прокльону: «Понеси тебе з хати димом, з двору вітром, з душі прокляттям!» 
[14: 244]. Після цих слів мати «стала кам’яною», адже втрата рідної дитини рівнозначна 
самій смерті.

Відступник не зміг виконати гідно навіть батьківський вирок. Митець  констатує це 
так: «не витримала його мізерна душа» [14: 244], – Мефодій своїм «нелюдським кри-
ком» перед шибеницею видає односельчан фашистам. Наступний опис письменником 
дій зрадника свідчить про його абсолютну аморальність, адже він замахнувся вбити на-
віть рідного батька, аби самому втекти. Цьому завадив лише партизанський удар. 

Батько, який спочатку дав можливість синові самому повіситись, тепер уже власно-
руч готовий виконати свій вирок. І зробивши це, він «довго стояв, гірко замислившись» 
[14: 245], – констатує О.  Довженко і цим підкреслює складність такого вчинку батька. Це 
посилюється ще й іншою авторською констатацією: «старі понесли на старечих своїх 
плечах важкий тягар печалі» [14: 245]. Письменник виражає його переконання: доля 
зрадника – гнити, будучи не прийнятим навіть рідною землею.

Отже, система прийомів авторського та персонажного мислення й мовлення досить 
складна за структурою й багатоманітна за типами прийомів та їхніми функціями: по-
відомлення, антитеза, градація, самоспостереження, роздум, констатація, діалог, опис, 
лайка, докір, інтроспекція, самовиправдовування, самозапевнення, прийом модулятив-
ності, прокльон, – усе це свідчить про надзвичайні можливості митця. А постійна і стій-
ка взаємопов’язаність окремих прийомів у блоки, блоків – у надскладні висловлювання 
й характеристики психостанів персонажів і ситуацій свідчить про стійкість і неабияку 
цілісність системи прийомів, у якій зіставлення, протиставлення суспільно визначених 
позицій породжують наджиттєву напругу людського буття в момент війни й боротьби 
за виживання. При цьому О. Довженко бачить не лише стани й характери зрадників та 
перебіжчиків, а й особливості мислення батьків антигероя, німця-завойовника, моделі 
сторонніх і випадкових. Подаються навіть абриси соціумів. І все це спрямовується на 
підтвердження позицій і думок автора, різко протиставлених позиціям і думкам анти-
героя, що ще більше цементує систему прийомів оповідання «Відступник». Та чи не 
найвиразнішою її ознакою й специфікою є те, що в ній наскрізною і тому по-своєму 
єднальною виступає лише на перший погляд невиразна «безхребетність» антигероя, а 
насправді сформульована тваринним інстинктом виживання й аморальністю стабільна 
позиція егоїста.
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КонЦЕПт «ПроЗрачноСтЬ» в романЕ а.БайЕтт «оБЛадатЬ»

 Авторський концепт «прозорість» відображає одвічний жах жінки перед зовнішнім 
світом, її бажання знайти захист від його руйнівного впливу в прозорому, скляному схо-
вищі і таким чином врятувати своє «Я». Це приводить її до буття – між – життям –  
і смертю. Прозорості як абсолютній втраті кольору протистоїть в романі різнобарв-
ність світу, що і виявляє життєстверджуючу концепцію автора.

 Ключові слова: концепт, прозорість, самість, жах, гріховність, сховище, «між – 
життям – і смертю».  

 Авторский концепт «прозрачность» отображает вечный страх женщины перед 
внешним миром, ее желание найти защиту от его разрушительного воздействия в про-
зрачном, стеклянном убежище и тем самым спасти свое «Я». Это приводит ее к су-
ществованию – между – жизнью – и смертью. Прозрачности как абсолютной потере 
цвета противостоит в романе многоцветье мира, что и обнаруживает жизнеутверж-
дающую концепцию автора.

 Ключевые слова: концепт, прозрачность, самость, страх, греховность, убежище, 
«между – жизнью – и смертью».

The author’s concept clarity depicts the eternal female’s fear in the face of the outer world, 
her desire to find the protection from its destroying impact, in a clear, glass shelter and safe 
her personal “self”. This leads her to the existence - between – life - and death. Clarity as 
the absolute loss of colour is contradicted by the multicoloured world, presented in the novel, 
which can prove the author’s life-asserting idea.

Key-words: concept, clarity, self, fear, depravity, “between life and death”.

Внимание зарубежных и отечественных литературоведов, изучающих творчество 
современной английской писательницы А. Байетт, обращено, прежде всего, к её методо-
логии, интертекстуальности  произведений, их «викторианской» линии. Создается впе-
чатление, что эти глобальные вопросы еще не дают возможности  сосредоточиться  на 
более «мелких» проблемах, без которых, тем не менее, не возможен разговор о  поэтике 
и творческих принципах писательницы. Актуальность данной статьи обусловлена  по-
пыткой подойти к анализу самого известного произведения А.Байетт путем выявления 
своеобразия его микроэлементов, из которых  выстраивается  общая концепция.

Объектом исследования и стал роман «Обладать», а предметом – реализация в нем 
концепта «прозрачность». Цель анализа – обнаружить предметно-образные, ценностные 
компоненты, смысловую нагрузку этого концепта, а задача - высветить способы его реа-
лизации в постоянных образах вода, лед, стекло, а также в сквозных мотивах – облада-
ние, разрушение и созидание.

©  Ковтуненко Е.Н., 2011
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Роман «Обладать» вобрал в себя основные концептуальные принципы и техниче-
ские приемы писательницы. В нем практически нет проходных и второстепенных тем, 
проблем, мотивов, образов, деталей, цветовых решений. Все сплетено в единую, много-
гранную, многозначную конструкцию. Художественный мир произведения, варьируясь 
и расширяясь, как порой кажется, до бесконечности, в то же время устремлен к единой 
доминанте, обозначенной авторской концепцией.

В качестве примера можно исследовать такие маргинальные, на первый взгляд,  эле-
менты предметно-образного мира, как стекло, вода, лед.  Их истоки следует искать, по 
словам самой А.Байетт, в ее первых эстетических впечатлениях [2:247].

И лед, и вода, и стекло делают предметы, которые находятся внутри, хорошо види-
мыми, доступными любому наблюдателю, а в структуре романа они становятся теми 
кирпичиками, из которых и выстраивается концепт «прозрачность».

Уже в эпиграфе  к первой главе упоминается «вод журчанье». Вода вместе с другими 
принципиальными образами эпиграфа, - сад, дерево, змей, женщина, «плоды златые» 
[1:2] – это лейтмотивный компонент, который перейдет в основной текст романа. В пер-
вой же главе, повествующей о том, как молодой ученый конца ХХ века, филолог – па-
дубовед Роланд Митчел, случайно нашел в Лондонской библиотеке черновик письма 
Падуба к неизвестной женщине, в описании его квартиры большое внимание уделяется 
фотографиям с прижизненных портретов Падуба. Одна из этих картин  «принадлежала» 
кисти Мане. (Здесь следует сказать о постоянной игре писательницы, которая  исполь-
зует  в своем тексте как подлинные художественные творения реальных авторов, так и 
расставляет ловушки для читателя  с ложным цитированием никогда не существовавших 
работ придуманных ею же авторов. Рандольф Падуб и Кристабель Ла Мотт – это вы-
мышленные поэты-викторианцы, и все их произведения написаны самой А.Байетт.) На 
портрете художник изобразил Падуба на фоне подводных зарослей со  сверкающими 
в них золотыми рыбками, а также - хрустального шара и стеклянного резервуара, «в 
каких исследователи ХIХ века изучали жизнедеятельность организмов» [1:12]. Обратим 
внимание на авторскую подсказку: использование прозрачности  для наблюдения, иссле-
дования. Эти стеклянные предметы будут неоднократно возникать на всем  протяжении 
романа. 

В «викторианской части» произведения, в описании рабочего кабинета Падуба, 
большое место отводится морскому аквариуму, стеклянным резервуарам с живыми рас-
тениями, на фоне которых «Мане запечатлел в свое время хозяина кабинета» [1:306]. В 
разделе, повествующем о первых часах после кончины поэта, опять  всплывает инфор-
мация о резервуарах, которые были при жизни Падуба необходимы ему  в  естествен-
нонаучных изысканиях: он увлекался «стеклянными вивариями и изучал превращение 
шелковичных червей» [1:310]. И в завершающих главах, когда многие загадки разгаданы 
и тайны раскрыты, читатель вновь возвращается в  квартиру Роланда и видит тот же 
портрет Падуба с уже хорошо знакомыми аквариумами. 

Такое многократное обращение к этим атрибутам, безусловно, подчеркивает их кон-
цептуальную нагрузку и является необходимым смыслообразующим звеном. Прозрач-
ность стекла делает доступной, обнаженной любую тайну, дает возможность посторон-
нему глазу изучать обычно скрытую жизнь. Она разрушает иллюзию защищенности в 
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собственном убежище. Каждый желающий может свободно внедриться во внутренний 
мир обитателей стеклянного жилища, изменить его или вовсе погубить. Все это напря-
мую связано с такими ведущими проблемами романа, как женская самость, женщина и 
общество, женщина и искусство, взаимоотношения полов и - понятиями свободы, мора-
ли, религии, науки, творчества.

 А.Байетт повествует о любви Рандольфа Генри Падуба и Кристабель Ла Мотт, двух 
викторианских поэтов. Тайну их отношений удалось раскрыть в ХХ веке ученым - фило-
логам Роланду Митчелу и Мод Бейли, которых тоже объединяют романтические чувства. 
Как выяснилось, Мод является прямым потомком Падуба и Ла Мотт. Она, как и Криста-
бель, и мифические героини Мелюзина, Эмбла, Белая Дама, -  это инвариант образа Зла-
товласки, персонажа западно-европейского фольклора. Одной из стержневых проблем 
произведения и стала проблема женщины, ее индивидуальности, самоидентификации,  
места в социуме, свободы и возможности самореализации.

Пытаясь защитить свой личностный мир от вторжений извне,  героини романа за-
ключают себя в недоступные, как им кажется, башни, в стеклянные убежища, которые 
должны уберечь их самость. Четвертая глава, в которой происходит знакомство Роланда 
с Мод, литературоведом из Линкольнского университета, начинается эпиграфом, первые 
же строки которого дают читателю знак, путеводную нить к пониманию авторского за-
мысла: «Стеклянная башня Из терний змеится» [1:23]. Этот эпиграф представляет собой 
отрывок из произведения Ла Мотт. 

Университетский городок, в котором работает Мод, современная исследовательница 
творчества Кристабель Ла Мотт,  был уставлен башнями. В одной из них находился ее 
кабинет. Университет заполнен стеклом. В кабинете Мод одну стену заменяла стеклян-
ная панель, университетская библиотека представляла собой стеклянную коробку со 
сверкающими дверями  в стенах из стеклянных трубок, архив располагался в «комнате-
аквариуме с высоким потолком» [1:29]. Мод Бейли прячет под шелковый тюрбан свои 
волосы, целые  потоки светлых, золотистых волос. Так она пытается  скрыть  от окружа-
ющих глаз этот символ женственности. Это  результат ее страха перед людьми.  Мод ста-
рается защитить свой внутренний мир от проникновения в него посторонних, и прежде 
всего, - мужчин. Она с ужасом вспоминает вторжение в ее жизнь Фергуса Вулффа, связь 
с которым оставила в ее памяти лишь навязчивый образ отвратительно смятой постели. 
Женщина ХХ  века несет в себе первобытную боязнь чужого, которая трансформирова-
лась в личностный страх перед всем внешним миром, особенно перед мужчиной как его 
активной наступательной силой. 

Этот же извечный женский страх был присущ и Кристабель, поэтессе ХIХ века. Ла 
Мотт вместе со своей подругой пытается отгородиться от мира за стенами собственного 
жилища, крайне редко выходит в общество, все свое время посвящает творчеству. Так 
она хочет сохранить свою самость, индивидуальность, свой  образ жизни. Но мужчина в 
лице Падуба проникает в мир Кристабель, разрушает его и навсегда испепеляет ее душу. 
Как жизнь аквариумных существ была доступна его изучению, так и все существо этой 
самобытной и незаурядной женщины подверглось изменению под  его воздействием. 

Мод Бейли, говоря о Сивилле Кумской, с некоторой завистью замечает, что «Сивилле 
в бутылке не грозили никакие напасти, ее даже тронуть никто не мог» [1:37]. Литера-
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туровед Мод Бейли является автором статьи о  пространстве в представлении женщин 
викторианской эпохи. Она пишет об их боязни открытой местности, «о противоречивом 
желании вырваться на простор, на вересковые пустоши, в безграничность – и в то же 
время забиться, замкнуться в убежище потеснее» [там же]. 

 А.Байетт исследует проблему возможности совмещения в женской судьбе творче-
ской деятельности (литературной, научной и т.д.) и потребности любить и быть люби-
мой, иметь  детей.  Она апробирует на своих героинях различные варианты ее решения. 
В образе Кристабель писательница показала  женщину, стремившуюся полностью по-
святить себя реализации своего творческого потенциала путем самоизоляции от внеш-
него мира, отказа от семьи. А.Байетт, однако, подводит читателя к мысли о том, что сте-
клянное жилище как отражение постоянного, вечного страха женщины перед внешним 
миром может дать ей лишь иллюзию подлинного существования. Безмятежная жизнь 
без любви, потрясений, страданий и потерь – это «пребывание – между – жизнью – и – 
смертью» [2:250]. Жизнь под стеклом гаснет, как язычки пламени без кислорода, – такие 
мысли приходят к Роланду в Британском музее, читальный зал которого находится под 
высоким куполом. Не случайно Сивилла, защищенная в своей бутылке от напастей, хо-
чет умереть. 

Стеклянное пристанище превращается для женщины в ее гроб. Стеклянный гроб -  
один из центральных образов концепта «прозрачность». Сказка братьев Гримм о спящей  
красавице стала пратекстом для всего «женского» аспекта романа. Произведение напол-
няют многочисленные аллюзии, реминисценции, завуалированные и прямые отсылки 
к ней. Более того, под авторством Кристабель А. Байетт помещает в текст «Обладать» 
свою версию этой сказки. 

Значимость ее подчеркнута графически. Она отделена от основного текста пробе-
лом, заглавие дается специальным шрифтом. В этой сказке  ее герой Портняжка находит 
стеклянный гроб, в котором покоится красавица, укутанная собственными золотыми во-
лосами. Юноша освобождает девушку, она пробуждается ото сна и возвращается к своей 
прежней жизни. Ее существование в гробу не было реальной смертью (она дышала), но 
и не было настоящей жизнью (она была скована, неподвижна, замурована в прозрачное 
стекло). Это «пребывание – между – жизнью – и смертью» [2:250]. 

И златовласка из сказки, и викторианка Кристабель, и наша современница Мод отде-
лены от мира подлинным или воображаемым прозрачным убежищем, которое ограждает 
их от супружества, от агрессии, от разрушительных набегов мужчин. Эта вечная само-
изоляция женщины, или изоляция под воздействием внешних сил, не детерминирована 
временем и пространством. Ситуация «жизнь – вне - жизни» обыгрывается от правеко-
вой сказочной давности до викторианской и современной реальности. Ледяное оцепене-
ние поэтессы ХIХ века Кристабель Ла Мотт и литературоведа ХХ века Мод Бейли, их 
попытки уйти от взаимоотношений с мужчинами, от страстей, от земной полнокровной 
жизни терпят крах, хотя и приводят  к различным  результатам. 

Кристабель, полюбив поэта Падуба, который был женат и слыл верным и любящим 
мужем, оставила свою подругу, дом и тайно поехала с ним в Северный Йоркшир. Она на-
рушила не только выстроенный ею же образ жизни, но и общественные правила, нормы 
морали викторианской эпохи, собственные установки и принципы.  В результате этой 
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поездки, так и оставшейся неизвестной  их окружению и будущим поколениям читате-
лей и исследователей, родилась дочь Мэй.

«Поцелуй рыцаря» пробудил неприступную Кристабель. Она вышла из своего «сте-
клянного гроба», подчинившись голосу сердца, покинув  не-жизнь вне времени и вне 
общества. Падуб освободил ее от ледяных оков одиночества и – спалил своею страстью. 
Она уже никогда больше не смогла ни полюбить мужчину, ни творить по-прежнему. Да 
и путы викторианского общества, его законы и нравственно-религиозные представления 
самой Кристабель не позволили ей, как подобает в сказке, остаться со своим рыцарем 
и жить с ним долго и счастливо. Она порывает с Падубом, скрывается, тайно рожает 
девочку, отдает ее своей замужней сестре и до самой смерти находится у нее в семье, 
рядом с чужой жизнью, рядом с собственной дочерью, которая считает ее своей теткой и 
не любит эту странную приживалку. 

Кристабель прошла путь от одиночества творческой личности в своем гордом за-
творничестве (стеклянный гроб) через поцелуй (любовь мужчины, материнство) и вновь 
вернулась в жизнь-заточение, в «жизнь – пребывающую – в смерти». Любовь Падуба 
разрушила и ее женскую судьбу, и творческую. Потерпела крах попытка выйти за грани-
цы своего прозрачного убежища, соединить земную любовь, творчество и собственную 
индивидуальность и независимость. 

Одной из доминирующих проблем в этой ситуации является проблема женщина-ху-
дожник и объективная реальность, искусство и его создатель. Кристабель может тво-
рить, лишь находясь в состоянии невинного отмежевания от объективного мира. Хотя 
впечатления от совместной поездки с Падубом обогатили ее огромным запасом худо-
жественных образов, она уже никогда больше не сможет вернуться к наполненной, пло-
дотворной творческой жизни. Только невидимый барьер между ее жизнью и социумом 
давал ей возможность реализоваться, ощутить наполненность бытия и приобрести все-
могущество творца. 

Очевидная шаткость и даже  иллюзорность этих ощущений толкали ее, как Сивиллу 
из бутылки, как златовласку из сказки, избавиться от заточения. Но здесь обнаружился 
конфликт между сексуальностью и творчеством, женской тягой к мужчине и самодо-
статочностью  художника. Творец воссоздает собственный духовный мир, а мир объ-
ективный предстает лишь в отраженном виде (как в зеркале, как в водяной или ледяной 
глади). Жизнь Кристабель в творчестве показана ее автором как символ «совершенства 
в труде   и отказа от насилия биологического цикла – крови, «поцелуя», роз, рождения» 
[2:255].    Попытка героини соединить внешний мир, земную любовь и свое «Я», твор-
ческую деятельность и материнство привела к поражению. Возвращение к не-жизни в 
одиночестве уже не может спасти превратившуюся в пепел Кристабель – женщину и 
Кристабель – поэта.  

Проигрывание другого варианта судьбы творческой личности женщины автор пере-
носит в условия второй половины ХХ века. Повторяется та же ситуация. Стивен Коннор, 
исследователь современной английской литературы, лаконично и четко сформулировал 
этот универсальный для «Обладать» принцип: “The possibility of translating the past into 
the present” (Возможность перевода прошлого в настоящее) [3:149]. Ученый-литерату-
ровед Мод Бейли,  гордая, холодная и неприступная,  замкнула себя в свою стеклян-
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ную башню. Генетический страх перед земной любовью толкает ее на одиночество и 
затворничество, заставляет искать пути самореализации лишь в науке. Она ощущает 
даже некоторое тайное превосходство над мужчинами, не разрешая им проникнуть в ее 
личностный мир. Кратковременную связь с ученым-филологом Фергусом Вулффом она 
вычеркивает из своей жизни как досадный и неприятный эпизод. Попытка златовласки 
из ХХ века выйти из своего стеклянного гроба через поцелуй принца (правда, нелюби-
мого и нежеланного) не изменила ее жизни. Она  осталась талантливым исследователем, 
продуктивным ученым и – одинокой ледяной девой в своем прозрачном заточении. Ис-
кусство и наука, в которые она погружена, являются смыслом и целью ее жизни, питают 
животворящей энергией, но  и отделяют ее от внешнего мира прозрачными стенами Лин-
кольнского университета, выхолащивают и губят ее женское начало, становятся стеклян-
ным гробом прекрасной златовласки, «пребывающей – между – жизнью – и смертью».

Автор романа дает ей, однако, еще одну возможность выхода в полнокровную жизнь. 
И вновь все тем же старым, как мир, способом – через любовь рыцаря. Но Роланд и Мод 
не стали полностью «захватывать» всю территорию личности   любимого человека, они 
признали право на его свободу и неприкосновенность, поэтому поцелуи Роланда согрели 
сердце Мод, растопили ее ледяную душу, наполнив  горячей земной любовью и радостя-
ми жизни – для – жизни. Счастливая женская судьба и творчество, благодаря разумному 
решению проблемы свободы, оказались не в оппозиции друг к другу, а в счастливом 
гармоничном союзе.

Кристабель и Мод по-разному, хотя одним и тем же путем - через вторжение мужчи-
ны, разрушившего прозрачное убежище женщины, через его поцелуй -  вышли из одина-
ковой ситуации пребывания  между  жизнью  и смертью. 

Такая жизнь -  вне - жизни, если не найти из нее выхода, ведет к своей логической 
завершенности,  к смерти абсолютной. В романе она воплощена в образе льда. Лед тоже 
прозрачен, как и стекло, но он несет смерть попавшим в его плен существам. Если стекло 
– это промежуточное состояние перехода к не-жизни, то лед – это убежище мертвых. Но 
прозрачность льда не дает возможности укрыться даже тем, кто уже умер.

В романе постоянно возникает образ вмерзших в лед золотых рыбок. Они водились 
в пруду возле замка Кристабель, и «она видела их даже сквозь лед» [1:52]. Эти картины 
соотносятся с самой Кристабель и символизируют горячую любовь в условиях ледяной 
изоляции мертвого царства. «Тут лед и пламя, жизнь и смерть, Страсть, давшая обет не 
сметь, Способная лишь цепенеть», [1:92] - так Кристабель воссоздает в этих образах 
версию собственного личностного мира. Но сокровенная тайна даже ушедшей из жизни 
(сначала в переносном, а потом и в прямом смысле) Кристабель стала доступной глазам 
потомков. Ее переписка с Падубом была обнаружена и прочитана. Смерть не сокрыла ее 
личную жизнь от посторонних глаз, как лед не спрятал золотых рыбок в  пруду родового 
замка Бейли. 

Постоянное соседство в тексте романа прозрачного и золотого, пришедшее из пер-
вых эпиграфов и пронизавшее все временные пласты, все его миры (мифологический, 
сказочный, современную реальность), подчеркивает вневременной характер бинарной 
оппозиции жизнь – заточение, золотое -  прозрачное. Эта оппозиция продуцирует  ситуа-
ции похищения, вторжения, освобождения, разрушения, оледенелости и гибели женской 
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индивидуальности или - ее возрождения. Вода и золотые плоды, вода и золотые волосы 
Мелюзины, стекло и златовласки, золотые рыбки и лед – все это символизирует опреде-
ленное состояние перехода – или его ожидания. Кульминационной фазой существования 
– вне – жизни является ледяной плен.

Мод Бейли, современная ипостась златовласки, морозным зимним днем в замерзшем 
пруду Кристабель видит свое отражение. Изо льда на нее смотрит собственное лицо. В 
ХХ веке она тоже пленница ледовой прозрачности. Однако любовь в ее случае не только 
не убила творческие возможности, но и пробудила в Роланде поэтический дар, а сама 
Мод осталась успешным ученым. 

Бытие представляет собой бесконечную круговерть переходов из не-жизни за сте-
клом и ледового оцепенения в горячую земную жизнь, которая может стать плодотвор-
ной, если признает право любимого человека на «собственную территорию», а может 
вновь  привести к стеклянным башням и ледяным оковам. Таково их со-существование. 
В этом их вечность. 

Идея укромности-доступности, воплощенная в образе прозрачного убежища,  допол-
няется в романе еще одним мотивом  - греховность. Прозрачность дается как наказание 
за грехи.   Принципиально значимой в реализации этого положения является легенда о 
городе Ис. Перу Кристабель принадлежит поэма об этом городе, ее родственница Сабина  
пишет о нем повесть. О Дауде, его властительнице, неоднократно упоминают герои «Об-
ладать». Сама Кристабель отождествляет себя с Даудой и считает, что за свою любовь 
к Падубу она должна понести свою кару, как Дауда. Именно за грехи был наказан город 
Ис. Разгневанный океан поглотил его, и теперь он стоит в прозрачных водах, доступный 
всем взглядам, и «под водою звон плывет Часов на ратуше» [1:226]. Женщины в городе 
тоже прозрачны. «То казнь: во оны времена За все грехи им суждена Прозрачность – от 
нескромных глаз Ничто не скрыть, все напоказ» [1:87]. Извечная греховность женщины 
наказана прозрачностью, которая и дает возможность всем взорам, особенно мужским, 
проникать в ее внутренний мир. 

Как бы ни стремилась женщина укрыться в башне, замке, в своем мире, она с неиз-
бежностью оказывается в прозрачном и призрачном убежище, доступном посторонним 
наблюдателям.

Идея прозрачности отразила, таким образом, ощущение изначальной греховности 
и страха женщины перед внешним миром, ее желание укрыться от него, убежать в свое 
«Я», в существование «между – жизнью - и смертью» и в то же время отразила  тайное 
стремление выйти из этого хрупкого убежища в живой многоцветный мир. 

Прозрачности в романе оппонирует не только золотой колор, но и  широчайшая пали-
тра самых разнообразных цветов. Цвет в произведениях писательницы всегда является 
кодовым сигналом. Цветами и цветом наполнена жизнь Кристабель и Падуба, Мод и Ро-
ланда, когда самые счастливые моменты своей любви они проводят среди великолепного 
разноцветья летней природы.  Богатство красок символизирует у А.Байетт торжество 
жизни, красоту бытия. Жизнеутверждающая колористика, апофеозом которой стал золо-
той цвет, служит воплощению авторской мысли о победе вечнообновляющейся жизни, 
которая и сконцентрирована в самой природе женщины. Роланд Митчел, размышляя об 
образе Прозерпины, отождествляет ее с хлебным злаком, колосья которого в правремена 
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«называли золотыми яблоками» [1:4]. Золотое зерно, златоволосая Дева – это авторский 
символ продуктивного начала, жизненной основы земного существования. Золотое сре-
ди многоцветья живого мира противопоставлены абсолютной утрате цвета в прозрач-
ности стекла и льда не-жизни.

Таким образом, маркер прозрачность как воплощение абсолютного бесцветия  от-
ражает в романе не только феминистские размышления о греховности, страхе, враждеб-
ности всепроникающего внешнего мира, но и вместе со  своей оппозиционной парой 
многоцветье служит реализации жизнеутверждающей концепции автора.
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Данная статья посвящена проблеме интертекстуальности в произведении В. Пеле-

вина «Generation “П”», и формам интертекстуальности в реальности текста.
Ключевые слова: интертекстуальность, цитата, аллюзия, поливариантность зна-

чений.
This article deals with the problem of intertextuality in the text of V.Pelevin’s work  

«Generation “П”», and with the forms of representing the intertextuality in the reality of the text.
Key words: intertextuality, quotation, allusion, polyvariety of meanings.

Во второй половине XX в. интертекстуальность получает широкое распространение 
благодаря теоретической саморефлексии постструктурализма и художественной практи-
ке постмодернизма, для которого характерна цитатность. «Интертекстуальность — поня-
тие постмодернистской текстологии, артикулирующее феномен взаимодействия текста с 
семиотической культурной средой в качестве интериоризации внешнего»[1]. Сам тер-
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мин был впервые введен Ю.Кристевой, которая обозначила им межтекстовые отноше-
ния, показала диалогическую связь текстов. Интертекст, считает Лоран Женни, «говорит 
на языке, словарь ко торого образует вся совокупность существующих текстов(Laurant 
Jenny. La strategic de la forme // Poetique. 1976. №27)»[2 : 53]. Иначе говоря, интертексту-
альность предстает не просто совокупностью текстов – но неким взаимодействием меж-
ду исходным текстом, и всеми текстами, которые благодаря этому исходному вспоминает 
воспринимающий. Хотя и в таком понимании есть свои аспекты – то ли интертекстуал-
ность формируется внутри самого текста, то ли она проецируется внешними факторами 
(смешение текстов и образов в сознании реципиента). 

Ж.Женетт в своей книге «Палимпсесты: Литература во второй степени» (Genette: 
1982) предложил пятичленную классификацию разных типов взаимодействия текстов: 
«1)собственно интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух и более 
различных текстов (цитата, плагиат, аллюзия и др.); 2) паратекстуальность как отноше-
ние текста к своей части (эпиграфу, заглавию, вставной новелле); 3) метатекстуальность 
как соотношение текста со своими предтекстами;4) гипертекстуальность как пародийное 
соотношение текста с профанируемыми  им иными текстами; 5) архитекстуальность как 
жанровые связи текстов» [3;]. 

В романе В. Пелевина «Generation “П”» прежде всего, бросается в глаза наличие 
паратекстуальности (согласно вышеуказанной классификации). Это указание на поко-
ление, причем трактовать можно и как просто упомянутую автором букву, и как «П» 
от «потерянных», упустивших себя во времени, пытающихся судорожно найти остро-
вок стабильности хотя бы в иллюзорности симулякризованного мира, поскольку мир 
реальный (что тоже под сомнением) меняется с катастрофической быстротой. Тексты 
Пелевина вообще характеризуются наличием концепции «потерянного поколения 80-х», 
сломленного начавшейся сумятицей во всех аспектах и проявлениях жизни (как пример 
можно привести произведения «Generation “П”» и «Числа»). Помимо этого, интертек-
стуальность данного произведения дает о себе знать и посредством наличия множества 
аллюзий: на Ю.Шевчука (в самом начале произведения), и на «позднего Достоевского» 
по словам самого автора «Что такое вечность – это банька, вечность это банька с паука-
ми. Если эту баньку позабудет Манька, Что же будет с Родиной и с нами?»[4: 18]. Но по-
мимо этих всеми узнаваемых аллюзий, на ум приходит совсем иная интерпретация слова 
«банька», не в прямом его значении, но как «банка». Образ пауков в банке, как символа 
непримиримого соперничества и противостояния себе подобных – это образ людей в 
произведении, людей, забывших себя в мятежное время перемен. 

Поливариантно даже имя главного героя – Вавилен (аллюзия с древним Вавило-
ном, смешением, правда, не языков, но представлений о мире). Имя Вавилен не один 
раз переосмысляется в тексте, обрастая новыми вариациями значений, так после приема 
галлюциногенных грибов главный герой обнаруживает, что стал путать слова, и приходит 
к выводу что это и есть вавилонское столпотворение «Да это же вавилонское столпотво-
рение! ‒  подумал он…А потом это стали называть смешением языков. Правильнее было 
бы говорить «смешение языка»…»[4 : 58], эта фраза уже не аллюзия, но прямая ссылка 
на Вавилон, более того, смешение «языков» и «языка» кардинально различно по сути. 
Смешение языков можно увидеть в рекламных слоганах Татарского, проникновение од-
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ного языка в другой, гибридно-цитатное многоязычие этого смешанного языка и делают 
из России того времени некий абсурдный Вавилон.  Что касается «смешения языка», то  
автор, по-видимому, хотел показать его – как неспособность восприятия реальности. Не 
смешался язык у Татарского, но исковеркался, приобрел только ему понятный смысл, 
и вот с таким «смешением языка» сталкивался каждый второй во время, описанное в 
романе. Сам герой пытается отойти от данного образа, создает кажущуюся стабильность 
использованием более привычного имени – Вова, но в произведении его часто называют 
Вавой. 

Имя Вава можно рассматривать двояко, и как сокращенное от Вавилен, и как отсылку 
к исконно русскому, знакомому с детства слову «вава», т.е. рана. Татарский предстает 
этой раной, саднящей изнутри, не дающей покоя телу мысли. И автор не только героя 
хотел показать подобной «раной», «язвой» на теле общества, но и остальных фигури-
рующих в произведении персонажей. Они вырастили материальную ценность, деньги 
(«лэвэ») из английских слов «liberal values» (либеральные ценности), спроецировали 
свободу и права личности на деньги, следовательно, обладать этими правами и свободой 
мог только тот, у которого и были «лэвэ». Нельзя не заметить и проецирование образов в 
произведении: «Автора статьи звали Саша Бло. Если судить по тексту, это было холодное 
и утомленное существо неопределенного пола, писавшее в перерывах между оргиями, 
чтобы донести свое мнение до десятка-другого таких же павших сверхчеловеков» [4 : 
72], образ ницшеанского Заратустры просматривается в контексте Бло-сверхчеловека, 
усталость его от толпы, и непонятость ею – в «десятке-другом таких же…». 

Если взять к рассмотрению аллюзии на известных исполнителей, нельзя помимо 
Ю.Шевчука не указать ещё такого «гуру» русского рока, как Б.Гребенщикова, чьи  пес-
ни всегда ассоциировались с некоей, возможно гипертрофированной, тягой к духовнос-
ти и самосозерцанию. В романе «Generation “П”» используется не только аллюзия на 
Б.Гребенщикова, но и ироничное переосмысление самого образа музыканта в контексте 
рекламного слогана: «Парламент» с танками на мосту — сменить слоган. Вместо «дыма 
Отечества» — «All that jazz». Вариант плаката — Гребенщиков, сидящий в лотосе на 
вершине холма, закуривает сигарету. На горизонте — церковные купола Москвы. Под 
холмом — дорога, на которую выползает колонна танков. Слоган: Парламент. Пока не 
начался джаз» [4 :154].

Нельзя не заметить отсылку текста В.Пелевина к прописным истинам Буддизма, 
одна из которых гласит – Жизнь есть страдание, и в романе встречаются строки «Люди 
хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном 
страдании. А мы, копирайтеры, так поворачиваем реальность перед глазами…» [4:150], 
где под « непрерывным страданием» понимается жизнь. Помимо этого, в романе просле-
живается представление, присущее Буддизму, о множественности миров, изоморфных 
друг другу. Слова Курицина: «…мир дан только как описание мира, как тот или иной 
способ судить о нем»[5 : 16], как нельзя лучше характеризуют явление постмодернизма, 
где все расплывчато, где текст многослоен и поливариантен. Текст воспринимается как 
Мир, и в этом Мире наличествует множество других миров в пределах этого ограничен-
ного типографской обложкой Мира, по существу же лишенного этих пределов.
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Помимо ссылок на произведения известных музыкантов текст изобилует аллюзиями 
на известных классиков литературы, и цитатами. Как пример можно привести  цитату 
из Грибоедова «И дым Отечества нам сладок и приятен» [4 : 65], даже близкую к аллю-
зии реминисценцию, как неявную цитату, в контексте следующего высказывания: «Как 
только Татарский рассмотрел куст в подробностях, из его середины к нему протянулась 
рука, сжатая в кулак…кулак разжался, и Татарский увидел на ладони перед своим лицом 
маленький мокрый огурец в пупырышках», аппелирующего к библейскому «Просите, 
и дано будет вам…» (Матф.7:7). Среди этих форм интертекстуальности в произведении 
Пелевина присутствует и стилизация, как «своєрідна форма мовностильової алюзії, бо 
творить стиль поетичного висловлювання на взірець іншого відомого тексту чи знаної 
стильової традиції, маючи на меті певну стилістичну експресію»[6 : 259]. Как пример, 
стилизованная под русское народное творчество имитация фольклора:

 «На восьмое марта Мане 
подарю колье Де Бирс 
и сережки от Армани – 
то-то будет заебись!» [4: 148]. Упоминание имени Эрнесто Че Гевары тоже не слу-

чайно, в нем метафорически завуалирован образ даже не борца за свободу, но самой 
свободы, противопоставленной миру симулякров, и ограниченности понимания сути 
Мира обществом, и ограниченности в себе, внутренних запретов на познание, ибо 
хоть Татарский и употребил фразу «Во многой мудрости много печали…» [4 :67], как 
рекламный слоган, она явно дает аллюзию на народное: «меньше знаешь – крепче 
спишь». Это аллюзийное, цитатное мышление находит свое наиболее полное выражение 
в художественной практике постмодернизма. Роман В.Пелевина изобилует многообрази-
ем интертекстуальных форм, причем автор иногда сам расшифровывает свои аллюзии, 
так Татарский, рекламируя бренд «Мерседес», написал «Merde - SS. В смысле магичес-
кого ордена ездунов-изуверов» [4 : 221]. Естественно, что читателю в буквах «SS», пред-
стает не образ престижной иномарки, но образ СС, гестапо. Естественно, что для народа 
СССР, пусть и развалившейся страны, этот образ ассоциируется с изуверами-убийцами. 
Следующим примером служит просьба Татарского, адресованная Гусейну, назвать ас-
социации со словом «парламент». И сам В.Пелевин устами персонажа раскрывает ал-
люзию: «Была такая поэма у аль-Газзави «Парламент птиц»[4 : 56]. Помимо этого, Пе-
левин использует цитаты, от своеобразного источника, коим служит народ. Пословицы  
«Money talks, bullshit walks» и « If you are so clever, show me your money», в контексте 
пояснения «вытесняющего импульса» (термин Пелевина), дают помимо прямой цитат-
ности, отсылку на русский эквивалент данных пословиц, который скорее не пословица, 
но расхожая фраза в контексте времени культурного дискурса : «У кого деньги – тот и 
прав» и «Если ты такой умный, то почему ты такой бедный». Дуализм восприятия – это 
свойство, имманентное тексту.

В заключение  необходимо отметить, что по словам Ю.Кристевой, «межтекстовые 
отношения, то есть те самые отношения, которые в XIX в. именовали «социальным со-
держанием» или нравственным «смыслом» литературы» [7 : 433],являются неотъемлемой 
частью текста, следовательно текст изначально выстраивался автором не как единичный 
объект, но был неким подобием матрешки, т.е. внутритекстовое содержание, смысл, на-
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ходились внутри фраз произведения или под вуалью аллюзий и метафор, либо проявля-
лись в цитировании: «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст — это 
впитывание и трансформация какого-нибудь другого текста» [7 : 429]. Таким образом 
можно предположить, что текст изначально подлежит многоуровневой рецепции, что он 
поливариантен по сути, но хотя субъективизм восприятия читателя дает свою интерпре-
тацию «смысла текста», природа его интертекстуальности формирует общую картину 
определенного культурного дискурса. И в романе В.Пелевина «Generation «П»» лейтмо-
тивом «междустрочного» содержания проходит концепция симулякризованной реаль-
ности и людей потерявших себя, растворившихся в смутном времени смешения культур, 
языков и реальностей, пусть даже симулякризованных по природе.
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оБраЗ Коханої у ЦиКЛі СонЕтів Е. СПЕнСЕра «AMORETTI»

У статті розглядається мова і стиль циклу сонетів «Amoretti» англійського поета 
XVI ст. Е. Спенсера, зокрема: створення образу коханої поета (Леді) через систему 
символів і знаків. Проаналізовано трансформацію образу коханої в любовній ліриці Від-
родження епохи Єлизавети І. 

Ключові слова: Відродження, єлизаветинська епоха, любовна лірика, трансформа-
ція, образ коханої, сонет, Е. Спенсер, «Amoretti».

В статье рассматривается язык и стиль цикла сонетов «Amoretti» английского 
поэта XVI ст. Э. Спенсера, в частности: создания образа возлюбленной поэта (Леди) 
через систему символов и знаков. Проанализировано трансформацию образа возлюблен-
ной в любовной лирике Возрождения эпохи Елизаветы І. 

Ключевые слова: Возрождение, елизаветинская эпоха, любовная лирика, трансфор-
мация, образ возлюбленной, сонет, Э. Спенсер, «Amoretti».

The article discusses the language and style of the cycle of sonnets «Amoretti» penned by 
XVI century English poet E. Spencer, including: creating an image of the poet’s sweetheart 
(Lady) through a system of symbols and characters. The image transformation of his sweetheart 
in a love lyrics during the Renaissance era of Elizabeth I was analyzed.

Key words: Renaissance, Elizabethan era, love lyrics, transformation, the image of 
sweetheart, sonnet, E. Spencer, «Amoretti».

У ІІ пол. XVI ст. у час довгого і блискучого правління Єлизавети I (1559-1603) 
справжнього злету досягла англійська культура. Єлизаветинська епоха вважається од-
нією з найцікавіших в історії Англії. Розквіт мистецтв і поезії, музики і театру, п’єси 
В. Шекспіра і К. Марло, прекрасна поезія придворних поетів Т. Ваєта, графа Серрі і  
Ф. Сідні, перетворення країни в імперію, зростання самосвідомості нації стали вагомим 
стимулом для розвитку мови і літератури. Англійська придворна поезія не була чимось 
надзвичайним, хоча королівський двір, безперечно, впливав на форми літературної твор-
чості і на стиль, яким послуговувалася освічена еліта. Та поезія Англії цього часу розви-
валася і завдяки творчості сина бідного кравця, секретаря графа Лестера (Роберта Дадла, 
фаворита королеви) Едмунда Спенсера (1552–1599). 

Поетичне надбання Е. Спенсера включає в себе епічну поему «Королева фей», тво-
ри зі збірок «Календар пастуха» (1579), «Скарги» (1591), «Amoretti» (1595), «Чотири 
гімни» (1596), а також ряд окремих поем: «Повернення Коліна Клаута» (1595), «Про-
талама» (1596). Однак на протязі століть інтерес критиків був спрямований на «Коро-
леву фей», англісти займалися інтерпретацією або цієї поеми в цілому, або її окремих 
фрагментів, образів, тем. У XX ст. − на поч. XXI ст. з’явилися тенденції до вивчення 
поезії Е. Спенсера у контексті невеликих мистецьких творів (П. Мак-Лейн, С. Хенінгер, 
©  Білоконенко І.С., 2011
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И. Мак-Кефрі, С. Мейер, П. Каллен, Е. Ламберт, Г. Купер, Р. Лейн, І. Бурова, В. Ганіна, 
О. Зикова, В. Мікушевич, Л. Привалова, В. Рогова, Д. Соколова, С. Степанова, Н. Торкут, 
І. Шайтанова). Разом з тим, ліричний цикл сонетів Е. Спенсера «Amoretti» поки що не 
став об’єктом систематичного наукового вивчення. Аналіз цієї спадщини поета, в руслі 
розгляду традицій і новаторства автора, дозволить доповнити уявлення про його роль в 
розвитку англійської поезії. 

Актуальність теми дослідження визначається, перш за все, художньою значимістю 
і малою вивченістю циклу сонетів Е. Спенсера «Amoretti». Метою даної статті є аналіз 
мови і стилю поетичного твору «Amoretti», зокрема: особливості створення образу коха-
ної поета (Леді) через систему символів і знаків, які впливають на повноту й істинність 
розуміння образу жінки (переклад сонетів – наш). Ми вважаємо, що таке уточнення пое-
тичної палітри творчості поета може сприяти формуванню загальної концепції жанрової 
специфіки і літератури Відродження, взагалі, і сонетарію Е. Спенсера, зокрема.

Для поетів єлизаветинської епохи наближення персонажів до реальності було осно-
вою представлення соціально-естетичної дійсності. Традиційно придворна поезія орієн-
тується на стосунки між чоловіками і жінками: чоловіки-поети присвячували свої твори 
жінкам. Але єлизаветинська лірика характеризується змінами в розумінні образу коханої, 
яка вже була не тільки «небесне» створіння, а й наділялася суто людськими характерис-
тиками. Придворні поети Єлизавети І «показували своє розуміння людини через транс-
формацію художнього канону…в ренесансній любовній ліриці. Для поезії характерним є 
прояв природи людини через його стосунки в коханні… Саме у способах переосмислен-
ня традицій яскраво виявляється індивідуальність кожного поета XVI ст.» [1: 221] (тут 
і далі переклад наш – Б. І). Традиційно в європейській середньовічній та ренесансній 
італійській ліриці поет поклонявся суворій і недосяжній красуні. Але англійська лірика 
намагається співвіднести традицію з реальними життєвими ситуаціями. Лірична героїня 
циклу «Amoretti» Е. Спенсера, відповідно до традиції, є жінкою з найвищими чеснотами. 
Але на відміну від традиційно недоступної дами любовної лірики героїня в майбутньому 
стане його дружиною. По-іншому подаються і стосунки між закоханими. Рання рене-
сансна лірика говорила про даму як про втілення недосяжності й суворості, а штучність 
платонічного обожнювання жінки позбавляла її реальності. У творах єлизаветинців став-
лення до дами значно наблизилося до реальних життєвих стосунків. Зокрема, в циклі 
«Amoretti» фігура «коханої» переходить із сонета в сонет, стверджуючи незмінність по-
чуттів поета. На перший план автор виносить розкриття своїх душевних страждань і 
радощів, сумніви, різні відтінки емоцій. Завдяки цьому створюється розвинута психоло-
гічна основа циклу, де крізь штучне трактування теми кохання можна бачити справжнє 
почуття. У сонетах поет максимально наближує образ коханої до реального осмислення 
ролі цієї жінки в його житті. Це дозволяє автору відійти від канонів і створити нову по-
етичну традицію. 

Для Е Спенсера моральні цінності не є абстрактними поняттями, для вираження сво-
їх моральних уподобань він «…використовує витончені форми філософії Платона, він 
не тільки любить усе благородне, чисте і добре, але й захоплюється моральної красою… 
Він упевнений, що зовнішня краса виникає з краси душевної, і за це любив її» [2: 442]. У 
«прекраснішій з весільних пісень» Леді постає не просто красунею, а жінкою, наділеною 
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всіма моральними чеснотами: «Ряд поетів пояснюють непохитність або норовливість 
дами… суто особистими якостями − красою, світськими манерами і розумом, які ро-
блять її такою бажаною і, в наслідок цього, такою вимогливою і неприступної» [3: 79]. 

Для поета зовнішня привабливість Леді є аксіомою, адже любовна лірика є 
суб’єктивною, основною темою якої є саме захоплення об’єктом любові. У сонеті 26 
автор порівнює красу Леді з квітами і рослинами, які мають грубі і гострі гілками, але на 
яких виростають ніжні і прекрасні квіти: Sweet is the rose, but grows upon a briar; / Sweet 
in the Juniper, but sharp his bough; / Sweet is the Eglantine, but pricketh near; / Sweet is the 
fir bloom, but his branches rough [4: 26]. Поет упевнений, щоб зірвати квітку надзвичай-
ної краси і насолодитися нею, потрібно наколоти руки. Виникає символічна паралель 
між поняттями «любов» і «квітка», адже квіти взагалі асоціюються з любов’ю і красою. 
Цікавим є підбір об’єктів для порівняння: Juniper (ялівець) у греко-римській міфоло-
гії означає захист, впевненість, є символом подолання смерті і вічного життя. Eglantine 
(троянда) відноситься до так званого «Саду Шекспіра»: так умовно об’єднують всі рос-
лини, які він згадував у своїх творах. Зовні сама троянда непримітна, але її листя пахне 
яблуком. Згадувані колоски fir (ялиця) − пурпурні, вони привертають увагу при цвітінні. 
Ряд поетичних порівнянь автор продовжує у ІІ строфі: Sweet is the Cypress, but his rind is 
tough, / Sweet is the nut, but bitter is his pill; / Sweet is the broom-flower, but yet sour enough; 
/ And sweet is Moly, but his root is ill [4: 26]. Cypress (кипарис) пов’язується з вічним жит-
тям. Горіх (nut) є символом мудрості й родючості. Цибуля Moly (Молі) використовується 
в декоративних цілях і має назву за іменем міфічної трави «молі», яка згадується в «Одіс-
сеї» Гомера. Тож у І і ІІ строфах протиставляються певні якостей рослин: sweet − sharp, 
sweet − rough, sweet − sour, sweet − bitter. Завдяки цьому характеризується ніжне почуття 
до прекрасної жінки і болісні відчуття, пов’язані з цим коханням. Підсумовуючи тему, 
автор запевняє, що любов без страждання неможлива: every sweet with sour [4: 26]. 

Неоплатонічна філософія Відродження підкреслювала в людині лише її духовні 
цінності. Інша течія гуманістичної думки характеризувалася прагненням реабілітувати 
плоть. Між цими двома крайніми позиціями знаходилася тенденція, яка шукала синтезу 
духовного і фізичного в людині. Цю особливість ренесансної поезії підтримував і Е. 
Спенсер. Кохання тісно пов’язано з природою людини, воно є основою звичних життє-
вих процесів і емоцій. Тож автор не позбавлений цих емоцій, в тому числі, і тривоги чи 
ревнощів. У сонетах Леді характеризується як божественна, недоступна для чоловіків. 
Подібні описи дають лише платонічне уявлення про Леді. Але вона є бажаною для чо-
ловіків і чуттєво, вона приваблює їхні погляди, «заплутує у сітку золотого волосся»: She 
may entangle in that golden snare [4: 37]. Поет «олюднюючи» свою кохану, подає опис її 
жіночих принад з використанням слова gold: golden tresses, a net of gold, gold or hair. Але 
таке «олюднення» є неоднозначне. З одного боку – вона красива білява жінка; з іншо-
го, золото – це образ божественного походження. Воно є символом досконалості, краси, 
влади. Все, що створене з золота, є зразком, перевершує інші подібні до нього предмети. 
Тому такий опис знову реалізувався у підтвердженні божественності і досконалості Леді, 
став аргументом на користь її чеснот. Епітети frail eyes і weaker hearts характеризують 
нездатність чоловіків протистояти красі Леді, яких вона легко ловить у сітку почуттів: 
being caught may craftily enfold [4: 37]. Свою ж «поразку» від коханої автор незаперечно 
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визнає, називає любов «золотою кліткою», говорить про свободу, але живе у «полоні». 
Е. Спенсер упевнений, що неземні почуття може викликати лише неземне створіння. 

Ця тема розвивається у сонеті 39, який побудований на алюзії: згадка про богиню краси 
і любові Афродіту та про давньогрецького бога Зевса. Автор, говорячи про здатність Аф-
родіти викликати любов до себе й у простих смертних, й у богів, порівнює кохану з бо-
гинею. Разом з тим, у метафорі joy resembling madness [4: 39] поет раптово своє почуття 
уподібнює божевіллю. Якщо він так жадав взаємності, то чому любов стала безумством? 
Думаємо, що це навмисне порушення логічних зв’язків для опису внутрішніх протиріч: 
страждання від нерозділеного кохання були звичними, природними для героя. Отримав-
ши бажану взаємність, автор не в силах повірити, що всі муки завершилися, душа поета 
впадає в транс: My soul was ravished quite as in a trance [4: 39], але таке «божевілля» є 
«божественним».

У сонеті 45 поет уподібнює душу Леді кришталево чистому дзеркалу, в якому вона 
із задоволенням відбивається у всій своїй красі: Leave, lady, in your glass of crystal clean 
[4: 45]. У цьому дзеркалі вона прекрасна, але її образ буде набагато правдивіше, якщо 
Леді зверне увагу на своє відображення в душі поета. Автор упевнений: закоханий, який 
цінує тільки красу тіла, втрачає істинне благо. Благом поету видається не задоволення 
чуттєвих інтересів, а життя заради коханої, яка буває такою недоступною: But if yourself 
in me ye plain will see, / Remove the cause by which your fair beams darkened be [4: 45]. У 
гордій вдачі Леді автор вбачає жорстокість і примхливість, чим вона «псує» свій прекрас-
ний і божественний образ. Коли Леді припинить «мучить» героя, її сяйво дійсно набуде 
божественної сили і стане дорожче кристала. Захоплення звучить в описі Леді й у сонеті 
61, де поет порівнює її з бутоном насолоди. The bud of joy, the blossom of the morn, / The 
beam of light, whom mortal eyes admire [4: 61]. Образ квітки, що розпускається, символі-
зує реалізацію потенційних можливостей і духовну еволюцію Леді. Це і символ весни 
життя, краси, невинності коханої. Автор оспівує її чистоту, як чистоту ранку. Метафора 
The beam of light знову придає образу жінки небесного сяйва. Себе ж автор порівнює з 
«буденними, неблагородними речами»: base things, розуміючи, що його небожественне 
походження може викликати у Леді почуття зверхності, робить її навіть «небезпечною». 
У сонеті 53 поет розмірковує про цю небезпеку, порівнюючи кохану з пантерою. В ан-
глосаксонському бестіарії «Екстерськой книги» пантера представляється як тварина ла-
гідна, любляча усамітнення, яка має мелодійний голос і запашне дихання. Коли вона 
співає, натовпи людей і тварин збираються біля її печери. У деяких латинських джерелах 
XIII ст. згадується, що пантера, залучаючи своїм ароматом звірів, поїдає їх. Так і Леді 
зачаровує поета і «знищує» його: She doth allure me to mine own decay, / And then no mercy 
will unto me shew [4: 53]. Епітет my cruel fair повторює думку про жорстокість і безсер-
дечність жінки. Для автора поняття «краса» і «жорстокість» виступають як синоніми. У 
середньовічних поетичних бестіаріях пантера перевтілюється у прекрасну Даму. Богиня 
Венера мала своїх тварин: бика і пантеру. Згадка поета про пантеру – це підтвердження 
божественності Леді, але і формування суперечливого образу чарівної жінки. 

У сонеті 20 поет зазначає, що Леді жорстокіша за лева чи левицю: But she more cruel 
and more savage wild, / Then either lion or lioness [4: 20]. Використання іменника blood і 
прикметника blooded створює гнітюче враження (guiltless blood). Можна сприймати за-
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гибель за високу мету, коли проливається кров за благородну справу. Але кров «невинної 
жертви», в якій «брудниться» жінка, неприпустима. Описуючи неприступну кохану в 
сонеті 10, поет називає її tyraness (тиранкою). Прекрасні очі жінки є причиною massacres 
(різанини) між чоловіками: the huge massacres which her eyes do make [4: 10]. Поет неза-
доволений «різаниною» через красуню і необхідністю «оберігати» її. 

Намагаючись «освітлити» певні риси Леді, у сонеті 49 поет наділяє її жорстокість 
позитивними характеристиками – чистотою і світлом, називаючи її fair cruel. Світло тра-
диційно уподібнюється божеству, є символом святості, благородства, вважається про-
явом мудрості і доброчесності. У своїй божественній силі Леді одним поглядом здатна 
«позбавити життя», закохати в себе: Fair cruel, why are you so fierce and cruel? / Is it 
because your eyes have power to kill? [4: 49]. Розвиваючи свою «силу», вона все більше 
пишається собою, але поет намагається змінити жінку, переконати, що милість до людей 
має більше користі: Then know, that mercy is the mightiest jewel, / And greater glory think to 
save, than spill [4: 49]. Так у сонеті 53 автор говорить, що краса і жорстокість не найкраще 
поєднання, а проявляючи милість, вона впливатиме на людей по-іншому: But mercy doth 
with beauty best agree, / As in their maker ye them best may see [4: 53]. Антономазія maker 
(творець) є згадкою про Бога, який створив Леді такою прекрасною, і який радітиме, 
коли вона не використовуватиме його дар краси на зло.

Не зважаючи на складні стосунки, поет все одно присвячує своє життя коханій. Хви-
леподібно змінюється тематика сонетів: поет то обожнює жінку, то говорить про розча-
рування своєю любов’ю. Помітно змінюється і стилістична тональність циклу, виростає 
роль реальної дійсності як джерела поетичних емоцій, яка цілком визначає атмосферу 
окремих віршів. Зокрема, у сонеті 1 автор визначає, що вся його творчість присвячується 
Леді. Він говорить, що щасливими є його сторінки, бо їх тримають руки коханої; рядки, 
бо вони осяяні світлом її очей; рими, бо вони народжені у тому ж джерелі, що і Леді: And 
happy rhymes bath’d in the sacred brook, / Of Helicon whence she derived is [4: 1]. Образ жін-
ки пов’язується з музою поезії. Кохана є музою, народженою божественним джерелом, 
вона дає поету життєву гармонію і впорядкованість.

Автор хотів би для себе відповісти на питання: чому ця жінка має таку владу? За-
для цього він робить спробу з’ясувати, у чому ж сутність Леді, яка «матерія» робить її 
бажаною. У сонеті 55 автор роздумує про це. Неодноразово зіткнувшись із жорстокістю 
Леді і постійно перебуваючи під впливом її краси, герой намагається зрозуміти, яка ма-
терія (substance was the mould) є основою настільки суперечливого поєднання. Це дещо 
філософські роздуми автора, де лексема substance називає саме філософську категорію 
для позначення об’єктивної реальності. Причому, якщо матерія є узагальненням поняття 
матеріального й ідеального, то, можливо, саме таке поєднання виявляє особливість об-
разу Леді: at once so cruel fair [4: 55]. У другій строфі сонета 55 автор порівнює кохану з 
чотирма стихіями. Поет стверджує: вона не земля, бо небесна (for her high thoughts more 
heavenly are), не вода, бо «горить» її кохання (for her love doth burn like fire), не повітря, бо 
вона не так легка (for she is not so light or rare), не вогонь, бо холодна (for she doth freeze 
with faint desire). Середньовічна філософія визнавала чотири стихії, але автор говорить 
про існування п’ятого елемента. Любов, як оповідає філософська притча, є той п’ятий 
елемент, який здатний з’єднати чотири первинні матерії, з яких складається Всесвіт. Леді 
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й є цим елементом, вона – втілення любові. Поет звертається до жінки з проханням про 
милість: вона прийшла з раю на землю, тож має бути такою ж милостивою, як рай: Then 
sith to heaven ye likened are the best, / Be like in mercy as in all the rest [4: 55]. Небесне по-
ходження Леді зумовлює необхідність любити людей, адже у християнстві Бог є любов.

У сонетах останньої третини циклу спостерігаються зміни в настроях поета, який 
щасливий взаємністю Леді. Є навіть дещо вільні висловлювання поета про кохану, але 
вони не принижують гідність жінки. Так у сонеті 64 поет говорить про поцілунок, по-
рівнюючи його з садом запашних квітів: Me seemed I smelled a garden of sweet flowers [4: 
64]. Сад є символом жіночого начала. Поцілунок Леді – це «ласощі»: that dainty odours 
from them [4: 64], де лексема dainty чуттєво передає смак поцілунку, який має квітковий 
запах (odours). У порівнянні Her goodly bosom like a strawberry bed [4: 64] лоно Леді упо-
дібнюється солодкому і м’якому ложу з полуниці, яка є символом привабливої і бажаної 
жінки. Груди Леді схожі на лілії: Her breast like Lillies, ere their leaves be shed [4: 64], 
які є символом чистоти і праведності. Образ лілії, подібно троянді, набув поширення в 
літературних традиціях середньовіччя. Порівняння сосків Леді з квіткою жасмину: Her 
nipples like young blossomed Jasmines [4: 64] основане на схожості колірної гами. Ця квіт-
ка біла, але особливо вишуканими вважаються золотисто-кремові квіти. Незвичайність 
такого кольору стала основою для асоціації. Опис принад жінки є й у сонеті 76. Епі-
тет fair bosom описує прекрасні груди Леді, яка володіє treasure (скарбами). Ця лексема 
має подвійну символіку. Пошук земних скарбів пов’язаний з випробуваннями і може 
привести людину до загибелі. Пошук духовного скарбу, знання, сенсу життя символізує 
людське прагнення зрозуміти свою справжню природу. Наближаючись до розуміння іс-
тини, людина долає перешкоди, терпить страждання. Автор описував ці страждання і 
випробування у попередніх сонетах, але він шукав не матеріальні скарби і тому отримав 
у нагороду кохання. Груди коханої – «скарб», де живе любов: the nest of love. Сміливо 
доповнюючи бажаність образу Леді, автор описує свої мрії: They loosly did their wanton 
wings display [4: 76], де лексема wanton (грайливий, пустотливий) не сприймається з засу-
дженням, а характеризує щирість почуттів поета. Придворний поет, яким був Е. Спенсер, 
мав контролювати свої вчинки і слова. Тому в описі Леді автор був природним, достатньо 
чемним і скромним.

Отже, Е. Спенсер подає образ Леді з кількох позицій. По-перше, поет оспівує зо-
внішню красу жінки, її божественне походження, захоплюється моральним принципами. 
Лірична героїня циклу, відповідно до традиції, є жінка з вищими чеснотами. По-друге, 
ставлення до Леді наблизилося до реальних життєвих ситуацій. На перший план ви-
носиться розкриття емоцій героя, створюючи розвинуту психологічну основа сонету. 
По-третє, жінка характеризується як неземна, божественна істота, яка недоступна для 
чоловіків і яка, задля збереження своїх моральних принципів у світі чоловіків, має бути 
«жорстокою і безсердечною». Поет, з одного боку, закликає жінку до милосердя, а з ін-
шого, пишається її цнотливістю. І останнє, образ Леді у ряді сонетів набуває рис зви-
чайної бажаної жінки, а опис краси її «скарбів» свідчить про щирість почуттів автора. 
Таким чином, у творах єлизаветинців ставлення до Дами значно наблизилося до реаль-
них життєвих ситуацій, поступово визначивши специфіку ідеалу кохання. Цей ідеал був 
оспіваний і Е. Спенсером. 
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Статтю присвячено проблемі жіночої ідентичності у романі Тоні Моррісон  
“Улюблена”. Здійснюється аналіз роману крізь призму рабського існування афроаме-
риканців. Розглядається вплив колективної пам’яті на їх свідомість. Простежуються 
спроби самоідентифікації чорношкірих в параметрах західної цивілізації. Піднімається 
тема традиційно-релігійної свідомості афроамериканців, де визначальною характерис-
тикою є релігійно-міфологічна картина світу. 

Ключові слова: ідентичність, самоідентифікація, свідомість, рабство, колективна 
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Статья посвящена проблеме женской идентичности в романе Тони Моррисон  
“Любимая”. Осуществляется анализ романа сквозь призму рабского существования аф-
роамериканцев. Рассматривается влияние коллективной памяти на их сознание. Про-
слеживаются попытки самоидентификации чернокожих в параметрах западной циви-
лизации. Поднимается тема традиционно-религиозного сознания афроамериканцев, где 
определяющей характеристикой является религиозно-мифологическая картина мира.
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The article deals with the problem of women’s identity in Toni Morrison’s novel “Beloved”. 
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the influence of collective memory in their consciousness and observes the attempts of black 
identity within the parameters of Western civilization. 
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Творчість видатної афроамериканської письменниці Тоні Моррісон привертає щораз 
більшу увагу сучасного літературознавства. Її романи перекладаються багатьма мова-
ми світу. Чимало українських та зарубіжних дослідників цікавляться та досліджують 
їх. У своїх творах Тоні Моррісон проникає у складний світ особистості та суспільства. 
Її мистецтво відображається у здатності створювати характери, що схожі на людей, вона 
підтвердила це у одному із своїх інтерв’ю, “Моя робота – це переконання, що герої моїх 
романів – це такі ж люди як і ми з вами. Я не знаю людей, чиї характери є менш складні 
ніж ці” [1].

Творчість Тоні Моррісон відкрила новий етап в історії літератури США: афроамери-
канскі письменники поставили собі за ціль пошук місця афроамериканців в історичній 
картині світу. “Негр й історія – проблема складна, тому що вся історія Америки ніби 
“виштовхує” негра в позаісторичний час. З іншого боку час і простір Америки – то єдина 
історична реальність американського негра. А тому епоха зміцнення расової самосвідо-
мості негрів природно характеризується спробами осмислити негра як особистість іс-
торичну” [2: 279-280].

Найбільш відмінною характеристикою американського рабства був його расовий 
чинник. Не беручи до уваги деякі винятки, всі раби були африканцями, а всі африканці 
були рабами. Це поставило мітку неповноцінності на всіх чорношкірих людей і афри-
канську культуру. Навіть коли раб ставав вільним, він все ще залишався чорним. І навіть 
ставши вільними людьми, герої роману “Улюблена” ведуть жорстоку внутрішню бороть-
бу із собою, щоб забути минуле. 

Після подій 60-х років, а саме негритянського радикального руху, значно виросла 
тривожність в лавах білих, підняв голову той первісний страх, який в підсвідомості білих 
був пов’язаний з чорношкірими. Афроамериканець став сприйматись як жахлива сила, 
з якою не можна не рахуватись, загальний містичний ореол чорношкірих почав лякати 
білих. І саме тоді письменниця почала писати про місце чорношкірих в історії США, про 
їх спроби самоідентифікації в параметрах західної цивілізації.

В основу роману “Улюблена” покладено неординарну вражаючу ситуацію, через 
яку найефективніше проступає протиприродність рабства: мати, котра перерізує горло 
власній дитині, яку любить понад усе. Цей епізод, віднесений у минуле, повторюється 
неодноразово, через сприйняття різних людей, і найдетальніше — через спогади білої 
людини, котра взагалі з’являється в оповіді нібито спеціально для того, щоб виявитися 
свідком цієї дії, описати її відчужено, відсторонено, від чого ще більше опуклюється її 
страшна сутність.

Тоні Моррісон взяла сюжет роману з реальної історії, але переробила її на свій смак. 
Письменницю зацікавила історія Маргарет Гарнер, рабині, яку спіймали її господарі піс-
ля втечі. Газетна вирізка, яку побачила Моррісон, розповідала про те, як жінка вбила 
свою дочку, щоб вберегти її від життя у рабстві. Дізнавшись про цю історію Тоні Моррісон 
вигадала продовження – дівчинка виросла у потойбічному світі, потім повернулася до ма-
тері, пам’ятаючи все, що трапилося між ними. Таким чином життя героїв роману подається 
через афроамериканське світосприйняття, але акцент робиться на жіночі почуття. 

Особливу увагу варто приділити такій специфічній техніці письма, як поєднання 
фіктивних складових (створення вигаданих географічних місць, вигаданих політичних 
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груп та діячів) з реалістичним відображенням історичної ситуації, яка слугує тлом для 
сюжету роману. Роман відкривається зображенням будинку, в якому живуть головні ге-
рої. “В 124-м билася злість. Злість і агресивність дитини. Жінки, які жили в будинку, 
знали це, знали і діти. Довгий час всі вони, кожен по-свому, мирились с приступами цієї 
злості, але до 1873 року Сет та її донька Денвер залишились в будинку самі” [3]. Тобто 
вже з перших сторінок читач усвідомлює, в який історичний момент живуть головні ге-
рої роману. Він усвідомлює, що події відбуватимуться невдовзі після Громадянської ві-
йни і тому твір одразу ж набуває рис реалістичного роману. Але у творі присутній привид 
і тому його можна розглядати як зразок готичного роману. А романтичним твір стає через 
присутність особистісних переживань героїв. Письменниця подає життя головних героїв 
ніби зсередини, крізь афроамериканський менталітет, світосприйняття.

Особливу роль у романі “Улюблена” відіграє тема традиційно-релігійної свідомості 
афроамериканців, де визначальною характеристикою є релігійно-міфологічна картина 
світу. Вся африканська культура полягає в орієнтації на минуле, віра в те, що померлі 
мають вплив на земне життя є характерною рисою більшості традиційних релігій Афри-
ки. І саме тому Сет не дивується і навіть не сумнівається в тому, що її улюблена донька 
повстала з мертвих і зараз живе з ними в одному будинку.

Важливе значення для афроамериканців відіграє звернення до досвіду предків і ко-
лективної пам’яті, яка вбирає в себе все те, що робить народ самобутнім: звичаї, обряди, 
манеру поведінки, міфологію. Колективна пам’ять як явище, яке не піддається раціо-
нальному поясненню, може вбирати в себе образи, походження котрих їх носіям невідо-
мі. Так, під час втечі з  Милого дому вагітна Сет постійно порівнює свою дитину з  анти-
лопою, хоча сама вона ніколи не бачила антилопи. У цьому випадку антилопа являється 
символом зв’язку героїні з самобутньою африканською культурою. У цього символу є ще 
одне, первинне, значення – дика та вільна тварина. 

З давніх часів у традиційних африканських релігіях головне місце посідає культ 
предків, в якому об’єднуються властивості природного і надприродного світів: померлі – 
істоти іншого виміру, здатні впливати на долю живих людей. В міфології багатьох країн 
предок виступає посередником між двома світами: земним і потойбічним. Він може роз-
глядатися як добра або зла сила, коли предок причиняє зло людині – означає, що людина 
не виконала свого обов’язку. 

Але у романі Т. Моррісон предок являється не посередником, а зв’язною ланкою 
між теперішнім та минулим. Роль предка в романі “Улюблена” виконує Бебі Сагз. Її об-
раз доповнюється ще й образом проповідника, адже вона читала проповіді на поляні. 
Ці проповіді були схожі на обрядові церемонії, які завершувалися танцями і приносили 
полегшення людям. Релігійні обряди відіграють важливу роль у житті афроамериканців. 
Завдяки їм особистісні характеристики набувають соціальної значущості, включаються 
в орбіту відносин соціуму. Танцям завжди приділяли велику увагу. Вони були групови-
ми, але головний виконавець вів танок і ритуал. Танок вважався символ єднання, успіху, 
благополуччя. На Поляні, разом із Бебі Сагз танцювали всі, і чоловіки, і жінки, і на-
віть малі діти. А “Бебі Сагз, свята, приносила їм в жертву своє велике щедре серце” [3]. 
С.Чугунова вважає, що “обираючи жінку на цю роль, Тоні Моррісон відходить від ка-
нонів чорної церкви, але віддає данину тим великим жінкам, которі вели чорну общину 
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до свободи, не давали їй втратити віру в життя” [4: 10]. А й справді, Бебі Сагз закликала 
людей вірити в благодать, любити свою плоть і не зважати на інших.

Моррісон закликає афроамериканців памя’тати своє коріння і черпати з нього силу. 
Вона наголошує на тому, що чорношкірі повинні єднатися, адже їх пов’язує не лише 
колір шкіри, а й спільна історія та належність до одної етнічної спільноти. Невипадково 
вигнати привид Улюбленої під силу лише жінкам з чорношкірої общини. “Якась жінка 
впала на коліна. Більшість зробили таке ж за її прикладом. Денвер бачила їх опущені 
голови, але самої молитви не чула – тільки приспів: “Так, так, так, о так! Чуєш мене, Гос-
поди? Чуєш? Зроби ж це, Творець наш, здійсни диво” [3]. Під час молитви жінки прига-
дали своє минуле, “перше, що вони побачили, була зовсім не Денвер, яка сиділа на ґанку. 
То були вони самі, тільки значно молочші, сильніші і настільки спокійні, як заснувши на 
траві маленькі дівчатка” [3]. Спогади, колективний спів та колективна пам’ять – ось що 
допомогло жінкам з чорної общини перемогти привид Улюбленої. 

“Вона більше ніж пишет, ця письменниця, вона досліджує пам’ять і підсвідомість 
народу. Література в її руках бере на себя обов’язок психоаналітика: локалізує больові 
точки і виробляє стратегії лікування. Вона наче проговорює варіанти минулого, майбут-
нього і теперішнього в надії наштовхнутися на вихід із теперішнього неблагополуччя” 
так характеризує творчість Тоні Моррісон М. Завьялова [5].

Роман “Улюблена” - це жіночий роман про жіночу долю, у якому письменниця нама-
гається подати афроамериканську історію акцентуючи свою увагу на жінці, її долі, свідо-
мості. Очікування змін у долі чорних американців, особливо жінок, надія на поліпшення 
їх соціального статусу не полишає героїв протягом усього твору. Головна героїня роману 
Сет є рішучою людиною, вона робить все, щоб оберегти своїх дітей від рабської долі. 
На її прикладі письменниця підкреслює жіночу моральну стійкість, волю та рішучість. 

Задля свободи своїх дітей Сет наважилася на втечу без жодної підтримки, оскільки 
її чоловік безслідно зник. Cпочатку вона відправила дітей з іншими неграми до Бебі 
Сагз, яка жила в передмісті Цинцинатті. А потім, самотужки, будучи вагітною, проби-
ралася крізь хащі, щоб приєднатися до них. Після смерті Улюбленої Сет змушена була 
піти на ще одну жертву, “Я одразу ж пішла і замовила для тебе надгробок, але в мене не 
вистарчило грошей, щоб зробити надпис, тому я здійснила, можна сказати, обмін – роз-
рахувалася тим, чим змогла” [3]. Цю ситуацію можна вважати ключовою: у світі рабства 
і бідності, де люди – це товар, все має свою ціну і ціна є доволі тиранічна. 

Жорстока природа рабства перетворює людей і їх ставлення один до одного, у тва-
рин. Тіло раба перетворюється на тваринницьку експлуатаційну власність рабовласника. 
Після того як у Сет білі люди відібрали молоко, вона розповіла усе місіс Гарнер, а вчи-
тель, дізнавшись про це звелів покарати її. “І вчитель наказав одному з них заголити мені 
спину і посікти її так, що вийшло ніби як дерево. Воно і зараз там росте” [3]. І хоча Сет 
ніколи його не бачила та й не побачить, воно є невіддільним від неї, її тіла та спогадів.

Для хазяїна раб залишається не людиною, а лише об’єктом, яким можна користу-
ватися і робити з ним все що заманеться. Проте, коли Сет та інші раби жили у Милому 
Домі, їх господарі сповідували “іншу модель рабства”. Містер Гарнер ставився до рабів 
не як до товару, який можна лише використати, він поважав їх та охоче радився стосовно 
важливих справ. Він називав своїх рабів чоловіками, дозволяв користуватися зброєю, 
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а також дозволив Халле викупити свою матір, Бебі Сагз, із рабства. Дружина Містера 
Гарнера повністю підтримувала його у ставленні до рабів. Коли Сет розповіла про свій 
намір одружитися з Халле Місіс Гарнер подарувала їй сережки, котрі Сет берегла упро-
довж свого життя. А коли вона поскаржилася, що люди учителя відібрали в неї молоко 
– хазяйка розплакалася. Місіс Гарнер захистила б її, якби не була така хвора, або принай-
мні сказала б щось учителю, та через пухлину на горлі вона не могла говорити.

Містер і Місіс Гарнер залишалися взірцем справедливості та людяності для рабів 
Милого Дому. Проте після смерті хазяїна та з появою нового, життя рабів перетворилося 
на пекло. Новий господар сповідував класичне ставлення до рабів і почав виправляти 
“помилки” свого попередника. І саме через ставлення учителя Сет наважилася на втечу.

Те, що відчували раби у Милому Домі, передається через образ півня, якого вони 
називали Містер, і котрий символізував образ рабовласника. Його ім’я асоціюється з раб-
ством, адже раби саме так зверталися до свого хазяїна. Цей символ з’являється щоразу як 
герої роману торкаються теми рабства.

Роман досліджує періоди емансипації та реконструкції, звільнення від наслідків доби 
рабства. Письменниця намагається передати весь жах чорного рабства через міф і над-
природнє. Очікування змін у долі афроамериканців, надія на поліпшення їх соціального 
статусу не полишає героїв роману протягом усього твору. Багатоаспектність висвітлення 
расової та гендерної проблематики, майстерне використання різноманітних композицій-
них прийомів та стилістичних засобів, визначили парадигматичну роль роману “Улюбле-
на” Тоні Моррісон в афроамериканській літературі.

ЛітЕратура

1. Sun, Kathy. Conversation with Toni Morrison. The Tech. Vol. 112 no. 24 (May 1992). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://tech.mit.edu/V112/N24/morrison.24a.html

2. Денисова Т.Н. Роман і романісти США ХХ століття. – К.; Дніпро, 1990. – 363 с. 
3. Моррисон Т. Любимая. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.

litportal.ru/genre39/author3765/read/page/1/book17275.html
4. Чугунова С.И. Фольклорные мотивы в художественной прозе Тони Моррисон: ав-

тореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. Наук: спец. 10.01.03 / С.И. Чугу-
нова. – Чита, 2008. – 21 с. 

5. Завьялова М. Новая женская литература черной Америки. Несколько общих заме-
чаний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prof.msu.ru/publ/book3/zav.htm.



282

УДК 821.161.1
Иванова Н.П.

(Черкассы, Украина)

СЛучай КаК ЭЛЕмЕнт инФЕрнаЛЬного  
в ПовЕСтЯх руССКих романтиКов

Стаття присвячена аналізу випадку як елементу інфернального у прозі російських 
романтиків. Випадок розглядається як одинична подія, що видозмінює структури про-
стору та часу, замінюючи реальний простір і час інфернальним. Таким чином, випадок 
можемо аналізувати у якості художньої домінанти потойбічного плану сюжету.

Ключові слова: випадок, гра, інфернальне, містичне, романтизм, фантастичне. 
Статья посвящена анализу случая как элемента инфернального в прозе русских ро-

мантиков. Случай рассматривается как единично явленное событие, которое видоиз-
меняет структуры пространства и времени, заменяя реальное пространство и время 
инфернальным. Таким образом, случай можно анализировать в качестве художествен-
ной доминанты потустороннего плана сюжета.

Ключевые слова: игра, инфернальное, мистическое, романтизм, случай, фантасти-
ческое.

The article deals with the analysis of chance as an element of the infernal in the prose of 
Russian romanticists. Chance is interpreted as a once-taken-place event that transforms the 
structure of space and time, replacing the real time and space with the infernal one, in such a 
way becoming a motive power for the otherworldly plot line.

Key words: chance, fantastic, game, infernal, mystic, Romanticism.

В последнее время актуализировались исследования феномена мистического, фанта-
стического, инфернального в художественных текстах различных эпох (М. Вайскопф, Р. 
Лахманн, Ю. Грузин, Р. Джексон).

Малоизученной остается частная проблема определения семантики инфернальной 
составной повествования, ее функции в поэтике романтического текста. Это связано, 
прежде всего, со сложностью разграничения сущности понятий мистического, фанта-
стического, инфернального как структурообразующих начал художественного произве-
дения. С одной стороны, понятия мистического и фантастического являются более ши-
рокими, емкими и включают в себя понятие инфернального, соотносящегося, согласно 
общепринятому толкованию, с семантикой ада. С другой стороны – это самостоятельное 
понятие, охватывающее элементы мистического, сверхъестественного, случайного и т. д. 
Являясь частью мира ирреального, инфернальное отражает все его компоненты, но толь-
ко в рамках своих семантических границ.

Именно эта черта и представляется наиболее интересной с точки зрения сюжетос-
ложения: роль инфернального фактора часто оказывается определяющей в выборе сю-
жетно-композиционных, образных, стилевых авторских предпочтений. Значительный 
материал в означенном аспекте предлагает романтическая традиция. 
©  Иванова Н.П., 2011
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Задачей предлагаемой статьи является рассмотрение способов выражения элементов 
инфернального в составе художественного текста, в частности, случая как сюжетного 
компонента, связанного с инфернальным началом.

Говоря о фантастическом, В. Соловьев усматривает его значение в том, что «все про-
исходящее в мире и особенно в жизни человеческой зависит, кроме своих наличных и 
очевидных причин, еще от какой-то другой причинности, более глубокой и многообъ-
емлющей, но зато менее ясной» [9: 459]. Под этой, «другой причинностью», автор под-
разумевает внешние необъяснимые силы, которые могут не только вмешиваться в жизнь 
героев, но и создавать ее, руководить ею, однако без акцентуации положительной или 
отрицательной семантики. Таким образом, фантастическое может выступать как добрая, 
так и злая сила. 

Большую ясность в определение инфернального вносит И. Набитович, который от-
носит мир инфернального, в рамках средневековой модели мира, к пространству «са-
крального» (sacrum), точнее к той его части, которую называет sacrum-как-нечистый, 
sacer. Автор объясняет это тем, что божественное и инфернальное находятся в одной 
плоскости, но с разными знаками (полюсами) [7: 286]. Борьба между Богом и дьяволом, 
а также слугами того и другого ведется одинаковыми чудодейственными средствами: 
«Если магия находится в руках церкви, она не преступна; если она в руках ее врагов – 
она осуждена. Чудеса обеих магий одинаковы» [4: 257 – 259]. Таким образом, в средне-
вековой литературной традиции проводится четкая грань между созидающей и деструк-
тивной потусторонними силами, соотносящимися на смысловом уровне с семантикой 
своего – чужого. 

Интересными представляются исследования Ю. В. Грузина, касающиеся инферналь-
ного героя. Автор называет «инфернальным» героя, генетически связанного с архетипом 
персонифицированного агрессивного деструктивного начала. Однако оговаривается, что 
и «неинфернальные» по происхождению персонажи могут быть представлены как носи-
тели элементов инфернальности благодаря особенностям своей психологии, поведения 
и связи с демоническими силами. Таким образом, исследователь предлагает употреблять 
понятия «инфернальный» и «демонический» как синонимичные относительно героев 
произведений, невзирая на креативность или деструктивность их функции [3: 3].  

Беря во внимание концепцию Ю. В. Грузина, в нашем исследовании инфернальное 
рассматривается в широком плане, как часть не только потустороннего топоса с его оби-
тателями и силами, но и явления фантастического, мистического, имеющие деструктив-
ную природу. Если в реальном мире существуют два противопоставленных явления – 
добро и зло, то, соответственно, и мир потусторонний, являющийся «реальным» в своей 
потусторонности, может быть представлен как со знаком плюс, так и со знаком минус. 
Следовательно, последнее и являет собой инфернальное, вмещающее элементы случай-
ного, рокового, мистического.

Спектр инфернального в романтических произведениях отличается многообразием. 
Во-первых, это связано модальностью фантастического, применяемой для создания ир-
реального плана. Немецкая славистка Ренате Лахманн в итоговой монографии, посвя-
щенной структуре фантастического в мировой литературе, вводит понятие модальности 
фантастического. Исследователь предлагает определять два вида модальности. Объек-
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тивная модальность представляет не воображаемую, не являющуюся результатом обма-
на чувств и которая доказывает при помощи сложной аргументации свою независимость 
от человеческого разума или его заблуждений (например, фантастическое в «Ночи на-
кануне Ивана Купала», «Ночи перед Рождеством», «Страшной мести», «Вие» Н. Гоголя, 
«Русалке», «Оборотне», «Купаловом вечере» О. Сомова и т.д.). Субъективная модаль-
ность, напротив, продуцируется, сознательно или бессознательно, органами чувств и 
связана с видениями, снами, галлюцинациями, навязчивыми состояниями и перверсией 
(«Майская ночь, или Утопленница», «Портрет», «Невский проспект» Н. Гоголя, «Недо-
брый глаз», «Сказка о кладах» О. Сомова, «Перстень» Е. Баратынского, «Сказка о том, 
по какому случаю Ивану Богдановичу Отношенье не удалось в светлое воскресенье по-
здравить своих начальников с праздником» В. Одоевского) [5: 18-19]. В фантастических 
текстах, ориентированных на субъективную модальность, просматривается попытка 
дать сверхъестественному рациональное, логическое объяснение. 

Во-вторых, следует обратить внимание на особенности пространственно-временной 
организации инфернального. Речь идет о конкретных формах выражения инфернальных 
представлений в художественной системе романтического текста. Время действия по-
тусторонних сил в романтических произведениях, как правило, вечернее, сумеречное, 
ночное, связанное с утиханием, засыпанием реального мира. Темнота, в свою очередь, 
обостряет чувства страха, связанные с обманом зрительным, слуховым. Но и здесь есть 
исключения: в рассказе В. Ф. Одоевского «Сильфида» для появления стихийного духа 
необходимы солнечные лучи, в «Сказке о том, как опасно девушкам ходить толпою по 
Невскому проспекту» сказано: «Однажды в Петербурге было солнце…» [8: 35]. Про-
странство инфернального определить сложнее, поскольку сверхъестественные силы, как 
правило, вторгаются в реальный мир, потому их появление возможно везде, даже в церк-
ви («Вий» Н. В. Гоголя).  

Источниками романтических сюжетов, связанных с представлением об инферналь-
ном (о чертях, русалках, колдунах, ундинах, саламандрах и т.д.) послужила славянская 
и западноевропейская мифология, фольклор, барочная литература, готический роман, в 
меньшей степени – средневековая литература. Эта связь является очевидной. Сложнее 
поддаются объяснению нематериализованные потусторонние силы: рок, судьба, игровой 
азарт, случай, выступающие в роли инфернальной силы.

В аспекте сюжетосложения интересно рассмотреть случай как выразительный эле-
мент представления инфернального в романтической прозе 20-30-х годов ХІХ века.

Р. Лахманн, определяет случай как «точечно явленное семантическое событие, скры-
вающее в себе сокращенную форму аргумента, основывающегося на двусмысленности, 
амбивалентности и обмане» [5: 95].

В семантическом плане в случай как явление инфернального романтиками зачастую 
вкладывался смысл неслучайного, «находящегося в ведении некоего внеземного разума» 
[5: 97]. На сюжетно-композиционном уровне, случай, как правило, служит завязкой и 
двигателем развития действия, связанного с потусторонней его стороной. Р. Лахманн 
отмечает по этому поводу, что в таких случаях повествователь или действующие лица 
оказываются охваченными манией, «заставляющей их интерпретировать контингентное 
как тайный знак, выстраивать нечто целое из ощущений действительно воспринятых 
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или только смутно брезжащих – с тем, чтобы скрыть действительное положение дел, на-
пасть на след таинственных причин» [5: 97].

Так, случай в виде «экстренного задания по службе в страстную субботу», привел к 
нарушению естественного хода событий, к путанице во времени и пространстве в рас-
сказе В. Ф. Одоевского «Сказка о том, по какому случаю Ивану Богдановичу Отношенье 
не удалось в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником». Страст-
ная суббота и следующий за ней день Пасхи, в виду случая, не воспринимаются чинов-
никами таковыми, и служащие, по инерции, как автоматы, продолжают праздничный 
день, как рабочий, игрой в карты.

Но атрибуты игры (карты, кости и т. п.), иногда использовавшиеся в гаданиях, не-
уместны в дни христианских праздников. Следовательно, нарушение чиновниками тра-
диции влечет за собой наказание – разрушение их мира и захвата его сверхъестественной 
силой, воплощающейся в игре.

Игра, как сверхъестественная, все подчиняющая себе демиургическая сила, взяла 
в свои оковы всех, кто оказался за игровым столом: «…игроки вздрогнули, хотят при-
подняться, – но не тут-то было: они приросли к стульям; их руки сами собою берут 
карты, тасуют, раздают; их язык сам собою произносит заветные слова бостона; двери 
комнаты сами собою прихлопнулись» [8: 33]. Игра управляет миром, превращая его в 
один огромный автомат: «…Вот уже рассвело, на улицах чокаются <…> Но в комнате 
игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и 
усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, 
но тщетно: усталые руки тасуют карты, язык выговаривает „шесть“ и „восемь“…» [8: 33 
– 34]. Однако и этого мало для игры: захватив волю, подчинив все действия игроков, она 
переходит на новый уровень – «адский», на котором карты становятся игроками, а игро-
ки – картами: теперь не они, а ими играют: «карты выскочили у них из рук: дамы стол-
кнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, – и составилась 
целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть сто-
лоначальников, и началась игра…» [8: 34]. Таким образом, случай, как точечно явленное 
событие коренным образом изменяет ход сюжета повествования, видоизменяет структу-
ры пространства и времени, заменяя реальное пространство и время инфернальным, и 
моделируя тем самым мир инфернального, в котором не человек является вершителем 
своей судьбы, а некие силы управляют ею, играют, как в карты.

Об этом моделирующем свойстве игры и случая пишет Ю. М. Лотман в статье «„Пи-
ковая дама“ и тема карт и карточной игры в русской литературе начала ХІХ века», где 
показана тесная взаимосвязь игрового и случайного на примере «Пиковой дамы» А. С. 
Пушкина. С одной стороны, автор описывает модели поведения героя, вызывающие к 
жизни игру как некую силу, в которой «эффективность выбора той или иной стратегии 
зависит от случая», следовательно «игрок играет не с другим человеком, а со Случаем» 
[6: 395]. С другой стороны, Лотман говорит, что вера в то, что «жизнью правит Случай, 
открывает перед личностью возможности неограниченного успеха» [6: 404]. Такая жаж-
да «успеха» объясняет стремление романтического героя к соприкосновению с потусто-
ронним миром. 
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Далее, случай сводит героя повести Н. Гоголя «Вечер накануне Ивана Купала» с 
Басаврюком, «дьяволом в человеческом образе» [2: 95]. Эта роковая встреча окунает 
Петруся в мир инфернальный (пространством служит лес со всем его «наполнением»: 
нечистью, ведьмой). Связь героя с потусторонним, деструктивным началом, а тем более 
получение от него богатства, наделяет самого героя деструктивными функциями: Пе-
трусь убивает брата Пидорки, своей возлюбленной, не прилагает усилий для создания 
счастливой семьи, а «сидит на одном месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто 
бы хочет что-то припомнить» [2: 104], разрушает свой дом.

Деда рассказчика из повести «Пропавшая грамота» случай сводит с запорожцем, 
продавшем душу дьяволу. Это знакомство приводит его в поисках шапки и коня «чуть 
ли не в самое пекло», в котором «…что за чудища! рожи на роже, как говорится, не вид-
но. Ведьм такая гибель, как случается иногда на рождество выпадет снегу: разряжены, 
размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, 
отплясывали какого-то чертовского трепака. Пыль подняли боже упаси какую!..» [2: 
143]. Все приключения деда в потустороннем мире откложили свой отпечаток на по-
следующую жизнь персонажей в реальном: «бабе ровно через каждый год, и именно 
в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только» [2: 147]. 
Случай, связанный со встречей героев и потусторонних сил, а также их взаимодействие 
в гоголевских сюжетах, позволяет автору моделировать мир инфернального как некую 
параллельную действительность. Причем Гоголь открыто говорит о возможности тако-
го взаимодействия, что свидетельствует о проницаемости границы между реальным и 
ирреальным, о возможности ее пересечения: Петрусю достаточно было попасть в лес, а 
дед и сам не мог сказать, каким образом попал в пекло, но из пекла он выбрался на коне 
(согласно многим мифологическим представлениям конь переносит человека в потусто-
ронний мир: [1: 524-525]).

Следует помнить, что семантика случая в романтической литературе двойная: слу-
чай может быть носителем как «позитивного», так и «негативного» смысла, образуя, 
таким образом, оппозицию «случай» – «провидение» (ср. у Р. Лахманн: «оборотной сто-
роной случая должно явиться провидение» [5: 107]). Примером провидения, радикально 
изменившим сюжет повествования, можно считать «ошибочное» венчание героев «Ме-
тели» А. С. Пушкина. 

Таким образом, случай как элемент инфернального становится в романтической про-
зе движущей силой повествования, позволяя сместить, а в некоторых случаях и переме-
нить местами, планы реального и ирреального. В системе художественного сюжета случай 
оказывается поворотным контрапунктным моментом повествования, способствующим 
романтическому превращению случая в причину и исходную смысловую точку разверты-
вания тех или иных событий, соответственно, расширяя их поэтическую семантику.
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оБраЗ рЕБЕнКа-жЕртвЫ в ФоКуСЕ автоинтЕртЕКСтуаЛЬноСти

В статті розглядаються основні елементи створення інтратекстуальних зв’язків 
між художніми творами Достоєвського, як одного з засобів створення образу дитини-
жертви. Виявляються функції елементів автоінтертекстуальності у побудові худож-
нього образу дитини.

Ключові слова: автоінтертекстуальність, інтратекстуальні зв’язки, образ дити-
ни-жертви, алюзії, ремінісценції.

В статье рассматриваются основные элементы создания интратекстуальных 
связей между художественными произведения Достоевского, как одного из способов 
создания образа ребенка-жертвы. Выявляются функции элементов автоинтертексту-
альности в построении художественного образа ребенка.

Ключевые слова: автоинтертекстуальность, интратекстуальные связи, образ 
ребенка-жертвы, аллюзии, реминисценции. 

 Intratextual ties key elements as a method of a child-sacrifice image creation in the novels 
by Dostoevsky are being regarded in the present article. Individual functions of intratextual 
elements in child image creation are being also emphasized.

Key words: selfintertextuality, intratextual ties, child-sacrifice image, allusions, reminiscentia.
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Одной из ярких черт индивидуального стиля Ф.М. Достоевского, его выразительным 
элементом, пропитывающим все художественно-творческое наследие писателя, является 
интертекстуальность, которая проявляется в виде многочисленных обращений Федора 
Михайловича к прецедентным текстам. Исследователи творчества Достоевского отмеча-
ют богатство источников «чужих текстов», к которым обращается мастер. Это и Святое 
Писание, фольклор, произведения русской и мировой литературы, публицистика и т.д.  

Параллельно с интертекстуальными связями, возникающими между текстами раз-
личных писателей литературного пространства, рождаются так называемые интратек-
стуальные связи, скрепляющие тексты одного писателя. По замечаниям исследователя 
Михаила Михеева «каждый писатель по-своему однообразен, то есть и художественные 
приемы, и сами излюбленные им смыслы, как правило, повторяются из произведения в 
произведение» [1:253]. Такие повторы пронизывающие все произведения Достоевского 
связывают с автокоммуникацией писателя, с многомерностью его «Я». «Отношения, ко-
торые возникают между «близничными текстами» по аналогии с теми, которые возни-
кают между текстами разных авторов, называют автоинтертекстуальными» [2:91]. Авто-
интертекстуальность является признаком индивидуально-авторского стиля и фиксирует 
интертекстовое взаимодействие текстов одного автора [3:210]. 

В основе классификации интертекстуальных элементов лежит принцип атрибутив-
ности \ неатрибутивности заимствованного текста или его части, явный или скрытый 
характер атрибуции, способ и объем представления исходного текста в тексте реципи-
ента. В связи с чем, выделяют цитаты, аллюзии, ременисценции как основные элементы 
установления интертекстуальных связей между текстами различных авторов [там же].

Выделяемые элементы интертекстуальности применимы также к установлению ав-
тоинтертекстуальных связей, с той лишь оговоркой, что данный тип связи пронизывает 
различные произведения одного писателя. Цель настоящей статьи сводится к выявле-
нию интратекстуальных связей между художественными произведениями Достоевского 
и установлению их роли в создании образа ребенка-жертвы в творчестве писателя.

Неоднократное повторение актуальных для Достоевского тем, мотивов, образов 
связано с художественной манерой писателя. Для Достоевского самым характерным 
является экспериментальный метод его творчества, о котором говорил А.С, Долинин, 
«та исключительная ясность чувствования, благодаря которой он так умеет утончать 
переживания, сосредоточить все напряжение душевное на одной какой-нибудь детали. 
Восприятие мировой трагедии через муки ни в чем неповинных детей…» [4:93]. Цен-
тральные коллизии у Достоевского преломляются в «детском» опыте. Проблемы веры и 
безверия, свободы и необходимости и многие другие – зачастую выражены в инвариант-
ном образе ребенка-жертвы. Мы говорим об инвариантности образа ребенка-жертвы, по-
скольку предполагаем его разнообразное повторение в однотипных сюжетах, текстовых 
ситуациях как прецедентного феномена текстового универсума Достоевского. 

Мотив страдания детей внутренне скрепляет как, одно многоплановое тематико-ва-
риативное произведение «Дневник писателя», так и все другие художественные тексты 
Достоевского, тем самым, образуя один поливалентный текст о детях. 

Процесс автопереклички, напоминающий диалог писателя с самим собой задается 
уже в «Дневнике писателя» постановкой и расположением глав объединенных темой 
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детства. Проиллюстрируем названия произведений: Будущий роман. Опять «случайное 
семейство»; Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. «Обжорли-
вая младость». Вуйки. Толкающиеся подростки. Мальчик с ручкой; Мальчик у Христа на 
елке; Дело Кронеберга; Опять о случайном семействе; Дело родителей Джунковских с 
родными детьми; Враг ли я детей? О том, что значит иногда слово «счастливая».

Из представленных заглавий видно, что некоторые из них являются одинаковыми: 
Опять «случайное семейство»  – Опять о случайном семействе т.е. Достоевский как бы 
цитирует сам себя и тем самым напоминает о поднятой проблеме случайных семейств в 
начале дневника. Другие – формально выражены частичным повтором номинации с под-
меной имени собственного: Дело Кронеберга – Дело родителей Джунковских и выступа-
ют в виде тематических блоков судебного разбирательства по вопросу наказания детей. 
Третьи – представляют собой синтаксический повтор с актуализацией метонимического 
переноса (елка – место торжества детей)  Елка в клубе художников – Мальчик у Христа 
на елке. Некоторые из глав связаны цепной тематической связью, где содержание одной 
главы плавно вытекает из содержания главы предыдущей: Мальчик с ручкой –  Мальчик 
у Христа на елке. Интересно, что повтор заглавий в «Дневнике писателя» образует некое 
композиционное кольцо всех историй, ключевой идеей которых является  идея страдания 
детей. 

Заглавия отдельных глав произведений Достоевского устанавливают и межтексто-
вые переклички с другими текстами писателя, что позволяет актуализировать важную 
для автора тему страдания детей. Сравним заглавия романа «Братья Карамазовы» с 
заглавиями «Дневника писателя»: Связался со школьниками; Мальчики: Коля Красот-
кин; Детвора; Школьники; Жучка; У Илюшиной постельки; Раннее развитие; Илюша: 
Похороны Илюшечки. Речь у камня. Все эти главы внутри одного романа постепенно 
раскрывают сущность одной истории связанной со страданием одного ребенка Илюши 
Снегирева, тогда как главы «Дневника писателя» каждый раз заново открывают несколь-
ко параллельных историй. Несмотря на это заглавие обоих произведений представлены 
словами, деривационно связанных со словом дети (Детвора; Дети мыслящие и дети об-
легчаемые), мальчик (Мальчики; Мальчик с ручкой; Мальчик у Христа на елке). В целом, 
большинство заглавий двух произведений связаны семой детскости.

Наиболее активно, для установления автоинтертекстуальной связи внутри единого 
«текстового пространства», Достоевский использует аллюзии. Воздействуя на подсозна-
ние читателя посредством воспоминаний, ощущений, ассоциаций, писатель выражает 
определенное отношение к теме страдания детей, подчеркивает их множество, объединяет 
всех страдающих детей в один многоплановый художественный образ ребенка-жертвы.

Сквозной мотив страдания детей, как бы прошивает, пронизывает насквозь все про-
изведения Достоевского. Этот мотив выполняет роль «внешнего скрепа», который позво-
ляет удерживать отдельные тексты внутри одного. «В результате читателю становится 
понятно, что рассказы образуют единый цикл, что главные действующие герои в них 
одни и те же, что место и время приблизительно совпадают и детали в целом повто-
ряются (иногда, впрочем, с незначительными отклонениями, отступлениями, теми или 
иными фактическими – сознательными или не осознанными автором – расхождениями)» 
[1:235-236].
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Основная функция аллюзий или ременесценций в произведениях Достоевского, на 
наш взгляд, функция генерализации или типизации – «когда изображаемое доводится 
«до эпоса», до библейности» [5:229]. Ременесценции усиливают типичность образов 
или описываемых явлений, мы словно читаем один большой рассказ о всех страдающих 
детях.

В этом смысле сравним образ пятилетней девочки в рассказе Ивана Карамазова ро-
мана «Братья Карамазовы», с образом подсудимой Корниловой  в речи обвинителя в 
«Дневнике писателя»:

«Братья Карамазовы» … в холод и мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, 
и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим 
ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься)… [6: 249].

«дневник писателя» Наказание же ребенка было лишь один раз жестокое: мачеха 
высекла его раз утром при пробуждении за то, что не умеет проситься ночью. Ника-
кой тут ненависти к нему не было. Когда я ей заметил, что за это нельзя наказывать, 
что сложение детей и природа их различны, что шестилетний ребенок еще слиш-
ком мал, чтобы всегда уметь проситься… [6: 386].

Из двух фрагментов видно, что цель наказания ребенка одна –« ребенок не просился 
ночью», которая вербализуется Достоевским с явной схожестью в двух произведениях. 
Экспликация природы поведения ребенка осуществляется синонимичными глагольны-
ми формами  может проситься \ уметь проситься. В первом фрагменте расположение 
объяснения естественности поведения ребенка во вставке, позволяет автору передать 
оттенок попутного замечания данного объяснения, индивидуальных размышлений рас-
сказчика. Во втором же фрагменте разъяснение природности и натуральности поведе-
ния ребенка в таком возрасте представлено в косвенной речи рассказчика. Это позволяет 
предположить, что рассказчик прямо и непосредственно представил свои рассуждения 
матери, наказавшей ребенка. В обоих произведениях рассуждения рассказчиков плавно 
переходят от случая частного (конкретный ребенок) к случаю обобщенному (обобщен-
ный образ ребенка). В целом, факт наказания ребенка в двух произведениях, представ-
лен Достоевским практически одинаково, с небольшими расхождениями по вопросам 
возраста ребенка (пять \ шесть лет) и частотности наказания (постоянное наказание \ 
единичное наказание).

Как известно, авторская оценка не всегда выражается непосредственно, «а на основе 
образных параллелей и представлений, центром притяжения которых служит персонаж 
и связанные с ним реалии или явления» [5:30]. В этом смысле можно заметить, что во 
многих произведениях Достоевского аллюзии и реминисценции, являются также сред-
ством выражения неявной авторской оценки.  Писатель не только передает свои чувства 
жалости, сострадания к детям-жертвам посредством диминутивных суффиксов и умень-
шительно-ласкательных слов, но возбуждает такие же чувства в читателе путем изобра-
жения сходных условий жизни этих детей. 

 «Мальчик с ручкой» Перед елкой и в самую елку перед рождеством я все встречал 
на улице, на известном углу, одного мальчишку никак не более лет семи…Один из них 
ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине… [7:359].

«Мальчик у Христа на елке» Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень 
маленький, лет шести или даже менее [7:359]
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«Преступление и наказание» Самая маленькая девочка, лет шести, спала на полу, 
как-то сидя, скорчившись… Мальчик годом старше ее, весь дрожал в углу и плакал. … 
Старшая девочка лет девяти, высокенькая и тоненькая, как спичка, в одной худенькой и 
разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурну-
сике, сшитом, ей вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, 
стояла в углу… [7: 29].

Из приведенных фрагментов видно, что дети растут в условиях недопустимых для их 
возраста. Кто-то спит на полу, кто-то в подвале, кто-то в корзине, кто-то в углу, а кто-то 
просто живет на улице и бродяжничает. Тот образ жизни, который им приходится вести в 
силу сложившихся обстоятельств представлен контрапунктно, во многих произведениях 
Достоевского, но максимально актуализирован в «Мальчик с ручкой». 

Наше исследовательское внимание привлекло изображение Достоевским детских 
фантазий, которые ассоциативно можно связать воедино по признаку детскости и наи-
вности. Именно наивные мечты, грезы о будущем делают детей, по мнению писателя, 
«особым существом». 

«Дневник писателя» «Дело родителей Джунковских»  … был бы я побольше, пошел 
бы на войну, а там бы приехал сюда; учителишка спросил бы: где вы были? Как смели 
уехать из класса? А я бы вынул из кармана Георгий и повесил в петлицу, тут бы он 
испугался и бросился на колени! [6: 352]

«Дело Кронеберга» … он положил перо, и к нему подходит девочка, дочка шести 
лет от роду, и начинает говорить ему, чтоб он ей купил новую коляску, настоящую ко-
ляску с лошадьми; она сядет с куколкой и с няней в коляску и поедет к Даше, няниной 
внучке [6: 86]

«Братья Карамазовы» Папа, говорит, папа, все-таки не мирись: я вырасту, я вызову 
его сам и убью его!... я его повалю, как большую буду, я ему саблю выбью своей саблей, 
брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас 
убить, но прощаю тебя, вот тебе!... я разбогатею, я  в офицеры пойду и всех разобью, 
меня царь наградит, я приеду, и тогда никто не посмеет… [7: 213].

Следуя учению античных грамматик о том, что «язык используется не только для 
описания реального мира, но и для выражения наших желаний» Ц. Тодоров выделяет 
четыре вида наклонений по признаку наличия \ отсутствия связи с  «желаниями» и по 
признаку выраженности субъекта высказывания с субъектом акта высказывания жела-
ний [8:176-189]. В приведенных примерах, можно увидеть, что все дети являются субъ-
ектами акта высказываний своих желаний, но субъекты высказываний у них разные. В 
первом фрагменте субъектом акта высказывания является мальчик, но субъектом выска-
зывания выступает учитель, который по желанию мальчика должен упасть на колени и 
просить у него прощения. Такое желание, при котором субъект акта высказывания не 
совпадают с субъектом высказывания, по мнению Ц. Тодорова, можно назвать гипотети-
ческим (предсказательным). Во втором фрагменте девочка «желает» чтобы папа купил 
ей настоящую коляску с лошадьми, и хочет, чтобы на этой коляске она поехала с няней. 
Такое желание девочки автор выражает посредством оптатива (оптативного наклонения) 
«когда наклонение соответствует, тем действиям, которые являются предметом желаний 
персонажа» [8:182]. В последнем фрагменте желания субъекта акта высказывания (Илю-
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ши Снегирева) выражены будущем временем в индикативном наклонении и больше тя-
готеют к выражению им поставленных целей, что объясняется горькой обидой, которую 
мальчик затаил на Дмитрия Карамазова, обидчика своего отца. Во всех трех фрагмен-
тах Достоевский актуализирует идею веры детей в исполнение их желаний различными 
средствами изобразительности.

вывод: обобщая результаты анализа художественных произведений Достоевского, 
исходя из специфики его текстов, можно заключить, что писатель плодотворно использо-
вал элементы автоинтертекстуальности, как своеобразный способ создания инвариант-
ного образа ребенка-жертвы, как особое средство автокоммуникации, как метод комму-
никативного воздействия на читателя.
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ЕКЗиСтЕнЦійнЕ оСмиСЛЕннЯ рЕаЛЬноСті  
у ПроЗі воЛодимира маЛиКа

У статті йдеться про екзистенційне осмислення реальності у прозі Володимира 
Малика (1921–1998). Головну увагу зосереджено на оповіданні «Маня», в якому розпо-
відається про події 1932–1933 років в Україні, наголошується на прагненні автора за-
кодовано подати життєві реалії голодних літ в інших творах.

Ключові слова: голод, екзистенційне осмислення, художня реальність, життєві ре-
алії, проза.

В статье идет речь об экзистенциальном осмыслении реальности в прозе Владими-
ра Малика (1921–1998). Главное внимание сфокусировано на рассказе «Маня», в котором 
идет речь о событиях 1932–1933 годов на Украине, актуализируется стремление авто-
ра закодированно представить жизненные реалии голодных лет в других произведениях.

Ключевые слова: голод, экзистенциальное осмысление, художественная реаль-
ность, жизненные реалии, проза.

The article is about the existential understanding of reality in the prose by Volodymyr Malyk 
(1921–1998). The main attention is focused on the short story “Manya”, which describes the 
events of 1932–1933 in Ukraine.

Keywords: hunger, existential reflection, art, life’s realities, prose. 

Ім’я письменника Володимира Кириловича Малика (справжнє прізвище Сиченко, 
1921 – 1998), лауреата премій імені Лесі Українки, Григорія Сковороди, фонду Тараса 
Шевченка добре знане нині в Україні та за її межами, і знане насамперед як автора творів 
на історичну тематику. Як відомо, історична дійсність є тією доброю можливістю, де 
погляд на сучасні події проектуються через давно минулі. І таких прикладів багато дає 
світова й українська література. Чому той чи той письменник звертається до історич-
них подій? Чому Володимир Малик, який довго літ працював у школі, викладав укра-
їнську мову й літературу, звернувся до історичної тематики і насамперед у творах для 
дітей. Відповідь дають самі ці книги і їхні головні персонажі: про ватажка опришків 
Олексу Довбуша „Чарівний перстень” (1959), про Устима Кармалюка „Месник із лісу” 
(1962), про хлопчика-партизана „Червона троянда” (1963), про силача Кожум’яку „Ми-
кита Кожум’яка” (1967). Символічно й містко сьогодні звучить думка Б. Чайковського із 
вступного слова до книги „Червона троянда” (К., 1970), куди увійшли разом ці тексти, 
хоч раніше були надруковані окремими книгами: „минуле й сучасне оживало під пером 
молодого поета, переливалося в сумний сюжет героїчної казки-легенди” [6, 8]. 

Оте минуле й сучасне, на наш погляд, було в письменника невіддільним. Педагог 
за фахом і покликанням відчував велику потребу виховання майбутнього України через 
©  Конончук Т., 2011
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минувшину, через історичну правду, закорінену в художню форму. Бо сказати художнє 
правдиве слово про сучасність не давала змоги соціалістична доба з її міфом соцреа-
лістичної літератури із принципом партійності. Тому слова зі щоденника Володимира 
Малика закріплюють нашу думку про спрямування його текстів: „Всі мої найголовніші 
твори я написав з однією метою – виправити духовний хребет нашого народу” [7, 50]. 
Отже, історична тема була для письменника інакомовною формою пробудження свідо-
мості, формою виховання у найвищому сенсі. І все-таки інакомовною формою.

І ось 1993 року в газеті „Лубенщина”, що виходить у місті Лубнах Полтавської об-
ласті, в чотирьох номерах друкується спогад Володимира Малика під назвою „Маня” із 
позначкою „До 60-річчя голодомору в Україні”. Підзаголовок „спогад очевидця” ствер-
джує документальність, фактографізм, реальність написаного.  

А потребу езопової мови майбутній прозаїк відчув ще в дитинстві. І цей свідомий 
вибір керував ним усе життя. Він говорив до читачів слово істини про минуле, а вчив 
читати між рядками. Перший факт езопової мови засвідчує сам автор у спогаді „Маня”, 
згадуючи своє оповідання, написане в шкільному віці про немовбито голод у Туреччині. 
Хоча насправді це були особисті враження в рідному селі, але про які не інакомовно, 
а прямо розповів уже в спогаді. Дванадцятилітнім підлітком Володимир отримав їх у 
селі Новосілках теперішнього Макарівського району, а тоді Бишівського, що розташо-
ване неподалік від Києва: „Саме в травні 33-го і трапилася та жахлива подія, типова для 
того страшного часу, про яку я й хочу розповісти, поки живий, бо був її безпосереднім 
свідком” [2].

Нині багато надруковано, сказано про трагічні 1932 – 1933 роки. Але 1993 р., лише 
у 60-ліття трагедії, вперше широко зазвучало на радіо, було надруковано в пресі про 
голодомор 30-х років. Відомий письменник Володимир Малик своїм спогадом узявся 
також розповісти про пережите й недомовлене, допомогти сучасникам осягнути причи-
ни голодного лихоліття, щоб одні відкрили для себе страшну правду, інші погодилися її 
визнати, ще інші – зрозуміти, чому на родючих землях України пішли з життя мільйони з 
голоду. Характерні в спогаді узагальнення, вони невипадкові, влучні, бо письменник за-
вжди дуже вимогливо ставився до слова. У короткій преамбулі до спогаду він пише „Пік 
голодомору 1933-го року, штучно організованого сталінською клікою, припав на квітень 
– травень, коли померла голодною смертю переважна більшість приречених. (...) Люди 
тихо гинули в своїх хатах, на полях, на вокзалах, на вулицях. (...) Вся тодішня Україна 
являла собою величезний цвинтар: за рік померло від 7 до 10 мільйонів чоловік, тобто 
кожний третій або четвертий з тодішнього 36-мільйонного населення або майже вдвічі 
більше, ніж забрала за чотири роки Велика Вітчизняна війна з фашизмом”. ” [2, 51].    
Підсумовує фразу письменник-історик, який писав свої історичні твори на глибокому 
вивченні, а отже, і знанні історії, такими словами: „Більшого лиха Україна не зазнавала 
за всю тисячолітню історію” [2, 51].

Спогад очевидця названо „Маня”. Але письменникові недостатньо розповісти лише 
про Маню, про те, що з нею сталося в травні 33-го. Він прагне ширше подати обставини 
всенародного лиха. Тому спочатку оповідає про те, „як організовувався голодомор, щоб 
сучасному читачеві була ясна, зрозуміла причина його” [2, 51]. Розповідь будує на при-
кладі рідного села Новосілки, говорить про те, що сам пережив, що сам бачив. Він оче-



295

видець. Він свідок. Передбачаючи, що можуть сказати, що це спогади дитячі, Володимир 
Малик згадує, що йому тоді йшов 12-й рік, він ходив до п’ятого класу, „був відмінником, 
писав вірші, мріяв стати поетом, багато читав, слідкував за київською та московською 
пресою, самотужки сконструював детекторний приймач і слухав радіо. Словом, я був на 
свій вік досить розвиненим підлітком, піонером” [2, 51]. Далі автору видається необхід-
ним і переконливими для читача подати факти, які вели до голоду, і він наводить їх знову 
ж таки на прикладі свого села:  1. про першу заповідь держави – хлібозаготівлю (план був 
такий, що забрано з колгоспів було практично все, лишився лише посівматеріал). План 
хлібозаготівель колгоспники виконали в серпні 1932 року. На зароблені трудодні отрима-
ли всього по 300 грамів зерна. (Наступного дня Володимирів батько повіз його змолоти 
на борошно; а коли вибирали зерно в селян уже в рахунок зустрічного плану, та борошно, 
на щастя, в них не взяли, що й порятувало сім’ю). 2. Лозунг про виконання зустрічного 
плану хлібозаготівлі, за яким хлібороби добровільно-примусово повинні були здати ще 
один план хліба. І повезли зерно в район. Але постала проблема, а що ж сіяти? Володи-
мир Малик описує довгі валки, які тяглися в район під лозунгами на червоному полотни-
щі „Зустрічний план – виконаємо”.  3. Незабаром прийшла з району нова депеша головам 
колгоспів і сільрад про другий зустрічний план. Але брати вже не було чого, і правління 
колгоспу заспокоїлося: „Думали – обійдеться. Мовляв, на нема і суду нема” [2, 51]. Але 
з Бишева приїхав уповноважений – начальник міліції і сказав коротко „Треба взяти хліб. 
(...) Забрати приховане у куркуля, підкуркульника, в одноосібника! Організуємо бригади, 
візьмемо щупи, бо хліб може бути закопаний! Треба викачати все, що можна!” (...) А що 
куркулів, підкуркульників та одноосібників у селі вже майже не було, то заходили до 
всіх підряд” [2, 51]. Аналогічна методика вибирання зерна й усього їстівного в 30-ті роки 
була по всій Україні, що зафіксовано в свідченнях очевидців, художньо трансформовано 
в творах письменників, побудованих на розповідях тих, хто зазнав трагедії голодомору.

Володимир Малик оповідає, як люди шукали вихід, щоб вижити: „багатьох поряту-
вали наші ліси, річки, луги, хто був меткіший, назбирав жолудів, горіхів, намаринував 
опеньок...Навесні ловили рибу, видирали пташині гнізда. (...)  гірке коричневе борошно 
з жолудів мати підмішувала в товч для свині, тепер же – в тісто для млинців. Були вони 
темні, гіркуваті, але як виручали нас у лиху годину!” [3].

„Ще в той старшний рік я помітив, що найдужче від голоду постраждали багатодітні 
сім’ї” [3]. Маня була однією з представниць із багатодітної сім’ї. Автор пише, що з Ма-
нею (8 чи 9 років) та її старшенькою сестричкою Нюською (12 років) вони часто гуляли 
на вулиці, Маня голодна заходила до них, і мама, що могла, давала голодній дитині. Кар-
тини дитячої солідарності зворушливі. В спогаді вони написані в кращих реалістичних 
традиціях.

Майбутній історик найсильніше враження 1933 року отримав через  переживання 
факту загибелі знайомої людини, такої, як і сам, дитини. І в цих сценах свого спогаду 
він не пожалів читача, як моторошний випадок не пожалів його. Граючись із дітьми у 
піжмурки, вирішив сховатись у кущі бузку на городі в Мані. Коли підбіг і розгорнув 
віти, то побачив, що: „посеред куща, на сухому паліччі, стриміла відрубана голівка Мані. 
Чорні коси – в крові, оченята заплющені. Довкола снують зелені мухи” [4]. Він страшно 
закричав, збіглися люди, а в хаті знайшли матір і старшеньку Манину сестру, які сиділи 
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край столу із збожеволілими очима. Як пише Малик, „в печі, потріскуючи, палахкотів 
вогонь. Я заглянув – і обімлів. Це був ще один страшний для мене удар. Біля вогню стояв 
чавун, а в ньому – варилися повідрубувані дитячі ручки та ніжки, що стирчали аж під 
звід печі” [4].

Уже будучи в шостому класі, тобто восени 1933 року, Володимир „написав оповіда-
ння, в якому змалював голод. Але не в нас, бо вже розумів, що про нас писати не можна, 
а в „нещасній”, „голодній” Туреччині, в Стамбулі”. В спогаді „Маня” автор згадує одну 
зі сцен оповідання: „На одній з вулиць того великого і ніколи не бачено мною міста до-
ведений голодом до напівбожевілля турок порпається в купі кінського помету і визбирує 
неперетравлені зернятка...” [4]. Таким чином у школярському оповіданні Володимир 
відтворив одне з вражень 33-го; про нього пише в спогаді: коли він гнав корову з пасо-
виська, то „на роздоріжжі  побачив сусіда, Андрія Рябовола... (...) Це був сімнадцяти- чи 
вісімнадцятирічний парубок незвичайної сили. Ноги – як стовпи, руки – як довбешки, 
шия – хоч обіддя гни. (...) Але я придивився – босі ноги пухлі, з виразок на підйомах 
сочиться сукровиця, обличчя жовте, брезкле. Сидить він над купою свіжого помету і ви-
збирує з нього неперетравлені зернята. Я скривився. Невже людина може дійти до такого 
стану?”  [3].

Оповідання про голод у Туреччині учителька помістила до шкільного рукописного 
альманаху, згодом Володимир прочитав його в сільбуді перед односельцями. Зрозуміла 
їхня реакція: „люди плакали, хвалили автора”, вони впізнавали своє життя.  
Правда, автор отримав добрий урок за езопову мову: незабаром батька викликали до 
сільради, там погрозили Соловками, бо хоч пише малий, та на Соловки, до білих ведме-
дів загримить батько. А про Соловки тоді вже Володимир знав: „Я (...) вже добре знав і 
про ГПУ, яке кілька літ тому, коли я ще був у першому класі, забрало мого першого вчи-
теля (...) „за СВУ”, чув і про Соловки, і про білих ведмедів. Про все це багато говорилося 
тоді в селі” [5].

В спогаді автор пише про „Торгсини”, тобто „Торговлю с иностранцами”,  що діяли 
в голодні роки, „де за золото можна було купити і борошно, і ковбасу, і шоколад. Тільки, 
де ж те золото у селян? – запитує автор і сам відповідає: – Хіба що виймали у жінок з 
ушей сережки...” [3]. Як свідчать очевидці, в „Торгсинах” золото скуплялося за безцінь, 
голодні, аби вижити, здавали його, не торгуючись.

У спогаді Малик ставить запитання, яке ставлять багато хто, чи знала влада, що 
діялося в Україні, а отже, чи лежить на ній відповідальність за причини й наслідки? 
Письменник наводить самоочевидний факт: „В 1975 році, під час Тижня української лі-
тератури на Полтавщині, мене з групою письмеників (П. Усенко, А. Хорунжий, В. Бере-
зінський, Д. Косарик) послали виступати в південні райони області. Коли ми зійшли на 
станції в Козельщині, Дмитро Косарик, найстарший серед нас раптом сказав: „Ой, який 
пам’ятний мені цей перон! (...) Весною 33-го я звідси, після гостин у матері, мав їхати до 
Херсона. Вийшов на перон – лежить повно людей, мертвих і ще живих. Голодні тягну-
лися до станцій в надії поїхати кудись, знайти шматок хліба. Та дні їхні вже були поліче-
ні... Раптом з півдня підходить блискучий „правительственный” поїзд. (...) відчинилися 
двері розкішного вагона – і появився Молотов. Я не міг помилитися. (...) Він ступив на 
приступець – і зупинився: побачив мертвих і вмираючих, що покотом лежали на землі. 
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Обвів поглядом перон, привокзальну площу – і позадкував назад, у вагон” [4].  Малик 
продовжує Косарикову розповідь: „А коли я приїхав до Херсона – то ахнув: у трюми 
чужоземних кораблів з елеваторів золотими струменями текла добірна пшениця. І це в 
той час, коли одного – двох кораблів досить було б, щоб урятувати від смерті сотні тисяч 
людей!” [4].  Косариків висновок і в той же час і Маликів, що якщо „Молотов бачив голо-
домор на власні очі, то не міг він, голова Уряду, приховати трагедію власного народу від 
„вождя і генія всього людства!” [4].  Цим фактом автор сповіді викриває міфологему про 
те, що верхівка влади не знала про справжній стан речей в Україні. Знала, і сьогодні цей 
факт уже не викликає сумніву.

Як бачимо, в спогаді очевидця Володимир Малик заклав набагато більше, ніж осо-
бисті враження моторошної дійсності в його рідному селі. Це й авторські узагальнення 
людської екзистенції, спостереження інших, це погляд з відстані років – виважений, роз-
судливий: „Не хочу зараз обвинувачувати нікого. Історія вже давно назвала винуватців 
трагедії. (...) Хочу одного – щоб ніколи більше не повторилося те лихо на нашій щедрій 
землі...”  [5].  

Але враження озивалися в різних творах письменника. 
В передньому слові до книги „Червона троянда” Богдан Чайковський пише історію 

написання Володимиром Маликом віршованої казки-легенди „Журавлі-журавлики”: 
„Одного сонячного травневого дня з села Новосілок, що на Бишівщині, їхав путівцем на 
велосипеді молодий чоловік. Він поспішав у сусіднє село до школи, де вчителював...” [6 
: 6]. А далі буде зустріч із хлопчиком, який щипав щавлик. Творче асоціативне мислення 
письменника трансформує цей образ в образ журавлика. В книзі, надрукованій 1970 р. 
Богдан Чайковський не міг точніше сказати, який це був час, чому хлопчик щипав щав-
лик. І от у книзі Івана Козюри та Валерія Козюри „Володимир Малик: життя і творчість”, 
надрукованій 2003 р. цей час конкретизується: „Спекотного травневого дня 1947 року, 
який після безсніжної, морозної зими не віщував нічого доброго селянському серцю, з 
села Новосілки, що в Макаріївському районі на Київщині, виїхав велосипедом молодий 
чоловік. Шлях лежав у сусіднє село, до школи, де він учителював” [7 : 12]. Отже, це була 
голодна весна 1947 року, а Володимр Малик їхав велосипедом у Ясногородську школу. 
Побачив хлопчика над яром, що дивився сумно в долину і жував щавлик. Прикметно, 
що саме художня трансформація голодної дитини в журавлика була першим публічним 
представленням письменника книгою, а саме 1957 року. Реальна ситуація голодного 
1947 року зреалізувалася в екзистенційне осмислення життєвих реалій у жанрі казки-
легенди з часу татарсько-турецьких набігів, в образах-символах звільнення від неволі, 
мужніх вчинках; символічно, що звільнення в творі пов’язане з молодими персонажами.  
Напевно, після оповідання 1933 року в шкільному віці про голод у Туреччині казка-ле-
генда „Журавлі-журавлики” була другим твором, що містив елементи езопової мови, але 
набагато глибше закодованої.

Перший прозовий твір письменника – повість „Чорний екватор” (1960). В ній ідеться 
про повстання народу Кенії проти англійських колонізаторів. Дія твору відбувається в 
далекій від України часопросторовій системі координат, але його спрямування, безпере-
чно, має узагальнюючий характер, проектуються на реалії України. Потім будуть інші 
твори, що стануть знаковими в його творчій долі: „Посол Урус-шайтана” (1968), „Фірман 
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султана” (1968), „Чорний вершник” (1976), „Шовковий шнурок” (1977), які разом скла-
дуть тетралогію „Таємний посол” і будуть перекладені на багато мов світу, міститимуть 
багато підтекстів, нестимуть актуальні на всі часи думки, уроки, настанови, хоч розпо-
відатимуть про ХVII століття. 

Як літописцю „Повісті врем’яних літ” чи авторові „Слова о полку Ігоревім”, Мали-
кові боліли історичні помилки. В щоденнику він зафіксував: „Як же не пощастило нам з 
нашою історією. В першу чергу через князівські міжусобиці, а по-друге, через Батиєву 
навалу та наше геополітичне становище у відкритих всім вітрам степових просторах. 
Та й на вождів нам не пощастило...” [7 : 51].  Тому невипадковими темами творів є такі, 
що подають уроки помилок і поразок, а водночас і мужності та звитяги: князівські між-
усобиці і невдалий похід новгород-сіверського князя Ігоря на половців у романах „Князь 
„Кий” (1982) та „Черлені щити” (1985); трагедія, спричинена ордою Батия і боротьба з 
нею в  романі „Горить свіча” (1992), доба в Україні Катерини ІІ в романі „Чумацький 
шлях”  (1993). Як слушно зазначає  В. Козюра, історик і літератор, „саме в такі історичні 
часи доля випробовує націю на злам...” [7 : 51].

Розуміємо, що образи гіркого безхліб’я автор черпав із пережитого в ХХ ст. й ху-
дожньо трансформував у давні часові виміри. Як-от, наприклад, у романі „Чумацький 
шлях” Катря з недолі йде на гіркий наймитський хліб, бо „нічого їсти і в хаті нічим 
протопити...” [1 : 4]; утікачі з полону в татаро-монгольську добу в романі „Горить свіча” 
виживають, і їхній досвід виживання нагадує розповіді очевидців з голодних літ ХХ ст. 
: „Добриня мовчки попростував у туманний ранковий степ. Та не відійшов і на сотню 
кроків, як раптом побачив на витолоченій траві залишки розчленованої на шматки кін-
ської туші. Кращі шматки м’яса були кимось вирізані і забрані, але залишилися голова, 
ноги та тельбухи. Зверху лежало велике блідо-рожеве серце...” [1 : 391]. Чи такий при-
клад: „Харчувалися переважно дичиною і рибою, якою аж кишіли довколишні степи, гаї, 
байраки, ріки та озера [1 : 414]. А хто повертався до зруйнованого ординцями Києва, „а 
таких небагато, той волів жити на Подолі. Поряд ліси, луги, Дніпро, а в них – дичина, 
риба. Є чим прогодуватися...” [1: 424].

Про причини поразок, хто в них винен, говорять прості челядники в романі „Горить 
свіча”:  „Князі! Князі винні! Одні вони! Не вміли, не хотіли, свою шкуру рятували – по-
втікали аж у Польщу або в Литву! І на Калці не дійшли згоди, і нині не об’єдналися! 
Коли б мав силу, то зібрав би їх усіх докупи, зв’язав би жужмом однією вірьовкою – та й 
шубовснув у Дніпро! Бо одно лихо від них!..” [1 : 426]. З історичної минувшини говорить 
автор віще й глибоко символічне слово, яке актуальне й нині: „Отже, народ правильно 
розібрався з тим, що сталося, глибоко розуміє, що не велика сила Батиєва, хоч вона і 
справді велика, а князівський розбрат і нерозум, честолюбство і скнарість поділили мо-
гутню країну на князіства, уділи, вотчини, не дозволили купно стати проти страшного 
ворога і призвели всіх до загибелі” [1 : 426]. Узагальнюючі слова проектуються на всі 
найбільші поразки, в тому числі й у ХХ ст. 

В останньому інтерв’ю, даному газеті „Зоря Полтавщини” від 1 липня 1998 р. на за-
питання журналістки Лідії Віцені Володимир Малик про те, що пише, відповів: „Поки 
були сили, задумав роман про наше криваве, страшне 20-те століття, але встиг написа-
ти лише першу книжку і розпочати другу... А тепер обсідають  хвороби, гаснуть сили, 
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опускаються руки...” [7, 153]. Отже, пишучи про далекі історичні епохи, автор мав намір 
написати вже не езоповою мовою, а правдивою прямою про „криваве, страшне  20-те 
століття”. Вочевидь, там планувалося багато сказати про те, що в історичних романах 
мовилося між рядками, інакомовно, про що частково в стилі мемуаристики оповілося в 
спогаді-сповіді „Маня”. Час незалежної України вже працював для такого авторського 
одкровення, але життя людське, на жаль, не безмежне. Тому знаковими для нас також 
є і такі слова Володимира Малика з останнього інтерв’ю: „Раджу всім: працюйте, поки 
бурхає серце у грудях, думка думку наздоганяє в голові, очі блищать бадьорістю, бо коли 
закриється книга життя, то вже пізній час для творчості. Встигнути б переглянути напи-
сане і поправити якесь неточне чи недолуге слово або речення...” [7 : 153].

Отже, проза Володимира Малика – письменника і педагога – потребує уважного про-
читання, дешифрування його закодованих смислів, осмислення екзистенційного автор-
ського світоуявлення і художнього відтворення. Цей напрям у дослідженні спадщини 
письменника мало вивчений і тому перспективний.
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Шмараков Р.Л.
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СтихотворЕниЕ м.н. муравЬЕва «БогинЕ нЕвЫ» 
и одичЕСКаЯ традиЦиЯ

Стаття присвячена дослідженню жанрової природи вірша М.М. Муравйова  
«Богине Невы». Аналіз одного одичного топосу («бог, що їде по воді») демонструє 
складні взаємини між легкою поезією та традицією урочистої оди з її базовими есте-
тичними настановами.

Ключові слова: ода, топос, риторика, реінтерпретація, високе.
Статья посвящена исследованию жанровой природы стихотворения М.Н. Муравьева 

«Богине Невы». Анализ одного одического топоса («бог, едущий по воде») показывает 
сложные взаимоотношения легкой поэзии с традицией торжественной оды и ее 
базовыми эстетическими установками.

 Ключевые слова: ода, топос, реинтерпретация, риторика, возвышенное. 
The article is devoted to generic nature of the poem “To Goddess of Neva” by  

M.N. Muravyov. Analysis of one panegyrical topos ("god driving on the water surface") 
demonstrates the complicated relations between so-called poesie fugitive and the tradition of 
the solemn ode with its aesthetic implications. 

Key words: ode, topos, reinterpretation, rhetoric, sublime 

В 1797 г., во 2-й книге «Аонид», было опубликовано стихотворение М.Н. Муравьева 
«Богине Невы». Прославленное пушкинской цитатой в 9-м приме чании к «Онегину», 
это стихотворение считается одним из лучших в «легкой поэзии» Муравьева, но разра-
ботка в нем одических тем ставит вопрос о соотношении «Богине Невы» с торжествен-
ной одой.

В первой половине текста одические образы трансформированы, но не безусловно 
отвергнуты; когда же одическая тема появляется в финале «Богини Невы», она демон-
стративно денонсируется: мы имеем в виду образ колесницы божества в XI строфе: 
«Быстрой бегом колесницы Ты не давишь гладких вод, И сирены вкруг царицы Поспе-
шают в хоровод».

В данной статье мы намерены проанализировать этот жест стилистического отказа 
на фоне топики торжественной оды.

Начнем издалека – с цикла «Эми лие вых писем» Му равь ева. Письмо от 1 августа (ко-
торое, поскольку существен ная его часть посвя щена оценке Верги лия, мы далее будем 
называть «вергилиевским»), открыва ется так: 

«Прекрасное лето наше становится прохладнее и синева небесная чаще по крывается 
летающими об лаками. Но вместо того зрелище полей развер зает сердце к восхититель-
нейшим чувствованиям. Сколь далеко простира ется зре ние – повсюду холмы, долины 
покрываются желтою жатвою, кото рая иногда спокойна, недвижима; иногда, повинуяся 
дыханию ветра, волну ется, как про странное золотое море» [1: 162]. 
©  Шмараков Р.Л., 2011
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Уме стно задаться во просом, чем мотивировано подобное пейзажное начало для 
письма, преимуще ственно трактующего о Вергилии. Для ответа обратимся к письму от 
17 июня из того же цикла, содержащему описание грозы.

«<…> Третьего дня, какое зрелище! тучи грозныя, мрачныя, чреватыя дож дем и гро-
мом, похитили у нас свет солнца среди полудни. Угрюмое молчание распространилося 
повсюду. Люди, животныя сокрылися. Везде пространное уединение. Боязливое ожида-
ние содержало всех в сомнении. Предшествен ник бури, вихрь пробежал по мрачному 
небу. Вдруг грянул и раздался пер вой удар грома и блеснула молния. Я старался овладеть 
естественным стра хом, чтоб удивляться величеству природы и последовать за постепен-
ными пере менами картины. Я не знаю, каким образом чувствование опасности гра ни чит 
в душе человека с величественными понятиями. Тотчас картины Го ме ровы невольным 
образом наполнили воображение мое. Я повторял громко сии стихи, в которых он опи-
сывает богов, исходящих на сражение.

Ужасно возгремел отец богов и смертных
С превыспренних; Нептун неизмериму землю
И гор высокие верьхи восколебал;

Во основаниях вострепетала Ида
И с нею град Троян и Гречески суда!
И Царь теней, Плутон ужасся в преисподней
И с трона воспрянул и возопил, страшася,
Чтобы Нептун земли заклепов не расторг
И взору не открыл и смертных и безсмертных
Его владычества печальна, безотрадна
И ненавистнаго богам и человекам! 

Между тем сильной дождь про лился и покрыл жажду щую землю. <…> Тьма, глубо-
кая тьма, легла на землю, такая же, думаю, какая покрыла внезапу воинства Греческое 
и Троян ское, ко гда раздраженный Аиакс произнес сие дерз новенное моление к Зевесу:

Избавь, отец богов, избавь ты нас от мглы!
Расторгни мрак очей! пошли дневный нам свет!
И, если губишь нас, при свете дай погибнуть!

К вечеру ве личественное зрелище уступило место при ятному. <…> Яр кими цвета-
ми отра зилась радуга на висящих в воз духе ка пельках. Мне показа лося, что по словам 
Гомера:

Посланница богов, имуща скорость ветра,
Ирида снисходит по ней, посланная с Олимпа к какому нибудь любви дос той ному 

смертному, может быть к тебе, чтоб возбудить от лености и припом нить, что у тебя есть 
приятель в деревне, который нетерпеливо ожидает пи сем твоих» [1: 148–151]. 

Этот фрагмент, в свое время проанализированный А.Н. Егуновым [2: 103–104], со-
держит три гоме ровские цитаты в переводе Муравьева: Il.XX, 56–65 (битва бо гов), XVII, 
645–647 (речь Аякса), VIII, 409 или XI, 195 (Ирида). Первые две – из находя щихся в IX 
главе трактата Псевдо-Лонгина «О возвы шенном» (в переводе Буало это VII глава, «De 
la sublimité dans les pensées»). Строка об Ириде вхо дит у Муравьева в опи сание того, как 
«к вечеру ве личе ствен ное зрелище усту пило место приятному» и, следственно, не может 
входить в число тех, что взяты из Лонгина.
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В IX главе Лонгина шесть гоме ровских цитат (в том числе две контамини рован ные). 
Помимо использованных Муравьевым, Лонгин приводит, как при мер возвышенного 
изображе ния божественного величия, «Илиаду», V, 770–772: «Сколько пространства 
воздушного муж обымает очами, Сидя на холме подзорном и смотря на мрачное море, 
Столько прядают разом богов гордовыйные кони»; как пример изображения бога непо-
рочным, ве ликим и непобедимым, – кон та минированную цитату («Илиада», XIII, 18, 19, 
27–30): «…Задрожали дубравы и горы, Ида, и град Илион, и суда меднобронных данаев 
Вкруг под сто пами священными в гневе идущего бога. Коней погнал по волнам, и взы-
грали страшилища бездны, Вкруг из пучин заскакали киты, узнавая владыку; Радуясь 
море под ним расстилалось, а гордые кони Бурно летели» и, как пример аналогичного 
сознания божественного могущества, биб лей скую цитату (Быт.1:3).

Что касается «поезда бога по воде», то после Гомера («Илиада», XIII, 23–31; «Одис-
сея», V, 380) этот мотив широко разрабатывается: Вергилий, «Георгики», IV, 387–389; 
«Энеида», I, 147, 154–156; V, 816–826; Стаций, «Фиваида», II, 45–46, V, 706–708; «Ахил-
леида», I, 52–60; Клавдиан, «Панегирик на III консульство Гонория», 197–200 (здесь же 
способность бежать по вершинам колосьев, см. ниже), и пр. По сей дон подарил Пелопу 
крылатую колесницу, осей которой не касалась влага, когда она неслась по поверхности 
моря (Аполлодор, «Эпитома», II, 3); ср. способность Евфема, сына Посейдона, бежать 
по воде (Аполлоний Родосский, «Аргонавтика», I, 180). Трактовка образа бога, едущего 
по водной глади, как возвышенного ос та валась актуальной для В.К. Кю хельбекера: «В 
своей слав ной картине, из вестной под на званием “Quos ego!”, Ру бенс доказал, что, если 
ему и на всегда осталось чуждым прелестное, он мог постиг нуть и создать не что высо-
кое. Точно таким я и во об ражал себе Нептуна, когда читал Виргилия, ко гда видел, как он 
одним словом успо каи вает море и укро щает буйных слуг Эо ловых. Сей гнев ный, но в 
самом гневе величе ственный ис по лин, точно бог, точно Кронион пу чин, брат царя бо гов: 
его власы летят, его лицо в движении, но стан спокоен и тих, будто утес по среди валов, 
и он легко скользит в рако винной колеснице по по верхности вод, которые улега ются под 
его мощными конями» [3: 19–20].

В середине XVIII в. лонгиновский набор гомеровских цитат обновлен Э. Берком в 
«Философском исследовании о происхождении наших идей возвышенного и прекрас-
ного». Ч.II, разд.6: «Отрицательные состояния. – Все общие отрица тель ные состояния 
(privations), харак теризующиеся отсутствием позитивного на чала, – пустота, темнота, 
одиночество и молчание – величественны, по тому что все они вызывают страх. С каким 
пылом воображения и вместе с тем с ка кой суровостью рассудка собрал Вергилий все 
эти явления там, где, как он знает, должны со единиться все образы, преисполненные 
громадного величия, – у входа в Ад! Прежде чем раскрыть тайны великой бездны, он, 
кажется, испы тывает священный страх и отступает, пораженный сме лостью своего за-
мысла»; далее цитируется «Энеида», VI, 264–269 [4: 101]. Упомянув в описании грозы 
практически все privations, названные Берком, Муравьев венчает их от сылкой к эпиче-
скому образу Ада, сменив лишь одного образцового эпика на другого. В части IV, разд.14 
(«Рассмотре ние мнения Локка относительно Тем ноты»), развивая мысль о связи темно-
ты со страхом, Берк цитирует речь Аякса [4: 167], цитированную Лонгином и переведен-
ную Муравьевым.
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Фраза, за которой в «грозовом письме» следуют «картины Гомеровы», – «чувство-
вание опасности гра ничит в душе человека с величест венными поня тиями» – отсыла-
ет к Берку. Стоит заметить, что и ее на чало, «Я не знаю, ка ким образом», может быть 
эстетически маркирован ным, коррелируя с термином je ne sçai quoi ‘я не знаю что’, ши-
роко распростра ненным в эстетических сочинениях XVII–XVIII вв. и означающим, по 
выражению А.В. Михайлова, «некий “иррациональный” оста ток, обнаруживающийся, 
когда произведение искусства проанализировано со гласно правилам и разъято на части» 
[5: 524–525]. Соотносясь обычно с понятием преле стного, grace [6: 108–109, 207–208, 
210–211] и в этой связи по являясь и в трактате Берка [5: 146], вы ражение «je ne sçai quoi» 
может, однако, притягиваться и к категории воз вышенного, колеб лясь, так сказать, между 
«неизъяснимой преле стью» и «не изъяснимым вели чием». В связи с величественным «je 
ne sçai quoi» находим у Буало. В той же IX (VII) главе Лонгинова трактата, где говорится 
о молчащем Аяксе, встреченном в преисподней Одиссеем, похвала, воздаваемая автором 
искусству Гомера, в переводе Буало вы глядит так: «Ибо это молчание содержит нечто 
более величественное, нежели все, что он мог бы сказать (Car ce silence a je ne sçai quoy 
de plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire)» ([7: 351], курсив наш; об этом пассаже Буало: 
[8: 54–56]). Если признать эстетическую релевантность этого выражения у Муравьева, 
следует отметить и произведенную им трансформацию: эс тетически маркированной 
оказыва ется связь идей опасного и величественного.

Таким образом, то, что делает Муравьев в «грозовом» письме с помощью гомеров-
ских ци тат, – это не «мифологизация» и не «персонификация» при роды, а комментарий 
к ее эстетической релевантности.

Вернемся к «вергилиевскому» письму.
Как можно видеть, оно содержит аллюзию на те гомеровские строки из V песни 

«Илиады», которые цитиру ются у Лонгина («сколько хва тает взора…» и сравнение поля 
с морем). Эта аллюзия – сигнал о принадлежности текста к «высокому». А «высокое» в 
со единении с сельской тематикой – это, по Му равьеву, именно то, что делает Вер гилий 
в «Георгиках» (в том же «вергилиевском» письме: «В самом деле не можно вообразить 
себе без особ ливаго почте ния творца столь величе ствен наго, каков Виргилий, нисходя-
щаго к простым подробностям сельской жизни. Никогда земледелие не было возвели-
чено дос тойнейшим образом» [1: 163]), а также то, чего сам Муравьев вслед Вергилию 
добивается в «Роще».

К этому следует добавить, что помимо сверхъестественной способности пе редви-
гаться по воде существует ее counterpart, спо собность бежать по вер шинам колосьев 
(способ ность скакать по воде и вершинам ко лосьев у Гомера приписана рож ден ным от 
Борея ко ням Эрихтония: «Илиада», XX, 226 слл.; у Овидия она упоминается в связи со 
сверхъестественной быстротой Аталанты и Гиппомена: «Метаморфозы», X, 654 sq.; у 
Вергилия она придана Камилле: «Энеида», VII, 808–811; анализ функ ций этого мотива: 
[9: 44ff.]), – это до полнительная связь «бо жест венного поезда» (и, следо вательно, «высо-
кого») с сель ской тематикой. 

Наконец, к двум цитированным текстам из «Эмилиевых писем» необходимо присово-
купить финальные строфы «Богини Невы». В них то, что связано с ко лесницей, заклю-
чает очевидную двусмысленность. «Быстрой бегом ко лесницы Ты не давишь гладких 
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вод» – значит ли это, что колесницы вовсе нет или что она так быстра, что не давит вод? 
Верный вывод можно сделать, сопоставляя эти строки с написанным в том же 1794 г. 
стихо творением И.И. Дмит риева «К Волге»: «А там сирен пернатых хоры, Под тень ку-
сточков уклонясь, Про странство пеньем ог лашали – И два сайгака им вни мали С крутых 
стремнин, не шеве лясь» [10: 88]. Дмитриев считает возможным «сирен» ставить ря дом с 
«сайгаками», в то время как метод Му равьева – ни чего неантикизирован ного, показ толь-
ко тех явле ний, которые мо гут быть символизированы при по мощи ан тичной атрибу тики 
(дело не в анти кизации как таковой, а в единстве эстетического впечатле ния). Птиц мож-
но воспри нять как сирен, а колеснице бо гини ничто в реаль ном плане не со ответ ствует. 
Кроме того, и образ хоровода сирен, вьющегося вокруг богини, и ста тичная поза созер-
цающего богиню поэта исключают быструю езду. Стало быть, «колесницы нет». 

Что амфиболия, отмеченная нами у Муравьева, вполне реальна, свидетельствует Ко-
стров в «Еклоге три грации на день рождения Великия Княжны Александры Павловны»: 
«Уже Нева стремясь отличной быстротою, И ток свой сочетав со финской глубиною Ли-
ется в Белт, неся всевожделенну весть, Да воздадут моря рожденной должну честь. <…> 
И се к почтению Княжны Порфирородной, Со Амфитридою царь бездны многоводной, 
Три краты помаав (sic!) трезубцем золотым, И запретя войну иметь волнам седым, Как 
будто в сретенье небесных звезд Царице, Несется по воде в жемчужной колеснице. Пред 
ним, и вкруг его, имея светлый вид, Прекрасный лик спешит любезных Нереид. И кони 
гордые тряся волнистой гривой, Младой Княжне дают повсюду зрак щастливой. Делфи-
на на хребте седящий полубог Любезный Палемон в зеленый трубит рог. Под тяжестию 
их не стонут влажны своды, И тихо зыблются колеблемыя воды. Так лебедь в езере со 
легкостью пловет, Так ласковый Зефир ему стремяся в след, Подъемлет пух его, и нежит 
и лобзает, Сжимает скромностью, обратно распускает, И наконец во мзду полета своего 
Стремится опочить под крыльями его» [11: 103–104]. «Под тяжестию их не стонут влаж-
ны своды» имеет смысл, прямо противоположный тому, что у Муравьева.

Понятно, однако, что можно было описать много такого, чего богиня не делает, и 
если Муравьев взял все же образ по езда, то для него была значимой возмож ность оттол-
кнуться от некоторой традиции, связанной с этим топосом. 

Почему Муравьев декларированно отказывается от этого топоса? 
Можно полагать, потому, что с ним связаны две эстетические кате го рии:
1) высокость. Отказ от изображе ния, ориентирован ного на этот гомеровский топос, 

есть отказ от возвышенного (которое, между прочим, мыс лится как существенное свой-
ство оды). Отсюда и характер восторга не одиче ский (разверзающиеся небеса в оде – и 
вдохновенное тайнозрение, про ницание в сокровенную жизнь природы у Му равьева), и 
по мещен он не в «одической» первой половине стихотворения (не мотивирует дальней-
шую картину, а явля ется впечатлением от предшествующей). Муравьев, выведя «вос-
торженного пиита», словно намеренно пренебрегает самой внутренней формой слова 
«восторг», многократно эксплицированной в торжественной оде: слово, обозначаю-
щее резкий подъем вверх (ср. обыгрывающий эту семантику зачин «Хотинской оды» 
Ломоносова), у Муравьева появляется в связи с воззрением поэта вниз, в глубь реки, 
из которой восходит божество. Эта камерная ха рактеристика вос торга, связанного не с 
государственным образом Невы, а с являющейся sans façon «благосклонной богиней», 
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эли минирует опи са ние божественной ко лесницы, как слишком воз вы шенное и офици-
альное.

2) живописность. В русской поэзии этого периода описание «поезда бога» появля-
ется неодно кратно. Его можно найти в «Душеньке» Богдановича (поезд Венеры и па-
родийное описание езды Душеньки на щуке), у Дмитриева-Ма монова в стихотворном 
переложении из того же Лафон тена, у Петрова в переводе I песни «Энеиды», у Хераскова 
в X песни «Россияды», у Майкова в оде на Чесменскую победу и в «Суде Паридовом» 
[12: 211, 326], и пр. Поэзия еще мыс лилась как «говорящая живопись», и нормальным 
комплимен том для поэта было сравнение его с живопис цем, как у Муравьева в стихо-
творении «К И.Ф. Богда но вичу» (1782): «Любезный человек и живописец граций, Скажи 
мне, кто тебя учил, Албан или Гора ций, – Когда ты живопись с поэзиею слил…» (ср. 
также стих. «Сила гения» и замечания о живописных речениях Вергилия: [1: 164]). Важ-
но здесь и упоминание именно Горация, которому живописность поэзии обязана своим 
теоретическим основанием – афоризмом «ut pictura poesis erit» [13: 176 слл.]. По поводу 
«поезда бога» и сам Богданович делает отсылку к живописи: «И в раковину сев, как пи-
шут на картинах, Пусти лась по водам на двух больших Дельфинах» [14: 52], а Держа-
вин в «Рассуждении о лирической поэзии или об оде» приводит свою оду «Шест вие по 
Волхову Российской Амфитриты» как пример «разнообразия в карти нах» [15: 298–299].

Знаменательно, что Муравьев имеет дело с аллегорией реки, которая пред ставляет 
благодатный материал для поэтического изображения («согласно пра вилам аллегории, 
равнозна чащим для поэзии и скульптуры»: [13: 180]), но, введя алле горию, «живопис-
ностью» не пользуется и даже один топос, с ней связанный, прямо отвергает. Стоит от-
метить отсутствие цвето вых эпитетов в этом пассаже у Муравьева (ср. эту сцену, напр., у 
Дмит риева-Мамонова). Видимо, можно сказать, что музы кальность и эмо циональ ность 
лирики Муравьева, о которых много гово рилось в науке, про тивопо ложны не столько ло-
гической последователь ности в строе нии текста, сколько его живописности. Дескрип-
тивный пафос античной поэзии, при всей авторитетности ее, должен был отступить, по-
скольку его работа носила бы слишком пластический, слишком внешне-определитель-
ный характер для поэта, занятого сферой субъ ективного.

Муравьев, который «любит начинать с при роды» [16: 496], все же назвал свою 
Музу «мыслящей». Его Природа интеллигентная, и если у него появляется пейзаж, то 
это пейзаж, риторически заин тересованный: на этом этапе риторика (Лонгин), реинтер-
претированная эстетической мыслью XVII–XVIII вв., еще носительница и кодификатор 
эстетических и нравственных ценностей, и к ней обращаются, когда хотят закрепить за 
явлением статус вы сокого.
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ниЦШЕанСКиЕ мотивЫ в романЕ андрЕ жида «иммораЛиСт»

У статті порушуються деякі аспекти впливу філософії Ф. Ніцше на творчість  
А. Жіда, які відображені у романі «Іммораліст». Відзначений діалог А. Жіда з німецьким 
філософом, який проявляється через аналіз  жанрової мови, системи конфліктів та сим-
воліко-метафоричної образності. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты влияния философии Ф. Ницше на 

творчество А.Жида, которые отображены в романе «Имморалист». Выделен особо 
диалог А. Жида с немецким философом, который прослеживается сквозь призму ана-
лиза жанрового языка, системы конфликтов и символико-метафорической образности.
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The article touches upon the aspect of influence of Nietzsche’s philosophy on creation of  

A. Gide which is explicit in the novel «Immoralist». It also focuses on the dialogue between  
A. Gide and German philosopher, which is shown through the analysis of genre language, 
system conflicts, symbolical and metaphorical imagery.

Key words: immoralism, symbol, morality, liberty.
©  Коваль Н.Б., 2011



307

Вопрос о влиянии Ницше на творчество А. Жида неоднократно затрагивался иссле-
дователями литературоведами, но  выражался чаще всего в форме отдельных замечаний 
или небольших работ, посвященных частным вопросам (в работах З. И. Кирнозе, А. И. 
Владимировой, Т. Мотылевой, Ю. А. Милешина).

Философия Ницше привлекала внимание А. Жид своей противоречивостью и двой-
ственностью, она притягивала и отталкивала: «Влияние Ницше на меня? …Я писал Им-
моралиста, когда я его открыл. Кто скажет, до какой степени он меня  беспокоил?» [1: 
99]. Андре Жид ставит вопросы, связанные с этическими нормами: правомерно ли суще-
ствование морали в мире, где «Бог умер», есть ли место в этом мире «сверхчеловеку»? В 
мире, где «Бог умер» А. Жид воспроизводит различные грани мироощущения главного 
героя. 

Идея смерти Бога, заявленная в известной работе «Так говорил Заратустра» (1883–
1892), занимает особое место в творчестве Ф. Ницше. Здесь воплощается тот «пессими-
стический настрой», который окрашивает духовные искания  переломного века, который 
определяет кризис эпохи. Ф. Ницше пытается встать «над моралью», провозглашая себя  
«первым имморалистом»: «в моем слове имморалист заключаются два отрицания. Я от-
рицаю, во-первых, тип человека, который до сих пор считался самым высоким, - добрых, 
доброжелательных, благодетельных - я отрицаю; во-вторых, тот род морали, который, 
как мораль сама по себе, достиг значения и господства, - мораль decadence, говоря осяза-
тельнее, христианскую мораль» [2: 762].

Замысел заглавия «Имморалист», ассоциативно связанный с творчеством Ф. Ницше 
формирует своеобразный диалог, что является существенным для понимания глубинно-
го смысла романа.

В романе можно выделить несколько уровней восприятия. В первую очередь, это бы-
товой уровень: описывается история молодого человека Мишеля, который пережил тя-
желую болезнь, туберкулез. После выздоровления меняется его мировоззрение, которое 
подспудно приводит к смерти его жены Марселины. На фоне бытовой истории постепен-
но проявляется философский, символический уровни, которые играют существенную 
роль в понимании идейного смысла романа.

«Имморалист» открывается эпиграфом из Ветхого Завета «Славлю тебя, Господи, 
что создал меня творением, таким восхитительным» [3: 227], который формирует свое-
образный парадокс. Заглавие, заимствованное у Ницше, официально признающего себя 
антирелигиозным деятелем, критикующий христианство и эпиграф из Святого Писания 
входят в поле семантического несоответствия.  Эпиграф приобретает двойной смысл: 
утверждение человеческого богоподобия,   конечного торжества нравственности и знака 
скрытой иронической характеристики героя.

Эпиграф отсылает одновременно и к Библии, и к исповедальной французской тра-
диции. «Исповедь» Августина открывается очень близкими по смыслу словами: «И сла-
вословить Тебя хочет человек, частица созданий Твоих» [4: 469]. «Исповедь» Августи-
на и «Имморалист» состоят из 13 частей. Августин родился в Север. Африке, «новое 
рождение» главного героя Мишеля происходит также в Африке. При внешнем сходстве 
вступления, содержание произведений значительно отличаются. Августин «причислен 
католицизмом к четверице важнейших «учителей Церкви». «От констатации темных 
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«бездн» души Августин пришел к выводу о необходимости божественной благодати, ко-
торая одна может вывести личность из греховной инерции и тем самым «спасти»...» [5: 
18]. Резко выраженная противоположность содержания двух текстов обусловлена эмоци-
ональной направленностью. В «Имморалисте» высокая духовная проблематика станов-
ления личности переводится на уровень обычных людей.

На время основного действия указывает письмо, датированное 30 июлем 189... го-
дом, в котором описанные события произошли три года назад. Приблизительное совпа-
дение с началом написания романа А. Жидом, план которого он вынашивал пять лет. 
Это время, когда уже были опубликованы и переведены на французский язык основные 
труды Ф. Ницше. Когда его основные постулаты о сверхчеловеке, воли к власти (мощи) 
будоражили умы выдающихся деятелей литературы и искусства рубежа ХІХ-ХХ веков. 
Роман вышел только в 1902 году (уже после смерти Ф. Ницше 1900).

Предисловие, письмо друга Мишеля, которые являются «рамкой» его исповеди, фор-
мируют своеобразный «эмоциональный тон» романа. Нравственная проблематика про-
является  с самого начала романа. Первоначально в предисловии, где  автор заявляет 
основную проблематику романа: «Если бы я вздумал выдать эту книгу за обвинительный 
акт против Мишеля, это мне удалось бы не лучше, так как никто не почувствовал ко мне 
благодарности за негодование, которое вызывал к себе мой герой ...» [3: 227]. Затем в 
письме друга Мишеля к своему брату: «Ах, что ты подумаешь о нашем друге. А что я 
сам о нем подумал?.. Просто ли мы осудим его, отрицая, что можно направить к добру 
свойства, которые проявляются во зле?.. Но я боюсь, что в наши дни найдется немало 
людей, способных узнать себя в этом рассказе» [3: 228].  И в то же время отсылает к 
Библии, обращение к брату имеет сходство с началом Евангелия от Луки (обращение к 
Феофилу, Лк., I, 3). Исповедь Мишеля открывается словами: «Я дошел до такого предела 
моей жизни, который я не могу переступить» [3: 231]. Высказывания выстраиваются 
таким образом, чтобы передать «предельную напряженность» и безграничное сомнение 
в правильности выбора главного героя. Описание «извне» переходит к описанию «изну-
три». Надо отметить, что здесь намечается «элемент многоголосия», который будет ярко 
выражен в последующих романах А. Жида (особенно в романе «Фальшивомонетчики» 
(1924)).

Краткая предыстория Мишеля о своей жизни включает детство с пуританским вос-
питанием, его научную деятельность «Исследование о фригийских культах», смерть 
отца, женитьбу на Марселине. Вырванные из общей биографии Мишеля именно самые 
главные на его взгляд эпизоды жизни показывают те предпосылки, которые сыграли не-
маловажную роль в становлении новой теории главного героя. Пуританское воспитание 
в какой-то степени помогло противостоять болезни: «От моего пуританского детства у 
меня сохранилась ненависть ко всякой уступке слабости, я тотчас называл ее малоду-
шием» [3: 235-236]. «Исследование о фригийских культах», которым он занимался, от-
сылает к древнему фригийскому культу богини Кибелы, которая несла в себе «темный, 
необузданный элемент хаоса».

Роман состоит из тринадцати глав, которые включены в три большие части, основ-
ное действие которых сначала происходит в Африке (Бискра, Тунис), затем во Франции 
(Париж, ферма Ля- Мориньер), и снова в Африке (Туггурт). Выбор Африканских стран 
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по-своему оправдан, Франция была колониальной страной. Но в свете дальнейших со-
бытий романа выбор экзотической страны, где еще сохранены природные инстинкты, не 
утрачена связь с природой, приобретает символическое звучание. 

Разрыв с прошлым миром символично представлен через пересечение главного ге-
роя со своей женой Марселиной морской границы, разделяющую Францию и Африку. 
Стихия воды становится переломным  этапом духовного развития главного героя. «Мир 
— море», «воды людского сознания», «цепь рождений и смертей», представляемая в 
виде страшного и жестокого океана, является устойчивой библейской метафорой и то, 
что направление к пустыне также несет библейскую аллюзию, так как пустыня имеет 
обобщенный и иносказательный смысл, обозначая и отделенность от мира, и испытания, 
и утрату связи с Богом. Вписывается в дихотомический ряд Вода – Пустыня.

Происходит движение «вниз» по вертикальной оси: Франция (Марсель) – Африка 
(Эль –Джем, Бискра). По дороге в Бискру Мишель подвергается первым приступам бо-
лезни, позднее, как выявится, это симптомы туберкулеза. Реальная болезнь, туберкулез, 
которая носит роковой характер, трансформируется в мощный символ. События замед-
ляются. Внимание сконцентрировано на африканских городах: Эль –Джем – начало бо-
лезни, Бискра – выздоровление. Происходит смещение акцентов: море - жизнь, пусты-
ня – смерть, но затем пустыня трансформируется в новую (подлинную) жизнь. Болезнь 
становится фактором, в значительной мере формирующим экзистенциальное мироощу-
щение. Приобретается сознательное осмысление значимости жизни, ее приоритета над 
другими человеческими ценностями. 

Вводя героя в экстремальную ситуацию (на грани жизни и смерти),  автор исследу-
ет природные, подсознательные инстинкты. Мишель, охваченный борьбой за выжива-
ние, лишается привычных жизненных критериев и традиционных ценностей. Основной 
целью становиться – выжить любой ценой. Мотивацией к этому стремлению к жизни 
становится кровь арабского  мальчика, который порезал палец: «Ах, как он был здоров! 
Вот во что я (Мишель) влюбился: в его здоровье» [3: 239.]. Собственная кровь Мишеля 
вызывает у него страх перед смертью: «Это была гадкая, почти черная кровь, что-то 
скользкое, отвратительное...» [3: 240]. Эта вытекающая из героя «дурная кровь» – залог 
его будущего перерождения, становления  «нового» существа («nouvel être»). Просве-
чивается внутреннее напряжение, «завуалированная ирония» в процессе перерождения 
обыкновенного человека в «nouvel être» (l’Etre parfait — Бог). С этого момента начина-
ется новый этап в жизни героя. Рождается чувство, которое будет контролировать всю 
дальнейшую жизнь Мишеля. Это стремление к жизни усиливается эмоциональной вы-
разительностью речи героя, которая достигается сменой интонации:  «И вдруг меня ох-
ватило желание, жажда, какое-то более яростное, более настойчивое чувство, чем все, 
до сих пор испытанное мною: жить. Я хочу жить! Я хочу жить! Я стиснул зубы, кулаки, 
весть сосредоточился в безумном, отчаянном порыве к жизни» [3: 240]. 

Герой возвращается к реальной жизни с сознанием, что он «уже не был тем хилым 
трудолюбивым существом, которому подходила его прежняя суровая и ограничительная 
мораль. Это было больше чем выздоровление, это было приобретение, рост жизни, при-
ток более щедрой и горячей крови …» [3: 254 ]. Мишель формирует свою собственную 
программу выздоровления, где отправным пунктом становится пища. Наименьшее про-
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явление препятствий на пути вызывает необузданный гнев Мишеля, который вылива-
ется на Марселину. Проявляются первые симптомы жестокости и эгоизма. А. Жид по-
казывает каким становится человек, приняв схему мира без бога и стремясь этот мир 
перестроить в соответствии с велениями инстинкта и жаждой жизни. Эмоциональным 
эквивалентом этого является озлобление, вспышки гнева, безудержная активность. 

Болезнь приобретает дополнительные коннотации, демонстрируется не только фи-
зическое недомогание, усугубленное неизлечимой болезнью, но и так же нравственные 
трансформациями главного героя. История с кражей ножниц арабским мальчиком Мок-
тиром (при этом Мишель наблюдает за ним через отражение в зеркале и ничего ему 
не говорит) становится сигналом нового мироощущения главного героя, где исчезает 
грань между «добром» и «злом». Здесь неадекватное поведение Моктира открывает от-
сутствие каких-либо моральных сомнений. 

География передвижений главного героя значительно расширяется, как результат 
уже случившихся важнейших событий. Если в Бискре герой выздоравливает, то затем 
подробно не останавливается, однако  фиксирует посещаемые страны и города в первой 
части  Мальта - Сиракузы – Неаполь – Равелло – Соренто – Рим – Флоренция. Происхо-
дит движение «вверх», но вместе с тем и герой осознает тяжесть и невыносимость нако-
пленных знаний, возрастает желание освободиться от этого «груза». Греческая культура 
(Сиракузы) сменяется римской культурой (Неаполь, Равелло). Усиливается страх смерти 
при виде греческих развалин, отдается предпочтение садам, символам растущей жизни.   

Знаковым становится эпизод последней ночи в Бискре перед отъездом в Париж: 
«Было уже поздно; ни шума, ни вздоха; даже воздух казался заснувшим... (...) Я при-
шел в ужас от этого покоя и вдруг меня снова охватило в этой тишине возмущенное, 
утверждающее, отчаянное, трагическое ощущение жизни, страстное почти до боли и 
такое настойчивое, что я крикнул бы, если бы мог кричать, как зверь. (...) я взял книгу 
со своего стола, Библию, и открыл ее наугад; я прочел слова Христа Петру, слова, кото-
рые, увы, мне не суждено было забыть: «Теперь ты сам перепоясываешься и идешь туда, 
куда хочешь идти, но когда ты будешь стар, ты протянешь руки...» [3: 250]. Новый Завет, 
слова Христа Петру, Мишель интерпретирует в соответствии своими новыми убежде-
ниями - это страх перед смертью, немощностью, зависимостью от других. Происходит 
пересечение библейских мотивов с ницшеанской философией. Луна, вой собак, Африка 
– символы, характеризующие темные силы, шаманство, и в то же время не истощаемую 
жажду жизни. Подтверждением этого становится своеобразная инициация Мишеля: тро-
екратное погружение в воду, в расщелине пещеры. Само слово «инициация», в переводе 
с латыни означает «войти внутрь» - т.е. инициация есть вход вовнутрь мудрости. 

Вторая часть открывается возвращением в родовое поместье Ла-Мориньер. Известие 
о том, что Марселина ожидает ребенка, приводит в восторг Мишеля. На ферме сначала 
проявляется стремление править и властвовать, но со временем сменяется увлечением 
сыном управляющего Шарлем (притягивает молодость, энергия, запал). Первые прояв-
ления равнодушия к Марселине. В первой главе встреча с положительными героями. Бо-
каж, который представляет собой типичный образец управляющего поместьем, честно 
и преданно служащего своим хозяевам. Его сын Шарль представлен как тип молодого 
поколения, мечтающий о новых реформах и действенных преобразований в сельском 
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хозяйстве. Мишель проводит все свое время с ним, оставляя Марселину в одиночестве и 
как результат - первые проявления болезни Марселины. 

Во второй  главе Мишель с женой возвращается в Париж. Основные тезисы нового 
мышления он выкладывает  в курсе лекций, которые читает в Париже. После первой 
лекции происходит встреча с Меналком (ассоциативная связь с главным героем романа 
«Яства земные»). Каждая встреча с Меналком становится роковой для семьи Мишеля. 
Первая встреча – ухудшение здоровья Марселины, вторая – смерть ребенка, третья - 
смерть Марселины. 

При первой встрече Меналк возвращает Мишелю украденные ножницы со словами: 
«вы пытались перехитрить друг друга; но в этой игре дети нас всегда обыгрывают». При  
второй встрече вопрос Меналка: «Вы скоро ждете ребенка?» становится судьбоносным. 
Своим ответом Мишель как бы сам разрушает свою семью: «Я тоже по своему росту 
кроил свое счастье! - воскликнул я.- Но я вырос; теперь мое счастье давит меня; иногда 
я почти задыхаюсь в нем!» [3: 287]. Символически окрашенной становится эта встреча 
тем, что Мишель и Меналк пьют вино и закусывают пряниками. Встреча трансформи-
руется в акт причащения. Вино и хлеб, символизирующие кровь и тело Иисуса Христа, 
употребляемые верующими христианами во время церковного обряда причащения, тем 
самым, по учению церкви, они становятся «стелесниками Иисуса Христа», «участника-
ми божеского естества». Символично выбрано и время встречи - Рождественские кани-
кулы. Последний разговор с Меналком приводит Мишеля к подтверждению  его правоты 
в отношении морали. И совсем другим Мишель предстает на ферме в третьей части 
романа. Переход на новую ступень – теперь Мишеля ничего не связывает.

В третьей части события разворачиваются на ферме Ля- Мориньер. Ярко проявляет-
ся влечение к пороку. Мишель знакомится с младшим сыном управляющего Альсидом 
(полная противоположность Шарля): «Я встречался с Альсидом каждый вечер: мы ло-
вили кроликов в большом количестве и даже раз поймали косулю; она была еще полу-
живой... Я не могу вспомнить без ужаса радость, с которой убивал ее Альсид» [3: 299]. 
«Ибо  человек - самое  жестокое  из  всех животных» [6: 469 ]. Знакомство с семейством  
Хертеванов, фамилия которого несет яркую семантическую нагрузку (Heurtevent: heurter 
– грубо нарушать, оскорблять, портить, vent – воздух) занимает Мишеля больше, чем его 
собственная семья. Цепочка описанных событий приводит к выводам, которые вложены 
в уста Шарля: «Надо относиться серьезно к своим обязанностям и отказаться от игры с 
ними... или тогда не надо ничем владеть» [3: 303]. После этого разговора Мишель про-
дает ферму. Дом, как основа благополучия, база для созидания теряет свою значимость 
в системе ценностей Мишеля.

Третья часть трансформируется в зеркальное отражение первой части, но несколько 
искривленное. Болезнь «вселяется» в жену Марселину, повторяется программа путеше-
ствия первой части, но в обратном порядке (Швейцария – Италия – Греция – Тунис). Дви-
жение вниз, и вместе с тем ухудшение состояния здоровья Марселины, и вместо ожида-
емого Мишелем выздоровления приходит смерть. Марселине становится лучше в горной 
«честной» Швейцарии, но при переезде к «низу» Африке ее самочувствие ухудшается. 

Возвращение в Бискру, где повторяется встреча с арабскими детьми, проникнуто еще 
неясно выраженными сомнениями главного героя: «Какая усталость, какие пороки, ка-
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кая лень так обезобразили эти лица, на которых сияла юность? Какая черная работа так 
согнула эти прекрасные тела? Это - полное крушение...» [3: 315] Моктир только вышел 
из тюрьмы. «Ах, быть может, еще не поздно... Не остановиться ли мне? Я искал, я на-
шел то, что составляет мою ценность; это какое-то упорство, влекущее ко злу» [3: 316]. 
Повторяется эпизод перед первым отъездом из Африки в Париж: «Давно взошедшая 
луна заливает теперь всю террасу. Это почти страшный свет. (...) Я узнаю неподвиж-
ность пальм... Какие слова прочел я в тот вечер?.. Ах, да! Слова Христа к Петру: «Теперь 
ты сам препояшешься и пойдешь, куда захочешь...» Куда я иду? Куда я хочу идти? ... »  
[3: 316].

Поставив себе целью создать произведение о сверхчеловеке, А. Жид воплотил в 
«Имморалисте» мироощущение, которое формировалось, обозначил проблемы тревож-
ного переломного времени, его противоречия и его конфликты. В Мишеле раскрывается 
сущность нового героя, с его безудержным желанием жить, которое, однако, его приво-
дит к разочарованию и сомнениям.
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СЮррЕаЛиЗм в СтранЕ СовЕтов

У статті йде мова про сприйняття французького сюрреалізму у Радянському Со-
юзі 1920-30 років; визначається спільне у деклараціях, ідеях, зацікавленнях, художньому 
світобаченні «оберіутів» й сюрреалістів; розкриваються  розбіжності у розумінні аб-
сурду.

Ключові слова: розширене сприйняття реальності, збентеження розуму, опозиція 
масовій свідомості.

В статье речь ведётся о восприятии французского сюрреализма в Советском Союзе 
1920-30 годов; определяется общее в декларациях, идеях, интересах, художественном 
мировосприятии «обэриутов» и сюрреалистов, раскрываются различия в понимании 
абсурда.

Ключевые слова: расширенное понятие о реальности, приведение разума в замеша-
тельство, оппозиция массовому сознанию.

The article talks about the impact of Surrealism in 1920-30 Soviet Union.
 The article defines the general tendendencies in the declarations, the ideas, the interests 

and the artistic world views of “oberiuty” and surrealists. It also discovers differences  in 
understanding of the concept of “The Absurd”.

Key Words: the extended conception of reality, getting the mind into confusion, an 
opposition to collective consciousness.

 Традиционно полагается считать, что Страну Советов сюрреализм миновал, а при-
шёл сюда намного позже, как запоздалый отклик на то, чего уже не существует: «…За-
клание сюрреализма состоялось, и теперь нам остаётся не восполнять его пропущен-
ные страницы, а разве что встраивать некогда пройденное другими и перебродившее в 
других ― в новое и настоящее» [1: 5], ― пишет С.А.Исаев в Предисловии к «Антологии 
сюрреализма. 20-ые годы». Всё же думается, что это не так. Во-первых, мир сюрреализ-
ма не исчез с культурной карты мира и уже не исчезнет никогда, достаточно обратить 
внимание на живой, не угасающий интерес публики к нему: на толпы в залах «Сюр-
реализма» в Центре Жоржа Помпиду в Париже или в Tate Modern в Лондоне, в музеях 
Сальвадора Дали, разбросанных по всему миру, на недавней выставке скульптурных 
работ Джакометти в Москве или постоянной экспозиции Луизы Буржуа в Венеции, ко-
торой, начиная с её открытия в 1999 году, неизменно интересуется множество туристов, 
приезжающих в Венецию. Во-вторых, в Стране Советов в 20-ые и до средины 30-ых 
гг. о сюрреалистах знали: обзор русских изданий, представляющих творчество сюрре-
алистов, даётся в статье Ольги Васильевой «Восприятие Французского сюрреализма в 
России» в сборнике «Сюрреализм и авангард. Материалы российско-французского кол-
локвиума, состоявшегося в Институте мировой литературы» [2: 46], этой осведомлён-
©  Колосова Н.А., 2011
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ности помогли «коммунистические» симпатии бретоновской группы, со средины 30-ых 
годов в СССР начинается активная война с сюрреализмом, как и со всеми отклонения-
ми от соцреализма в советской культуре. А пока в 1926 году в сборнике «Запад и Вос-
ток» [3] были опубликованы «Растворимая рыба» А.Бретона, переводы стихотворений 
П.Элюара, Б.Пере, Л.Арагона;  в публикацию были включены картины Макса Эрнста, 
в этом же сборнике была опубликована статья советского критика Б.Песиса «От дада 
к сюрреализму» [3: 77],  где с интересом и пока без злопыхательства рассказывалось 
о разного рода опытах сюрреалистов; сюрреалистическое словотворчество связывалось 
Б.Песисом с словотворчеством Андрея Белого: «По примерам А.Белого можно соста-
вить себе некоторое представление о словотолковании сюрреалистов» [3: 77]; Я.Фрид в 
статье «Сюрреализм» [4: 158], рассказывая о французских сюрреалистах, сделал попыт-
ку найти нечто подобное и в русской поэзии того времени; в главе «Сюрреализм и ур-
банистическая поэзия» называются близкие приёмы поэтики, наблюдающиеся в творче-
стве В.Хлебникова, Б.Пастернака, В.Маяковского, C.Кирсанова, Н.Асеева: условность, 
внелогизм, крайний вид сближения дальних семантических рядов, быстрый темп 
смены ассоциаций, взятый из кинематографа [4: 158-171].  В 1970-ые гг. впервые 
начинают говорить о сближении обэриутов с сюрреалистами: выпущенный в 1971 г. в 
Нью-Йорке сборник произведений Д.Хармса и А.Введенского — «Russia`s lost literature 
of the Absurd. Daniil Kharms and Alexander Vvedensky» [5], — относит Введенского  и 
Хармса к литературе абсурда, к писателям «чёрного юмора» и к сюрреалистам; в Преди-
словии к «Антологии сюрреализма. 20-ые годы» С.А.Исаев пишет: «Творчество обэриу-
тов (Д.Хармса, А.Введенского, Я.Друскина, Л.Липавского ― Н.К.: уточним, Я.Друскин 
и Л.Липавский входили в содружество «чинарей», но к обэриутам не имели отношения) 
― вот конкретная литературная практика, которая может помочь нам в понимании сюр-
реализма, хотя сам сюрреализм, конечно, гораздо шире ― и как движение и как литера-
турная ситуация. Почти совпадая по времени, они совпадают и в главном: в производстве 
онтологически без-умных образов. Поэт создаёт бессмыслицу, чтобы вырваться из-под 
пресса стандарта, логических норм, и прежде всего норм языковых. Призыв Введенского 
“Давайте споём поверхность песни” ― это призыв выйти на уровень свободного чтения 
текста (означающего) и там удержаться вне времени, вне вещи, вне мира. В сюрреализме 
механизмом достижения метафизической остановки языка было бессознательное, слу-
чайное сближение двух удалённых друг от друга реальностей (Реверди ― Бретон), то 
же происходит у обэриутов» [1: 8].  И, всё-таки, не «то же»: прорывы к смыслу всеми 
возможными способами ― «море пером» ― в государстве неисчислимых запретов, в 
государстве тотальной несвободы, где даже мыслить требовалось регламентировано, и 
игры разума, игры с разумом сюрреалистов нельзя приравнивать в абсурде; это аб-
сурд разного свойства: в первом случае ― это форма, за которой неизменно прячется 
смысл; во втором же случае может быть всё, что угодно: и прятанье смысла, и пои-
ски смысла, и разного рода игры, обнаруживающие случайные смыслы (всё это было 
свойственно как сюрреалистам, так и авангарду Страны Советов), а также, что не 
было свойственно русскому авангарду 20-40-х годов:  равнодушие к смыслу, вплоть 
до графоманства (позволим себе не согласиться с позицией Ирины Кулик, высказанной 
в статье «Автоматическое письмо и графоманское письмо (дада, сюрреализм, ОБЭ-
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РИУ)» [2: 128]);  стенография чувств, мимолётных ощущений, полный уход от 
реальности в мир фантазий и фантастических видений. В русском авангарде это 
могло быть использовано в каких-то частных приёмах, но не как сверхзадача: отрыва от 
реальности ―  «полного улёта», ухода в идеальный мир ― очень тяжёлый и сложный 
расклад жизни в СССР не мог дать, люди творчества искали выход из создавшейся ситу-
ации духовной несвободы и пытались преодолеть её. И, тем не менее, у сюрреалистов и 
обэриутов действительно оказалось очень много общего:

―это и детское непосредственное (а не «неосмысленное») восприятие мира;
―это «чёрный юмор» как способ обнаружения параноидальности ситуации жизни;
―это совместно принятый у «чинарей», а также у сюрреалистов отказ от права 

опираться на какие-либо авторитеты и отказ от самоидентификации;
―обнаружение ненужности спора (правилом «чинарей» было немедленно прекра-

щать разговор, когда начинался спор [6 (1: 993)]),  у французских сюрреалистов это веде-
ние диалога в параллельных пространствах, не нарушая свободы друг друга («Магнит-
ные поля», написанные А.Бретоном и Ф.Супо, где они «предстают в виде безучастных 
собеседников» [1: 12]);

―всматривание, вслушивание в банальности (А.Введенский: «Бывает, что на ум 
приходит две рифмы, хорошая и плохая, и я выбираю плохую, именно она будет пра-
вильной» [6 (1: 50)]), повышенное внимание к возможным ошибкам в написании, к 
случайным оговоркам (П.Элюар: «Случайные оговорки никогда не лгут»), к переносу 
ударений, в том числе и логических, отсюда отсутствие пунктуации;

―метафорическая связь всего со всем (Мишель Лейрис «Метафора»: «Невоз-
можно определить, хотя бы для двух предметов, какой обозначен свойственным ему 
именем, не являясь метафорой другого, и наоборот. Человек ― это дерево, способное к 
передвижению, подобно тому, как дерево ― это укоренившийся человек» [1: 343], отсю-
да сближение самых неожиданных, далеко удалённых по смыслу слов,  «приведение 
разума в замешательство» (А.Бретон: «…привести разум в замешательство ― значит 
заставить его почувствовать собственную неправоту»); так в стихотворении Жака Преве-
ра «Шествие» перестановка в устойчивых сочетаниях слов рождает откровение о жизни: 
«…Профессор по фарфору с художником по философии/ Инспектор Круглого стола с 
рыцарями Газовой Компании/ Утка под Ватерлоо с Наполеоном под соусом…» [7: 262]; 
сравним Д.Хармс: «Нарушение привычных правил рассуждения о смыслах» (стихот-
ворение «Хню»), А.Введенский из разговоров «чинарей»: «Я усомнился, что, например, 
дом, дача и башня связываются и объединяются понятием «здание». Может быть, 
плечо надо связывать с четыре. Я делал это на практике, в поэзии, и тем доказывал» 
[6 (1: 204)];

―оппозиция массовому сознанию, скандальные акции, шокирующие заявле-
ния сюрреалистов, ставшие их визитной карточкой; эпатирующее публику поведение 
обэриутов, названное в советской прессе «вылазкой литературных хулиганов», «реакци-
онным жонглёрством», «циркачеством», обэриутские лозунги: «Мы не селёдки!», «Мы 
не пироги!»; чтение Н.Кропачёвым стихов на углу Невского и Садовой, само творчество 
Хармса и Введенского, названные «жуткой заумью» и «откровенным до цинизма сумбу-
ром»,  явно не вписывалось в торжественные, ясные до полной прозрачности, строевые 
ритуалы советской эпохи;  



316

―и у «сюррЕаЛИСТОВ», и в Объединении рЕаЛЬНОГО Искусства (ОБЭРИУ) 
декларируется расширение понятия о реальности: в представление о реальности 
включаются все проявления жизни, всё необычное ― сны, чудеса, видения (лозунг 
обэриутов: «Искусство ― это шкап!»); и превращение самого искусства в реаль-
ность (Д.Хармс в письме к актрисе Клавдии Васильевны Пугачёвой 16 октября 1933: 
«Истинное искусство стоит в ряду первой реальности, оно создаёт мир и является 
его первым отражением» [8]).

Можно найти много общего в избираемых темах сюрреалистов и обэриутов, в при-
страстиях и увлечениях разными играми, особенно шахматами; серьёзное, не поверх-
ностное изучение культур всего мира, священных текстов, мифологии, особенно Китая, 
Индии, Японии. Так, древний  китайский образ «пасти небес, пожирающей преиспод-
нюю» из китайского средневекового романа Дунь Юэ «Новые приключения царя обе-
зьян» встречаем у Рене Домаля («глотка небес») в стихотворении «Пророк» [7: 337-338], 
А.Введенский в «Некотором количестве разговоров», в «Ёлке у Ивановых», рассказывая 
о разных закрытых пространствах, создаваемых идеологией и абсолютизмом, возмож-
но, обращается к тому же китайскому источнику, представляющему образ нарисован-
ных ширм, закрывающих небо, образ оледенелого неба, что превращает жизнь жителей 
земли в тюрьму. Закрытость, пленённость мира ― главная тема чинарей-обэриутов и 
сюрреалистов, да и не только их, это тревожная тема времени, её синтагматика.

У обэриутов и сюрреалистов встречаем ряд общих образов. Экзотический тапир, 
бродящий по текстам Введенского и настолько полюбившийся Хармсу, что он надумал 
издавать свой журнал под таким именем, появляется и в текстах сюрреалистов: «Нас 
подкарауливают дома снизу, там живут бывшие служащие колоний. В их глазах чита-
ется ужас перед тапирами, а голоса похожи на завывания осмелевших шакалов», ― это 
Ф.Супо «В 80 дней» из книги А.Бретона и Ф.Супо «Магнитные поля» [1: 27]. Образ лю-
дей-листьев как послушных обитателей дерева-государства находим у А.Введенского 
(«Роща листьями вооружалась»; «Деревья, те шумели листьями»), люди-листья появ-
ляются и в стихотворении Жана Арпа «Времена года их винтики и колёсики» («И в уста-
новленные дни открываются краны / из которых хлещут потоки людской листвы / мы 
опять стали совсем маленькими…» [7: 220]), «люди-листья-птицы» также постоянная 
тема картин Рене Магритта «Очарованное царство» (1953), «Спутники страха» (1942), 
«Привкус слёз. “Вид поваленного дерева одновременно вызывает и радость, и печаль”» 
(1948) «Природные грации» (1967). Образ людей-травы («трава-трава») и  человека-
травинки «свеча-трава» (стихотворение «Мне жалко, что я не зверь…») ― очень важная 
лирическая тема в творчестве А.Введенского; Рене Шар в стихотворении «Лабиринт» 
также очеловечивает «траву»,  и «траву зимы» называет своей сестрой: «Сестра моя, 
трава зимы, /Как быстро вытянулась ты ― /Огромней недругов моих…» [7: 309].  Эти 
переклички образов вряд ли можно считать результатом контактных связей,  интертексту-
альный диалог был нарушен по причине изолированности советского государства, для 
такого проникновения нужен был более близкий контакт; это не были и ни генетические, 
и  ни типологические связи, хотя общие архетипы, конечно, в какой-то мере проявляли 
себя («мыслящий тростник», «свеча» как образ человеческой жизни); проявлялся также 
ситуативный и психологический контекст времени войн, и всё же образы слишком близ-
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ки и конкретны, для таких определений; скорее, к ним подходит образ, созданный Супо и 
Бретоном, «магнитные поля», Достоевский же называл это явление «электричеством» 
мысли. Всё это, тема для отдельного исследования, для нас же было важным установить 
неоспоримость факта общих открытий и факта взаимодействия культурных пространств 
сюрреалистов и «чинарей»-обэриутов. Итак, мы затронули лишь малую часть айсберга, 
большую же часть того, что было сделано сюрреалистами, нельзя подвергнуть никакому 
анализу, безуспешность попыток этого видна в книге «Сюрреализм» Л.Г.Андреева [9], 
выбравшего назидательную позицию реалиста=’знатока жизни’, желающего объяснить 
происходящее; книга поражает стройностью композиции, обилием фактов и иллюстра-
тивного материала; отторжения не происходит, когда речь идёт об истории внешней жиз-
ни сюрреализма, но как только начинается анализ самих текстов, цитаты из них оказы-
ваются намного интересней комментариев к ним. Перенесение же лабиринтной истории 
у сюрреалистов в план личного-подсознательного накладывает определённые табу на её 
анализ, и тут мы должны остановиться и сказать: «Читайте тексты!»
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духовнаЯ ПроЗа руССКой ЭмиграЦии

Стаття присвячена особливостям духовної прози російської еміграції. Доводить-
ся, що до духовної прози належать твори різних жанрів письменників різноманітних 
естетичних уподобань. Але спрямованість їхньої творчості на утвердження духовних 
засад життя російської людини, намагання протиставити хаосу дійсності насампе-
ред християнський ідеал виокремлює прозу такого типу на тлі літератури російського  
Зарубіжжя.   

Ключові слова: духовна проза, література російського Зарубіжжя, теорія «єдиного 
потоку», християнський ідеал.

 Статья посвящена особенностям духовной прозы русской эмиграции. Доказывается, 
что к духовной прозе относятся произведения разных типов писателей различных 
эстетических предпочтений. Но направленность их творчества на утверждение 
духовных основ жизни русского человека, стремление противопоставить хаосу дей-
ствительности прежде всего христианский идеал выделяет прозу такого типа на фоне 
литературы русского Зарубежья.

Ключевые слова: духовная проза, литература русского Зарубежья, теория «единого 
потока», христианский идеал. 

The article examines the properties of the spiritual prose of the Russian emigration. It 
is proven that spiritual prose comprises works of different genres, by authors with varying 
aesthetical preferences. But the strive of their works to establish the spiritual foundations of a 
Russian person’s life, the attempt to counteract the chaos of reality with a primarily Christian 
ideal highlights the prose of that kind against the background of the Russian émigré literature.

Keywords: spiritual prose, Russian émigré literature, “single flow” theory, Christian ideal.

Литература русского Зарубежья сегодня активно изучается. В научный оборот вво-
дятся неизвестные произведения писателей русской эмиграции, публикуются исследова-
ния, в которых литература той поры осмысляется в вместе с литературой, создававшейся 
в большевистской России. Как писал Г. Струве, «эта зарубежная русская литература есть 
временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который – придет вре-
мя – вольется в общее русло этой литературы. И воды этого отдельного, текущего за ру-
бежами России потока, пожалуй, больше будут содействовать обогащению этого общего 
русла, чем воды внутрироссийские. Много ли может советская литература противопо-
ставить ”Жизни Арсеньева” Бунина, зарубежному творчеству Ремизова, лучшим вещам 
Шмелева, историко-философским романам Алданова, поэзии Ходасевича и Цветаевой, 
да и многих из молодых поэтов, и оригинальнейшим романам Набокова? Эту наше тео-
рию ”единого потока” мы смело можем противопоставить советской, которая там к тому 
же не в чести» [5: 22]. Среди многочисленных произведений, вернувшихся к своим чи-
©  Аметова Э.К., 2011
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тателям, важнейшее место занимает духовная проза. Цель данной статьи состоит в том, 
чтобы показать два типа русской духовной прозы, сложившейся в творчестве Д. Мереж-
ковского и Б. Зайцева. Понятие «духовная проза» довольно широкое. Оно используется 
при анализе позднего творчества Н. Гоголя, Л. Толстого, а также писателей, ставивших 
и решавших религиозные вопросы. Думается, главным признаком прозы такого типа в 
литературе эмиграции является, прежде всего, попытка осмыслить духовные основы, 
позволяющие русским пережить испытания эмиграции. 

Н.В. Лау в статье «”Лики святости” и “маски бесовства” в прозе русской эмиграции 
(И. Шмелев, Б. Зайцев, И. Бунин)» называл эту попытку стремлением осмыслить, пре-
жде всего, «русский вопрос»: «Литературные деятели различных направлений и в раз-
ных жанровых вариациях, – пишет автор статьи, – обращались к исследованию причин 
катастрофы русской души, по-новому осмысляя образ русского человека. <…> Как и для 
многих современников-эмигрантов, для И. Шмелева, И. Бунина, Б. Зайцева начало 1920-
х гг. стало временем осмысления “русской катастрофы”. В прозе первых лет эмиграции 
заявлена тема антихристианской природы идей устроения “земного рая”. В рассказах 
и повестях усугубилось максималистское, контрастное разделение людей на носителей 
света и тьмы» [3]. Разумеется, в творчестве писателей разных поколений это осмысле-
ние носило особый характер. Так, один из основателей русского символизма, писатель и 
мыслитель Д.С. Мережковский приехал в эмиграцию уже со сформировавшейся истори-
ческой концепцией, потому его борьба за духовное освобождение России была обуслов-
лена своеобразными представлениями о религии Третьего Завета.

Произведения писателя той поры сложно отнести к прозе духовной, настолько не-
обычными по форме и, главное, по содержанию они были. Но, вероятно, именно их на-
правленность на преображение жизни русского человека, борьба с его безбожием, разо-
чарованием, апатией, а также стремление обнаружить в истории человечества скрытые 
указания на будущую церковь Третьего Завета и дают основания говорить о его религи-
озно-философских эссе как о духовной прозе. Так, в предисловии к эссе «Тайна Запада: 
Атлантида – Европа» он писал: «Если бы меня спросили, что для современного, среднего, 
“цивилизованного” человека наиболее дико, чуждо, непонятно, невместимо, я бы отве-
тил: ‘Конец”. Мы, можно сказать, на свет рождаемся с аксиомой благой бесконечности: 
всякая бесконечность лучше конца; всякая величина с коэффициентом бесконечности 
становится абсолютно-положительной. Кое-что о “дурной бесконечности” мы знаем, но 
так смутно, что это нам ни к чему не служит. Хуже всего, что в этой “врожденной аксио-
ме” происходит, то ли по общей слабости человеческого ума, то ли по особому дурному 
вкусу, свойственному европейской цивилизации последних трех-четырех веков, смеше-
ние “бесконечного” с огромным. Внешне-огромное может быть внутренне-пустым, ни-
чтожным, –это мы тоже знаем, но так отвлеченно, что и это нам не служит ни к чему» [4: 
28]. Апокалипсические предчувствии писателя подвигали его к критике действительно-
сти. Как справедливо говорит О.В. Пчелина, он писал «о возможности религиозного пре-
ображения жизни как пути достижения подлинного бытия и предлагает оригинальный 
проект будущего общества, основанный на приоритете духовной культуры, отрицающий 
любые насильственные методы преобразования общества и способный вывести мир из 
цивилизационного кризиса» [6]. Потому «идеалом будущего “Божественного общества”, 
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Царства Духа, Д.С. Мережковский провозглашал Святую Плоть, символизирующую ор-
ганическое единство духовного и материального начал личности, культуры и общества в 
целом. Рассматривая путь религиозного преображения как путь спасения человечества, 
понимая всю тяжесть ответственности, которая при этом возлагается на Россию, Д.С. 
Мережковский верил в ее ведущую роль во всемирном соединении» и «был убежден, что 
вся жизнь в Третьем Завете станет общинной, социальное неравенство, главное зло века, 
будет устранено, частная собственность – упразднена» [6]. Однако духовные поиски пи-
сателя оказывались малопонятными его современникам, не раз разочарованно говорив-
ших о далеких от современности темах, которым были посвящены его произведения, а 
также об отвлеченных интеллектуальных построениях, ничего не дававших истерзанной 
душе русского писателя в изгнании.

Совершенно иной тип духовной прозы представляли собой произведения Б.К. За-
йцева. Писатель в эмиграции много писал и, как полагал Г. Струве, «в эмиграции он как 
писатель вырос и развился, причем на некоторые изменения в его творческом пути пря-
мое влияние имел факт эмиграции. Прежде всего это та общая религиозная, христиан-
ская окрашенность, которую в зарубежный период приобретает все творчество Зайцева» 
[5: 178 – 179]. Несмотря на это, думается, именно такие его книги, как «Афон» (1928) и 
«Валаам» (1936), посвященные православному паломничеству к святым местам, житие 
Преподобного Сергия Радонежского, а также «Алексей Божий человек» и «Сердце Авра-
амия», статьи о Патриархе Тихоне, об отцах церкви, о Сергиевом Подворье, о церковной 
жизни русской эмиграции могут в полной мере быть отнесены к духовной прозе.

В эмиграции религиозная тематика в творчестве писателя углублялась. Одним из 
примеров этого может быть его роман «Золотой узор» (1925). В нем центральной стала 
мысль о всепобеждающей силе христианской любви, о возможности человека сопротив-
ляться злу и вынести посланные ему испытания. Совершенно очевидной представляется 
нам попытка писателя создать в этом произведении как бы «житие» своей героини. Как 
справедливо замечает Т.Ф. Прокопов, «это искренняя, без фальши, откровенная испо-
ведь много повидавшей и много перестрадавшей русской женщины. Рассказывая нам 
о своей жизни, Наташа словно бы заново переживает ее. <…> Не переиначивать свою 
судьбу раскаянием и самосудом, потому что дважды нам не пройти одним и тем же пу-
тем, однажды содеянного не выправить, не перекрасить. Жизнь у каждого со своими 
узорами, и каждому она дорога именно такою, какой послал нам ее Господь Бог» [7: 5]. 

Интерес к религиозной тематике проявился в еще большей степени в книге «Препо-
добный Сергий Радонежский» (1924). Она печаталась главами в парижской газете «По-
следние новости», уже в 1925 г. вышла в свет отдельным изданием. Положив в основу 
книги житие святого, написанное в 1417 – 1418 гг. Епифанием Премудрым, Б. Зайцев 
осмыслил его жизнь как символ России. «Русский святой XIV в. привлекает его своей 
скромностью подвижничества, кротостью, аскетизмом, трудолюбием, смирением. Когда 
монахи вдруг начали роптать, Сергий не стал их обличать. Он ушел от них и основа скит 
в диких местах. <…> Огромен нравственный авторитет святого Сергия, благословив-
шего князя Дмитрия московского на битву с монголо-татарской ордой» [1]. Как пишет 
Л.Н.Бараева, «в духовной биографии Б. Зайцева <…> преподобный Сергий – образ-
символ возрастания на пути от земного к горнему миру. Не случайно в своей итоговой 
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“книге жизни” – автобиографической тетралогии “Путешествие Глеба” – Б. Зайцев осу-
ществит развернутое хроникально-летописное повествование о собственном духовном 
становлении, о росте своего “древа веры из зерна горчичного” по аналогии с древней 
библейской притчей. У истоков этого роста, несомненно, стоял преподобный Сергий» 
[1]. Б. Зайцев видел жизнь Сергия Радонежского как жизнь реальной исторической лич-
ности в широком контексте, причем повествование содержит отчетливые аллюзии на 
современную писателю действительность. 

С другой стороны, он использовал форму литературной агиографии, что дало ему 
возможность создать все же не биографию, а именно житие, в котором прославляется 
духовный подвиг святого. Как справедливо замечает Л.Н. Бараева, «в развернутом опи-
сании жития-bios <…> Б. Зайцев следует за Епифанием, соблюдая все основополага-
ющие элементы житийного канона: описание обстоятельств рождения святого в семье 
благочестивых родителей, проявления святости в детском возрасте, отказа от мирской 
жизни и начала подвижнического пути, борьбы с искушениями, аскетических подви-
гов, прижизненных чудес, смерти, посмертных чудес и обретения мощей. Заключено 
жизнеописание хвалебным словом святому. Регламент канонической структуры жития 
не стеснил авторской индивидуальности писателя, напротив, помог ему наиболее полно 
самовыразиться. Для Б. Зайцева важны были не столько специфически литературные 
признаки, сколько возможность выразить личную оценку самого типа подвижничества 
Сергия, избранного им в сложившихся биографических обстоятельствах способа и пути 
спасения» [1]. Нельзя не отметить, что писатель идеализирует святого, поскольку подхо-
дит к историческим источникам с особой задачей: он абсолютизирует наиболее важные, 
по его мнению, качества личности Сергия Радонежского, который привлекает писате-
ля как личность, «постепенно и органично накапливающая качественные изменения на 
пути к святости. Реальная судьба подвергнута идеализирующему выравниванию» [1]. 

Разумеется, в этой книге писателя проявилась особенность, свойственная литерату-
ре русского зарубежья в целом: он сопоставлял, сравнивал жизнь Сергия с жизнью со-
временного ему поколения. Повествователь становится своего рода посредником между 
Сергием Радонежским и читателем, и в лирических отступлениях, которые Л.Н. Бара-
ева называет «утверждением-призывом», обращается к проблеме покаяния, очищения 
от грехов [1], таких важных во времена кардинальных, существенных общественных 
перемен.  «Фигура русского святого предстает в таком контексте как пример духовного 
самостояния и сопротивления разрушающей силе обстоятельств. Именно так Б. Зайцев 
вносит свой “голос” в реконструкцию для современников и потомков живого облика пре-
подобного. Жизненный путь Сергия получает еще одно самостоятельное, благоговейное 
и трепетное осмысление под пером жизнеописателя XX века, осуществлявшего по мере 
сил этот идеал в личной жизни и призывавшего к этому всех нас» [1]. 

Сам писатель признавался, что для его внутреннего роста, открытия «нового в 
философии и религии» важным поворотным пунктом также было обращение к лично-
сти выдающегося русского мыслителя и философа Вл.С. Соловьева. Он вспоминал: «И 
случалось, косари на утренней заре шли на покос, а я тушил лампу над “Чтениями о 
Богочеловечестве”. Соловьев первый пробивал пантеистическое одеяние моей юности 
и давал толчок к вере» [2: 588]. В юности его тревожила близость родового имения к 
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Оптиной пустыни и Сарову, где совершал свой духовный подвиг преподобный Серафим 
Саровский. Однако юноша долгое время «оставался вполне равнодушен к ним. <...> И 
только в эмиграции, навсегда лишенный возможности поклониться этим святым местам, 
Зайцев постигает их великое духоносное значение» [1]. Духовная проза писателя оказы-
вала огромное воздействие на читателя. Б. Зайцев предлагал ему примеры для опоры в 
сложных испытаниях, давал возможность приобщиться к русским святыням и не терять 
надежду. Именно религиозная окрашенность беллетристики, а также проза, посвящен-
ная православным святыням и русским святым существенно отличает его духовную про-
зу от произведений Д. Мережковского. 
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У статті розглядається проблема інтертекстуальності у автобіографічно-
мемуарному дискурсі українських шістидесятників. Зокрема, автор досліджує концеп-
туальний аспект літературних запозичень у автобіографічно-мемуарній прозі. 
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цитата, портрет.

Статья посвящена проблеме интертекстуальности в автобиографично-мемуар-
ном дискурсе украинских шестидесятников. В часности, автор исследует концептуаль-
ный аспект литературных заимствований в автобиографично-мемуарной прозе. 

Ключевые слова: интертекстуальность, шестидесятники, мемуары, автобиогра-
фия, цитата, портрет.

The article is devoted to the problem of the intertextuality in autobiographic and memoir 
discours of Ukrainian sixties. The focus of autor’s attention is penitential to the conceptual 
aspectof the intertextuality in the autobiographic and memoir prose.

Key words: intertextuality, sixties, memoires, autobiography, quote, portrait.

У ХХ столітті вивчення мемуарних та автобіографічних творів стало окремим напря-
мом у науці. Вагомі здобутки у цій сфері маємо у французькому літературознавстві, пра-
ці: Ф. Лежена, Ж. Гюсдорфа, Б. Дідьє; американському: Т. Кулі, М. Блейзінг, Дж. Олні; 
польському: Р. Зіманда, М. Чермінської; чеському: В. Валека; російському: Л. Гінзбург, 
Ю. Манна, Т. Колядич, А. Тартаковского, Н. Ніколіної, І. Савкіної, Г. Єлизаветіної. У ві-
тчизняному літературознавстві найбільш прикметними є роботи І. Василенко, О. Галича, 
Н. Ігнатів, Г. Мережинської, М. Федунь, А. Кочетова, А. Цяпи, К. Дуба, Т. Гажі.

Незважаючи на різноманіття наукових підходів до вивчення автодокументальної лі-
тератури загалом та мемуарів і автобіографій зокрема, малодослідженим залишається 
питання інтертекстуальності в автодокументальних жанрах. Хоча практично не існує 
епістолярію, мемуарів і автобіографій, у яких би не використовувалося «чуже слово»: 
витяги із документів, листи, щоденникові записи, уривки з літературних творів і т. п. 

Принципи вивчення явища інтертекстуальності у епістолярних текстах окреслені у 
роботах В. Святовця [12], М. Коцюбинської [6], О. Фідкевич [17].

Мета нашого дослідження – виявити особливості інтертекстуальності у автобіогра-
фічно-мемуарному дискурсі українських шістдесятників, з’ясувати її функції та форми 
реалізації. 

На думку окремих дослідників [8], [16], [10] в основі інтертекстуальності лежить 
багаторівневий зв’язок частин одного тексту між собою, різних текстів одного автора, а 
також зв’язок текстів на міжтекстовому рівні. До інтертекстуальних елементів належать: 

©  Касян Л.Г., 2011
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заголовки, які відсилають до інших творів; цитати (з атрибуцією і без атрибуції); алюзії; 
ремінісценції; епіграфи; переказ чужого тексту, введений у новий твір; пародіювання 
іншого тексту; «крапкові цитати» – імена літературних персонажів інших творів або мі-
фологічних героїв, наявні в тексті; «оголення» жанрового зв’язку аналізованого тексту із 
текстами-попередниками [16].

У автодокументальній прозі українських шістдесятників наявне широке інтертексту-
альне поле. У автобіографіях та мемуарах присутні вкраплення різножанрових текстів: 
уривки із художніх творів (поетичних і прозових), публіцистичних та критичних статей, 
протоколів, заяви, звернення, виступи, приватні і ділові листи, щоденникові записи.

Найпоширеніший прояв категорії інтертекстуальності у шістдесятницькому автобі-
ографічно-мемуарному дискурсі – цитата. Вона може відтворювати цитоване джерело в 
повному обсязі або скорочувати його до кількох рядків чи окремих слів. 

У висвітленні характерної для жанру автобіографії та мемуарів теми –зображення 
процесу становлення власної особистості, вибору життєвих орієнтирів зустрічаємо іме-
на літературних героїв, прізвища письменників, назви літературних творів, які допома-
гають розкрити шлях духовного становлення автора, витоки його духовного досвіду: «З 
моїх шкільних років збереглися виписки з роздумів Версілова, Ставрогіна, словом з Іва-
на, а не Альоші Карамазова. І тільки в тюремній камері навпроти Св. Софії я остаточно 
прокинувся і зрозумів, що душа тужить до Вічного Неба… Шекспір і Гете не творили 
молитви, як Шевченко, але у них був такий самий світ – під Вічним небом» [11: 7]; «Осо-
бливо сильно мене вражали переспів Б. Грінченка «Лісового царя» Гейне і Грінченкова 
ж «Олеся» [18: 341]. «З того часу я запам’ятав «Як упав же він з коня», «На майдані». 
Я любив і знав казки Пушкіна і безліч українських народних казок, з яких я найбільше 
люблю й зараз «Котигорошка» – прекрасна казка. Перечитував оце недавно – диво та й 
годі… А до Донбасу, ще коли жив я з матір’ю і татом, добре запам’ятались мені Шев-
ченків «Кобзар», «Під тихими вербами» Грінченка, «Хіба ревуть воли?», «Кайдашева 
сімя», «Тихий Дон». В таборі я взнав Тургенєва і Герцена («Кто виноват?», «Отцы и 
дети», «Записки охотника») [15: 6]; «Перші уроки поезії – мамині… Найбільший слід на 
душі – од маминої колискової «Ой люлі-люлі, моя дитино». Шевченко над колискою – це 
не забувається. А співане тужно «Іди ти, сину на Україну, нас кленучи» – хвилює й досі. 
Щось схоже до тужного надгробного голосіння із «Заповіту»: «Поховайте та вставайте, 
кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте» [14: 5].

Часто такі «крапкові цитати» та назви творів стають експліцитним, як у І. Жиленко, 
або імпліцитним, як Г. Тютюнника, виразником авторської позиції, свідчать про етичні 
та естетичні цінності автора: «Я не люблю абстракцій, величі, символіки. В них – холод 
і нелюдяність. Фауст згоден був заплатити життям за Знання. А я – скажу: я не віддам і 
дня за холод вищого знання» [2: 16]; «…повернувшись додому, прочитав «Кавалера Зо-
лотой звезды» і ненавиджу його й по цей день; я знав уже інших кавалерів… («Кавалер 
Золотой звезды», 1947–1948 р. – роман С. Бабаєвського про відбудову села, Сталінська 
премія 1948 р. – Л.К.)» [15: 6].

Слід зазначити, що мемуаристи-шістдесятники використовують інколи і назви влас-
них творів. Так, В. Шевчук посилається на свої твори, які ідейно та подієво пов’язані з 
автобіографією. Назви творів можуть виконувати роль хронологічних маркерів, оскіль-
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ки автор через них відсилає до тих періодів життя, коли ці тексти створювалися, а та-
кож вживатися з метою заміни детальної авторської розповіді: «Емоційний стан тієї 
чудової боярської осені я передав згодом в оповіданні «Вечір святої осені» і в романі 
«Кросворд»» [18: 358]; «Ці події описані в романі «Зачинені двері нашого «я» в розділі 
«Зустріч на дорозі», хоча не без белетристичних зміщень та прикрас: ми були тоді на 
сільських роботах, але принаймні систему тодішніх моїх настроїв там відбито точно» 
[18: 363]; «Враження від повернення відбилося в мене в оповіданні «Б-5», яке я пізніше 
назвав «Літепло ранньої осені» («Долина джерел»). Повернувся я саме в той час, коли 
почалися політичні арешти серед української інтелігенції, був у кінотеатрі «Україна» і 
вставав, протестуючи проти того (описано в романі «Юнаки з вогненної печі») [18: 376].

У автобіографіях та мемуарах шістдесятників інтертекстуальні елементи активно вико-
ристовуються як засіб самоопису, автоінтерпретації та автохарактеристики: «Я рано пізнав 
євангельський мотив: “мають нори лисиці, і гнізда птахи небесні”… Повернулося дитин-
ство. І мотив юнацтва:

Коли душу мою роздирає туга
І відлунює криком в пустині, 
Ти приходиш до мене,
Жорстока жага
Небувалої в світі святині [11: 10];
«Для мене ті відвідини Львова мали також велике екзистенційне значення. Аналізую-

чи сьогодні свої відчуття, гадаю, що саме тоді вперше озвалася в мені свідома українська 
струна: я, східнячка, вихована в дитинстві у стихії переважно російської мови і звикла до 
двомовности як до норми, була щаслива в суцільно україномовному світі високої міської 
культури, відчувала себе по-справжньому душею вдома!... Нещодавно, читаючи спогади 
Ю. Шевельова, я звернула увагу на його перше знайомство зі Львовом – його відчуття в 
чимось перегукуються з моїми. «Це не було реальне місто, воно було ніби поза часом і 
поза простором, воно було я…[] Львів був у німецьких руках, і ці руки не були ні чисті, 
ні делікатні. Але я цього не бачив, бо не хотів бачити. Понад половина Львова були по-
ляки, але я жив у такому Львові, де поляків не було… Бо для мене Львів був Україною, 
і поза нею в ньому нічого не існувало» [7: 115]; «Але і зараз живу я в щасливому нетер-
пінні, щомиті чекаючи від життя якихось неймовірних відкриттів, «нечаяних радощів» 
і свят. Бо поет – довічне дитя – і той поет, що віддає себе, і той, що приймає його в себе, 
щасливо і вдячно. Пам’ятаєте у Буніна: «Я якось фізично відчуваю людей. Я все фізично 
відчуваю. Я справжнього фізичного єства. Я завжди світ сприймаю крізь пахощі, барви, 
світло, вітер, вино, їжу – і як гостро. Боже ж мій, до чого гостро, аж боляче!» [2: 20]; 
«Вышли мы все из народа – дети семьи трудовой», – як співається в радянській пісні. 
Тобто вийшли так звіддаля, так тяжко добиралися до культури, знань, свідомості, що 
шлях наш – воістину подвиг» [2: 20].

Поряд із зображенням подій і явищ у особистому та суспільному житті, автори на-
магаються відтворити «внутрішній зміст життя», пригадати почуття, думки, враження, 
настрої, психологічний стан у ту чи іншу мить, той чи інший період. При цьому часто 
використовуються чужі тексти, оскільки цитата «збагачує авторське висловлювання за 
рахунок процитованого тексту» [13: 12], дозволяє підкреслити емоційне забарвлення: 
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«Провидіння вело мене понад прірвами нечутно. Нараз урвалася видима дорога життя:
Я, здається, лечу в безодню
На саме дно
Тільки руку – 
Руку Господню –
Водно водно» [11: 10];
«Тоді про недобре не думалось. Як у Шевченка:
Якби знала!..
І то лихо попереду знати,
Що нам в світі зустрінеться…
Не знайте дівчата!
Вже згодом я усвідомила, що мені, мабуть, судилося бути чи не єдиним стороннім 

глядачем, який бачив готовий, підсвічений вітраж» [7: 193]; «Та настав час, коли, за Шев-
ченковим визначенням, «я прозрівати став потроху». Але воно відбувалося, те дорос-
лішання, те прозрівання, те «випростування себе» (вислів Стуса)» [7: 193]; «Та й усі 
ми, позбавлені природного волевиявлення, прикуті до своїх годівниць – робочих місць, 
обплутані тисячами ниток буденних турбот, злигоднів, – були жертвами ерзаців і несво-
боди. Як у Григорія Чубая:

Мій чорний день, мій колізею, 
На грані тьми і пустоти…
Чи, може, совість до музею, 
Поки не пізно віднести [7: 211].
Одна із головних тем автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесят-

ників – зображення сучасників автора. Продуктивним засобом у створенні їхніх портре-
тів є поетичні та прозові цитати-характеристики. Так, наприклад, у спогаді про Аллу 
Горську М. Коцюбинська використовує «крапкову цитату» – ім’я міфологічного персона-
жа та розгорнуту цитату з поезії І. Драча: «…справжня Цицера – богиня родючості. Коли  
згадую цю появу, зринають образи Драчевої «Балади золотої цибулі»:

…королева краси сільських світанкових базарів…
Рідна сестра черствого житнього Хліба
І близнючка-сестричка біложупанного Часнику
Вона – золота Цибулина з маминого городу, 
Вона – золота весталка з Храму Таємниці буття…» [7: 195].
Р. Корогодський  у «Шістдесятниках поза пафосом», створюючи портрет І. Світлич-

ного залучає вислови інших сучасників про героя свого спогаду: «Михайлина Коцю-
бинська писатиме про Світличного: «то було виокремлення себе з аморфної маси серед-
ньоарифметичного радянського громадянина – як мислячого індивіда, як українця і як 
громадянина всесвіту (дві останні позиції не суперечать одна одній)» [5: 11]. У портре-
ті-спогаді про Леоніду та Надію Світличних «Наші світлі жінки»  мемуарист наводить 
поезії І. Світличного, присвячені дружині та сестрі. Це сприяє емоційності, яскравості, 
чіткості і певною мірою об’єктивності образу. У «Мемуарній мозаїці» М. Коцюбинська 
неодноразово цитує уривки або повністю поезії В. Стуса, перетворюючи їх у засіб харак-
теристики самого поета, аспект літературознавчого аналізу багатопланової поезії Стуса 
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відходить у мемуаристки на задній план, головна її мета – показати Стуса митця і лю-
дину. 

Мемуари Р. Корогодського, М. Коцюбинської надзвичайно насичені цитатами із по-
езій їхніх сучасників (В. Стуса, М. Вінграновського, Л. Костенко І. Калинця, В. Симо-
ненка, І. Драча). Ці цитати абсолютно органічно вписуються у тканину мемуарного тек-
сту, оскільки в центрі оповіді часто знаходиться літературно-мистецьке життя, а початок 
60-х років розглядається як «доба поезії», «поетичний вибух». Автори вводять у свої 
тексти цитати з українських класиків та поезії сучасників, як з метою показати художні 
орієнтири свого покоління, так і знайти, виявити відповідність своїх відчуттів у текстах 
сучасників. Поетичні тексти у мемуарній оповіді сприяють створенню як образу епохи, 
що служить предметом спогадів, так і образу автора (відображають його літературні сма-
ки, погляди, ідеали, тощо).

Інтертекстуальні елементи неодноразово використовуються і як структурний еле-
мент авторського роздуму: «Мені судилося бути свідком і учасником повстання незалеж-
ної України, пережити ейфорію нового Золотого Гомону кінця 1980-х – поч. 1990-х років. 
Дедалі більше, на жаль, переконуюся в істинності того погляду, що в історичному розви-
тку України переважає синдром Фенікса: прориви, вибухи, нове відродження – так, а от 
прагматична тяглість, спокійна поступова  розбудова національного буття – з цим якось 
не складається «Немає ряду нам. Раптових спроб // Зазубрені шпилі – ото єдине…», – 
писав Стус. Та в цій формулі, в цьому синдромі Фенікса є й незаперечна оптимістична 
компонента – вічний опір нівеляції, незнищенна енергія відродження. І вчора, і нині, і 
повсякчас…» [7: 101].

Як бачимо, у мемуарах та автобіографіях шістдесятників інтертекст як художній за-
сіб найчастіше виконує роль характеристики, деталі, яка конкретизує прикмети внутріш-
нього і зовнішнього світу, уточнює обставини, про які йде мова, або роздуми і міркуван-
ня автора, посилює або підтверджує їх. Спостерігаються різні співвідношення цитат і 
мемуарного тексту. Цитата попереджує авторське слово і викликає подальші авторські 
міркування, є своєрідним вступом до них, або завершує висловлювання, підводячи під-
сумки, ставить логічну крапку. Цитата в обрамленні авторського тексту ілюструє окремі 
його позиції, постає обґрунтуванням висловлених суджень. Інколи для підсилення смис-
лу і враження цитати дублюють попередній авторський текст. У більшості випадків у ав-
тобіографіях та мемуарах обидві складові (авторське слово і інтертекстуальний елемент) 
важливі у створенні документального образу, бо вони одночасно висловлюють смисл 
певного фрагменту твору, а «чужий словесний блок використовується тому, що він усві-
домлюється як єдино можлива у цьому випадку форма відображення реальності або дум-
ки, яка повністю задовольняє автора. Цитата більшою мірою сприймається як своєрідна 
власність, адже автор поділяє її смисл, приймає спосіб вираження цього смислу» [13: 61].

Кожний мемуарист намагається досягти максимальної достовірності і об’єктивності 
у своїй оповіді, цим пояснюється наявність своєрідного інтертекстуального шару у спо-
гадах шістдесятників, що складається із щоденникових записів, записних книжок, лис-
тів. Найбільше таких звернень міститься у мемуарних творах І. Дзюби [1], М. Коцюбин-
ської [7], І. Жиленко [3]. Переважно це записи 60-70-х років, які автори без змін (інколи з 
мінімальним коментарем) вводять у текст як документальне свідчення епохи і «про себе 
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тодішнього», бо як зазначає М. Коцюбинська «Давні зошити й записники – дуже цінне 
(подекуди навіть зворушливе) джерело інформації «про час і про себе». Про те, як ми 
тоді дихали й виживали, про що думали, в чому шукали опертя, багато можуть розпові-
сти давні зошити й записники» [7: 60].

Розкриваючи тему історії суспільства, своєрідності історичного часу митці-шіст-
десятники інколи звертаються до щоденникових записів інших людей, використовують 
чужі розповіді про події, свідками яких вони не могли бути. Таке цитування розширює 
інформаційне поле твору, вносить у нього відомості, які виходять за межі досвіду авто-
ра. До такого прийому звертається І. Дзюба, вводячи як окремі розділами свого твору 
розповіді матері про революцію 1917 року, громадянську війну, побут 20-х років, розпо-
відь О.І. Ленець про сибірське заслання [1]. М. Коцюбинська використовує цитати із що-
денникових записів своєї матері К.Я. Коцюбинської для детальної характеристики сус-
пільної атмосфери 30-х років і породжених нею деформацій у приватному житті людей 
того часу. А для висвітлення складної і неоднозначної проблеми – Друга світова війна і 
Україна, й розкриття ставлення різних груп населення до цієї теми авторка паралельно 
наводить щоденникові записи К.Я. Коцюбинської та А. Любченка. Такий своєрідний ци-
татний діалог посилює авторську позицію і авторські висновки щодо цієї проблеми [7]. 

У мемуарних текстах шістдесятників [1; 4; 5; 7] з метою «матеріалізації» часу, відтво-
рення напруженої суспільної атмосфери та для посилення документальності, аргументо-
ваності, достовірності автори активно використовують архівні документи (протоколи, 
заяви). Наприклад, заяву В. Чорновола про створення Громадського комітету захисту 
Ніни Строкатої, 21 грудня 1971 року, Рішення Бюро по Київській області при правлін-
ні СХУ від 13.9.1964 та ін.), уривки з газетних публікацій виступів радянських вождів, 
чиновників від культури, документальних, публіцистичних творів (уривок із докумен-
тальної повісті Б. Підгірного «Тренос. Василь Стус»). На думку білоруської дослідниці 
Т. Симонової, включення таких текстів повно може вважатися різновидом інтертексто-
вих практик, оскільки «якщо подібні тексти починають активно використовуватися влас-
не літературними текстами, вони перестають бути літературними маргіналами» [13: 72]

Розглянуті автобіографії та мемуари свідчать про те, що інтертекстуальність постає 
характерною ознакою автобіографічно-мемуарного дискурсу українських шістдесят-
ників. Цитати як інтертекстуальні елементи такого дискурсу є невід’ємною складовою 
частиною мемуарного тексту, виявляючи документальні витоки жанру, його тяжіння 
до достовірності зображення подій і осіб. Інтертекстуальні елементи у автобіографіях 
і мемуарах виконують різноманітні функції – від власне інформативної до естетичної. 
Але у всіх функціях вони є одним із засобів створення образу – історичного часу, героїв 
мемуарів, автора-оповідача – і, відповідно, набувають художнього значення. Інтертексту-
альність – одна із форм авторського вияву та засіб вираження аксіологічних установок 
автора. Авторські інтенції реалізуються перш за все у монтажі і претворенні різнорідних 
інтертекстуальних елементів.
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міСто у художнЬому ПроСторі  
і. нЕчуЯ-ЛЕвиЦЬКого

У статті проаналізовано художні твори І. Нечуя-Левицького про міське середови-
ще; досліджено актуалізовані у цих текстах мовні засоби, що вербалізують міський 
простір, зокрема, картини міста Києва.

Ключові слова: українська література другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 
І. Нечуй-Левицький, мовотворчість, слово-поняття місто, мовно-естетичні знаки 
національної культури.

В статье осуществлен анализ художественных произведений И. Нечуя-Левицкого о 
городской среде; исследованы актуализированные в текстах писателя языковые сред-
ства, которые вербализируют пространство города, а именно города Киева.

Ключевые слова: украинская литература второй половины ХІХ – начала ХХ века,  
И. Нечуй-Левицкий, языковое творчество, слово-понятие город, языковые эстетические 
знаки национальной культуры. 

The article is devoted to the analysis of the artistic works by I. Nechui-Levytskyi’s about 
the urban environment.

Key words: Ukrainian literature of the second half of XIX – early XX century, I. Nechui-
Levitsky, linguistic creation, word-concept city, lingual-aesthetic signs of national culture. 

Вагоме місце в історії розвитку української літератури ІІ половини ХІХ – початку 
ХХ ст. посідають твори І. Нечуя-Левицького на теми міського життя. Це повісті “При-
чепа”, “Хмари”, “Над Чорним морем”, “Неоднаковими стежками”, “Навіжена”, “На га-
стролях у Микитянах”, а також пейзажний етюд “Вечір на Владимирській горі” та на-
рис “Апокаліпсична картина в Києві”. Мова названих художніх текстів зберегла для нас 
особливості авторського бачення міського простору, окресленого часом 90-ті рр. ХІХ ст. 
– поч. ХХ ст. Місто та його реалії постають перед читачами у конкретних чуттєвих обра-
зах-картинах, а сам письменник, ословлюючи сприйманий світ, виступає і живописцем, 
і архітектором. Як слушно зауважує С. Я. Єрмоленко: “ Поважна, неквапна оповідь [Не-
чуя-Левицького] виявляється в майстерних зорово-зображальних картинах… (пейзажів, 
міст,… архітектурних споруд)… ” [3:121]. 

Творчість І. Нечуя-Левицького у мовознавчому аспекті досліджували Г. П. Їжакевич, 
В. М. Русанівський, І. Г. Матвіяс, О. Г. Муромцева, С. Я. Єрмоленко, Л. О. Ставицька, 
Н. Я. Дзюбишина-Мельник та ін. Однак мова художніх творів письменника про міське 
середовище все ще потребує глибокого і всебічного вивчення. Тому мета пропонованої 
статті полягає в тому, щоб проаналізувати зазначені художні твори та виявити у цих 
текстах мовні засоби вираження міського простору.

©  Мялковська Л.М., 2011
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Насамперед відзначимо, що у досліджуваних текстах до слова-поняття місто 
фіксуємо лексико-семантичну різноманітність означень, що характеризують місто у 
прямому значенні слова – ‘великий населений пункт; адміністративний, промисловий, 
торговий і культурний центр’: а) щодо розміру, розташування; б) щодо психологічного 
сприйняття. 

У відносно нечисленній групі епітетів на позначення об’єктивної оцінки міста 
виокремлюємо означення, у семантиці яких наявна сема ‘розмір, величина’, напр.: велике 
(місто), мале (місто). Поряд із наведеними логічними означеннями трапляються харак-
теристики міста за просторово-територіальними ознаками: губернські (міста), повітове 
(місто). Значення цих епітетних назв, які несуть на собі відбиток тогочасної історичної 
доби, засвідчує 11-томний Словник української мови, пор.: губернський. Прикм. до 
губернія. Губернське місто – головне місто в губернії. Губернія. У Росії з початку XVIII 
ст. і в СРСР до районування 1929 р. – основна адміністративно-територіальна одиниця 
[СУМ, т.II, с.186]; Повітовий. Прикм. до повіт. Повітове місто — адміністративний 
центр повіту. Повіт. У дореволюційній Росії і в СРСР до районування 1929 р. — 
адміністративно-територіальна одиниця, складова частина губернії [СУМ, т.VI, с.676]. 
Характерно, що загальномовний словник словосполучення повітове місто подає з 
ілюстрацією І. Нечуя-Левицького: За панування царя Миколая І-го на Західній Україні в 
одному повітовому місті жив міщанин Лемішка [т.1:188].

Cлово-поняття місто у текстах письменника набуває оцінного мовно-естетичного 
значення, детермінованого характером його сполучуваності, передусім сполучуваності 
з прикметниками позитивно-оцінного змісту. До таких, наприклад, належать означальні 
номінації: розкішне, чарівне, багате. Ці епітетні назви найчастіше актуалізуються тоді, 
коли місто постає предметом роздумів, мрій, сподівань головних персонажів, напр.: — 
Як би я хотіла жити в великому розкішному місті, щоб можна було щодня по магази-
нах, по улицях нагодувати свої очі розкішними матеріями, сріблом та злотом […]! — 
промовила Люцина [т.1:224]; Ватя передумала […] усю розмову з милим, усі слова, які він 
промовив до неї […]. І її фантазія […] понесла її думи, неначе на крилах, в якийсь дале-
кий край, в якесь чарівне невідоме місто. І той край уявлявся для неї розкішним, і місто 
здавалось для неї великим, багатим [т.6:214]. Крім означень розкішне, чарівне, багате 
позитивну оцінність образу міста підтримує послідовно повторюваний епітет велике 
(місто). В конкретних текстових умовах це слово зазнає символізації, що забезпечує його 
багатопланове сприймання й бажані для художньої мови додаткові конотації. 

Епітетне словосполучення велике місто з’являється також у контекстах, у яких 
йдеться про життєві перспективи персонажів. Тому поява метафори прийдешність 
щасливого життя в великому місті, що реалізує модель майбутнього часу (пор.: 
Прийдешність. 1. Час, який настане; // Те, що з’явиться в майбутньому [СУМ, VII, 623]), 
є цілком мотивованою. Та сама сема часу прочитується і в прислівниковому слові вже, 
яке набуває актуалізованого темпорального змісту в контексті: Вже їй [Зосі] уявлялась 
прийдешність щасливого життя в великому місті; вже вона ніби бачила перед собою 
багатий салон з багатою мебіллю, критою оксамитом, бали, театр, оперу, баскі коні, 
пишне убрання, до котрого такі охочі польки [т.1:233]. У наведеному уривку особли-
ве змістове навантаження мають слова салон, мебіль, бал, театр, опера, убрання (пор. 



332

також вищенаведений текст, де функціонують назви магазин, матерії). Кожна з таких 
номінацій реконструює певний фрагмент простору, в якому минає життя міської людини, 
та несе інформацію про життєві вигоди у місті. Звертаємо увагу і на епітети багатий, 
пишний, розкішний, які, актуалізуючи одне із своїх значень (пор.: Багатий. 4. Розкішний, 
пишний, дуже гарний [СУМ, І, 78]; Пишний. 9. Який коштує багато грошей; коштовний, 
цінний; // Добре, з смаком пошитий із коштовних матеріалів, ошатний і чепурний (про 
одяг, вбрання) [СУМ, VI, 374]; розкішний. 1. Який відзначається розкішшю, багатством 
оздоблення, коштовністю і та ін. [СУМ, VIІІ, 699]), передають позитивну оцінку, визна-
чальну для характеристики міського життя.

Функціонування лексеми місто у досліджуваних текстах І. Нечуя-Левицького 
засвідчує ще один мовний механізм естетизації цього слова-образу, а саме: активізацію 
іменника місто у складі розгорненого метафоричного вислову. Пор. у тексті: Чималий 
сквер […] аж лиснів, зелений та свіжий, политий водою, залитий гарячим світом сон-
ця. […] Фонтан коло самого собору бризкав ніби разками дрібних крапель. Краплі бли-
щали й миготіли на сонці, неначе розсипані діаманти. Люде вештались на сквері. Усе 
було залите світом. Скрізь був рух, скрізь кипіло живоття великого міста [т.5:145]. 
Картина міста дуже динамічна, рухлива, чому сприяє семантика й граматична форма 
використаних дієслів (пор. лиснів, бризкав, блищали, миготіли, вештались, кипіло), їхні 
синонімічні зв’язки (пор. лисніти, блищати, миготіти) у цілісному контексті. Серед 
наведених динамічних ознак привертає увагу дієслово кипіти, лексична семантика 
якого корелює з іменниковою номінацією живоття (життя). Пор.: Кипіти. 5. перен. 
Відбуватися, здійснюватися дуже швидко, енергійно, бурхливо [СУМ, IV, 151]. життя. 
8. Пожвавлення, рух, посилення діяльності живих істот [СУМ, ІІ, 535]. Відзначимо, що 
розгорнена метафора кипіло живоття великого міста актуалізує сему ‘інтенсивність 
руху’.

Психологічне сприйняття міста людиною передається означеннями на зразок па-
скудне, невеселе, душне, курне. Типовий контекст використання таких епітетних назв 
– пряма й невласне пряма, внутрішня мова персонажів, наприклад, пряма мова: – […] 
ми марно тратим літа наші молоді, дівочі в цьому паскудному місті, — промовила 
Люцина [т.1:225]; — Чи ви пак не нудьгуєте у нашому невеселому місті ? — спитала 
Зося [т.1:206]; або відтворення роздумів: “ Забрав би з собою в душне та курне місто і 
ці верби та осокори, і цей лиснючий ставок з берегами […] ”, – думав Леонід Семенович 
[…][т.8:67]. Характерно, що означення-епітети душне, курне проектуються не тільки на 
оцінку міста, пов’язану із суб’єктивним неоднозначним ставленням персонажа до цієї 
реалії. У конкретному тексті наведені слова забезпечують водночас і об’єктивну характе-
ристику міста, на що вказує їхнє пряме лексичне значення, напр.: душний. З несвіжим, 
затхлим, нагрітим, важким для дихання повітрям [СУМ, ІІ, 449]; Курний. 1. З курявою ( 
курява – “такі часточки, що вихорем крутяться в повітрі”) [СУМ, IV, 411].

Слово-поняття місто засвідчує притягальну роль щодо актуалізованої у текстах 
письменника власної назви Київ. Епітетні характеристики, що означують це слово, 
позначені виразним оцінним змістом, напр.: великий, прегарний. Та сама позитивна 
оцінка передається й іншим образним висловом, в якому основне смислове навантажен-
ня виконує прикладкова структура, напр.: Я довго милувався цією величністю картини, 
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яку довелось мені бачить вперше на віку. […] Недурно ж письменники звуть Київ горо-
дом-красунем [т.9:91]. 

Концептуально визначальний топонім Київ має контекстуальний перифраз Старий 
город. У мові І. Нечуя-Левицького ця перифрастична сполука входить у розгорнену 
іменникову метафору генітивної структури (блискуча краса Старого города [т.2:303]), 
що засвідчує наявність експліцитно вираженої семи ‘гарний, прекрасний’. Відповідний 
семантичний компонент вербалізують також метафори краса міста [т.3:382], краса цер-
ков, монастирів [т.3:382].

Метафоричне поле вислову Старий город розширюється на основі динамічних 
дієслівних ознак, які передають конкретну фізичну активність людини, її поведінкову 
характеристику – пишатися, виставляти. Напр.: Старий город пишавсь на горi, неначе 
виставляв проти гарячого сонця на показ усю свою дивну красу [т.2:302]. Незважаючи 
на тотожність граматичної моделі, антропометафори старий город пишавсь, старий го-
род виставляв відрізняються стилістичною характеристикою. Так, дієслово пишатися, 
яке означає “виділятися своєю красою, привертати увагу (про будівлю, місцевість і т. 
ін.)” [СУМ, VI, 372], формує загальномовну, традиційну метафору. Тоді як метафорич-
на структура старий город виставляв виявляє незвичну, оказіональну сполучуваність. 
Пор.: виставляти. 5. Поміщати що-небудь у певному місці для публічного показу або 
для огляду; // Показуючи що-небудь, привертати увагу до чогось [СУМ, І, 499]. 

У структурі образу міста помітну роль відіграє пейзаж. Розгорнуті пейзажні кар-
тини І. Нечуя-Левицького, як правило, активізують сурядний синтаксичний зв’язок, 
яким поєднуються в цілісну споглядальну картину перелічувані назви міських реалій 
на зразок монастирі, церкви, бані, хрести, пам’ятник та назви просторових понять 
алеї, гόри. Неодмінними атрибутами таких пейзажних описів є природні стихії – сонце 
і небо. Напр.: Ціла група монастирів i церков ніби з букетами золотоверхих бань та 
баньок, та позолочених хрестів сяла та лисніла на майському сонці, оперезана зелени-
ми алеями на краєчку гір. Пам’ятник святого Владимира неначе був намальований на 
оксамиті м’якого делікатного блакитного неба [т.2:302]. Наведений уривок показовий 
щодо вияву зорової (кольористичної) семантики, яка реалізується у формі дієслів (ся-
яти, лисніти) та прикметників (золотоверхий, позолочений, зелений, блакитний). Таке 
органічне поєднання, взаємодія динамічних і статичних ознак дозволяє урізноманітнити 
форму відтворення зорових вражень. 

Ословлюючи картини міста Києва, письменник досить часто звертається до просто-
рово-предметного поняття гόри : Останні поштові гроші вони [паничі] пропили в Бро-
варах, недалечко од Києва, хрестячись i молячись до синіх святих київських гір, на ко-
трих біліли церкви й дзвіниці, блищали проти сонця золоті хрести й бані церков [т.2:6]. 
Особливу увагу звертаємо на семантичне наповнення й конотації епітетів синій, святий. 
Так, у семантиці прикметника синій, варто вбачати не лише пряму віднесеність кольо-
ру до зображуваної реалії, а й асоціативний зв’язок з позитивними емоціями, з якими 
пов’язаний саме цей колір. Позитивну оцінку виявляє також прикметникове означення 
святий, яке у вислові-образі святі київські гόри розкриває одне із своїх значень, пор.: 
Святий. 1. // Уживається як постійний епітет до слів, пов’язаних із місцями або пред-
метами релігійного поклоніння [СУМ, ІХ, 101-102]. Естетизацію художнього означення 
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святий засвідчують ще й такі епітетні словосполучення: святий Київ [т.2:6], святе місто 
[т.2:6]. 

Епітетне поле номінації гόри доповнюють і розширюють художні означення, котрі 
дозволяють ідентифікувати цю природну реалію за висотою та характером схилів. Напри-
клад, епітетне словосполучення високі гори, семантика якого засвідчує зв’язок з просто-
ровою орієнтацією, розкриває своє функціональне навантаження у контексті: На високих 
горах скрізь стояли церкви, дзвіниці, неначе свiчi палали проти ясного сонця золотими 
верхами [т.2:6]. 

Поряд із висловом на високих горах скрізь стояли церкви, дзвіниці інваріантне 
значення “зорове сприймання пейзажу, картини міста” характерне для синтаксичної 
конструкції високі гори, де блищали золоті верхи Михайлiвського монастиря, де на шпилі 
висів собор Андреївський, в якій конкретизується семантика простору (місця): I довго ще 
після молитви, сидячи перед одчиненим вікном, дивився Дашкович на сонний, тихий Київ, 
на високі гори, де блищали золоті верхи Михайлiвського монастиря, де на шпилі висів 
собор Андреївський, а попід горою зеленіли садки, біліли стіни будинків [т.2:19]. Такий 
опис сприймається як уповільнені кадри епічного пейзажу. Завдяки дієсловам блищати, 
висіти, зеленіти, біліти зображення простору наповнюється рухом, динамікою. 

Увиразнення просторового образу гόри характерне і для епітетних структур стрімкі 
гори, круті гори. Інформативний зміст цих словосполучень репрезентовано у контек-
стах: Стрімкі гори понад Подолом виразно виступали на лиснючому рожевому небі 
темними звивчастими смугами [т.7:359]; Гори стоять дуже круті з ледве примітним 
покатом на терасу, але це вже не дикі стрімкі передніші кручі, а зелені, ніби зелено 
пофарбовані або обстелені зеленим оксамитом [т.9:79]. Якщо в епітетах стрімкий, кру-
тий відбивається характер схилів гір (пор.: Стрімкий. 1. Майже прямовисний, крутий 
[СУМ, ІХ, 778]; Крутий. 1. Майже прямовисний; стрімкий [СУМ, ІV, 373]), то семантика 
епітета дикий, що означує слово кручі (лексеми гόри і кручі є синонімами), безпосеред-
ньо пов’язана із називанням вражень, психологічного сприйняття цієї природної реалії, 
напр.: дикий.1. // Пустельний, глухий [СУМ, ІІ, 274].

Характерна ознака індивідуального стилю І. Нечуя-Левицького – структурно-
семантичне ускладнення синтаксичних конструкцій, в яких типова ознака кольору 
трансформується з прикметникової форми у прислівникову і водночас реалізується у 
дієслівній формі, в яких прикметник – носій кольористичної семантики – виступає у 
формі орудного відмінка (пор. вищенаведений уривок, у якому йдеться про зелений колір 
гір). Такі конструкції у творах письменника набувають метафоричного змісту й виступа-
ють лексико-семантичним засобом мовної експресії. 

Із сприйманням кольору пов’язаний й такий контекст: Всі гори були ніби зумисне 
заквiтчанi зеленими садками й букетами золотоверхих церков. [т.2:6]. 

Заквітчаний, заквітчати, букети – це ті лексеми, які найчастіше супроводжують 
контексти з епітетом зелений. Актуалізацію зазначених лексичних одиниць пояснюємо 
тим, що в семантичній структурі кольороназви зелений реалізується “відтінок новиз-
ни, свіжості” [4:73]. Крім того, цей колір “асоціюється з радістю і ряснотою, теплом і 
яскравим сонячним світлом і містить елемент естетичної оцінки: мальовничий, такий, 
що милує око” [13:47]. 
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Функціонування лексеми гόри у творах І. Нечуя-Левицького засвідчує не тільки 
традиційне використання цієї назви в художньому пейзажному зображенні, а й вжи-
вання її у контекстах, в яких йдеться про авторське осмислення української історії. 
Стилістичної ваги у відповідних контекстах набувають слова із часовою семантикою. 
Напр.: Їх [гόри] заквітчала давня невмираюча українська історія, неначе рукою яко-
гось великого артиста… [т.2:6]; Стоять київські гори непорушно, заглядають в синій 
Дніпро, як i споконвіку, несуть на собі пам’ятку про минувшість для того, хто схоче 
її розумiть, i ждуть не діждуться, поки знов вернеться до їх слава старого великого 
Києва, поки знов заквітчають їх потомки давніх батьків свіжими квітками історії…
[т.2:6]. Час захоплює в орбіту своєї дії не лише історію, а й лексеми давній, невмираю-
чий, споконвіку, пам’ятка, минувшість, старий, потомки, семантична структура яких 
імпліцитно містить компонент ‘час’. Авторські метафори заквітчала історія, неначе ру-
кою… артиста та свіжі квітки історії теж перебувають в асоціативно-семантичному 
полі “час”. Причому обидві конструкції відбивають образне моделювання світу абстрак-
тних понять. Так, у першій з наведених метафор спостерігаємо оживлення лексеми 
історія, тоді як метафоричний вислів свіжими квітками історії демонструє оречевлен-
ня відповідного абстрактного поняття через поєднання його з реалією природи.

Отже, у художніх текстах І. Нечуя-Левицького просторове поняття “місто” репре-
зентують назви архітектурних споруд і їх частин монастирі, церкви, дзвіниці, бані, хре-
сти. Поряд із цими номінаціями активно доповнює окреслення міського простору назва 
природної реалії гόри. Функціонально-стилістичне навантаження, частотність уживан-
ня, контекстна актуальність дають підстави говорити про їх статус як мовно-естетичних 
знаків культури. 
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УДК 811.161.242 М. Зеров
Калєтнік А.А.
(Київ, Україна)

вЕрБаЛіЗаЦіЯ художнЬого СвітогЛЯду  
в КонЦЕПЦії миКоЛи ЗЕрова

У статті розглянуто деякі аспекти творчості Миколи Зерова стосовно художньо-
естетичних особливостей вербалізації художнього світогляду поета. Показано, яким 
чином його поетична практика органічно пов’язана з позицією київських неокласиків, 
обстоюваною Миколою Зеровим у його літературно-критичному доробку.

Ключові слова: київські неокласики, Микола Зеров, мова поезії, вербально-образна 
концептуалізація, художня лінгвокреативність, ідіолект.

В статье рассмотрены некоторые аспекты творчества Николая Зерова в отно-
шении художественно-эстетических особенностей вербализации художественного 
мировоззрения поэта. Показано, каким образом его поэтическая практика органически 
связана с позицией киевских неоклассиков, отстаиваемой Николаем Зеровым в его лите-
ратурно-критическом наследии.
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The article discusses some aspects of N.Zerov’s creativity as for his artistic-literary and 
aesthetic features of the poet’s artistic vision verbalization. It is shown how his poetic prac-
tice is organically linked with the position of Kiev neoclassics, supported by Nicholas Ze-
rov in his literary and critical heritage. 
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У художньо-літературній дискусії 20-х років минулого століття група київських 
неокласиків, духовним очільником якої безперечно був Микола Зеров, однозначно заяви-
ла себе прихильниками особливої системи художньо-естетичних цінностей в українській 
поезії. За узагальненнями В. Брюховецького, засадничими підвалинами М. Зерова у 
формуванні такої системи цінностей є: 1) необхідність усвідомити, осмислити і засвоїти 
багатства української національної традиції; 2) необхідність пересадити на український 
ґрунт найвидатніші твори європейської класики і сучасної літератури різних народів, що 
підніме «планку художності»; 3) потреба встановити атмосферу здорової літературної 
конкуренції, а не кон’юнктурного протегування [1: 77-78].

З урахуванням цих узагальнень слід сказати, що окреслений заголовком нашої 
розвідки розгляд концептуальних особливостей вербалізації художнього світогляду 
М. Зерова має враховувати два складники, органічно доповнені один іншим: по-перше, 
це літературно-критична діяльність поета; по-друге, це його художньо-поетична прак-
тика. Власне кажучи, ми входимо із широкого розуміння поняття вербалізація, оскільки 
зазвичай під вербалізацією (лат. verbalis “словесний”) мається на увазі вираження 
певної ідеї, певного настрою, стану тощо у слові – але не в тексті. Разом із тим ніхто не 
піддасть сумніву, що художньо-образний світ певного поета так чи інакше знаходиться 
у відношеннях корелятивного доповнення зі змістом його літературно-критичного до-
робку. А тому правдивий аналіз художнього слова поета не є можливим без зіставлення 
цього слова з творчістю поета в інших, нехудожніх, словесних жанрах.

Отже, насамперед варто звернутися до характеристики першого із названих 
складників. У коротенькій передмові до приміток перекладного відділу «Камени» 
М. Зеров робить такий закид тогочасній поезії: «Ні для кого не секрет, що наші пое-
ти, за кількома нечисленними виїмками, дуже мало вчаться і дуже мало працюють над 
технікою слова. Накинувшись на вільний вірш (верлібр), дуже небезпечний для стилю 
ще не викристалізуваного, як дикуни накидаються на шкляне намисто, імпровізуючи 
свої поеми і одразу, без оброблення подаючи їх до друку, – вони на корню підтинають 
всяку можливість дальшого розвитку поетичного стилю. В результаті – довга низка 
поем, позбавлених музичності, колориту, словесної економії, доброї синтакси, хорошого 
словника». А далі М. Зеров особливо критично характеризує саме поетичний словник: 
«навіть приперчений неологізмами, фізичними й хімічними термінами, телеграфними 
скороченнями, лексикон багатьох молодих авторів не в силі приховати своєї погрозливої 
бідності». І завершується цей аналіз рекомендаціями: «… тут, на мій погляд, праця над 
латинськими класиками та французькими парнасцями може нам у великій стати пригоді, 
звернувши нашу увагу в бік артистично обробленої, багатої на вирази, логічно спаяної, 
здібної передати всі відтінки думок, мови» (цитується в обох випадках за: [2: 821-822]).

Зовсім іншими є неокласичні характеристики, коли йдеться про мовну естетику 
довершеного письма, тексти опрацьовані, досконалі стилістично. Характерними  для 
Миколи Зерова є акценти, зроблені на пошановуваних ним рисах мовотворчості Лесі 
Українки, авторки, як відомо, надзвичайно пильної до літературного слова: «Уважність 
до народної фразеології й синтакси, не зовсім звичайні для наших поетів лексичні скар-
би, устремління обходитися запасами народного словника, тільки полегшуючи, окриля-
ючи його конкретність, такт і обережність в уживанні новотворів» [3:166].
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Наголошуємо, що це є викладенням художньо-естетичної концепції поета-неокласи-
ка як системи оцінок щодо творчої праці як окремих авторів, так і літературної ситуації 
в цілому та перспектив і тенденцій її розвитку. Вербалізована експлікація свідомості 
творчої особистості, дістаючи власну оцінку, дозволяє інтерпретувати особливості 
творчості цієї особистості, зрозуміти особливість того, хто поціновує, і характер того, що 
ним поціновується. М. Зеров саме як виразник таких позицій тому й посідає чільне місце 
у просторі неокласичного пошуку, де рівноцінно вагомими для розвитку українського 
літературного слова є переклади римських поетів («Антологія римської поезії» 1920 р. 
та «Камена» 1924 p.), ліпші його критичні праці («До джерел» та «Від Куліша до Вин-
ниченка») [3:192].

Якщо брати в цілому, то у віднесенні кола авторів першої третини XX століття до 
неокласиків основним критерієм відповідності естетиці неокласицизму, в тому числі й 
естетиці мовній, є позиція “класичного” ставлення до художнього слова, що й відповідало 
освіті, творчим зацікавленням і, врешті, способу літературно-мистецького спілкування 
київських неокласиків.

Неокласики, як одні з найбільш освічених і послідовних авторів-дослідників високо-
го статусу літературного слова, вибудовують критерії аналізу мови художньої літератури 
не як мистецького явища для кола зацікавлених, а репрезентативного рівня мовної куль-
тури українського народу. Мовне будівництво культурної свідомості послідовно обстою-
ватиметься і науковою роботою, і творчою практикою авторів цього художньо-мистець-
кого напрямку, часом ідеї аргументуватимуться в жорсткій полеміці.

Неокласики зустрінуться з такою проблемою й у своїй творчості. Незрозумілі для лю-
дей малоосвічених, людей із обмеженим культурним світоглядом, непрочитані у зв’язках 
словообразів-асоціативів із європейською традицією, піддані критиці за намагання 
розширити семантику українського слова, рівно як і «відступництво» від домінуючих 
у першій третині XX століття ідейно-мистецьких течій, неокласики залишатимуться в 
тогочасній ситуації досить самотніми поборниками високого літературного стилю.

З іншого боку, не випадково, скажімо, для І. Огієнка саме збірка літературно-
критичних статей М. Зерова «До джерел» стала чи не найавторитетнішою щодо оцінки 
фактів нової літературної історії українського національного слова. На цю збірку 
І. Огієнко дає численні покликання, а вихідні засади М. Зерова схвально ним цитують-
ся. Перша й найголовніша з його оцінок має вихідне положення щодо відповідності 
українського художнього слова європейській культурній традиції з її високими вимогами 
освіченості, літературної досконалості, мистецької відповідальності та врівноваженості 
з традицією. Звідси й реакція М. Зерова на сучасну йому ситуацію початку XX століття, 
місце з якої про те, що «наші поети … дуже мало вчаться і дуже мало працюють над 
технікою слова», вважає за необхідне процитувати І. Огієнко [3:193].

І. Огієнко, схвально цитуючи М. Зерова, тому й протиставляє наведеним вище сло-
вам поета, як і в цілому неокласичній традиції, творчість інших авторів того часу, куди 
навіть відносить підрадянського (на думку І. Огієнка – А.К.) Максима Рильського, який 
у ранній творчості не тільки поділяв, але й формував неокласичні ідейно-естетичні 
принципи. Дисгармонія між майстерністю поета, визначеною як творчий абсолют, і його 
художньою практикою («літературна мова в них першорядна, але самі твори часто сви-
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стуни...» [3:193]) є суперечністю між екстралінгвальними й інтралінгвальними обстави-
нами формування мовно-естетичної цілісності, якою є художня література. Саме через те 
власне лінгвістичні характеристики неокласичної творчості неодмінно перетинаються в 
науковому аналізі з обставинами побутування поета[3:194].

Нарешті наведемо визначення неокласичного стилю М. Зеровим, яке він формулює 
у статті про поезію М. Рильського: «поволі з дозріванням хисту із мішаної манери 
“Осінніх зорь” формується, коли хочете, класичний стиль, з його зрівноваженістю і 
кларизмом, мальовничими епітетами, міцним логічним побудуванням і строгою течією 
мислі». І відразу ж далі цей стиль одержує назву неокласицизм: «Цей неокласицизм, як у 
нас кажуть, це прагнення високого мистецтва (grand art)…» і далі за текстом [4(2:561)].

Таким чином, думка, яка пройнята вся літературна діяльність М. Зерова, – це думка-
заклик про необхідність роботи над словом, про потребу в пізнанні його семантичних й 
асоціативних глибин, про творче опрацювання виражальних можливостей, а водночас – 
продовження, розвиток літературної традиції в цілому.

Звертаючись з погляду сказаного до проблеми вербалізації художнього світогляду, 
будемо виходити з того, що художній текст у кінцевому підсумку є словесною 
світобудовою. Цю світобудову слід розглядати як корелят позамовної дійсності, 
відображеної свідомістю автора. Мова, таким чином, слугує для автора лінгвокреативним 
інструментом для вираження власного глибоко інтимного поетичного переживання. За-
вдання дослідника полягає при цьому в цілеспрямованому виявленні елементів, які поет 
відбирає, змальовує словом, структурує своїм задумом – будує власний світ, у якому він, 
поет, є майже повновладним деміургом з погляду образної системи.

Одним із виразних проявів вербалізації образного світу М. Зерова, як й інших 
київських неокласиків, є художньо-психологічний простір з такою його неокласичною 
характеристикою, як кларизм. Взагалі кажучи, саме слово простір (чи, як найчастіше в 
ідіолекті неокласиків, простíр) посідає вагоме місце в колективному ідіолекті київських 
неокласиків [5:121-135].

Самих тільки слововживань слова простір (у різних його формах й однокорене-
вих похідних – просторінь, просторище) та близьких за походженням чи семантикою 
і співзвучних слів (простелитися, простягнутися, простець) у поетичному дороб-
ку М. Зерова виявляється близько сотні. Важливо, що абсолютна більшість випадків 
припадає на переклад «Про природу речей» Тита Лукреція Кара, а це вносить вагомий 
філософсько-епічний складник в ідіолектне навантаження слова.

Поза цим помітною змістовою конотацією при позначенні простору в М. Зерова 
є ідея води, моря: І довго ще, купаючись у морі, / Поети увижатимуть в просторі / 
Ахейські весла та низькі човни – «Партеніт»; Де плавав сіверський рибалка Круть, / 
Б’ють молоти, нові часи кують / І будять лугу займище просторе – «Чернігів»; люблю я 
<…> / Ці щогли, що мережають простори – «Відповідь»; Висота, висота піднебесна! / 
Глибина, глибина в океані! / І широкі Дніпрові простори, / І його чорториї незнані – «Peri 
tu Thukididu (Повість о Горі-злосчастії)».

З іншого боку, простір у поета пов’язаний також із небом, горами, степом: А в небі, 
переймаючи простір, / Піднісся Чатир-Даг двійним наметом – «Чатир-Даг»; А вулиці 
твої (Києва) виводять зір / В повітря чисте, в запашний простір, / Де ходить вітер 
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горовий і п’яний – «Київ навесні ввечері»; Чи ж так синів цей степовий простір, / Коли 
тут край вікна, в дідівській хаті / Сидів старий у шовковім халаті / І в далину глядів з 
округлих гір? – «Іванів гай у Полтаві».

Ще одним вербалізованим образом в художньому світі Миколи Зерова є вітер, 
невід’ємно пов’язаний з простором: І тільки вітер та ставний вівчар / Обходять 
там побожною ходою / Богам висот поставлений вівтар – «Чатир-Даг». Насиченість 
художньої світобудови поета концептуалізованим образом вітру майже не поступається 
концептуалізації простору – понад 60 слововживань за нашими підрахунками. Разом 
із образом висоти, вербалізованим у поезіях М. Зерова також десятки і десятки разів, 
маємо надзвичайно цікаве окреслення ментального світу поета, яке потребує окремого 
глибокого дослідження.

Іншою змістовою домінантою неокласичної спадщини є ідея кларизму (від лат. clarus 
‘прозорий, світлий’). Кларизм, як відомо, виник у колі французьких парнасців у середині 
XIX ст. (Л. де Ліль, Ж. Ередіа, Т. Готьє, Т. де Банвіль) і обстоював єдність із класикою, ви-
могу досконалої форми, виразної предметності [6:352]. Кларизм як домінантний склад-
ник художньо-естетичних настанов неокласики М. Зеров називає у статті «Літературний 
шлях Максима Рильського», що ввійшла до збірки «До джерел» (1926 р.). 

У цьому, тепер вже класичному тексті, читаємо, що в М. Рильського «помітне праг-
нення іншої поетики і іншого слова, твердого і гострого, без ліричного тремтіння, зате 
чіткого ясною лінією». Показова, принагідно кажучи, й назва однієї зі статей М. Рильсь-
кого про художнє слово – «Ясна зброя», хоча стаття й датована 1950, але вона приховано 
відображає давні неокласичні ідеї кларизму щодо естетики художнього слова (але разом 
із тим безпосередньо – відому метафору слова як зброї).

Поетичний доробок самого М. Зерова відзначається тими ж самими рисами клариз-
му: «У поетичних творах М. Зерова чітко проступають основні контури естетичної си-
стеми неокласиків, згідно з якою українська культура мислились органічною паростю 
загальноєвропейської культури. Вишукана манера …, багатий культурологічний колорит, 
шляхетний лад поезії, добірне слово стали принципово важливими ознаками класичного 
стилю М. Зерова. <…>. Прозора ясність стилю неокласика нині загальновизнана» [7:37].

Домінанта кларизму в неокласичному тексті представлена у першу чергу надзви-
чайно численною групою колоративної лексики, а серед того – із коренями прозор-, біл-, 
ясн-, срібн-, золот- та ін. У межах нашої розвідки звернемося до вияву обох домінант 
на прикладі двох ключових поезій неокласиків – «Pro domo» М. Зерова та «Лебеді» 
М. Драй-Хмари.

У першому випадку маємо пряме звертання Миколи Зерова до українського по-
ета: Леконт де Ліль, Жозе Ередія, / Парнаських зір незахідне сузір’я / Зведуть тебе 
на справжні верхогір’я. У другому – таке саме звертання М. Драй-Хмари до своїх 
побратимів-поетів: Дерзайте, лебеді: з неволі, з небуття / веде вас у світи ясне сузір’я 
Ліри, / де пінить океан кипучого життя. Самі по собі ці поетичні рядки в обох випад-
ках є квінтесенцією визначених домінант простору і кларизму в київських неокласиків. 
Адже коли читаються рядки М. Драй-Хмари про сузір’я Ліри, то згадується не тільки те, 
що ліра є символом поезії: освічений читач знає також, що в цьому сузір’ї знаходиться 
Вега – найяскравіша зірка північної небесної півсфери, зірка, у багатьох відношеннях 
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еталонна для астрономії. А зі словом лебідь асоціюється не тільки символіка вірності, 
краси, чистоти (білий лебідь), але також і те, що сузір’я Лебедя – виразна фігура у вигляді 
хреста, що складається з яскравих зірок, – розташоване поруч із сузір’ям Ліри. Таким чи-
ном, в обох випадках поетичні образи бринять двома планами – реальним і символічним.

Підсумовуючи все сказане, підкреслимо, що вербалізація образної наповненості не-
окласичного тексту Миколи Зерова вивершується в неосяжному, освітленому, осяйному, 
сповненому кольорів, фарб, звуків поетичному просторі, який постає одним із централь-
них художніх концептів як самого Миколи Зерова, так і того неокласичного сузір’я, що 
назване М. Драй-Хмарою у процитованій щойно поезії «Лебідь» гроном п’ятірним не-
здоланих співців.
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мЕханіЗми ПСихоЛогічного ЗахиСту гЕроїв  
роману івана БагрЯного «Сад гЕтСиманСЬКий»

У статті досліджено механізми психологічного захисту героїв роману Івана Багря-
ного «Сад Гетсиманський» (відчуження, сублімація, заперечення реальності, деперсона-
лізація, регресія). З’ясовано способи сприйняття Андрієм Чумаком реальності. Виявле-
но його індивідуальні способи психологічного самозахисту: створення іншого «я», сон із 
відкритими очима. Досліджено прийоми психологічного впливу, якими послуговуються 
слідчі в романі: переконування, методи фізичного, емоційного тиску.

Ключові слова: психологічний захист, регресія, сублімація, відчуження.
В статье исследованы механизмы психологической защиты героев романа Ивана 

Багряного «Сад Гефсиманский»: отчуждение, сублимация, отрицание реальности, 
деперсонализация, регрессия. Выяснены способы восприятия Андреем Чумаком реаль-
ности. Выявлены его индивидуальные способы психологической самозащиты: создание 
другого «я», сон с открытыми глазами. Исследованы приёмы психологического воздей-
ствия, которыми пользуются следователи в романе: убеждения, методы физического, 
эмоционального давления.

Ключевые слова: психологическая защита, регрессия, сублимация, отчуждение.
This article explores psychological defense mechanisms of the characters of Ivan Bah- 

rianyi «Garden of Gethsemane»: alienation, sublimation, denial of reality, depersonalization, 
regression. The ways of Andrew Chumak reality perception are shown. Individual ways of his 
psychological self-defence are found.

Key words: psychological defense, regression, sublimation, alienation.

Іван Багряний – досить популярна постать в українській літературі, творчість якої 
активно досліджують.  Його романи “Тигролови” (1944) та “Сад Гетсиманський” (1950) 
перекладені багатьма європейськими мовами  і здобули прихильні рецензії в іноземних 
виданнях. Твори Івана Лозов’ягіна  не залишились поза увагою і літературознавців. Роз-
глядались екзистенціальні мотиви романістики письменника [5], мова його публіцисти-
ки [4],  дискурс “нової релігійності” як однієї з концептуальних основ художнього мис-
лення І. Багряного [2], форми зв’язків між ідейно-публіцистичним та образно-художнім 
началами у художніх і публіцистичних творах письменника [6], жанрова специфіка окре-
мих романів [7]. Поза тим, не було виявлено психологічних особливостей героїв творів 
І.Лозов’яги, зокрема механізмів психологічного захисту, якими послуговувався  Андрій 
Чумак у романі «Сад Гетсиманський» для того, аби зберегти гідність.

Термін «психологічний захист» зафіксований у психологічних та психіатричних 
словниках; єдиної думки відносно  кількості захисних механізмів та їх єдиної класифі-
кації немає. Механізмами психологічного захисту особистість послуговується для того, 
©  Николюк Т.В., 2011
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щоб  зберегти  душевну рівновагу, а основне в його дії  -  перебудова системи установок, 
спрямована на зниження емоційного напруження та недопущення психічної травми. Ви-
никає новий порядок емоційних переживань [3:67]. Як стверджують психологи, компен-
саторні характеристики психологічного захисту часто мають негативний вплив на осо-
бистість, адже при їх використанні відбувається знецінення іншої людини.

Андрій Чумак, як і багато інших персонажів роману «Сад Гетсиманський», стає 
жертвою епохи Миколи Єжова, із приходом якого  на посаду наркома внутрішніх справ 
в Україні розпочався черговий етап терору. Із початком нових «чисток», встановлення 
«лімітів жертв» в Україні починається доба арештів та репресій. У таких умовах осо-
бистість не може протистояти психологічному тиску, який чинила влада, тому головний 
герой роману Івана Багряного «Сад Гетсиманський» у єжовській в’язниці застосовує усі 
форми психологічного захисту, щоб зберегти власне «Я».

Головний герой роману послуговується всіма  способами, щоб захистити свою сві-
домість від божевілля. Потрапивши в єжовську в’язницю, він чітко усвідомлює своє 
безправ’я, а тому  готується до виявлення психологічного та фізичного опору перед будь-
ким: «Андрій швидко зайняв оборону. Він вирішив захищатися до останку. Склав руки 
на своїх могутніх грудях, обіперся спиною об двері, забезпечивши таким чином «тил», 
нагнув голову, як тур, і чекав» [1: 37]. Перед ним постає вибір: або бути зламаним мо-
рально, але залишитись фізично неушкодженим, або зберегти гідність, але бути скаліче-
ним. Вибравши перший варіант, Чумак шукає способи збереження психологічного ком-
форту і вдається до різних засобів відчуження від нестерпної реальності. Герой вигадує 
начебто власну стратегію для збереження психічного здоров’я і називає її то джіу-джітсу, 
то вправами на зосередження волі і розуму, а насправді використовує загальновідомі спо-
соби психологічного самозахисту. 

У романі відбувається роздвоєння героя внаслідок усамітнення та відсторонення, 
яке він відчуває відразу після повернення додому. Компенсує спілкування Чумакові 
внутрішня робота психіки: фіксування емоційних станів людей,  своїх переживань, спо-
стереження за іншими. Андрій проектує власні переживання на навколишній світ, тому 
йому здається, ніби страх охоплює усіх, тому  вони розучились щиро сміятись. 

Сприйняття зовнішнього світу  Чумака реалізується у зневажливому протиставленні 
«я» і «ця країна»: «Але оскільки в цій країні (підкреслення моє. – Т.Н.) можна послизну-
тися на кожнім запитанні, відповіді були досить загального характеру, а здебільша зовсім 
лаконічні: «Добре», «знаменито», «чудесно», «весело», «гарно» і т. п.» [1:38]. «Так чо-
мусь в цій країні (підкреслення моє. – Т.Н.) народ називає всіх робітників НКВД й мілі-
ції — «архангелами!». Герой часто не відчуває себе частиною країни, в якій живе, тому 
сприймає її відсторонено. Він визначає емоційні стани людей, яких зустрічає дорогою до 
в’язниці: страх, втома, апатія і асоціює їх із тишею, що панує  на вулицях. 

Перший засіб психологічного захисту, що використовує Чумак, – витіснення. 
Відсторонення від реальності відбувається завдяки ігноруванню зовнішніх подраз-

ників: «І він і справді вже байдужий. Йому знайомий цей стан — то інстинкт самоза-
хисту зумисне притуплює нерви, заощаджуючи їх, бо ж їм належить витримати занадто 
великі іспити, перед ними будуть занадто реальні жахи і небезпеки, щоб ще шарпати їх 
жахами уроєними» [1:148]. Чумак не слухає слідчих, які його викликають на допити, а 
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поринає у власні думки, що допомагають творити іншу дійсність. У романі трапляєть-
ся чимало лексем зі значенням «думати»: думка б’ється шалено; філософська задума; 
полум’я думок; затаєні думки; думки плутались; лезо думки; шляхи думок; думка за-
билась злорадно і ін. 

Ще один механізм психологічного захисту, яким послуговується герой роману, - за-
перечення реальності. 

Заперечення дійсності відбувається завдяки мріям. Автор роману мрії назвав мандрів-
ками душі. Андрій Чумак марить про волю, зустріч із родиною; «арештантськими мрія-
ми»  І.Багряний називає вигадки політв’язнів про вихід на свободу. Фантазії ув’язнених 
про звільнення стають своєрідною грою, способом відволіктись від реальності: «— А я 
б, якби мене оце випустили...я б!.. Всю дорогу, аж до самої Холодної Гори... горошину... 
по тротуару... носом котив би!.. Через увесь Харків! …Проект А. Дикого непереверше-
ний. Ніхто не в силі сягнути далі цього в шибеничному гуморі, й мрія арештантська, ось 
так вивершена, затихає.» [1:123].

Фізичні та психологічні тортури змушують головного героя абстрагуватись у мину-
ле, приємніше за сучасне. Приємні спогади Андрія пов’язані з родиною: «Андрій вже 
лежав у забутті, гойдався, немов на водах блакитних саг вечорових, на хвилях тихої ме-
ланхолії. Згадалась мати. Прийшли брати й обступили його — брати-соколи!» [1:56].

Персонаж твору послуговується ще одним засобом заперечення реальності - втечею 
в сон. Сон для героя роману стає не лише способом відпочинку, а й можливістю пе-
реживати події по-іншому, створити нову реальність. Андрій Чумак «тренується в дрі-
манні» під час допиту, щоб полегшити психологічний тиск слідчих на свою свідомість. 
Ув’язнений досить часто входить у стан напівсну і називає його психічним трансом [1: 
242]. У ньому  він втрачає відчуття часу й простору, витворює внутрішні образи. Такому 
стану він піддається в той час, коли слідчі не дають спати, тому транс дає можливість 
розслабитись і компенсувати нестачу сну. Компенсаторні функції сну виконує й сон із 
розплющеними очима, що, як правило,  є наслідком неврологічного захворювання [5].

 Уява Андрія Чумака відтворює цілі  картини псевдо-реальності: ілюзорні пейзажі, 
сюжети минулого, уявні зустрічі в майбутньому, які Чумак називає «чудо втечі з мурів 
душею» [1: 257]. 

Сприйняття світу відбувається часто у хворобливих станах травмованої психіки Ан-
дрія Чумака, зокрема в розладах мислення: «…думка десь б’ється, як пташка, в сліпому 
метанні, надіючись на якесь там химерне щастя, на якусь дірку.» [1: 31], «думка казала, 
не може, а  в і р а твердила — м о ж е!» [1:31], «він не спав і нічого не думав — він марив. 
Лежав і марив» [1:14].

Деперсоналізацією як механізмом психологічного захисту Андрій Чумак користу-
ється під час допитів. Він сприймає слідчих як інструмент тоталітарної системи, меха-
нізм її реалізації, тому не встановлює з ними особистісних контактів. Головний герой, 
як і інші в’язні, шукає будь-які способи морального впливу на жорстоких тюремників, і 
один із таких механізмів – «вербовка». 

Ще один прийом психологічного самозахисту Чумака – нівеляція особистості 
слідчого: Андрій «вербує» у спілку анархістів Бенвенуто Челліні, Баруха Спінозу, Іва-
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на Вишенського та ін., тим самим іронізуючи над неосвіченістю енкаведиста Гордого. 
Ув’язнений  у такий спосіб  відволікається і,  вигадавши таку гру, доводить безглуздість 
звинувачень на свою адресу. 

Єдиним порадником, з яким Андрій може поділитись власними спостереженнями, 
є ілюзорний співрозмовник. Уявний двійник стає своєрідним мірилом емоцій та думок  
Чумака: «Лише хтось непокірний у тім серці все протестував, не здаючись: «Не може 
бути! Ні, не може бути». Це про братів» [1:50]. Той «хтось» - ідеальне «я» самого героя,  
яким він має бути і може бути, якщо морально не зламається. Воно у складні моменти 
життя в’язня приймає остаточне рішення триматись до кінця: «Хтось всередині, незва-
жаючи на всю очевидність факту, одчайдушно і безпомічно протестував. Хтось той, хто 
навчився безоглядно вірити й любити, панічно боючись чорного провалля, в яке може 
раптом зірватись і полетіти, коли ту віру втратить» [1: 94]. 

Сублімація як механізм психологічного захисту використовується усіма ув’язненими. 
В’язні, аби зберегти психічне здоров’я і позбавити свідомість негативних впливів, ви-
гадують курси навчання малювання, вивчення чужих мов, механіків, електриків, шо-
ферські, шевські, кравецькі, куховарські, столярські й ін: «Дні текли по-ярмарковому і, 
може, саме тому жваво. Так, ніби люди зумисне інсценізували той ярмарок та шарварок, 
інсценізували з усієї сили, щоб тільки ні про що інше не думати, про все забути, заби-
ти собі памороки...» [1:349]. Особливо приємним різновидом розваг стають літературні 
оповіді освічених в’язнів. Завдяки літературним годинам люди забувають про реалії й 
абстрагують в епоху, про яку йдеться в озвученому творі.  

Регресія як механізм психологічного захисту реалізується у примітивізації первин-
них потреб ув’язнених. Двадцять вісім людей пристосовуються спати в камері-одиночці, 
їсти черствий хліб, майже не митись і не гуляти. Вищі потреби арештовані задовольня-
ють інтелектуальними іграми та спілкуванням. 

Андрій Чумак докладає неабияких вольових зусиль, щоб не відмовитись від своїх 
переконань і не піддатись психологічному тиску слідчих, які використовують усі меха-
нізми фізичного та психологічного впливу. Найефективнішим  сугестивним методом до-
питу є фізичні знущання над ув’язненими: «Пекучий, нестерпний сором охопив його 
— його били!! Його, що звик вважати себе за гегемона, били!.. Як він буде дивитися в 
очі цим людям?! А ще ж, якби вони знали, як його били!.. Ганебно, брутально, підло, 
так, як б’ють собак... Ні, так не б’ють собак, так не б’ють і не мучать худобу...» [1:123]. 
Фізичне приниження інтелігентної  людини – перший дієвий спосіб зламати особистість, 
до якого вдаються слідчі ще на початку допитів. Ув’язнені після побиття переживають 
стрес і в такому стані готові підписати усі папери, які їм пропонують.  Цей метод, однак, 
не виявляється ефективним стосовно головного героя. Після фізичних тортур слідчі на-
магаються  переконати арештованого: «Після цього слідство перейшло в знайому стадію 
«нукання». Гордий переконував Андрія, що йому, зрештою, «нічого не буде», якщо він 
«признається». Хай він розповість про свої всі справи і все буде «в порядку» [1: 271]. 

Під час допитів арештованих намагаються довести до знесилення, у такому стані 
людина психічно вразливіша і більше піддається впливу. Енкаведисти послуговуються 
лише позитивними установками і використовують стверджувальні мовні формули: «Не 
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допоможе. Підпишеш. Навіть коли б тут було написано, що ти японський імператор, то й 
те ти підпишеш, як чистісіньку правду. Пойняв!?» [1:119].

Один із ефективних прийомів впливу на особистість, який використовують слідчі, - 
це приховування будь-якої інформації від ув’язнених: останнім доступні лише чутки, що 
підсилюють їхній страх та невпевненість у своїх діях: «І першим почуттям, яке вразило 
його свідомість, було почуття, що, мабуть, ніякі найсміливіші чутки й припущення все-
таки не можуть перевершити реальної дійсності в цьому царстві — в царстві НКВД, в 
цій державі» [1:187].

Під час допитів використовуються методи емоційного тиску: знаючи про емоційний 
зв’язок Чумака з братами, слідчі натякають на зраду родини і провокують героя до дій 
проти братів. 

Отже, у романі головний герой послуговується такими механізмами психологічного 
захисту, як відчуження, сублімація, заперечення реальності, деперсоналізація, регресія. 
Реальність Андрій Чумак сприймає часто відсторонено, створює  інше «я», завдяки чому 
зберігає психічне здоров’я. Він захищається від психологічного впливу, який  викорис-
товують у романі  слідчі. 
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роман „виСоКого“ БароКо 
в КонтЕКСті двірСЬКої КуЛЬтури німЕччини

У статті виважується аналітичний потенціал соціокультурної парадигми „гра, 
мистецтво, життя“, застосованої до німецького роману „високого“ бароко.   

Ключові слова: бароко, роман, двірське мистецтво, стиль аристократизму, парад-
ність, метаморфоза.

В статье определяется аналитический потенциал социокультурной парадигмы 
„игра, искусство, жизнь“, рассматриваемой в контексте интерпретации немецкого 
романа „высокого“ барокко.

Ключевые слова: барокко, роман, придворное искусство, стиль аристократизма, 
парадность, метаморфоза. 

The article deals with the productive analytical paradigm: play, art and life as the main 
categories of the courtly baroque style in German romance.    

Key words: baroque, romance, courtly art, aristocratic style, parade, metamorphosis.

Проблема сприйняття та інтерпретації словесних витворів барокового мистецтва 
під знаком провідних соціокультурних реалій доби залишається незмінно актуальною 
у літературознавчій царині, зверненій до вивчення феноменів традиціоналізму. В даній 
статті ми пропонуємо сприймати і тлумачити німецьку класику барокового роману – 
„Арамену” Антона Ульріха фон Брауншвейга-Вольфенбюттеля (1669–1673) в контексті 
аристократичної культури бароко з притаманною їй увагою до таких взаємопов’язаних, 
філософські навантажених понять, як „гра, мистецтво, життя“, у світлі яких даний твір 
постає як органічний плід духовних намагань та переконливих звершень освіченого, 
придворно-інтелектуального світського середовища і є невід’ємний від культурного, ре-
гіонально-аристократичного за своїм характером менталітету німецького князівського 
двору. Маючи на увазі елітарні уподобання та устремління письменника-герцога, ке-
рованого наміром змалювати співдружність земних богів – „Götter gesellschaft“ [1 (5: 
63)],  можна точніше визначити його здобуток як невідривну частку духовної культури 
німецького палацу XVII ст., у межах якої автор майже цілком перебуває. Підкреслимо, 
що стосовно певних явищ неповторного словесного мистецтва Німеччини цієї доби, від-
значеного яскравою регіональністю, видається цілком доречним уживати влучне поняття 
вишуканої палацової культури, яка набуває небувало пишного розквіту в соціокультур-
ному осередку цивілізованого князівського двору. Вивчаючи німецьку культуру бароко, 
К. Гарбер доходить красномовного висновку: „Здобуток цієї епохи складали святкова 
процесія, князівський щоденник та князівське дзеркало“ (королівський статут) [2: 227]. 
Взагалі положення про становлення новочасних літератур та формування нової культури 
в середовищі знатного суспільства  європейських столиць та при дворах має дуже суттє-
©  Пастушенко Л.І., 2011
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вий характер. Його поділяв, наприклад, В. Дільтей, звертаючи увагу на „потужний розви-
ток рефлексії про світ та життя, що оточувала атмосферу дворів Італії, Іспанії, Франції та 
Англії“ [3: 47]. Як бачимо, Німеччину з даного переліку виключено, можливо, не зовсім 
справедливо.  

Незважаючи на те що німецькі знавці сприймають „Арамену“ як „ідеалізований ав-
топортрет князівсько-абсолютистського світу“ [4: 115–116], теоретичне положення про її 
зв’язок з культурою палацу у послідовному його формулюванні ще не ставилося у центр 
араменознавства і дотепер не поширювалося на вивчення особливостей поетики „висо-
кої” стильової лінії німецького роману XVII ст. Слушно зауважити, що далеко не всі до-
слідники вільні від упередженого розуміння іманентно притаманної цій культурі стриж-
невої ознаки аристократизму, відтак далеко не завжди здатні утриматися від висловлення 
докорів на адресу письменника щодо елітарних якостей типу його художньо-філософ-
ського мислення в творі, в якому досить часто й категорично вбачають „свідому реакцій-
ну пропаганду абсолютистського переконання в божій милості до князівства” [5: 439]. 
Зрозуміло, що занадто пристрасне й обмежене зосередження на ідеологічній програмі 
робить недостатньо помітними, „периферійними” естетичні грані та художньо-філософ-
ські виміри новаторства письменника. Тому важлива сутність яскравого й неповторного 
романного феномену барокової творчості Німеччини ще чекає на адекватне наукове про-
читання. Утім треба визнати, що, втілюючи своєрідний у національно-естетичному від-
ношенні зразок жанру європейського галантно-героїчного роману, „Арамена” примітним 
чином відбила характерні для аристократичної культури риси надвірного менталітету 
Німеччини XVII ст., і ця обставина заслуговує на спеціальну пильну увагу, до того ж по-
требує відповідних підходів та сучасного дослідного тлумачення. Примітно, що далекий 
від упередженої апологетики автор утримується від спокуси завуалювати конфліктні зі-
ткнення особистих інтересів та безжалісне суперництво пристрастей обранців долі: „…
wisset aber, daß der hof so schlimm ist, daß man von uns böse urteile fället“ [1 (2: 110)]. 

Відомий німецький культуролог позитивістсько-феноменологічного напряму  
К. Гурліт ще в першій третині XX ст. виділяв у ролі провідної константи стилю життя 
німецького бароко поняття „придворність”, вбачаючи його функцію у „штучному під-
вищенні екзистенції центру як принципу «буття всього через картину себе»” (див.: [6: 
345]), коли князівський двір, виявляючи надзвичайну ідейно-соціальну впливовість, за-
ступав історично вичерпану генеральну ідею релігійного типу (зокрема, лютеранську) і 
поставав символом поцейбічного блиску, зливаючись з „образом земного раю” [6: 345]. 
Якщо взяти до уваги духовну атмосферу доби абсолютизму в Німеччині, як її відби-
ла культурна свідомість князівського двору Вольфенбюттеля, розташованого в Нижній 
Саксонії, то треба погодитися з порівнянням цієї, у багатьох відношеннях переламної, 
епохи із „справжньою революцією у звичаях” [7 (1: 130); 8: 402–403], а також визнати 
обґрунтованість високої репутації філософа на троні Антона Ульріха – діяча, що далеко 
випередив свій час („Vorreiter seiner Zeit“) [9: 34]. Суттєві зсуви, що відбувалися в систе-
мі пріоритетів абсолютистської держави в напрямі засвоєння нових європейських стан-
дартів, зокрема, щодо відношення до особистості та стереотипів її етикетної поведінки, 
етичного нормування соціальних стосунків і ставлення до навколишнього світу, пере-
конливо доводили цілковиту спроможність амбітних національних програм і „здатність 
Німеччини формувати еліту європейського рівня” [7 (1: 141)]. 
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Відзначимо, що ритуалізоване світське існування і публічна життєдіяльність ниж-
ньосаксонського двору здійснювалися в річищі свідомо непрозаїчної стилізації буття. 
Їй були притаманні цілеспрямовані форми аранжування та культурного перевтілення 
звичного буденного існування під знаком вочевидь штучної, парадної метаморфози. 
Повсякденність підносили так звані trionfi – святкові ходи, пишнобарвні надвірні свята 
(Festspiele), до яких належали інсценовані лицарські турніри, процесії, кавалькади, кар-
навали, бали, феєрверки, ілюмінації, танці з факелами, різного роду вистави – театралі-
зовані й театральні [10: 42–43; 11: 286]. Їх сутність складав розкішний культ публічного 
видовища, акустично-зорової феєрії, у них панувала ідея соборності вибранців, осмисле-
ної в ключі романтизації дозвільного способу існування елітарної верхівки суспільства. 
До святкової режисури життя, надання йому акцентів тріумфуючої декоративності був 
активно залучений також Антон Ульріх, якого театралізована атмосфера життя-свята між 
іншим надихнула на компонування 9 зінгшпілів (німецький різновид оперети), а згодом 
спонукала перетворити оперу на „справжню офіційну інституцію, публічну й керова-
ну державою“ [7 (1: 136)]. Саме в епоху бароко у Вольфенбюттелі формується важли-
ва традиція культурного симбіозу, що живилася духовними зв’язками із самосвідомою 
„блискучою феєрією століття“ у Франції [12: 180] і дожила до наших днів, перетворивши 
регіон на пункт перетину різноманітних духовних течій та осереддя змішаного в наці-
ональному відношенні мовного, музичного, художнього світу. Замислюючись над при-
родою мультикультурної німецької самобутності, закладеної ще в епоху бароко, вчені 
сьогодні слушно зауважують, що, „конституювавши Європу в новому вигляді, Вольфен-
бюттель з повним правом уособлює культурний знак або емблему Німеччини на теренах 
європейського простору” [9:  35].  

Звернімо увагу на те, що культивований аурою палацу, зовні удавано безтурботний, 
примхливо-бездіяльний тип відношення до життя потребував спеціального прикрашен-
ня й перебував під знаком ігри, розуміючи в її конструкті цілком серйозний соціальний 
ритуал, під час якого „образи та саме перетворення в образи” поставали як „певне духо-
вне створіння або цінності” [13: 23]. Видатний історик культури Й. Хойзінга тлумачив 
гру як суттєву сенсоутворювальну форманту стилю та світовідчуття епохи бароко на 
основі „загального моделювання життя, духу та зовнішнього вигляду” [13: 292]. Відомо, 
що в процесі подібних далекосяжних трансформацій, соціально-психологічного перевті-
лення та з урахуванням упровадженого грою неординарного механізму взаємодії інди-
віда та суспільства відбувається ритуальне й сакралізоване вилучення людини з суворої 
конвенціональної та правової системи, виокремлення її з світу повсякденних турбот та 
соціальних обов’язків, уможливлюється введення особистості в ауру естетизованого іє-
ратичного світу. 

Слідом за К. Гурлітом сучасні вчені формулюють важливе спостереження: „У грі 
мистецтво (прийом, механізм), побут і тіло природним чином зливаються. Всі вони спря-
мовані на збудження позитивного та екстраординарного самовідчуття” [6: 342]. Занурю-
ючись в театралізовану метаморфозу, учасник офіційної церемонії гри органічно вступає 
в символічне коло духовного звільнення, ознаками якого постають не тільки гранично 
розкута свідомість і розкріпачена поведінка, а й усвідомлення  власної причетності до 
піднесеного ритуалізованого церемоніалу та спільної мови обранців. Не торкаючись 
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спеціальних питань філософії та культурології (придворного) свята, відзначимо, що за 
всієї відмінності і навіть полярності духу офіційних свят та карнавалу, на чому особливо 
настоював М. М. Бахтін (див.: [14: 14–15]), вони зберігають спільну модальність „не-
буденності“ святкового словесного простору, його „відмежованості від буднів“, а ритуал 
свята завжди ґрунтується на взаємозв’язку міцно задіяних культурних складників – міфу, 
культу, побуту [15: 62].    

Навіть якщо деякі судження вчених фокусують перебільшений рефлекс ексцентрики, 
яка інколи дійсно брала гору й немовби безпосередньо задавала тон культивованій ма-
терії загальних радощів („Здавалося, вони жили, щоб розважатися” [16: 217]), то навіть 
і тоді не можна заперечувати неабиякий внесок культурних форм явища надвірної гри в 
створення підвалин придворної елітарної соборності, як і не доводиться спростовувати 
суто етичне значення завданої двірським церемоніалом світської спільноти із притаман-
ною їй шляхетністю духу і самовідчуття. Атмосфера ігрової умовності невимушеним 
чином конституювала соціальні моделі поведінки, визначала примітні компоненти нової 
особистості, між іншим – здатність до водночас розкутого і гармонійно настановлено-
го спілкування, сприяла плеканню вишуканих манер та усвідомленню почуття власної 
гідності, опосередковано формувала привітність, ввічливість, дипломатичність – усі ті 
відтінки відшліфованої суспільством світської постаті Weltmann, що увійшли до скла-
ду новаторського цивілізаторського комплексу Geselligkeit, тобто етосу соціальної сус-
пільності. Заглиблюючись в проблему напруги між грою (імагінацією) та дійсністю, 
видатний філософ постструктуралізму Ж. Дерріда слушно вказує: „Гра є розривом на-
явного стану” [17: 66]. Отже, для регіональної культури князівського палацу та двору 
Німеччини XVII ст. є надзвичайно характерною філософсько-психологічна атмосфера 
душевного підйому та ігрової метаморфози – елітарного перетворення наявного життя в 
напрямі самозабутнього священнодійства. Властива цим формам феєричність була здат-
на підносити повсякденність до неординарного рівня зразковості й мала своїм завданням 
обґрунтувати шляхетне спілкування призначених обранців як особливу, величну місію, 
що здійснюється ними в поцейбічному бутті. Цілком слушно Р. Алевін зазначав у спеці-
альній праці про свято доби бароко: „Це більше, ніж маскарадний жарт, оскільки свято 
робить придворне суспільство самим собою, виражаючи його політичні й соціальні ам-
біції“ [18: 110].

Відбиваючи світ ідей досить вузького соціуму, який знаходиться під знаком умона-
строїв власної вибраності і сприймає життя з висоти амбітно-утопічних ідеалів вишука-
ної світськості, роман Антона Ульріха втілює ґрунтовні закономірності репрезентативно-
го (парадного) аристократичного стилю епохи бароко в Німеччині. Ми не схильні розу-
міти культурне прагнення до репрезентації в звуженому ключі, прирівнюючи естетичний 
„код“ до соціологічного або взагалі підміняючи їх, оскільки це звело б художні якості 
пластично різнобарвної словесної тканини до вузьких форм утілення елітарної станової 
свідомості привілейованої верхівки соціуму, як це, на жаль, ще можна спостерігати в 
ряді робіт (див.: [5: 439; 19: 275]). Адже традиційна недооцінка придворної культури 
пов’язана з концепціями її майже насильницького дистанціювання до природно невиму-
шеного, з відокремленням від загальнонаціонального змісту і консервуванням соціаль-
ної ідеалізації еліти. Такими є не дуже плідні ідеї осмислення аристократизму в напрямі 
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„антагонізму культури й природи” [20: 62], через звужену призму створення „замкнених 
форм салонного розважання” [8: 399], а також різноманітні прояви дослідних тенденцій, 
пов’язаних з відривом творів „високого” стилю від життя. Зауважимо, що навіть новіт-
ні літературознавчі праці часом демонструють неприйняття здобутків аристократично-
го мистецтва слова, недостатньо аргументовано дорікають письменникові погрішністю 
проти смаку та людяності, пристрастю до високих слів, що нібито спричиняє притуплен-
ня і формалізацію почуттів [21: 380].      

Надвірному аристократичному мистецтву в сукупності його видовищних, умовно-
ілюзіоністських форм повною мірою притаманна багатозначна гра субституцій справж-
нього – вигаданого, істинного – ілюзорного, дійсного – уявного. Характерну для нього 
піднесено екзальтовану, сповнену духом святкової театральності концепцію повсякден-
ності осмислено і сприйнято переважно в оптимістично-парадному ключі романтизова-
ної репрезентації. Ідея аристократичного мистецтва стоїть під знаком причетності пев-
ного національного регіону до соціокультурного феномену „європейського спектаклю” 
– Spectaculum Europaeum (див.: [10]). Хоч зараз досить складно точно вказати джерела, 
від яких походить, і межі, за якими закінчується ідеалізована легенда, що парадним чи-
ном трактує й тим самим міфологізує „двір муз” у Вольфенбюттелі [22: 256]. А втім 
важливо інше: ідеї та дух „спектакулярності”, метаморфози театральної видовищності, 
атмосферу святкової феєричності життя переконливо відбито Антоном Ульріхом в об-
разно-словесно вишуканій зображувальній модальності його книги, просякнутої провід-
ними культурно-філософськими стереотипами світосприймання доби абсолютизму та 
умонастроями німецької інтелектуальної й станової еліти періоду розквіту бароко. До 
них слід віднести тяжіння до філософії метафізичного оптимізму, культ репрезентації 
й аристократизму, переконання в ілюзіонізмі досвідної даності, здогад щодо телеоло-
гічного механізму абсолюту – визначення божественного й земного порядку, розуміння 
вибраності шляхетних осіб та інтерпретування в дусі метафізично заданого призначення 
шляху й особистої долі людини, що зрештою незмінно вирішені на благо її як божествен-
ного створіння, чим зумовлений перегук із спекулятивними, неостоїцистичними ідеями 
та з філософсько-оптимістичною думкою Г. В. Лейбніца.    

Усі ці вагомі, послідовно зведені в інтегровану концепцію ідеали піднесеної й усві-
домленої свого значення світськості достатньо виразно відчутні вже в напрямі, в якому 
автор програмував бажаний для нього ефект впливу „Арамени” на читача, убачаючи в 
ній „справжні школи дворянства, що покликані істинно шляхетним чином формувати 
дух, розум та вдачу, і укладати в уста прекрасні придворні бесіди” [23: 84]. Акцентуючи 
на тій обставині, що роман виріс не в запиленій атмосфері шкіл (розуміється „мертва” 
традиція шкільної ученості), а при дворі, і трактує „князівські історії”, Антон Ульріх не-
мовби провокував дослідників майбутніх епох до формулювання висновків, як історично 
коректних, так і розпливчасто далекосяжних, відносно аристократичного характеру сво-
го твору та стилю. Втім незаперечно привабливі високі ідеали, а також чітка програм-
ність їх викладення під пером письменника були наділені внутрішньою багатомірністю, 
іманентною складністю, містили етико-філософське ядро особистісного визначення до-
стойностей людини XVII ст. Ми поділяємо думку тих теоретиків жанру, хто, як В. Краус, 
уважає: „Роман, що спочатку слугував для проведення часу високого стану, згодом спо-
внив своє покликання поширити умонастрої еліти на суспільний загал“ [24: 414].   
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На нашу думку, для жанрової поетики „Арамени” національно й регіонально специ-
фічними виявляються як романна художня фікція із властивою їй, замкненою на манер 
лабіринту, метафізично спрямованою в ідейну площину „спасіння” (але не молитовно-
го душеспасіння, як у Бухольца) сюжетно-фабульною структурою, або вербальна логі-
ка космософського сходження до творця, так і нерозривний концептуальний зв’язок із 
фундаментальною для Німеччини філософією оптимізму, характерною насамперед для 
умонастроїв зрілого бароко (Лейбніц). З погляду своєрідності національного літератур-
ного контексту періоду розквіту німецького бароко не менш показова також вражаюча 
уяву читача раціонально вишукана конструкція, трактована автором-митцем у напрямі 
створення ілюзіоністської онтології художнього організму, уподібненого до ретельно 
упорядкованого, доцільно влаштованого мікросоціуму. Архітектоніка роману сполучає 
афективну міць з ясною цілеспрямованістю і вже значно віддалилася від обтяжливої 
масивності генетичного першоджерела жанру – „Геркулеса” Бухольца, подібно до того 
як амбітно вишукана манера письма аристократично витонченого й амбітного автора 
„Арамени” – „histoire bien intriguée“ або „роману-феєрії“ (К. Луговські [25: 17]) відверто 
цурається духу демократичної патріархальності „Дивовижної історії Геркулеса” Бухоль-
ца як первістка жанрової лінії. 
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роЗвитоК тЕми Бога та вічноСті у ФранЦуЗЬКій ПоЕЗії  
хіх – ПЕрШої ПоЛовини хх СтоЛітЬ

Стаття присвячена аналізу розвитку теми Бога та вічності, представленої в ліри-
ці найвідоміших репрезентантів французької поезії ХІХ – першої половини ХХ століття 
(А. де Ламартіна, В. Гюго, Ш. Бодлера, П. Верлена, П. Клоделя та ін.).

Ключові слова: Бог, вічність, романтизм, символізм, література католицького Від-
родження.

Статья посвящена анализу развития темы Бога и вечности, представленной в ли-
рике наиболее известных репрезентантов французской поэзии ХІХ – первой половины 
ХХ века (А. де Ламартина, В. Гюго, Ш. Бодлера, П. Верлена, П. Клоделя и др.).

Ключевые слова: Бог, вечность, романтизм, символизм, литература католического 
Возрождения. 

The article is devoted to analysis of the subject of God and eternity, which developed in the 
poetry of the XІX th – early XX th century most famous representatives of French poetry (A. de 
Lamartine, V. Hugo, S. Bodler, P. Verlen, P. Claudel and other).

Key words: God, eternity, Romanticism, Symbolism, Catholic Renaissance literature.
  
Стаття представляє спробу аналізу однієї із тем французької поезії ХІХ – ХХ століть, 

теми Бога та вічності в динаміці, у творах представників різних поетичних генерацій – 
романтиків, символістів та почасти представників літератури католицького Відродження. 

У французькій романтичній поезії утверджуються теми, що на певний час стануть 
традиційними: теми самотності та меланхолії, природи, кохання, Бога та вічності. Упро-
довж кількох десятиліть ставлення до Бога рішуче зміниться: від сприйняття його як 
незаперечного Абсолюту і вищої милосердної сили, що сповнює життя людини сенсом 
і надією (Шатобріан, Ламартін, почасти Гюго), до богоборчих настроїв і зречення Бога 
(де Віньї, де Нерваль).

Один із найвідоміших репрезентантів раннього французького романтизму 
Ф. - Р. де Шатобріан як фундаментальний фактор мистецького та суспільного життя ви-
значив християнську віру. Разом з його «Генієм християнства» в літературу активно 
входить тема Бога. Шатобріан уславлює християнську релігію, відкриваючи в ній витоки 
краси й поезії, вважаючи її джерелом мистецьких штудій, разом із мадам де Сталь звер-
таючись, через голову Просвітництва, до історії середньовіччя, що дало нову віру і нове 
мистецтво з визначальним конфліктом між духовним і плотським. 

А. де Ламартін, перший із публічно визнаних романтичних поетів, вводить у фран-
цузьку поезію особливий настрій меланхолії й смутку, його поезії – історія життя само-
тнього й розчарованого героя, провідні теми – нещасливого кохання, що постає як спогад 
за втраченою жінкою, природи, життя і смерті, Бога і нескінченності. 
©  Богданова І.В., 2011
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Романтичні медитації Ламартіна пов’язані з релігійним умонастроєм, його думка 
рветься увись, до Бога. Так, у вірші «Захід» герой, що на березі моря спостерігає за за-
ходом сонця, шукає відповіді на питання: «куди ви летите, куди всі летимо?»  Відповідь 
міститься в останній  строфі: «До Тебе… в кому ніч і день! У кому берег і океан, приплив і 
відлив всесвіту! У кому все, існуюче у світі, зникне, наче морок!» Вже у раннього Ламар-
тіна елегія переходить у славлення небесам, з’являються величні картини всесвіту, Бога, 
образ якого тлумачиться в абстрактно-пантеїстичному дусі (слідувати цим традиціям 
будуть В. Гюго, у ХХ столітті – П. Клодель та Сен-Жон Перс). Певною мірою Ламар-
тін продовжує шатобріанівську тематику ліричними засобами: якщо Шатобріан вносить 
ідею християнства в художню прозу, Ламартін розвиває її в поезії. 

Ліричний герой Ламартіна, охоплений відчаєм і смутком, у своїх скаргах на світ апе-
лює до Бога, який один може розкрити загадки життя,  сенс страждань людини, відкрити 
шлях в інші світи. Прорив до Бога, у нескінченність, прагнення позбавитися тісних пут 
земного страдницького життя й тісноти матеріально-чуттєвого світу стають провідними 
мотивами поезії Ламартіна, що любить підніматись у «надсвітові сфери», де разом з 
усім земним «зникає час і простір». Подібні ідеї особливо характерні для третьої збірки 
Ламартіна «Поетичні й релігійні співзвуччя». Вони відображаються в одах «Молитва», 
«Віра», «Бог». На переконання поета, тільки віра здатна внести гармонію у жорстокий і 
бездуховний світ людського життя. Ламартін, як зрештою і В. Гюго, втілює в поезії мрію 
про єдиного, справедливого, мудрого та милосердного Бога, не пов’язаного з догмами 
католицької церкви, «про якого мріяв Піфагор, якого прославляв Сократ і передбачав 
Платон», образ якого «зіпсували неправдиві священики». 

У вірші «Крик душі» три світи – «Бог», «світ», «душа» романтичного героя – пода-
ються як єдине неподільне ціле, освячене іменем Бога, до якого звертається душа. Сенс 
життя людини розкривається у поемах «Людина» і «Бог». Зрештою поет приходить до 
висновку, що страждання має виступати невід’ємним природним складником людського 
буття: «вода має плинути, вітер віяти, сонце палити, а людина – страждати».

Бог В. Гюго багатоликий: це і Творець, якому підпорядковується рух світил Всесвіту, 
і уособлення прогресу та етичного ідеалу, і  милосердний розрадник, інтимний співроз-
мовник, здатний  втішити та заспокоїти, і внутрішній голос, що допомагає розрізнити 
правду від кривди. Гюго рішуче відмовляється від уявлення про Бога як про бородатого 
старця, що сидить на небесному троні («Єпископу, що назвав мене атеїстом»).

Спільність життєвих ситуацій, які переживають як Ламартін, так і В. Гюго, а саме 
втрата коханих людей (Ламартіном – коханої жінки, Гюго – дочки, зятя, дружини), визна-
чають подібність поетичних сюжетів та образів. Ліричний герой поезії «Вількьє» (міс-
течко, де знаходяться могили рідних поета) звертається до Бога з причини смерті своєї 
дочки, відчуваючи невимовну скорботу за втраченою частинкою своєї плоті і крові. До-
вірчі інтимні інтонації та сповнені щирості слова, звернені до Бога («уяви собі, Боже, 
наскільки це сумно – Жити й знати: її вже нема!»),  створюють образ Бога, близького 
й зрозумілого людині, здатного втішити й розрадити самітника, приреченого на стогін і 
муку. Щирість релігійного почуття засвідчують рядки із щоденника В. Гюго від 18 верес-
ня 1879 року: «Ходив на могилу. Молитва. Вони мене чують. Я чую їх…».
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Водночас вірші Гюго демонструють розгубленість поета перед усвідомленням віро-
гідної відсутності Бога. У поезії «Біля відкритого вікна», що є одним із кращих зразків 
медитативної лірики поета, ліричний герой роздумує над тим, «невже Бог остаточно 
розтратив свій вогонь». Людина безсила дати відповідь на питання, що чекає на неї та 
долю Всесвіту, вона слабка та безсила перед безкінечністю та вічністю. 

У ряді поезій В. Гюго (услід за просвітниками) відкрито виступає проти несправед-
ливої католицької церкви й кліру, що її уособлює. Антиклерикальний пафос церкви зу-
мовлений тлумаченням діяльності католицького церкви як оплоту реакції, політичного 
союзника феодалізму і монархії. Гюго відмовляється від католицьких догм, накликаючи 
на себе обурення і переслідування клерикалів. У вірші «Доводи Момотомбо» південноа-
мериканський вулкан не бажає прийняти хрещення, розгледівши у білих священиках тих 
самих старих жерців, що приносили жертви й змушували «литися кров». Образ «нового 
бога», що його заперечує вулкан, подається через образи Торквемади, святої інквізиції та 
її вогнищ, а також «милосердної церкви». Просвітницькі антиклерикальні мотиви звучать 
в поемі «Папа» та драмі «Торквемада». Образ великого інквізитора, що закликає вогнем 
«очищати душу», знищуючи гріхи разом із тілом, і фанатично виступає проти «злоби 
дияволів», сам починає сприйматись як породження пекла  і  сіяч зла, розбрату, смерті. 

Синтез меланхолійних настроїв та богоборчих мотивів характеризує творчість 
А. де Віньї, герої якого виступають проти жорстокості і безглуздості долі й безпристрасно 
сприймають її випробовування. Де Віньї відмовляє людині дружбі із Богом, позбавляючи 
її права на заспокоєння і розраду у Богові. Відповіддю на «вічну мовчанку божества» 
у де Віньї слугує філософія стоїцизму, що вчить стійко переносити страждання. Етика 
цієї філософії формулюється у відомому вірші «Смерть вовка», пізніх поемах «Оливкова 
гора», «Оракули», «Гнів Самсона», в основі яких – терпіння і «холодне мовчання». 

В одному із перших віршів «Дочка Ієфая» поет порушує питання, що звучало у Бай-
рона і пізніше не раз буде підніматись в літературі, зокрема в російській: якщо Бог мило-
сердний і могутній, то як він допустив несправедливості і страждання на землі, якщо ж 
він їх допускає, то чи такий він всемогутній? – питання, що черговий раз дискредитувало 
Бога в очах романтиків.

Різне тлумачення теми Бога у поезії французьких романтиків можна пояснити й різ-
ними впливами, що їх зазнають митці у процесі формування власної творчості. Так, у 
Ламартіна знаходить вираження ідея німецьких романтиків гармонічного синтезу «ро-
мантичний герой – природа – Бог», а у творчості Віньї та Нерваля настійливо звучать 
байронічні інтенції, зокрема пов’язані із богоборчістю, протестом та, зрештою, відмо-
вою від Бога. Ідея зречення Бога логічно пов’язана із тотальним розчаруванням не лише 
у суспільному життя, а й у самих основах світобудови – «світовою скорботою», «хворо-
бою віку». 

Образа на Бога та відмова від нього все ширше засвідчується літературою роман-
тизму сорокових років. Так, у 1844 році виходять цикл сонетів Ж. де Нерваля «Христос 
на Оливковій горі» та поема А. де Віньї «Оливкова гора». Епіграфом до власних поезій 
Нерваль взяв слова німецького поета Ж. - П. Ріхтера «Бог помер! Небеса порожні… Ри-
дайте, діти! У вас більше немає батька!» Відтак головне слово було сказане. Поступово 
ідея смерті Бога проникає у свідомість все більшої кількості митців і зрештою постає як 
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«нав’язлива ідея трьох поколінь: Віньї, Мішле і Гюго; Нерваля, Мюссе і Готьє; Леконта 
де Лілля, Бодлера й Флобера» [1 : 5].

Ідея загибелі чи смерті Бога (богів), втрати людиною батьківської, тобто божествен-
ної опіки, починає сприйматись як безперечний факт.  Т. Готьє у програмному вірші 
«Мистецтво» (збірка «Емалі і камеї») протиставляє безсмертне мистецтво швидкоплин-
ній суєтності часу, зазначаючи мимохідь,  що «помирають навіть боги». 

На наступному етапі розвитку французької поезії ХІХ століття, представленому сим-
волізмом, інтерес поетів до Бога не згасає. Особливістю французького символізму є, за 
влучним визначенням Д. Наливайка, відображення невідчутного змісту у відчутних фор-
мах [2 : 5]. У ролі «потойбічного» у творах ряду поетів постає існування трансцендентної 
сили, або Бога, але символістів, на відміну від романтиків, Бог більше цікавить як етична 
проблема, моральний імператив, відтак в поезію входять етичні категорії добра та зла, 
без боротьби яких неможливо уявити творчість Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо.

Предтечею символізму традиційно вважається Шарль Бодлер. Трагічне світосприй-
няття поета визначається його романтичним світоглядом. Бодлер потерпає від довко-
лишнього меркантилізму, вузькості й однозначності мислення, він відчуває з особливою 
гостротою запаморочливу суперечливість світу й людини, виражаючи її з небаченою 
щирістю, яка шокувала добропорядних міщан і накликала на митця звинувачення в амо-
ральності та різних смертних гріхах.

Бодлер читає дві «молитви»: одну – Богові, іншу – Сатані. Молитва до Бога – це   
прагнення внутрішньо піднестися;  молитва Сатані – це насолода від власного падіння. 
Знищити цей дуалізм, примирити Бога і Сатану, дух і плоть, вічність і час, – потаємне 
прагнення Бодлера. Не без виклику й безоглядності єретика Бодлер нерідко поетизує 
падіння у безодню гріха й насолоду від цього падіння. 

Боротьба між Богом та Сатаною – не лише один з провідних ліричних мотивів Бод-
лера, а й організуюча модель його поетичного світу, пов’язана з глибинною традицією 
європейської поезії, репрезентованою ще Святим Письмом. Марення поета у гріховному 
світі про «білосніжні вершини» чистоти й святості, його палкий, нерідко розпачливо-
трагічний порив до цих вершин, – ось головні структурні компоненти й зв’язки цієї тра-
диційної моделі, що виразно проступають у віршах Бодлера.

Передостанній розділ «Квітів зла» («Бунт») містить відмову від «неправого Бога» 
і звернення до Сатани («Сатано, допоможи мені … у біді»). Як вірно зауважує фран-
цузький драматург і критик П. Клодель, «бунт здатен роз’ятрити душу, але вивести із 
безвиході він не може» [3 : 91]. Відтак логічним є завершення збірки – цикл «Смерть»:  
душа, занурена у безвір’я, втрачає надію на Спасіння та Вічне Життя, єдиною реальніс-
тю для неї є тільки сама Смерть («Рай чи Пекло – будь що!»).  Хвала («Літанії») Сатані 
є виявом безсилля і розгубленості автора, його розпачу. Бодлером володіла душа, яка 
«наповнювалася піднесеною свідомістю, піснею, щоб знову поступово розчинитися в 
усвідомленні свого горя і гріха» [3 : 53].  

Для П. Верлена християнське віровчення стає «не випадковою темою для декламації, 
а необхідною стравою душі… насущним хлібом»; він був «покаянним грішником, який 
не приховував своїх гріхів» [3 : 60].

Верлен відчуває свою причетність до Бога та усієї світобудови, звідси – гостре пере-
живання драми власного відчуження, вигнання у світ, де доводиться індивідуалізуватись 
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і протистояти трагедії буття. Мрія Верлена – позбавитись від тягаря такого існування, 
щоб знову злитися зі стихією первоначал, якій він неподільно належав. У 70-80-х роках 
Верлен все більше звертається до Бога. «Автор… довго блукав серед хиб сучасності, бе-
ручи участь в її помилках і невіданні.  Пережиті страждання навернули його до Бога», 
– буде зазначено у передмові до збірки «Мудрість». Католицизм стане для Верлена си-
лою, здатною протистояти брутальності життя і загальній зневірі: «Крім Бога, де зна-
йдем опору, І де ж  надію віднайти?». Автор не тримає зла на світ, оскільки йому «да-
рував милість Бог», він вірить, що його «чекає винагорода, Прощення за все, Господень 
правий суд». «Пробач безумного, мій милосердний Боже!» – вигукує він у щиросердному 
розкаянні.

Апеляція Верлена до релігійних жанрів (молитов, псалмів, проповідей) підкреслює 
загальну інтенційованість його пізньої поезії, відмову ліричного героя від принад земно-
го, гріховного світу та пошук царства Божественної істини. Водночас Верлен у ставленні 
до Бога залишається непослідовним. Він і вірить, і втрачає віру, і прагне Царства Божого,  
і не в силах відірватись від земних пут. Та все ж, на думку Клоделя, Верлен – християн-
ський поет,  «який з такими муками співіснував з поетом проклятим» [3 : 59].

Творчість А. Рембо пронизана суперечливими настроями. Він і закликає до «навер-
нення до чеснот, Чистіших, ніж сльоза Марії…», і просить заступництва у Сатани. А 
поява у збірці «Осяяння» поезії «Геній», за Клоделем, взагалі не випадкова. Ототожнення 
та заміна Поетом-Творцем Бога є логічним завершенням пошуків французькою поезією 
ХІХ ст. Останній абзац взагалі більше нагадує «затемнене» тлумачення розділу з Єванге-
лія, ніж розмову про геніального митця: зростає рівень містичного, поєднується миттєве 
та вічне, об’єднуються всі стихії, в яких може «з’явитися» Він. Здавалося б, варто зро-
бити крок – і осягнути істину, яка полягає в існуванні Бога. Але цей крок  Рембо так и 
не зробить. Більше того, на відміну від Бодлера, який шукає хоча б умовного раю, Рембо 
впевнений, що перебуває у пеклі на землі: «Життя суворе, просто здичавіння, - підняти 
всохлою рукою віко домовини, лягти, задихнутись…» Благання загиблої душі про допо-
могу вчуваються у словах: «Ти хочеш, лицедію Сатано, розкласти мене своїми чарами… 
О! Повернутись до життя!.. Мій Боже, зглянься і сховай мене, – мені аж надто зле!» 
(«Ніч у пеклі»). Примирення Рембо з Богом є  сумнівним. Славлення себе як Митця, 
ясновидця є тим найвищим ступенем людської гордині, поза яким нема місця покорі та 
вірі: «Я порозумнішав… Я благословляю життя (як Господь Бог? - автор.)… Бог – моя 
сила, і я славлю Бога».

Не раз герой Рембо опиняється на межі життя і смерті, надії і безнадії, він – виразник 
«духу епохи», доби відчаю та безпорадності. 

Малларме представляє інший вимір французького символізму, що відмовився від 
ідеї божественного (у 1867 році у 25-річному віці він проголосить: «Я зрікся Бога») й від-
так вимушений був після «смерті бога» шукати йому заміну у вигляді Абсолюту, Вічної 
Істини тощо. Як зауважує Д. Наливайко, «в християнській релігії найбільш неприйнят-
ною для  нього була віра в потойбічний світ і посмертне життя, яку він вважав втішною 
містифікацією» [2 : 9]. У Малларме мистецтво – нова релігія, божество, якому потрібно 
вклонятися. Малларме наголошує, що нова поетика зростає на принципові «змальову-
вання не речі, а здійснюваного нею ефекту». «У моєму Розумові – відблиск Вічності». 
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Поет створює нову реальність, що протистоїть тягареві матеріального світу. При такому 
підході сам предмет зникає, залишається лише його суб’єктивний образ, символ. Звідси 
– таємничість символістської поезії Малларме, її закодованість та темнопис. 

За Клоделем, Малларме – кульмінація «нігілізму ХІХ століття», вивільнення духу 
від влади матерії. Однак у своєму намаганні зазирнути за видиму оболонку явищ і пред-
метів, у їх серцевину, Малларме опиняється перед невідворотністю німотності. 

Поль Клодель – один із найвідоміших репрезентантів літератури католицького Від-
родження, що починав свою творчість як символіст і відвідував «вівторки» Малларме, 
не раз висловлював переконання в тому, що подолати обманливість емпіричної дійснос-
ті, доторкнутися до реальності не під силу ні узвичаєному утилітарному мовленню, ні 
мові «позитивних» наук. На його переконання, справжнє обличчя символізм може на-
бути лише в межах католицизму, у Божественному Слові. На відміну від Малларме, що 
прагнув розпредметнення та розречевлення об’єктивного світу, Клодель стверджує, що 
саме втіленість Слова у тілесних речах зумовлює онтологічну повноцінність усього «по-
цейбічного».

У 90-х роках символізм набуває широкої популярності. З’являється велика кількість 
течій та угруповань, що проторують свій шлях у поетичному просторі. Зокрема, звучать 
християнські мотиви у символістській поезії. Найближчою до клоделівської позиції ви-
явилась точка зору поета Сен-Поль-Ру: «В істині я шукаю зовнішній вигляд Краси, а 
сутність її шукаю у Бога… Краса – форма Бога, прагнути до неї означає прагнути до 
Бога, а показати її – означає показати Бога.  Знайди Красу  і знайдеш Добро… Виявити 
Бога – призначення Поета» [4 : 15]. 

Наприкінці ХІХ століття, у добу панування позитивізму та натуралізму, звернення 
до релігії сприймається як свого роду виклик бездуховному  суспільству. Література ка-
толицького відродження (найвпливовішими і найвідомішими стають Л. Блуа, Ш. Пегі, 
Ф. Моріак, Ж. Бернанос, П. Клодель та ін.), формується як напрям, протилежний за сво-
єю філософією та поетикою усталеним напрямам літератури ХІХ ст. Романтичному пе-
симізму та меланхолії поети-католики протиставляють славлення та радість життя, тема 
ж Бога та вічності стає визначальною. Одним із найяскравіших поетів – репрезентантів 
літератури нового напряму стає П. Клодель.

 У поетичних творах П. Клоделем реалізується ідея паралелізму «великого» й «ма-
лого» простору макро- та мікрокосму. Макрокосм Бога перехрещується та взаємодіє із 
мікрокосмом людини, вбираючи останнього в себе. У той же час мікрокосм, трансгресу-
ючи через еволюцію почуттів, внутрішнього світу клоделівських героїв, розширюється 
до меж макрокосму, набуваючи небувалої монументальності. 

Для Клоделя поезія – форма єднання із Богом та світом, можливість приєднатися до 
Божественної Благодаті через власні поетичні тексти релігійного змісту. Характерною 
та визначальною рисою творчості виступає образна багатозначність: як правило, одне із 
значень співвідносить образ із реальним земним світом, інше – із світом Божественного. 
Ліричне «я» Клоделя синтезує одиничне та множинне, особистісне й загальне, глибоко 
інтимне та суспільно значиме, завдяки чому сприймається як узагальнений образ люди-
ни – пошукача істини, яка відкриває цю істину в Слові Божому. В результаті клоделівська 
правда мислиться як правда кожної людини, що постає перед екзистенційними пробле-
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мами визначення сенсу життя та смерті, знаходженні Бога тощо. Християнська поезія 
Клоделя складна для інтерпретації: витлумачуючи Святе Письмо, сповнене труднощів 
алюзій та багатозначності, Клодель-поет вибудовує власний Поетичний Храм  Католиць-
кої віри, текст, багатий на ремінісценції й алюзії й не менш складний для розуміння. 

Клоделівське звернення до Святого Письма характеризується філософською інтен-
ційованістю. На його думку, Біблія принесла в хаотичний та абсурдний світ  порядок, 
сенс та логіку. Божий світ та Святе Письмо, вважає Клодель, утворюють синкретичну 
єдність, єдиний текст, що його потрібно вивчати у різних площинах, різних аспектах  за-
для їх кращого розуміння. Поет, що спирається на Біблію, здатен краще осягнути задум 
Божий та сенс подій та речей; з іншого боку, постійне споглядання навколишнього життя 
виступає гарантом осягнення Слова Божого.

Поет активно використовує форму літургійних гімнів, псалмів, молитов. Провід-
ними темами творів виступають теми Гріхопадіння, Воскресіння, Хрещення, любові до 
ближнього, земного страждання тощо, які актуалізуються мотивами спокуси, гріха, від-
плати, покарання, смерті та образах Ісуса, Діви Марії, Божественної Літургії, пекла, раю 
тощо. Одна із Великих од («П’ять Великих од») носить назву «Magnitific» («Величання»), 
що пов’язує її з літургійною традицією. У поетичну збірку «Corona Benignitatis Anni 
Dei» входять гімни на честь Святої Трійці, Святого Поля, Святого Таїнства та ін.; у збірці 
«Календар святих» поет оспівує святих та їх подвиги (Свята Цецилія, Святий Ієронім, 
Святий Йосип та ін.).

Отже, підбиваючи підсумки аналізу досліджуваної теми, слід зазначити, що у фран-
цузькій поезії ХІХ століття спостерігається певна динаміка у ставленні суспільства та 
митців до релігії та церкви. При цьому поняття віри та релігії розводяться і до початку 
ХХ століття відношення до церкви залишається негативним. Щодо образу Бога, то саме 
романтики у ХІХ столітті розпочинають процес девальвації Бога, спочатку шукаючи в 
ньому розраду і підтримку (Ламартін, Гюго), потім скаржачись на його мовчання та бай-
дужість (Гюго, де Віньї) та, нарешті, відмовляючись від нього (де Віньї, де Нерваль). 
Символісти головним чином проблему Бога розв’язують у площині етичній, звертаю-
чись до конфлікту добра та зла. Зрештою загальна атмосфера  безвір’я, «задухи та від-
чаю» призводить до потреби реставрації не лише віри, але й церкви у суспільному житті, 
що й відбувається на початку – у першій половині ХХ століття, свідченням чого стає 
література католицького Відродження – одна із потужних магістралей розвитку фран-
цузької поезії. 
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раннЯ рЕЦЕПЦіЯ Ліричної творчоСті Едмунда СПЕнСЕра  
в ангЛо-амЕриКанСЬКій ЛітЕратурно-Критичній думЦі

Досліджується динаміка спенсерознавчого дискурсу на ранніх етапах рецепції 
творчості поета (кін. XVI – поч. XX ст.). Простежуються основні критичні підходи до 
сонетного доробку Едмунда Спенсера. 

Ключові слова: спенсерознавство, динаміка, рецепція, сонети, Ренесанс.
Исследуется динамика спенсероведческого дискурса на ранних этапах рецепции 

творчества поэта (кон. XVI – нач. XX вв.). Прослеживаются основные критические 
подходы к сонетному наследию Эдмунда Спенсера.

Ключевые слова: спенсероведение, динамика, рецепция, сонеты, Ренессанс.
The article is devoted to the study of dynamics of Spenser’s scholarship discourse in early 

period of reception of poet’s lyrical work (the end of XVI – the beginning of XX cent.). The main 
approaches to the sonnet heritage of Edmund Spenser are being studied.

Key words: Spenser’s scholarship, dynamics, reception, sonnets, Renaissance.

Метою цієї статті є спроба окреслити обрії літературно-критичної рецепції ліричної 
творчості видатного англійського поета-єлизаветинця Едмунда Спенсера, якому нале-
жить, на наш погляд, визначна роль предтечі великого В.Шекспіра, на ранніх етапах 
(кінець XVI – початок XX ст.).

Творчий доробок Едмунда Спенсера містить унікальне поєднання античних, 
середньовічних і ренесансних традицій. Едмунд Спенсер, визнаний сучасниками як 
“принц поетів“, завжди вважався володарем поетичної чарівності слова, він продовжу-
вав надихати поетів наступних поколінь, абсолютно різних, таких, як Мільтон, Томпсон 
та Кітс, аж до таких визнаних майстрів слова, як класики пізніших часів – Єйтс та Еліот” 
[9]. На думку російського вченого О.А.Анікста, йому “притаманний надзвичайний ари-
стократизм духу” [2: 17].

За життя Е.Спенсер користувався величезною популярністю, але в наші дні він 
сприймається читацькою аудиторією як класик, віддалений у часі. Віддаючи належне 
величі його творчої особистості та потужності впливу на розвиток національної поезії, 
ми можемо зробити висновок, що доробок митця цікавить головним чином фахівців 
з англістики та ренесансознавства. Проте інтерес до творчої спадщини Е.Спенсера 
актуалізується. Порівняно нещодавно побачили світ декілька сонетів українською мо-
вою в перекладі Дмитра Павличка [3] та цикл сонетів “Amoretti” в перекладі на російську 
мову Ірини Бурової [4], а також окремі сонети в російських перекладах А.Сергєєва, 
Г.Русакова, В.Рогова, В.Мікушевича, О.Румера, Є.Дунаєвської, Н.Лебедєвої, Н.Рябової, 
Т.Чернишової та ін. [1: 84–101]. Дослідженням поетичної творчості Е.Спенсера 
ґрунтовно займалися І.Бурова та М.Щербина. Зокрема, І.Бурова захистила докторську 
©  Ніколаєнко С.В., 2011
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дисертацію “Малі поеми Е.Спенсера в контексті художніх пошуків Єлизаветинської 
епохи” (Санкт-Петербург, 2008), а М.Щербина написала кандидатську дисертацію на 
тему: “Своєрідність пасторальності в поемі “Пастуший календар” Едмунда Спенсера” 
(Дніпропетровськ, 2011). Проте сонетарій Е.Спенсера потребує окремого дослідження, 
оскільки, на наш погляд, саме він, несправедливо проігнорований літературознавцями, 
посів у творчому доробку “поета поетів” вагоме місце і вніс неповторний колорит у ста-
новлення англійської поезії Єлизаветинської доби.

Необхідно прослідкувати еволюцію сприйняття й критичного осмислення ліричної 
творчості Едмунда Спенсера та основних етапів її рецепції у відповідності до змін 
суспільно-політичного, економічного, культурно-естетичного характеру.

Історія спенсерознавчого дискурсу починається з “Е.К.” – анонімного автора 
коментарів до першого видання “The Shepherd’s Calendar” (1579). Протягом століть спен-
серознавство було зорієнтоване на видання творів поета, дослідження окремих фактів 
його біографії та їхнього впливу на творчий шлях Едмунда Спенсера.

Ранні коментарі до творів митця (XVI – XVIII ст.) забезпечували розуміння кон-
тексту поезій та пояснювали їхні лінгвістичні особливості. Головним досягненням то-
гочасних авторів став захист “спенсерівської мови” від упереджених неокласичних 
нападів. Поетові закидали “малозрозумілість” його творів для сприйняття пересічним 
реципієнтом.

Протягом ХІХ ст. типовим явищем для багатьох учених та критиків було виділення 
окремих творів, що задовольняли тодішні смаки. Не враховувалась художня цінність 
мови, відшліфованої Едмундом Спенсером до рівня літературної, що несла неповторні в 
своїй еклектиці ознаки раннього етапу розвитку сучасної англійської мови. Девальвація 
специфіки “спенсерівської мови” позбавляла читачів можливості осягнути художній світ 
Едмунда Спенсера та його вагомий внесок у розвиток англійської поезії.

Романтики ХІХ ст. також вбачали у віршах особисте вираження індивідуальності 
поета, що зумовило їх сконцентрованість на біографії Е.Спенсера. Кожний новий факт 
пробуджував море сумнівів, здогадів і міркувань. Здобуті спенсерознавцями відомості 
розширювали межі розуміння кар’єри Е.Спенсера, проливали світло на ранній шлюб з 
Мечабайз Чайлд (Machabyas Chylde), на взаємини з учителем і другом Генрі Гарві (Henry 
Harvey), на причетність до гуртка Філіпа Сідні, на дружбу з Уолтером Релі та Браскетом. 

Для романтиків “The Fairy Queen” Е.Спенсера є важливим першоджерелом, цен-
тральним символом золотого світу, “витвореного в уяві”. Таке ставлення романтиків 
до Е.Спенсера визначалося провідною роллю категорії уяви в їхньому поетичному 
універсумі. Вільям Газлітт (William Hazlitt) вважає, що “Аріосто переносить нас до ро-
мантичного світу”, а “поезія Спенсера являє собою чарівну країну. В Аріосто ми ходимо 
по землі в супроводі інших, поринаючи у світ веселих фантастичних та досить бентеж-
них пригод. У Спенсера – ми мандруємо в іншому світі, серед ідеальних створінь” [11: 
1]. Для В.Вордсворта (W.Wordsworth) “Солодкий Спенсер, рухаючись туманним небом, 
під сяйвом місяця”, був “ніжним Бардом” – творцем неземних видінь [20]. С.Б.Колрідж 
(S.B.Coleridge) цінував “солодку та легку мову” Спенсерового вірша, “жіночу ніжність 
та майже дівочу цнотливість почуттів” його “світу уяви” [6: 9–15]. За Колдріджем, твори 
Спенсера “не належать до царини історії чи географії, їм не знайомі штучно створені 
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межі, матеріальні перешкоди – це справжня казкова країна, що належить до сфери ви-
щого розуму. Поет переносить нас у мрію, чарівну країну снів та ілюзій…” [6: 9-15]. 
Спенсер – творець безтілесного світу казкових мрій, якого Чарльз Лем (Charles Lamb) 
назвав “поетом поетів” [13].

Наступний етап розвитку спенсерознавства ХІХ ст. характеризується появою нових 
досліджень широкого кола проблем, пов’язаних із світоглядними, естетичними витоками 
творчості поета та суспільно-політичним тлом. До кінця XIX ст. літературна критика 
еволюціонувала від аматорської до професійної. З’явився ряд видань творів Е.Спенсера, 
зокрема під редакцією Дж.Л.Крейка (G.L.Craik, 1845), Ф.Дж.Чайлда (F.J.Child, 1855), 
Дж.П.Коллієра (J.P.Collier, 1862), з вагомими коментарями щодо особливостей поетич-
ного стилю “принца поетів” в історичному контексті.

У серії видань Р.В.Черча (R.W.Church, “Critical biography in the English Men of Letters 
series”, 1879), присвяченій біографіям видатних людей Англії, було запропоновано новий 
погляд на Е.Спенсера як релігійного поета. Адже Спенсер крізь призму свого духовного 
досвіду глибоко віруючої людини втілив у власній творчості гуманістичні ідеали, якими 
дихало Відродження.

Видання творів Е.Спенсера А.Б.Грозартом (A.B.Grosart, 1882 – 1884) включа-
ло критичні статті, написані Едвардом Дауденом (Edward Dowden), Едмундом Госсом 
(Edmund Gosse), Френсісом Пальгрейвом (Francis Palgrave), Джорджем Сейнтсбері 
(George Saintsbury) та Обрі де Вером (Aubrey de Vere). Їх об’єднував біографічний метод 
дослідження, який дозволив глибше заглянути в контекст творчої спадщини поета.

У 90-х роках ХІХ ст. з’являються дві знакові роботи: стаття Г.І.Гріна (H.E.Greene, 
“The Allegory as Employed by Spencer, Bunyan, and Swift, 1889) та праця А.І.Рендалла 
(A.E.Randall, “Sources of Spenser’s Classical Mythology”, 1896). Вони започаткували 
академічний етап у вивченні літературної спадщини Едмунда Спенсера.

Монографія В.Л.Ренвіка (W.L.Renwick) “Edmund Spencer: An Essay on Renaissance 
Poetry”, опублікована в 1925 році, стала фундаментальним дослідженням творчості 
Е.Спенсера в контексті англійської поезії XVI ст. В.Л.Ренвік спробував осягнути глибину 
художнього світу поета як одного з найяскравіших представників Єлизаветинської доби, 
який втілив благородний дух епохи гуманізму. У своїй праці В.Л.Ренвік використовує 
біографічний метод, наголошуючи на тому, що не всі факти біографії рівнозначні за 
вагомістю впливу на творчість митця. Треба враховувати ті, які створюють загальне 
враження про творчу майстерню і неповторний колорит лірики поета в цілому, його 
відношення до мистецтва і до освіти. “Художник, зрозуміло, творить не у вакуумі, 
а базуючись на певному підґрунті” [18: 2]. Тому вивчати творчість поета необхідно в 
культурно-історичному контексті, маючи на увазі два головні фокуси: постать самого 
митця та його твори. Адже наміри-можливості будь-якого творця зумовлені суспільно-
політичними, соціально-економічними і культурними процесами та філософсько-
релігійним світоглядом. 

Дослідження критичних підходів до сонетів Е.Спенсера на порубіжні XIX – поч. 
XX ст. розглянуто у праці Дженет МакАртур (Janet H.MacArthur) “Критичний контекст 
сонетів Філіпа Сідні “Астрофіл та Стелла” та Едмунда Спенсера “Аморетті” (“Critical 
Contexts of Sidney’s Astrophil and Stella and Spenser’s Amoretti”, 1989).
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На думку Дж.МакАртур, стиль Е.Спенсера, “винятково солодкий та ніжний” [17: 
8], наближав його до романтиків. Такий погляд мав і негативний вплив на рецепцію 
творчості Е.Спенсера, заперечуючи зв’язок між поезією Е.Спенсера та реальністю. Зо-
крема, усталений критичний погляд нівелював естетичну цінність сонетів через позірну 
відсутність у них життєвого досвіду. Так, відомий американський поет і критик ХІХ 
століття Джеймс Расселл Лоуелл (James Russell Lowell) визначає “Amoretti” як штучний 
твір, а “Epithalamion” виключно як вираз безосібної абстрактної пристрасті. На жаль, 
така позиція залишається досить резонансною навіть сьогодні. Насправді, вже найбільш 
застосований до вивчення творчості Е.Спенсера біографічний метод дозволяє врахува-
ти реальні передумови виникнення сонетного циклу “Amoretti”. Поет присвятив його 
коханій нареченій Елізабет у момент духовного апогею, шалу почуттів, а також гімну 
“Epithalamion” – світового шедевру інтимної лірики, написаного в один день – у день 
вінчання поета. На наш погляд, саме ці факти біографії митця спростовують автори-
тетну, хоч і помилкову думку про безосібність і штучність сонетарію, його відрив від 
дійсності. Більш того, на противагу іншим сонетним циклам епохи Ренесансу збірка 
сонетів “Аморетті” була історією щасливого та взаємного кохання. 

Дж.МакАртур вважає, що літературна критика початку ХХ ст. презентує Е.Спенсера 
в трьох іпостасях: поет у класичному сенсі; апологет цнотливості; ідеаліст; у той же час 
Спенсерового друга, так само поета-єлизаветинця Ф.Сідні розглядають як реаліста. При 
цьому акцентуються протиріччя, що існували між постатями цих видатних поетів: при-
дворний поет – професійний поет; солдат – естет; лицар – пастух; реаліст – ідеаліст. На 
думку дослідників, у межах англійського сонетного мистецтва їхні сонетарії представля-
ють два протилежні світогляди щодо життя та любові. 

У залежності від еволюції теоретичних літературно-критичних підходів змінювалась 
рецепція сонетних циклів поетів-єлизаветинців. Критика сонетів Е.Спенсера як надзви-
чайно чутливий барометр відгукувалася на зміни в критичній думці, в ідеологічних та 
політичних позиціях теоретиків літератури різних напрямів ХХ ст. Захопившись мод-
ними змінами в оцінці ліричної спадщини, зокрема Е.Спенсера, літературна критика 
ренесансної поезії навіть ставить під сумнів її гуманізм.

У 1904 році біограф-шекспірознавець Сідні Лі видав збірку сонетів (“Elizabethan 
Sonnets”), до якої входили сонетарії 15 авторів-єлизаветинців, включаючи “Amoretti” 
Е.Спенсера. Сідні Лі розглядав ліричну творчість Е.Спенсера у річищі петрарківської 
традиції. Коментар Лі до цієї збірки започаткував новий напрям літературної критики 
сонетів у ХХ ст. У західному літературознавстві щодо такого підходу є термін “роман-
тична експресивна критика”, оскільки йому притаманні деякі риси романтизму ХІХ ст. 
Серед зарубіжних учених, яких можна віднести до цього напряму, слід назвати імена 
Джорджа Сейнтсбері (George Saintsbury), Артура Квіллера Коуча (Arthur Quiller Couch), 
Волтера Релі (Walter Raleigh), В.Дж.Кортхоупа (W.J.Courthope), Генрі Ньюболта (Henry 
Newbolt) та інших, які на початку ХХ ст. зробили вагомий внесок у розвиток англійської 
літературної критики. Використовуючи романтичну методологію, вони намагались до-
вести гуманістичну спрямованість ренесансної англійської літератури. 

У критичному осмисленні ліричної спадщини Е.Спенсера на початку ХХ ст. важ-
ливими є висловлені в трактаті “Захист поезії” (“An Apology for Poetry: or The Defence 
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of Poesy”) [19] думки Філіпа Сідні про те, що “поезія – форма знання”. Крізь призму 
художнього світосприйняття поета читач долучається до ідеального світу вищих людсь-
ких цінностей і завдяки цьому отримує свободу як можливість гуманістичного бачення 
дійсності. 

Такі умонастрої порубіжжя століть обумовлені девальвацією людських цінностей на 
тлі прискорення науково-технічного прогресу. Мистецтво стало єдиним притулком для 
збереження людських почуттів. Вплив релігійного світогляду поступався впевненості у 
всеосяжності наукового пізнання світу. Деякою мірою метафізика релігії перейшла до 
мистецтва. У 1869 році вийшла друком робота Метью Арнольда “Культура та Анархія” 
(Matthew Arnold “Culture and Anarchy”) [5], у якій проголошується новий статус куль-
тури, особливо мистецтва та літератури, які розглядаються як заміна матриці релігії. 
Сідні Лі та його сучасники-літературознавці розвивають гуманістичну “агіографію” 
англійських авторів. У результаті численних дискусій щодо взаємозв’язку літератури та 
біографії Лі доходить висновку, що великі поети – яскраві, неординарні особистості, чиє 
життя творить саму епоху, яка віддзеркалюється в їхньому мистецькому доробку. У книзі 
“Видатні англійці XVI ст.” (Lee, Sir Sidney “Great Englishmen of the Sixteenth Century”, 
1904) [15] Е.Спенсер згадується як один з найвизначніших представників епохи поряд з 
іменами Томаса Мора, Філіпа Сідні, Волтера Релі, Френсіса Бекона та Вільяма Шекспіра. 

На погляд Лі, формування нової національної англійської поезії в період Відродження 
покликало до життя необхідність створення свіжих літературних форм. Усі вимоги часу 
задовольнив сонет, якому тепер відводилася роль не лише форми, але й носія естетич-
ного й суспільного ідеалу та національного колориту. Сідні Лі наголошує на новизні 
та оригінальності сонетної строфи, якій, на його думку, судилося згодом породити 
патріотичну концепцію англійського Ренесансу і втілити дух Британської імперії. В.Дж.
Кортхоуп взагалі постулює роль літератури для британського суспільства як потужного 
засобу поширення і популяризації імперських поглядів та зміцнення монархічної влади 
[7].

У гармонічному поєднанні в сонеті внутрішнього змісту та зовнішньої форми Сідні 
Лі – представник біографічного методу – враховує особливу роль біографії митця як 
своєрідного інструмента для тлумачення творчості поетів майбутніми поколіннями. 

За Сідні Лі, життя Е.Спенсера (видання “Видатні англійці XVI ст.”) є романтичним 
підпорядкуванням реальності світові естетичного споглядання. Разом з цим Лі розглядає 
історію як еволюцію, прогрес, що звеличує Англію. На його погляд, сприйняття світу 
доступне лише надзвичайним індивідуумам, тим, хто має надприродну чутливість. 
Експресивність поета спонтанна, миттєва й оригінальна. Серед великої кількості со-
нетних циклів лише збірка “Аморетті”, вважає Лі, є автобіографічною, тому що в ній 
Е.Спенсер звертається до дружини та друзів. Згідно з романтичною теорією мистецтва 
спонтанна творчість генія контрастує з формальною роботою, пов’язаною із цілою низ-
кою правил.

Лі розглядає єлизаветинців як другорядні постаті відносно Петрарки та Шекспіра. 
Більшість з них, наслідуючи канонічну сонетну модель, почали формувати власні 
чотирнадцятирядкові строфи, і лише деякі з них спромоглися позбавитись впливу 
італійської та французької сонетної традиції. До них належав також і Е.Спенсер.
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За Сідні Лі, виключно Петрарка і Шекспір – генії. Те, що є законним у Шекспіра, є не-
законним у Е.Спенсера, Ф.Сідні та інших сонетистів. Він вважає, що лише шекспірівські 
сонети перетворюють “руду сонетів у золото і дарують корону слави єлизаветинській 
літературі” [17: 20], що індивідууми творять історію, а поети – історію літератури.

З Першою світовою війною розпочинається процес трансформації людської 
свідомості в бік переосмислення ролі людини в історії та впливу історичних подій на жит-
тя особистості. У літературно-критичній думці ХХ ст. формується нова, модерністська 
парадигма. З точки зору її представників, школа критичної думки порубіжжя століть 
сприймається як дилетантська, оскільки вона базується на розмитих поняттях смаку, на-
строю та почуттів, відображених у поезії, що перетворюються на об’єкти споглядання. 
Нове покоління критиків переосмислює ідею людської чутливості – каталізатора прогре-
су та індивідуальності як витоку і джерела мистецтва. Йде пошук чогось, що лежить за 
межами суб’єктивності, більш системного, наукового, об’єктивного у творенні дискурсу 
англійської літератури. У результаті – більш екстенсивна ревізія англійської ренесансної 
поезії. 

Критична думка початку ХХ ст. виходить із твердого переконання, що література, як 
і будь-який вид мистецтва, є індивідуальною діяльністю окремого суб’єкта, на відміну 
від цього критика модерну, більш сконцентрована на внутрішній літературній організації 
твору, абсолютизує його універсальну художню цінність. Представників модерністського 
напряму часто звинувачують в упередженому або навіть антиісторичному підході 
до аналізу поезії. Але саме вони впевнено окреслюють коло англійських авторів 
та відроджують забуті маргінальні фігури минулого. Модерністи вдосконалюють 
академічну методологію дослідження літератури. Системний підхід до аналізу набуває 
наукового та об’єктивного характеру, розширюється категоріальний апарат, що свідчить 
про перетворення літературної критики на справу експертів, а не дилетантів.

Можна зробити висновок, що на ранніх етапах рецепції ліричної творчості Едмунда 
Спенсера, як і загалом англійської ренесансної поезії, панували біографічний, історико-
культурний та відомий на заході романтично-експресивний методи. Модерністський 
критичний напрям продовжував літературно-критичний пошук ХХ ст. Проте специфіка 
модерністського трактування ліричного доробку Едмунда Спенсера стане предметом 
окремої розвідки. Отже, сьогодні зрозуміла необхідність належним чином визначити 
місце ліриків ХVІ ст. у становленні англійської поезії, переосмислити усталене сприйнят-
тя їхньої творчості як підготовчої ланки для появи В.Шекспіра, по-новому оцінити їхню 
роль, спираючись на нові методологічні засади критичної думки, вироблені у процесі 
сприйняття і аналізу поезії модерну та постмодерну ХХ ст., зокрема, це стосується, 
постаті Едмунда Спенсера, який втілив у собі дух англійського Ренесансу. Саме йому 
літературна традиція завдячує появою оригінального версифікаційного феномену – 
спенсерової строфи, збагаченням жанрової палітри та відкриттям нових горизонтів 
ідейно-концептуального простору англійської поезії.
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ПоЕтичний ПЕрЕКЛад на СторінКах
уКраїнСЬКої ПЕріодиКи 1920-30-х роКів

У статті подається панорама поетичних перекладів, опублікованих в українській 
літературно-науковій, літературно-мистецькій та громадсько-політичній періодиці 
1920-30-х років, аналізується їх кількісний та якісний склад, порівнюються соціально-
культурні пріоритети журнальних та газетних публікацій у Великій і Західній Україні 
міжвоєнного двадцятиліття.

Ключові слова: поетичний переклад, українські періодичні видання 1920-30-х років.
В статье освещается панорама поэтических переводов, опубликованных в укра-

инской литературно-научной, литературно-художественной и общественно-полити-
ческой периодике 1920-30-х годов, анализируется их количественный и качественный 
состав, сравниваются социально-культурные приоритеты журнальных и газетных пу-
бликаций в Большой и Западной Украине межвоенного двадцатилетия.

Ключевые слова: поэтический перевод, украинские периодические издания 1920-30-х  
годов.

The article displays the panorama of poetic translations published in the Ukrainian lit-
art, social and political mass periodicals of the 1920-30s. The quantitative and qualitative 
composition of these magazine and newspaper publications of the twenty-year interwar period 
are being analyzed, their social and cultural priorities in the Bolsheviks’ and Western Ukraine 
are being compared.

Key words: poetic translation, Ukrainian periodicals of the 1920-30s.

Поетичні переклади друкувались на сторінках багатьох українських літературно-
мистецьких часописів 1920-30-х років, впливаючи на виховання та формування художніх 
смаків масового читача. Із періодики насамперед слід назвати такі львівські видання, як 
місячник літератури, мистецтва й культури «Життя і мистецтво», перша українська що-
денна газета «Діло» (у 1922, 1923 рр. – «Громадський вісник»), ілюстрований часопис 
для дітей «Світ дитини», галицько-український політичний часопис «Літературно-На-
уковий Вістник», щомісячний журнал «Вікна», літературно-науковий журнал релігій-
ного спрямування «Дзвони», з київських часописів – ілюстрований журнал «Глобус», 
літературно-науковий місячник «Життя й революція», літературно-мистецький та еконо-
мічно-науковий журнал «Нова громада». Найпомітніші харківські часописи – літератур-
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но-мистецький журнал Всеукраїнського державного видавництва «Шляхи мистецтва», 
альманах «Гарт», літературно-науковий та громадсько-політичний місячник «Червоний 
шлях», літературно-художній та критичний місячник «Плужанин», літературно-мис-
тецький журнал «Нова ґенерація», журнал «Молодняк», щомісячний літературно-мис-
тецький та громадсько-політичний журнал «Всесвіт», літературно-мистецький і науко-
вий журнал «Східний світ». Друкувалися поетичні переклади, хоч і рідше, також в інших 
львівських періодичних виданнях, таких як студентський вісник «Поступ», журнал сати-
ри і гумору «Зиз», півтижнева газета «Наш прапор», часопис для українського жіноцтва 
«Жіноча доля», часопис для української молоді «Вогні», щомісячний літературний жур-
нал молодих письменників «Дажбог». Містили поетичні переклади й офіційні радянські 
видання, такі як щоденна урядова газета «Вісті ВУЦВК», і регіональна періодика, як-от 
харківська газета «Культура і побут», і спеціалізовані журнали, такі як журнал «Музи-
ка». Серед радянських часописів, де поетичні переклади з’являлись бодай раз чи кіль-
ка, – ілюстрований двотижневик для дітей шкільного віку «Червоні квіти», тижневик 
«Література – Наука – Мистецтво» та ін. Знаходимо поетичні переклади й у закордонних 
українських виданнях, таких як варшавський ілюстрований літературний і популярно-
науковий тижневик «Наш світ» та ін.

Чимало перекладних творів, які виходили окремими виданнями, спершу чи згодом 
з’являлись і в часописах. Разом з тим, значна кількість іншомовних творів доходила до 
тогочасного українського читача лише у журнальному чи газетному форматі. Публікації 
у періодиці розширювали коло перекладів з окремих авторів, а імена деяких зарубіжних 
письменників та їхні твори стали відомі українському читачеві лише зі сторінок періо-
дичних видань. 

Звернімось до західноукраїнської періодики 1920-х років. На сторінках провідних 
тогочасних львівських часописів публікували свої переклади знані українські письмен-
ники. Так, у «Житті і мистецтві» за 1920 р. уміщено переклади: Остапа Луцького – пое-
тичних творів Алкея, Анакреонта, Сапфо; Василя Щурата – «Ірландських пісень» юного 
на той час ірландського письменника Френка О’Коннора. Остап Луцький також активно 
друкував свої віршові переклади з польського поета Тадеуша Міцинського, німецького 
лірика Альфреда Момберта, російського поета Федора Сологуба, чеських поетів Ярос-
лава Врхліцького, Йозефа Сватоплука Махара в «Українському вістнику» за 1921 р. Там 
же публікувались і поетичні переклади Клима Поліщука з польського поета-модерніста 
Яна Каспровича, М. Ковальчука з Рабіндраната Тагора. Залишилось ім’я Остапа Луцько-
го-перекладача і на сторінках «Літературно-Наукового Вістника», де публікувались його 
переклади з французького поета, літературного критика та перекладача Шарля Бодле-
ра, бельгійського поета Еміля Верхарна, видатного чеського лірика Йозефа Сватоплука 
Махара, давньогрецького лірика Анакреонта, австрійського поета-символіста Райнера 
Марії Рільке. 

У «Літературно-Науковому Вістнику» за 1922-30 рр. розміщувались переклади Ми-
коли Вороного (з французьких поетів Поля Верлена та Жана Мореаса), Олеся Бабія (з 
російських поетів Іллі Еренбурга та Сергія Єсеніна), Юрія Липи (з Отто Юліуса/Юлія 
Бірнбаума, Райнера Марії Рільке, вірші Ґі де Мопассана, Жозе-Марія де Ередія, Фрідріха 
Гельдерліна, Альфреда де Мюссе, французького поета-символіста П’єра Луїса (П’єра 
Луї́) та франкомовного бельгійського письменника Жоржа Роденбаха), Михайла Руд-
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ницького (з Шарля Бодлера), Максима Славинського (переклав вірші Шарля Бодлера та 
чеських поетів, серед яких Отокар Бржезіна, Ярослав Врхліцький, Ян Нечас, Йозеф Пе-
лішек, Йозеф Сладек та ін.), Івана Крушельницького (з Гуґо фон Гофмансталя), Миколи 
Голубця (з Гайнріха Гайне), Євгена Маланюка (з Йозефа Сватоплука Махара), Леоніда 
Мосендза (з Райнера Марії Рільке). Низка перекладів видавалась у «ЛНВ» під літератур-
ними псевдонімами, зокрема, під псевдонімом Дажбожич опубліковано переклад поеми 
Олександра Блока «Скити», який виконав Роман Бжеський. Серед жіночих імен пере-
кладачів для «ЛНВ» – відома письменниця, публіцист і редактор Софія Куликівна, якій, 
серед іншого, належить переклад вірша Генрі Лонгфелло. 

У часописі «Діло» з 1923 по 1929 рр. публікувались переклади Михайла Рудницького 
(який перекладав, зокрема, поетичні твори Йоганна-Вольфґанґа Ґете, Джакомо Леопарді, 
Віктора Гюго, Анни Ахматової), а також поетичні переклади інших відомих західноукра-
їнських літераторів, серед яких Олесь Бабій (переклав вірш Франциска Ассізького).

Розглянемо радянську періодику повоєнного десятиліття. У харківському часопи-
сі «Шляхи мистецтва» за 1921 р. друкувалися твори видатних авторів: поема «Авель і 
Каїн» Шарля Бодлера у перекладі Павла Филиповича, поезія Еміля Верхарна в перекладі 
Володимира Гадзінського, уривок із вершинного поетичного твору правителя Чорного-
рії, мудреця і поета Петра Нєгоша – драматичної епопеї «Гірський вінець» у перекладі 
Сергія Пилипенка.

Київський журнал «Глобус» із 1924 по 1927 рр. опублікував «Баладу про синій па-
кет» Миколи Тихонова у перекладі Якова Савченка, поезію «У вигнанні» французької 
революціонерки, феміністки Луїзи Мішель у перекладі Миколи Бажана, вірш Ади Неґрі 
в перекладі Володимира Самійленка. У журналі «Нова громада» за 1924-26 рр., зокрема, 
опубліковано низку перекладів Павла Тичини з Максима Богдановича, Якуба Коласа, 
Акопа Акопяна, Давида Гофштейна.

Київський часопис «Життя й революція» у другій половині 1920-х рр. опублікував 
чимало перекладів, виконаних неокласиками. Так, в одному з його випусків були над-
руковані три вірші Валерія Брюсова в перекладі Миколи Зерова, Павла Филиповича і 
Максима Рильського відповідно. Микола Зеров також підготував для часопису переклад 
з Жоржа Дюамеля, Освальд Бургардт – крім перекладів із Жоржа Дюамеля, вірші Валь-
тера Газенклевера, німецького поета-експресіоніста Яна ван Годдіса, Генріка Ібсена та 
ін., Михайло Драй-Хмара – з Жюля Лафорґа та одного з найвидатніших чеських поетів 
Йозефа Гори, сонет Максима Богдановича, Дмитро Фальківський – з білоруського поета 
Міхася Чарота та німецького поета Оскара Канеля. Поряд із неокласиками перекладали 
для часопису Микола Терещенко (з Еміля Верхарна), Василь Атаманюк (з польського 
поета Владислава Броневського), Павло Тичина (з Д. Гофштейна, Л. Квітка, А. Кушні-
рова, П. Маркіша, О. Туманяна, І. Фефера, Є. Чаренха, О. Шварцмана), Дмитро Загул (з 
чеського поета Карела Томана).

Найпродуктивнішим часописом на ниві художнього перекладу був харківський мі-
сячник «Червоний шлях», де за період з 1923 по 1930 рр. вийшли друком десятки й 
десятки перекладених творів. Для часопису перекладали авторитетні тогочасні письмен-
ники, літературні й громадські діячі. Свої поетичні переклади тут публікували, серед 
інших, Гео Шкурупій, Василь Атаманюк (зокрема, переклав вірші Давида Гофштейна, 
Іцика Фефера, Станіслава Ришарда Станде, Бруно Ясенського, поему «Остання війна» 
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Владислава Броневського), Микола Зеров (чий перекладацький внесок до «Червоного 
шляху» включав сонети Жозе-Маріа де Ередіа, латиномовні твори французького гума-
ніста Марка-Антуана Мюре, вірші Григорія Сковороди «Хвала бідності» і «Музам ко-
лись дев’ятьом на шляху зустрілась Венера…», фрагмент з поеми «Про природу» Тіта 
Лукреція Кара), Освальд Бургардт (у «Червоному шляху» вийшли його переклади «За-
лізних сонетів» Йозефа Вінклера (Ф. Рюккерт), які публікувались і окремим виданням 
[1], а також вірші «До британського люду», «Ода до західного вітру», «Монолог з “Розко-
ваного Прометея”» Персі Біші Шеллі, вірш «Лихо» одного з найчільніших представників 
французького символізму Артюра Рембо (Ренбо), вірш «Вітер» Еміля Верхарна, вірші 
«Корабель революції» та «Хліба» видатного німецького поета Фердинанда Фрайліґрата), 
Микола Хвильовий (який під псевдонімом С. Кароль опублікував свій переклад з Григо-
рія Пєтнікова, вибрані твори якого видавались окремо [2]), Микола Терещенко (якому на-
лежать переклад з Еміля Верхарна), Дмитро Загул (перекладав одного з основоположни-
ків німецького експресіонізму Вальтера Газенклевера, твори якого, крім згаданих віршів 
у «Житті й революції», більш ніде не виходили), Богдан Крушельницький (перекладав 
з Йозефа Гори, поезії якого друкувались у кількох періодичних виданнях, але окремо не 
виходили), Володимир Самійленко (перекладав вірші Ади Неґрі), Володимир Сосюра 
(перекладав вірші Григорія Пєтнікова і Андрія Александровича), Іван Кулик (переклав 
розділи 1, 2 і 3 з поеми «Листя трави» Уолта Уїтмена, здійснив переклади із книг «Мо-
лотярі» та «Дим і криця» відомого продовжувача традицій Уїтмена Карла Сендберґа, 
поетичну збірку якого «Дим і криця» в цьому ж перекладі згодом було видано окремо [3]; 
Кулик також пер. для «Червоного шляху» вірші Вечела Ліндсея, Ірини Маклеод), Павло 
Тичина (з єврейської – поезії Ошера Шварцмана, Давида Гофштейна, Езри Фінінберґа, 
з турецької – вірш «Залізо» та із циклу «Анатолія» Мехмета (Мехмеда) Еміна), Люціана 
Піонтек (переклала поезії Оскара Канеля, німецького лівого письменника Йоганнеса Бе-
хера, чиї вірші також видавались окремо [4]), Михайль Семенко (переклав поему «Ода 
революції» та вірш Володимира Маяковського), Антін Павлюк (переклав твори чесь-
кої плеяди – Їржі Вольтера та Вітезслава Незвала), Максим Рильський (переклав вірш 
«Морський вітер» видатного французького поета-символіста Стефана Малларме, вірш 
«До приятелів-москалів» та уривки з «Пана Тадеуша» Адама Міцкевича, чию видатну 
поему було повністю опубліковано окремим виданням у цьому ж перекладі [5]), Мирос-
лав Ірчан (переклав вірші чеських поетів Їржі Волькера та Йозефа Гори, вірш «До панів 
поетів» польського письменника, режисера і громадського діяча Вітольда Вандурського, 
який 1929 р. емігрував до СРСР, у 1929-31 рр. керував польським театром у Києві), Ми-
хайло Драй-Хмара (переклав вірш «Слони» очільника Парнаської школи Шарля Леконта 
де Ліля, низку віршів Максима Богдановича, – окремим виданням поезії Богдановича 
вийшли в цьому ж перекладі [6]), Клим Поліщук (переклав вірш «Брати» великого поль-
ського поета, прозаїка і перекладача єврейського походження Юліана Тувіма), О. Байкар 
(переклав поему Сергія Єсеніна «Русь Радянська»), Василь Мисик (переклав пісню з по-
еми «Веселі бригади» Роберта Бернса), Сидір Сакидон (переклав «Пісню про громадян-
ську війну» Владислава Броневського), Борис Чигиринець (переклав поему Володимира 
Маяковського «На весь голос»), Н. Щербина (переклав вірш «Знов зима» турецького лі-
рика Ахмеда Хашіма, який стояв на чолі поетів «чистого мистецтва»).
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Поетичні переклади включалися до найрізноманітніших літературно-мистецьких 
та громадсько-політичних видань. Так, у варшавському часописі «Наш світ» за 1924 р. 
знаходимо переклади В’ячеслава Заїкина (вірш «Розмова закоханих» суфійського поета 
Джелаледдіна Румі, а також поезії Горація, вірш «Привіт весні» (Весняна касида) ви-
датного турецького лірика Іси Месихі), Клим Поліщук переклав вірш Яна Каспровича 
«Негода», в перекладі Миколи Садовського тут опубліковано «Пісню про буревісника» 
Максима Горького. В радянському тижневику «Література – Наука – Мистецтво» за вка-
заний рік натрапляємо на вірш Міхася Чарота в перекладі Івана Шевченка, львівська 
газета «Наш прапор» того року публікує вірш Людвіґа Авґуста Франкля в перекладі Ва-
силя Щурата.

Зустрічалися переклади і в музичних періодичних виданнях, зокрема, в харківському 
журналі «Музика» за 1925 р. надруковані переклади Максима Рильського (вірші «Сол-
дат» Ганса Хрістіана Андерсена та «Лірник» Вільгельма Мюллера), Дмитра Ревуцького 
(вірші Гайнріха Гайне).

1926 р. харківська газета «Культура і побут» публікує вірш польського поета, учас-
ника Першої світової війни Владислава Броневського «Невідомий солдат» у перекладі 
Мирослава Ірчана.

Об’єднав письменників старшого і молодшого поколінь катеринославський (дніпро-
петровський) літературно-науковий та політично-громадський ілюстрований місячник 
«Зоря». Окрім письменників Дніпропетровщини, автори журналу – і «неокласики», і 
авангардисти, представники і Великої, і Західної України. Так, у 1925-27 рр. місячник 
наповнювався перекладами Освальда Бургардта (переклав, зокрема, вірш «Сонця ве-
чірні» Поля Верлена), Миколи Зерова (переклав поезії «Джерело юності» та «Забуття» 
Жозе-Марія де Ередія), Клима Поліщука (переклав вірш «Ремесла атрибути» тогочас-
ного польського поета Мечислава Брауна, який під час Другої світової війни загинув у 
варшавському єврейському гетто), Василя Атаманюка (переклав вірш Адама Міцкевича 
«Блоха і рабин» та «Баладу про невідомого солдата» Станіслава Ришарда Станде), Ми-
рослава Ірчана (переклав вірш польського письменника, поета, автора політичних фей-
летонів та комедій Антоні Слонімського «Спогад»), Василя Чаплі (переклав вірш Мико-
ли Некрасова «На смерть Т.Г. Шевченка»), Михайла Драй-Хмари (переклав поезії Шарля 
Бодлера «Вечорова гармонія» та «Сплін»), Бориса Чигиринця (переклав вірш німецького 
поета 19 ст. Фердинанда Фрайліґрата «Берлін»). 

У часописі «Плужанин» за 1926-27 рр. публікувалися переклади Андрія Паніва з 
Якуба Коласа та Міхася Чарота, Василя Чаплі з Марії Конопницької, Мирослава Ірчана 
з Їржі Волькера.

Журнал іноземної літератури «Всесвіт» у другій пол. 1920-х–на поч. 30-х рр. роз-
містив у своїх випусках переклади Івана Кулика (вірш канадської поетеси Кармен Блісс 
«Пісня бродяги»), Павла Тичини (вірш Якуба Коласа), Андрія Паніва (фрагмент з поеми 
Янки Купали), Сергія Пилипенка (вірш Кіндрата Крапіви), Михайла Драй-Хмари (вірш 
Максима Богдановича), Мар’яни Хмарки (вірш Ади Неґрі). Перекладачами-дописувача-
ми до авангардного часопису «Нова ґенерація» у 1927-30 рр. були Люціана Піонтек (пе-
реклала куплет у прозі Вальтера Мерінґа «Оксамитними рукавицями» з підзаголовком 
«Робота німецького дадаїста»), Клим Поліщук (зокрема, переклав вірш Юліана Тувіма 
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«Ми – люди»), Марійка (Марія) Дика (перекладала з Ґійома Аполлінера та Бруно Ясен-
ського), Михайль Семенко (з Володимира Маяковського).

Пролетарський часопис «Гарт», зокрема, за 1927 р. публікував переклади Івана Ку-
лика (з канадського поета Дж. Е. Логана), Марії Пригари («Спів лісових робітників» 
М. Аламедичі). Того ж року близький до «Гарту» часопис «Молодняк» розташував на 
своїх сторінках вірші Андрія Олександровича у перекладі Тереня Масенка, поезію Йо-
зефа Гори «Робітницька Мадонна» у перекладі Василя Бобинського. А харківський сати-
рично-політичний двотижневик «Червоний перець» опублікував того року байки Мація 
Крапіви в перекладі Сергія Пилипенка (невдовзі Крапівині байки вийшли окремим ви-
данням у тому ж перекладі [7]).

Часопис «Вапліте» (скорочено від назви письменницької організації «Вільна Акаде-
мія Пролетарської Літератури») упродовж 1927 року вміщував переклади Павла Тичини 
з вірменської (вірші Олександра Цатуряна та Левона Шанта), турецької (вірш Мехнета 
Еміна), єврейської (вірш визначного єврейського поета Льва Квітка, чиї твори багатора-
зово публікувались окремими виданнями). До часопису також подав свій переклад «Ба-
лади про палячеві очі» Їржі Волькера Антін Павлюк.

В епізодичному періодичному виданні «Червоні квіти» за 1927 р. знаходимо пере-
клад вірша «Колискова» видатного єврейського поета Давида Гофштейна, виконаний 
Павлом Тичиною.

Часопис «Східний світ» упродовж 1927-30 рр. наповнювався перекладами Павла Ріт-
тера з бенгалі (вірші Рабіндраната Тагора), санскриту (4 гімни Ріг-Веди та вірші індій-
ського поета Бхартхарі), Павла Тичини з вірменської (вірші Ованеса Ованісяна, Акопа 
Акопяна, Єгіше Чаренца), Олекси Кирія з черкеської (черкеські (адигейські) пісні), П. 
Лозієва з перської («Робайяти» Омара Хейяма (Хайяма)), Федора Бахтинського з корей-
ської (пісні корейців).

Львівський часопис «Вікна» за період із 1927 по 1930 рр. надрукував кілька десят-
ків перекладів: Василя Бобинського (вірші австрійського письменника Гуґо Гупперта та 
Владислава Броневського, поезії та поеми Артюра Рембо), Степана Масляка (вірші Йо-
ганнеса Бехера та Йозефа Гори), Ярослава Кондри (вірші Станіслава Ришарда Станде і 
Станіслава Вигодзького), К. Ярана (справжнє ім’я – Казимір Кравчук), який перекладав 
сучасних польських поетів – Владислава Броневського, Вітольда Вандурського, а також 
уривок з поеми про китайську революцію «Кантон у полум’ї» Юліуша Ґрота.

Низка інших західноукраїнських місячників теж містила переклади. У часописі 
«Зиз» наприкінці 1920-х рр. знаходимо вірш видатного французького поета, першого 
лауреата Нобелівської премії з літератури Армана Сюллі-Прюдома в перекладі Мико-
ли Вороного, який перекладав й інші поезії цього автора. Переклади Миколи Вороного 
знаходимо і у львівському місячнику «Поступ» за 1930 р. (вірш «Дзвони» французького 
критика, поета і письменника Поля Бурже, поезії Армана Сюллі-Прюдома), Володимира 
Герасимовича (фрагмент із драматичної картини «Самарянка» члена Французької акаде-
мії Едмона Ростана). 

Не спадає перекладацька активність українських часописів і в першій пол. 1930-х 
років. Так, у цей період київський літературний місячник «Життя й революція» публікує 
переклади з польських поетів у виконанні Леоніда Первомайського (вірші Владислава 
Броневського), Василя Атаманюка (вірш «Паризька комуна» Владислава Броневського), 



374

Гео Шкурупія (вірші Вітольда Вандурського), крім того – поезії П.-Ж. Беранже в пере-
кладах неокласиків (П. Филиповича, М. Зерова, М. Рильського) та С. Буди, зокрема, ві-
рші Беранже «Негри й маріонетки» та «Пан Бог» переклав М. Рильський. 

«Червоний шлях» за 1931-1936 рр. опублікував чимало віршових перекладів. Тут 
шліфували свою перекладацьку майстерність Василь Мисик (переклав поезії Роберта 
Бернса, вірш таджицького поета Гасема Лагуті), Сергій Дубровський (переклав «Пісню 
про Буревісника» Максима Горького), Андрій Панів (переклав вірші Янки Купали), Юлі-
ан Шпол (переклав вірш Йоганнеса Бехера, чия проза та поезія виходили окремо), Іван 
Кулик (переклав вірш німецького поета Георга Гайма (Гайме) та вірш «Тарас Шевченко» 
Едуарда Багрицького). По одному віршеві тут також друкувались переклади Андрія Па-
ніва (з німецького поета і письменника Ріхарда Демеля), Н. Щербини, Олекси Новиць-
кого, Феофана Скляра (з видатного білоруського поета Янки Купали), Івана Семиволоса 
(з радянського білоруського поета Андрія Олександровича), Василя Атаманюка (з Карла 
Лібкнехта), Мечислава Гаска (з єврейського радянського поета і письменника, уроджен-
ця Волині Переца Маркіша), Миколи Бажана (з грузинського поета Симона Чіковані), 
Юліана Шпола (справжнє ім’я – Михайло Яловий) (з німецького поета-експресіоніста 
Альфреда Ліхтенштайна), Павла Тичини (з Григорія Пєтнікова та вірменського поета 
Ваграма Алазана), Максима Рильського (вірш Миколи Ушакова «Київ»). Поетичні тво-
ри Янки Купали також перекладали для часопису Микола Терещенко (вірші) і Терень 
Масенко (поему «Над рікою Оресою»), який відтворив і поезії Гасема Лагуті з іранської 
(в т.ч. вірш «Тарасу Шевченкові»). Вірші Григорія Пєтнікова ще публікувались у пере-
кладах Майка Йогансена, Володимира Свідзинського, Сави Голованівського і Василя 
Бобинського. Поезія Райнера Марії Рільке – в перекладах Майка Йогансена, Леоніда 
Первомайського. Вірші єврейських поетів перекладали: Василь Бобинський та Марія 
Пригара – Іцика Фефера, Іван Дніпровський – Льва Квітка, Арон Копштейн – уродженця 
Київщини Мойсея Хащеватського. Найвагомішим перекладом класичного твору в ча-
сописі була поема Шота Руставелі «Левень у барсовій шкурі», перекладена Миколою 
Бажаном і видана згодом окремо [8].

Перекладацька активність львівського щоденника «Діло» не спадала упродовж усьо-
го десятиліття. Так, Святослав Гординський перекладав для «Діла» вірші Шарля Бодле-
ра. Загалом, у 1932-1939 рр. в «Ділі» публікували свої переклади Іван Ставничий (пере-
клав поезію у прозі «Ученик» Оскара Уайльда, поему «Святий вечір приятеля Онора-
та» Ярослава Врхліцького), Михайло Рудницький (переклав вірші Йоганна-Вольфґанґа 
Ґете), Богдан Лепкий (переклав вірші Йоганна-Вольфґанґа Ґете). 

«Всесвіт» на початку 1930-х рр. опублікував переклади Василя Бобинського (вірш 
антифашистського німецького письменника Еміля Гінкеля), Івана Кулика (вірш вірмен-
ського поета Азата В’штуні). 

Серед інших помітних на початку 1930-х років часописів, які містили чимало пере-
кладів, – львівський місячник «Вікна», де протягом 1931-32 р. були надруковані праці та-
ких перекладачів, як Ярослав Кондра (вірші Станіслава Ришарда Станде, Христо Смир-
ненського, болгарського поета Христо Ботева, Владислава Броневського, Станіслава Ви-
годзького, а також уривки з поеми «Вересень» видатного представника експресіонізму в 
болгарській літературі Гео Мілева (за цю поему, присвячену комуністичному повстанню 
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23 вересня 1923 р., Мілев був засуджений до тюремного ув’язнення і знищений під час 
антикомуністичного терору)), Казимір Кравчук (псевдонім – К. Яран) (переклав вірші 
Христо Радевського, болгарських поетів Николи Ланкова, Димитра Полянова (справжнє 
ім’я – Димитр Іванов Попов), який заклав початок пролетарської течії в болгарській лі-
тературі), Майк Йогансен (переклав вірші «Український ярмарок» та «Місто» Григорія 
Пєтнікова), Василь Бобинський (переклав вірші Артюра Рембо і Йоганнеса Бехера), 
Освальд Бургардт (переклав вірш Йоганнеса Бехера). 

«Літературно-Науковий Вістник» за 1931-33 р. розмістив на своїх сторінках віршові 
переклади Євгена Маланюка (вірші чеського поета Ольджіха Земека та Йозефа Свато-
плука Махара). У молодіжному часописі «Вогні» за 1931 рік знаходимо вірш «Будівля» 
німецького поета 20 ст. Ойгена Рота в перекладі Богдана Ігоря Антонича. Літературний 
журнал «Дажбог» у 1933-35 рр. наповнювався працями таких перекладачів, як М. Оси-
пович (з лірики Тіртея, Сапфо, Алкея, вірші з Анакреонтики), Богдан Кравців (вірші 
польських авторів Марії Павліковської-Ясножевської, Влодзімежа Слободніка, поета, 
драматурга, перекладача Леопольда Стаффа), Леонід Мосендз (вірш «Портрет Чосера» 
Генрі Лонґфелло), Євген Маланюк (вірш польського поета і перекладача Казимира Вє-
жинського, який, зокрема, переклав вірш Тараса Шевченка «Огні горять, музика грає», 
що ввійшов до варшавського видання творів Шевченка 1936 р.), Микола Зеров (вірш 
«Конкістадори» Жозе-Марія де Ередія). У журналі «Жіноча доля» за 1936 р. натрапляємо 
на переклади Олекси Стефановича (вірші болгарського поета Я. Язова).

Низка львівських літературно-мистецьких та громадсько-політичних часописів, про-
тривавши до 1939 р., незмінно пронесли на своїх шпальтах знамено перекладу. Так, лі-
тературно-науковий часопис «Дзвони» з 1931 по 1939 рр. опублікував десятки творів 
зарубіжних письменників. Серед перекладачів – Юрій Шкрумеляк (переклав уривок із 
«Саги про лицаря Фрітьйофа»), Костянтин Чехович (переклав поему «Громадянин Хрис-
тос» Ярослава Врхліцького), Б. Лисянський (зокрема, переклав вірші Альфреда де Мюс-
се), Михайло Кравчук (переклав «Пісню над піснями»), Юрій Клен (зокрема, переклав 
твори зі збірки «Stundenbuch» Райнера Марії Рільке, вірш німецького поета-символіста і 
неоромантика Стефана Ґеорґе), Антоніна Струтинська (переклала «Оду до західного ві-
тру» Персі Біші Шеллі), Юрій Косач (переклав поему «Веласкесів Христос» визначного 
іспанського філософа, письменника, громадського діяча Міґеля де Унамуно).

У часописі «Світ дитини» за вказане десятиліття опублікували свої переклади Юрій 
Шкрумеляк (зокрема, байки «Лебідь, щука і рак», «Квартет», «Лисиця і виноград» Івана 
Крилова, «Невдоволений осел» Жана де Лафонтена, вірші Юліана Тувіма), Василь Па-
човський (вірш Яна Неруди). 

У львівському місячнику «Вістник» із 1933 по 1939 рр. публікувались численні пере-
клади таких відомих літераторів, як Юрій Клен (переклав вірші Поля Верлена, Стефана 
Ґеорґе, Шарля Леконта де Ліля, Жана Мореаса, Поля Клоделя, Артюра Рембо, французь-
кого поета-символіста Альбера Самена, однієї з чільних представниць «срібної доби» 
російської культури Зінаїди Гіппіус, Еміля Верхарна, Стефана Малларме, Поля Валері, 
фрагмент з епічної поеми «Едда», «Оду до західного вітру» Персі Біші Шеллі, – цей вірш 
Освальд Бургардт опублікував під своїм справжнім ім’ям у «Червоному шляху» в 1920-
х рр., його також перекладала Антоніна Струтинська для «Дзвонів»), Леонід Мосендз 
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(переклав вірші американських поетес: лауреатки Пуліцерівської премії Сари Тіздейл та 
основоположниці нового жанру в амер. поезії – жанру станси – Аделаїди Крепсі, а та-
кож знаменитий вірш «Карло ХІІ-й, король шведський, мчить по Україні» Райнера Марії 
Рільке, вірші Едґара По, вірш «Кактус» чеського поета Петра Безруча). У «Вістнику» 
також друкувався перекладацький доробок Юрія Липи (переклав поезії Івана Ґолля), 
Богдана Кравціва (переклав вірш Райнера Марії Рільке) та ін. 

Варшавський літературний неперіодичний журнал «Ми» за час свого існування по-
знайомив читачів із напрацюваннями таких перекладачів, як Наталя Лівицька-Холодна 
(переклала вірші польської письменниці Казимири Іллаковичувни, поезії Шарля Бод-
лера, Поля Валері, вірш «Розлука» найбільшої поетеси французького романтизму Мар-
селіни Деборд-Вальмор, «Сонет» французької поетеси середини 16 ст. Луїзи Лабе, чиї 
сонети були одними з перших франкомовних сонетів, вірш «Джоконда» французького 
поета Моріса Роллінá), Євген Маланюк (переклав поему «Голґота» Йозефа Сватоплука 
Махара), Степан Левинський (переклав поему «Годжокі» («Хатина буддійського саміт-
ника») Комо-Но-Чомея), Святослав Гординський (переклав вірші Еміля Верхарна, «Со-
нет до волі» Оскара Уайльда, китайську воєнну лірику Лі Тай-по).

У львівському двотижневику «Назустріч», який називають енциклопедією культур-
но-мистецького життя Західної України 1930-х рр., упродовж 1934-1938 рр. шліфували 
свою перекладацьку майстерність Михайло Рудницький (переклав вірші Стефана Ґеор-
ґе, Поля Верлена), Святослав Гординський (переклав вірші Ґійома Аполлінера, Шарля 
Бодлера, Франсуа Моріака, французької поетеси, хазяйки літературного салону Анни де 
Ноай, поезії Шарля Леконта де Ліля, Казимири Іллаковичувни, Віктора Гюґо, Еміля Вер-
харна, оди та еподи Горація, вірші Янки Купали, одного із творців першого в Білорусі 
літературного об’єднання «Маладняк» Алеся Дудара, розстріляного напередні 20-річ-
ного ювілею оспіваної ним Жовтневої революції; поетичні твори таких білоруських 
радянських письменників, як Міхась Машара та Максим Лужанин; у співпраці з Ми-
рославою Гординською Святослав Гординський переклав поему «Прометей» Джорджа 
Ґордона Байрона), Петро Карманський (переклав вірш бразильського письменника Не-
тто Коельйо), Василь Сімович (переклав фрагмент із трилогії «Орестея» Есхіла), Юрій 
Косач (переклав вірш «Осіння пісня» Поля Клоделя, – переклад Юрієм Кленом цього 
вірша опублікований у «Вістнику»), Наталя Лівицька-Холодна (переклала вірш сучасної 
білоруської поетеси Наталі Арсеньєвої), Остап Тарнавський (переклав вірш білорусько-
го поета Міхася Васілька), Михайло Романишин (переклав фрагмент з поеми «Нарач» 
білоруського радянського поета, перекладача і громадського діяча Максима Танка). 

У газетній періодиці за 1930-ті рр. теж віднаходилось місце для перекладної літера-
тури. Так, у львівській щоденній газеті «Українські Вісти» 1938 р. публікувались Езопові 
байки в перекладі Юрія Мушака. Львівський ілюстрований літературно-мистецький і на-
уковий двотижневик «Напередодні» – елітарний часопис, який протистояв мас-культурі, 
– опублікував 1938 р. поему «Смерть Аги Ізмаїла Ченгіча» хорватської письменниці 
Іванки Мажуранич у перекладі Богдана Заклинського. Загалом наприкінці 1930-х рр. 
львівські періодичні видання надають перевагу тогочасним західним авторам і, на відмі-
ну від східноукраїнської періодики, не виявляють цікавості до пролетарсько-агітаційної 
літератури мовами народів СРСР та національних меншин в Українській РСР, яка бук-
вально заполонила радянські мас-медійні видання у другій пол. 1930-х рр. 
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Радянська «Літературна газета» з 1932 по 1940 рр. розмістила на своїх шпальтах чи-
мало поетичних перекладів Павла Тичини та Максима Рильського. Зокрема, в перекладі 
Павла Тичини тут публікувались вірші Адама Міцкевича, Іцика Фефера, Льва Квітка, 
Янки Купали, Миколи Асєєва, у перекладі Максима Рильський – понад десяток поетич-
них творів різної мистецької вартості з російської, єврейської, польської та інших мов, 
у т.ч. вірші Олександра Прокоф’єва, Матвія Талалаєвського, Марії Комісарової, Давида 
Гофштейна (одне слово, від агітаційних віршів Олександра Безименського чи, скажімо, 
зачинателя грузинської комсомольської поезії Аліо Мірцхулави до уривку із п’єси «Два-
надцята ніч» Вільяма Шекспіра).

Переклади П. Тичини й М. Рильського жваво публікувались і в іншій радянській 
періодиці. Зокрема, в харківському ілюстрованому місячнику для дітей молодшого віку 
«Тук-Тук» у 1933-34 рр. з’являються переклади П. Тичини віршів Льва Квітка, у хар-
ківській щоденній газеті «Вісті» з 1934 по 1937 рр. – переклади М. Рильського (уривки 
з віршованого роману «Євгеній Онєгін» Олександра Пушкіна, вірші «Поет Фірдоусі» 
Гайнріха Гайне, «Кахетинська осінь» грузинського радянського поета Симона Чиковані, 
«Пісня українки» грузинського радянського поета Паоло Яшвілі), Павла Тичини – вірш 
«Зимовий вечір» Олександра Пушкіна. В урядовій газеті «Вісті ВУЦВК» у 1935 і 1937 
рр. публікуються переклади П. Тичини віршів Льва Квітка. Чернігівська обласна газета 
«Більшовик» у 1935 р. включає віршові переклади М. Рильського («Колискова» Михайла 
Свєтлова) і П. Тичини («Лист товаришу Ворошилову» Льва Квітка). Газета «Пролетар-
ська правда» у тому ж році друкує вірш Миколи Нєкрасова «Жниво, напруга години 
робочої…» у перекладі М. Рильського, а 1936 р. – вірш Матвія Гарцмана у перекладі П. 
Тичини. 

Найстаріший провідний часопис українських письменників – літературно-художній 
та громадсько-політичний місячник «Радянська література» з 1935 по 1939 рр. широко 
публікує – знову ж таки, твори різної мистецької вартості (!) – у перекладах М. Рильсько-
го (фрагменти з поеми «Над рікою Оресою» Янки Купали, вірш «На могилі Шевченка» 
Давида Гофштейна, з циклу «Дорога» Якова Городського) і П. Тичини («Моя кохана пах-
не так…» та інші вірші Ошера Шварцмана, Льва Квітка, Іцика Фефера, Миколи Ушакова, 
Марії Комісарової, цикл віршів «Зелений братик» Ованеса Туманяна). Газета «Соціа-
лістична Харківщина» з 1935 р. теж розміщує на своїх шпальтах переклади П. Тичини 
(вірші Льва Квітка і Давида Гофштейна), республіканська газета «Комуніст» (орган ЦК 
КП(б)У) 1936 р. подає в перекладі П. Тичини вірш «Обвал» Олександра Пушкіна, а в 
1940 р. – переклад Максимом Рильським вірша «До приятелів-росіян» Адама Міцкевича 
(друга, остаточна редакція). Щоденна газета «Комсомолець України» у 1937 р. друкує 
переклади і П. Тичини (вірш «Жук» Льва Квітка), і М. Рильського (вірш «Село» Олексан-
дра Пушкіна, «Балада про дітей» Тетяни Волгіної). Щомісячний методичний журнал «За 
комуністичне виховання дошкільника» у 1938 р. публікує вірші «Пісня» Самуїла Мар-
шака та «Гвинтівочки візьмемо ми…» Володимира Маяковського в перекладі М. Риль-
ського, харківський щомісячний літературно-художній журнал для дітей молодшого та 
середнього віку «Жовтеня», який згуртував навколо себе кращих письменників, у 1939 
р. надрукував переклади П. Тичини (цикл віршів «Зелений братик» Ованеса Туманяна, 
який з’являвся також у «Радянській літературі» та «Літературному журналі»), в тому 
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ж році щорічний київський збірник «Радянське літературознавство» розміщує на сво-
їх шпальтах переклад М. Рильським уривку з трагедії «Король Лір» Вільяма Шекспіра, 
журнал «Колгоспниця України» – переклад М. Рильським поезії Михайла Лермонтова 
«Рицар у полоні». Знаходимо переклади Рильського і в періодиці за 1940 р.: у журналі 
«Піонерія» – вірші «Рибка», «Аккерманські степи», із «Оди до молодості» Адама Міцке-
вича, у газеті «Молодий більшовик» – вірш «Чати» Міцкевича.

У другій половині 1930-х рр. переклади П. Тичини та М. Рильського публікуються 
і в більших радянських літературно-громадських часописах, таких як «Молодняк» та 
«Літературний журнал». На сторінках «Молодняка» за 1935 р. знаходимо вірші Давида 
Гофштейна і Матвія Талалаєвського у перекладі Рильського, а в перекладі Тичини з 1935 
по 1937 рр. – вірш «Біси» Олександра Пушкіна, поезії грузинських класиків – Давида 
Гурамішвілі, Іллі Чавчавадзе, Галактіона Табідзе, уривок із поеми «Гість і господар» 
Важи Пшавели. 

«Літературний журнал» з 1936 по 1940 рр. друкує переклади багатьох українських 
літераторів, у т.ч. й Павла Тичини (з Самуїла Маршака, Ованеса Туманяна) та Максима 
Рильського (з Михайла Лермонтова і Миколи Ушакова). Проте найбільш публікованим 
перекладачем «Літературного журналу» виявився Володимир Свідзинський. У журналі 
виходили його переклади віршів Олександра Пушкіна, російськомовного українського 
поета Григорія Литвака, ромського поета Вано Хрустальо, грузинського радянського 
поета Константіне Чічінадзе, давньоруської епічної поеми «Слово про похід Ігорів…», 
уривку з епосу «Давид Сасунський», поезій Михайла Лермонтова, Адама Міцкевича, 
Акакія Церетелі, талановитого російського лірика родом із Харкова Леоніда Топчія. 

Серед інших перекладачів-дописувачів до «Літературного журналу» натрапляємо як 
на відомі вже імена, так і на дебютантів. Назвемо декілька імен: Майк Йогансен (пере-
клав з єврейської вірш Михайла Пінчевського), Марія Пригара (переклала з циганської 
музичну казку «Гілорі» В. Ром-Лебедєва), Микола Бажан (переклав драму «Моцарт і Са-
льєрі» Олександра Пушкіна та уривки з епічної поеми «Витязь у тигровій шкурі» Шота 
Руставелі), Микола Іванов (переклав лірику Федеріко Ґарсіа Лорки), Варвара Черед-
ниченко (переклала добірку з осетинського фольклору «Абреки із Гуд»), Ігор Муратов 
(переклав поему-казку «Дівчина і смерть» Максима Горького), Степан Крижанівський 
(переклав поему у прозі «Пісня про Буревісника» Горького), Антон Шмигельський (пе-
реклав вірші Переца Маркіша, народну пісня «Курди співають» в обробці єврейського 
поета і перекладача Арона Копштейна), Наталя Забіла (переклала давньоруський епос 
«Слово про Ігорів похід», який також перекладали Володимир Свідзинський, – опублі-
ковано в «Літературному журналі», – Святослав Гординський, Микола Матіїв-Мельник, 
Максим Рильський, – їхні переклади вийшли окремими виданнями [9; 10; 11]), Мар’яна 
Хмарка (переклала вірш «Прощання» російського лірика Михайла Ісаковського, поезії 
«Кавказ» та «Я пережив свої бажання…» Олександра Пушкіна, «Не вітер віє з висоти» 
О.К. Толстого), Степан Крижанівський (переклав вірші Кости Хетагурова з осетинської), 
Євген Дроб’язко (переклав вірш «Натхнення» Давида Гофштейна).

Масив поетичних перекладів в українських періодичних виданнях міжвоєнного два-
дцятиліття переконує в дієвій ролі журнальних та газетних публікацій у тогочасному 
перекладацькому процесі. Публікації перекладів у періодиці складали потужну ланку 



379

перекладацької літератури як у Великій, так і в Західній Україні, особливо у 1920-х роках 
– у період активної українізації в Радянській Україні, що тривав до 1929 р. Перекладні 
твори в художніх частинах масових журналів, які охоплювали найширші кола читачів, не 
тільки поширювали літературу «в маси», знайомили українське суспільство з літератур-
ним життям зарубіжжя, а й завдяки перекладам долучали його до культурно-естетичних 
цінностей та надбань світової цивілізації. 
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відПовідніСтЬ маЛЮнКів інтЕнЦіЯм авторів у ПЕрЕКЛаді 
дитЯчої іЛЮСтрованої ЛітЕратури

Стаття присвячена дослідженню впливу малюнків у дитячій ілюстрованій літера-
турі на сприйняття дитиною тексту твору. Виявлено негативний вплив ілюстрацій, що 
не відповідають інтенціям автора твору, на розуміння книги в цілому. 

Ключові слова: дитяча ілюстрована література, інтенція автора, переклад.
Статья посвящена изучению влияния рисунков в детской иллюстрированной лите-

ратуре на восприятие ребенком текста произведения. Выявлено негативное влияние 
иллюстраций, которые не соответствуют интенциям автора произведения, на пони-
мание книги в целом.

Ключевые слова: детская иллюстрированная литература, интенция автора, пере-
вод.

The article deals with the study of influence of pictures in children’s illustrated literature 
on child’s perception of the text. Negative impact of illustrations that do not meet the author’s 
intentions on understanding of the book as a whole is revealed.

Key words: children’s illustrated literature, author’s intention, translation.

Ще 1979 року російський дослідник Лавров Микола Павлович дав визначення 
дитячої літератури  як особливого комплексу літературних творів, що утворює само-
стійний тип, головна ознака якого – читач – адресат, а визначальна функція – виховна  
[1: 181-182]. Але поряд із класичним поняттям «дитяча література» нерідко зустрічаємо 
все більше інших понять, таких як «література для дітей», «коло дитячого читання», які 
нерідко замінюють одне одним. Та чи можливо це? Якими близькими не були б ці понят-
тя, між ними існує ряд відмінностей. Дитяча література (література спеціально створена 
для дитячої категорії читачів) найбільше враховує психологічні особливості маленьких 
слухачів та читачів – емоційність, мислення, уяву. Поняття «література для дітей» вклю-
чає як і дитячу літературу, так і твори для дорослих, котрі міцно ввійшли в ужиток читан-
ня серед хлопчиків та дівчат. Ще більш значне за поширенням поняття «коло дитячого 
читання», тому що поряд із перерахованими воно включає й твори, які ще не набули 
широкого використання серед дитячої аудиторії і тільки освоюються цією категорією 
читачів. Ці відмінності у тлумаченні понять є вагомими для керування самого процесу 
читання. У дошкільному віці особливо необхідні книги, написані спеціально для певно-
го періоду життя малюка. Отже, в межах цього дослідження ми працюватимемо саме з 
класичним поняттям «дитяча література».

Усі дослідники відзначають дивовижне збереження у дитячій пам’яті змісту пер-
ших книг: довге життя у свідомості та прояв активності при зустрічах із «дорослими» 
книгами. Уже із раннього віку хороша, розумна книга супроводжує людину, збагачує 
©  Здражко А.Є., 2011
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її духовний і моральний світ, поріднює з чудовими героями, навчає любити прекрасне. 
Ще задовго до того, як малюк навчиться читати, він уже відчуває чарівний вплив цього 
процесу. Дитина, перш за все, виступає в ролі глядача і слухача. У цього «читача» маса 
особливостей: мислення виключно конкретне, дитина дуже рухлива, допитлива й увага 
при цьому дуже нестійка. Усі ці фактори враховуються при створенні та розповсюдженні 
книг для дітей.

Перші книжки, які малюк сам роздивляється, сам «читає», – книжки-іграшки, книж-
ки-пригоди, книжки – мозаїки. Вони цінні тим, що розвивають мислення дитини, про-
буджують її фантазію та виховують любов до чарівної сили слова. Потім до малечі над-
ходять літературні твори, які розвивають мову та виховують логічне мислення. Картин-
ка, малюнок тут виступають у тісному поєднанні з текстом. Саме таким ілюстрованим 
книжкам присвячено це дослідження.

Зазначимо, що першою особливістю такої книги виступає наочність дитячого сприй-
няття, заснована на ілюстраціях. У книзі для дітей намальоване допомагає відтворити в 
пам’яті та осмислити послідовність подій та зрозуміти основну думку твору. Ілюстрація 
сприяє більш глибокому та точному сприйняттю словесного образу.

Часто зовнішнє оформлення визначає життя книги в дитячому середовищі. Яскрава, 
приваблива обкладинка, велика кількість ілюстрацій, цікава побудова всієї книги, – усе 
це сприяє успіхові літературного твору серед маленьких читачів. Але також відомі ви-
падки, коли невідповідність малюнків інтенціям автора, зокрема у перекладній літера-
турі для дітей, навпаки, спотворювала сприйняття образів твору, робила текст незро-
зумілим і в результаті відвертала малюка від читання та розуміння тексту. Саме тому 
авторка цієї статті звертає увагу на відповідність малюнків в ілюстрованій перекладній 
літературі інтенціям автора, адже це питання є важливим для адекватного сприйняття 
твору та взагалі для прищеплення дитині любові до книги.

Наведемо декілька прикладів ілюстрованих ситуацій, коли малюнки не відповідають 
змістові тексту, що призводить до його спотворення. Для першого прикладу ми обрали 
уривок з твору Джеймса Метью Баррі «Пітер Пен та Венді», де описано як мати Венді, 
Джона та Майкла приводить до ладу думки своїх дітей поки ті спокійненько сплять у 
ліжечках: “You would see her on her knees, I expect, lingering humorously over some of your 
contents, wondering where on earth you had picked this thing up, making discoveries sweet and 
not so sweet, pressing this to her cheek as if it were as nice as a kitten, and hurriedly stowing 
that out of sight” [2: 12]. Автор з любов’ю описує, як ненька ставши навколішки дбайливо 
наводить порядок у думках своїх дітей. Звертаючись до маленького слухача, письменник 
таким чином наближує образи до дитини. 

Перекладачка Наталя Трохим вбачає в такому спрямуванні до читача авторську ін-
тенцію – наближення дитини до образів, зображених у творі, тому влучно відтворює 
його у своєму перекладі: «Ви, певно, побачили б свою маму на колінах: як вона потішно 
милується якоюсь новою знахідкою і дивується, де в світі можна було таке відшукати, 
відкриває для себе щось приємне і не дуже, притуляє кожну дрібничку до щоки, так, ніби 
це пухнасте кошенятко, а потім поспішно прибирає її з очей» [3: 14]. 

А ось перекладач Володимир Панченко, з невідомих причин вирішує внести свої 
зміни в оригінальний текст, чим повністю змінює зміст даного уривку: «Мама, напевно, 
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стоїть тоді на колінах і дивується дитячим думкам: часом знаходить там щось миле, 
а щось – не дуже миле, і перші думки перебирає ніжно, наче кошенят, а другі – поспіхом 
викидає геть» [4: 13]. Із тексту оригіналу зрозуміло, що мати «пестить» усі думки своїх 
дітей, а не розділяє їх на «перші» та «другі». Вона притуляє їх до щоки, а потім прибирає 
з очей. Інтенція автора наголошує, що матір любить своїх малят незалежно від їхніх мір-
кувань. А таким перекладом Володимир Панченко показує, що ненці байдужі «немилі» 
дитячі думки, тому вона «поспіхом викидає їх геть», а це зовсім не було передбачено 
інтенцією автора. 

У варіанті Наталії Косенко простежується та ж ідея перекладу, але тут ставлення 
матері до «немилих» думок добріше. Вона не «викидає їх геть», а «ховає якнайдалі»: 
«Мабуть, ви побачили б, як матуся, ставши коло вас навколішки, дбайливо бере щось у 
руки і милується знахідкою, неначе дивуючись, звідки воно взялося у вашій голівці; вияв-
ляє щось приємне і не дуже; одну річ притуляє до своєї щоки, наче м’якеньке кошенятко, 
а іншу – ховає якнайдалі» [5: 17]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що інтенцією автора у даному уривку було  
показати піклування матері, її любов до всього, про що думають її малюки. Ненька так 
пестливо ставиться до своїх дітей, що стає навколішки, роздивляючись їх міркування. 
Ми вважаємо цей момент дуже важливим, адже у ньому відтворюється трепетлива тур-
бота матусі до своїх діточок. Перекладачі з цим завданням впоралися. 

Художниці Інна Боброва (ілюструвала переклад Володимира Панченка) та Олена 
Левська (оформлювала переклад Наталії Трохим) не зобразили цього момента у своїх 
ілюстраціях. А ось художник Валерій Харченко, який наочно пояснював переклад Ната-
лії Косенко, виправдано вважає за потрібне показати цей уривок (див. мал. 1). На малюн-
ку бачимо, як мати розвішує думки-малюнки своїх дітей біля вікна. Ми вважаємо такий 
образ не відповідає інтенціям автора, адже письменник виражає дбайливість матері че-
рез позу, через її дії, а ось на зображенні художника трепетна любов неньки до малят, яка 
передається письменником через позу, не зображена. Тому ми вважаємо, що ілюстрація 
спотворює зміст твору, дає перекручене уявлення про книгу.

Проведене в рамках цієї статті дослідження дозволяє нам стверджувати, що малюнки 
і текст в ілюстрованих книгах для дітей дошкільного віку виступають у тісному поєднан-
ні. Зображення дозволяє малюку більш повно зрозуміти образи, зображені у творі, а іноді 
дає поштовх дитячій фантазії до створення власних картин в уяві, наштовхує на роздуми 
про зміст твору, або просто відтворює події для більшої зрозумілості тексту. Яку б з вище 
названих функцій не виконував малюнок, він має відповідати змісту та інтенціям автора. 
Малюнок, який не відповідає цим вимогам, заплутує дитину, робить текст незрозумілим, 
викликає безліч питань, які відволікають від сприйняття твору та розсіюють увагу.
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УДК 81’255.4
Ангерчік Є.Д.

(Київ, Україна)

 ЛЕКСичні трудноЩі відтворЕннЯ роЗмовно-ПоБутового  
СтиЛЮ в уКраїнСЬКо-ангЛійСЬКому ПЕрЕКЛаді   

твору Ю. андруховича «рЕКрЕаЦії»

У статті розглядаються основні лексичні елементи розмовно-побутового стилю у 
творі «Рекреації» Юрія Андруховича та труднощі їх відтворення в українсько-англій-
ському перекладі. Згідно з нашим аналізом через культурні розбіжності між україн-
ською та англійською мовами перекладачеві достатньо складно підібрати адекватний 
еквівалент українським розмовним словам та виразам.

Ключові слова: розмовно-побутовий стиль, експресивно-емоційна лексика, діалек-
тна лексика, побутова лексика, сленг, жаргон, вульгаризми. 

В статье рассматриваются основные лексические элементы разговорно-бытового 
стиля в произведении «Рекреации» Юрия Андруховича и трудности их воспроизведения 
в украинско-английском переводе. Согласно нашему анализу из-за культурных различий 
между украинским и английским языками переводчику достаточно сложно подобрать 
адекватный эквивалент украинским разговорным словам и выражениям.

Ключевые слова: разговорно-бытовой стиль, экспрессивно-эмоциональная лексика, 
просторечные и разговорные слова, диалектная лексика, жаргон, сленг и вульгаризмы.

The article deals with the issue of rendering the main lexical elements of colloquial and ca-
sual style in Ukrainian-English translation of the work “Recreations” by Yuri Andrukhovych. 
The analysis shows that due to cultural differences between the Ukrainian and English lan-
guages it is quite hard for a translator to find adequate equivalents for Ukrainian colloquial-
isms.  

Key words: colloquial and casual style, expressive-emotional words, dialecticisms, casual 
and familiar words, slang, jargon, vulgarisms.

 
Недостатня вивченість перекладознавчих проблем відтворення розмовно-побутово-

го стилю створює необхідність проведення ретельного дослідження зазначеного питання 
©  Ангерчік Є.Д., 2011
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і обумовлює його новизну. Тому метою цієї статті є вивчення лексичних особливостей 
розмовно-побутового стилю на прикладі твору Ю. Андруховича «Рекреації» та трудно-
щів їх відтворення в українсько-англійському перекладі. Завданням статті є аналіз пе-
рекладацької компетентності у питанні лексичних відповідників розмовно-побутового 
стилю української та англійської мов, яка забезпечує адекватність перекладу.

У наш час перекладачу доводиться працювати з різними за стилем творами. Відтво-
рити розмовно-побутовий стиль у перекладі не так вже і легко, як може здатися на пер-
ший погляд. Для цього замало володіти великим словниковим запасом, оскільки важливо 
також вміти розпізнавати цей стиль у вихідному тексті. Адже він має багато елементів 
вираження. 

За нашим дослідженням та за дослідженнями наших попередників розмовність та 
побутовість необов’язково може спостерігатися в усьому тексті. Їх можна простежити 
або у діалозі певних героїв твору, або автор може використовувати елементи побутовості 
для того, щоб позначити місце знаходження героїв [1,10,13].

Необхідно зауважити, що розмовно-побутовий стиль, як один з найдавніших стилів, 
відіграє надзвичайно велику роль у формуванні мовленнєвих навичок. Мовлення люди-
ни, особливо побутове, часто зазнає впливів жаргонного і діалектного мовлення, а також 
іншої мови. Тому культура мовлення багато в чому залежить від опанування особливос-
тями розмовно-побутового стилю та розуміння його функцій у мові. А основна функція 
цього стилю – функція спілкування, обміну думками між двома або кількома мовцями. 
Розмовно-побутовий стиль використовується в бесідах на неофіційні теми в умовах не-
підготовленого, невимушеного спілкування. Висловлювання в цьому стилі, часто вільні 
у виборі слів і виразів, розкривають ставлення автора до предмета мовлення і до спів-
бесідника. Суттєвими рисами розмовно-побутового стилю є використання розмовної 
лексики, емоційно забарвлених слів і виразів, діалогічного та полілогічного характеру 
мовлення. Цей стиль широко застосовується і в писемному мовленні, зокрема в творах 
художньої літератури. Розмовно-побутовий стиль має велике значення для вироблення 
культури усного мовлення в усіх сферах суспільної і побутової мовної практики людини, 
бо він є дійовим засобом створення стійких навичок нормованого і багатобарвного мов-
лення кожної людини. Така багатогранність названого стилю як раз і визначає актуаль-
ність його більш детального вивчення.

Під час нашого аналізу перекладу твору Ю. Андруховича «Рекреації» виникла, перш 
за все, необхідність визначити лексичну наповненість та насиченість художнього та мов-
ного світу автора, оскільки цей показник характеризує стиль твору, говорить про пере-
важання в ньому жанрово-стилістичних та лексичних елементів. 

Як показує наше дослідження, на лексичному рівні розмовно-побутового мовлення 
слід відзначити велику кількість емоційної та експресивно-забарвленої лексики, діалек-
тної лексики, просторічних, вульгарних, жаргонних та розмовних слів, елементів іншо-
мовних вкраплень та сленгу.

Розмовно-побутовому стилю притаманне певне експресивне та емоційне спрямуван-
ня – фамільярне, лайливе, глумливе, іронічне, а також ласкаве, пестливе, шанобливе. 
Розмовна лексика, як компонент такого спрямування, може мати фамільярно-ласкаве 
(секс-бомбочка, міні-спідничка), фамільярно-грубе (дурень, дебіл, дурило) та інше по-
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дібне забарвлення. Емоційною та експресивно-забарвленою лексикою вважаються ті 
слова, що мають у своєму значенні компонент оцінки, виражають почуття позитивно-
го чи негативного сприйняття дійсності. Експресивна лексика пов’язана з конкретною 
оцінною семантикою, яку вносять у закінчення слова суфікси пестливості, згрубілості, 
зневаги, фамільярності. 

Перш ніж говорити про переклад твору «Рекреації» Юрія Андруховича слід заува-
жити, що Ю. Андрухович є представником галичанського постмодернізму, який творив-
ся в регіонах на колишніх теренах Австро-Угорської імперії, де панувало чотири мови 
та перепліталося коріння різноманітних культур. Центром цього простору стає Львів – 
«місто стертих кордонів, змішаність, поєднання непримиренного і непоєднуваного» [2]. 
Таким чином, в українському постмодернізмі твориться образ містичного міста Львова 
або збірного образу українських міст (таким є Чортопіль Ю. Андруховича), який стоїть в 
одному ряді з міфічними Петербургом та Венецією. Зображення міста як символу пекла 
і смерті стає лейтмотивом урбаністичної лірики та прози Ю. Андруховича, для якого, як 
і для більшості поетів з галицькими витоками, притаманне есхатологічне світовідчуття 
і негативне сприйняття процесу урбанізації як порушення гармонії між людиною і при-
родою [2].

 Під час прочитання «Рекреації», ми зустрічаємо багато розмовних, сленгових, жар-
гонних та лайливих слів, також зустрічаємо багато каламбурів, гри слів, діалектної, емо-
ційно та експресивно забарвленої лексики, іншомовних вкраплень та інші елементи, що 
можуть бути незрозумілими для неукраїномовного читача.

Так, наприклад, перше на що ми звернули увагу, це часте вживання жаргонізмів, 
сленгізмів та вульгаризмів. Жаргонні слова, або жаргон – є соціальним діалектом. Як 
правило, це словник розмовного мовлення людей, зв’язаних певною спільністю інтер-
есів. Жаргони лексично і стилістично відмінні, вони відрізняються нестабільністю і 
швидкістю зміни найпоширенішої лексики. Лексика жаргону будується на базі літера-
турної мови шляхом переосмислення, звукового скорочення і т. ін., а також активного 
засвоєння іншомовних слів і морфем [6]. 

Говорячи про переклад жаргонних слів, можна сказати, що перша причина трудно-
щів адекватного перекладу з української мови англійською – це розходження складу лек-
сико-семантичних груп слів, хоча в цілому напрямок лексико-семантичного варіювання 
слів у цих мовах збігається. Звісно, відтворити українську культуру в англійській мові 
майже не можливо, тому перекладач часто використовує лексико-семантичні та лексико-
граматичні трансформації. 

Так, ми наведемо декілька яскравих прикладів суто українських жаргонних слів взя-
тих із твору «Рекреації» Ю.Андруховича: 

«Рекреації» Ю. Андрухович “Recreations” by Yuri Andrykhovych
•	 … перон окупували прибульці на свя-
то – цмулять щось просто із пляшок, не 
вистрибуй до повної зупинки вагона….

•	  …newly arrived festival participants 
have occupied the platform − they’re guz-
zling something or other straight from the 
bottle, please do not disembark until the 
train has come to a complete stop…
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•	 … де Мацапура, шляк би його тра-
фив, на дідька я сюди приперся, це свято 
не для мене, он як щебечуть панянки на 
колінах у паничів…

•	 … where’s Matsapura, damn him, why 
the hell did I drag myself here, this festival 
isn’t for me, see the chicks chattering on 
their guys; knee….

На нашу думку, перш ніж говорити про переклад, необхідно зауважити, що слово 
«цмуляти» та вираз «шляк би його трафив» жаргон західноукраїнського регіону. «Цму-
ляти» означає «пити переважно спиртні напої», тобто фраза «цмулять щось просто із 
пляшок» розуміється як «пити щось…». Але якщо автор вирішив тут вжити жаргон, то 
можливо він хотів підкреслити або що прибульці пили якісь спиртні напої, або що вони 
пили дуже жадібно. А в англійському перекладі було вжито «they’re guzzling something», 
де «guzzle» означає «пити щось жадібно, пиячити», тобто суть виразу було відтворено в 
англійському перекладі і є зрозумілою для англомовного читача, але ж, звичайно, було 
втрачено галичанський діалект, що б було незрозумілим для носія англійської мови.

«Шляк би його трафив» − таким цілющим висловом галичанин благословляє будь-
який трафунок (випадок). Залежно від обставин він лікується цим магічним логоелікси-
ром роздратовано або меланхолійно, грубо або ніжно, голосно або тихо. Семантика тих 
слів така ж сумбурна ї нечітка, як доля всієї Галичини, а в ній – доля кожного галичанина, 
який у щасті чи горі, у люті чи доброті, в гидливості чи захопленні кричить, вигукує, 
промовляє, шепоче улюблене заклинання: «Шляк би його трафив!

Де ще, окрім Галичини, людина, бажаючи раптово остудити душу, обходиться набо-
ром цілком пристойних слів? Галичанин не матюкається, він просто промовляє: «Шляк 
би його трафив!», тобто передає долю супротивника на розсуд трафункові. Спробуйте 
так щиро виразитися, щоби і на душі полегшало, і цензура залишилася без претензій. 
«Шляк би його трафив! - приклад того, що галичанин до кінчиків нервів залишається 
європейцем. З німецьким «шляк», з міжнародним «трафив», з українським «тебе» [15]. 

Так, можна зробити певний висновок із вищесказаного, що вираз «Шляк би його 
трафив» може означати  «Щоб тебе параліч схопив», «щоб удар із тобою стався». В ан-
глійському перекладі було вжито «damn him», що є менш колоритним і несе в собі більш 
лайливе забарвлення. 

Наступний вираз «на дідька я сюди приперся» має експресивно-лайливе забарвлен-
ня. А дієслово «приперся» − ближче відповідає сленгу, аніж жаргону. Але все одно, в 
англійському тексті було використано розмовне дієслово «to drag», що є цілком влучним. 
Проаналізувавши переклад цього прикладу, можемо сказати, що перекладач майже бук-
вально відтворив задум автора оригіналу. 

Сленгові слова, або сленг – міський соціолект, що виник з арго різних замкнених 
соціальних груп, як емоційно забарвлена лексика низького й фамільярного стилю, по-
ширені серед соціальних низів і певних вікових груп, міст. На думку багатьох дослідни-
ків, сленг є вторинним утворенням порівняно з жаргонами й арго, що адаптує до своїх 
потреб запозичені одиниці. Значення слова «сленг» близьке до понять «розмовна мова» 
і говірка, але на відміну від них воно має суттєве соціальне маркування. Ось основні 
методи утворення сленгової лексики: калька (повне запозичення), напівкалька (запози-
чення основи), переклад (з використанням стандартної лексики в особливому значенні; 
з використанням сленгу інших професійних груп), фонетична мімікрія. Інший ігровий 
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прийом, що використовується  при утворені сленгу – це зближення слів на основі звуко-
вої подібності, звукове перенесення. 

Інша важлива характеристика сленгової лексики – її «первісність». Асоціація з мо-
вою якого-небудь первісного суспільства виникає, коли спостерігаємо нестабільність, 
постійну змінність жаргону як в тимчасовому, так і в просторовому вимірюванні. Ще 
одна ознака «первісності» сленгу – невизначеність, розмитість значень слів, що входять 
до нього [6].

При перекладі сленгу найприроднішим є використання функціональних аналогів за 
наявності їх у мові перекладу. При їх відсутності можна удатися до просторіччя, яке до-
дає тексту, що перекладається, необхідну характеристику відхилення від літературної 
мови. Сленг представляє складність для перекладу, тому що деякі сленгізми можуть бути 
незафіксованими у словниках, враховуючи таку їх ознаку, як недовговічність та можливу 
тенденцію до зникнення. Вибір засобів вираження в мові перекладу залежить безпосе-
редньо від з’ясування значення слова у контексті.

 Так, простежимо переклад сленгізмів у творі «Рекреації» Ю. Андруховича: 

«Рекреації» Ю.Андрухович “Recreations” by Yuri Andrukhovych
•	…. як виглядатиме Мартофляк – з бо-

родою чи без, і чи дописав він свій 
роман у віршах, і чи знову притара-
банить з собою оту секс-бомбочку, 
свою жінку…

•	 … how Mortoflyak will look – will he have 
a beard or not? Has he finished novel in 
verse? Will he bring that little sex-bomb 
of a wife with him again?...

•	… і все з прапорами, і все – на Чорто-
піль, якась крейзуха, та й вже, Мар-
тофляк задрімав коло мене, як дити-
на – сопе потихеньку собі в кошлату 
бороду, зараз він дуже подібний до 
Остапчика…

•	 … the road is choked with cars and buses all 
sporting flags and heading for Chortopil, 
it’s a collective frenzy, no less, Martofliak 
is dozing beside me like a baby, he’s mur-
muring softly into his bushy beard, just 
now he’s very like little Ostap, and he 
doubts whether Ostap is his son…. 

•	… Мартофляк Ростислав, аматор ком-
форту і гарячих ванн, нічний блукач, 
ресторанний лев, мрія студенток з 
музучилища, моя найбільша дити-
на…

•	 …Rostyslav Martofliak, lover of luxury 
and hot baths, nighthawk, lounge lizard, 
dream of all girls at music school, my big-
gest baby…

Проаналізувавши приклади ми можемо сказати, що якщо функціональні аналоги або 
варіативні відповідники відсутні в мові перекладу, перекладач може вдатися до прийому 
компенсації, сутність якого полягає у тому, що елементи змісту, втрачені при перекладі 
досліджуваної одиниці в оригіналі, передаються в тексті перекладу іншим засобом, при-
чому необов’язково в тому ж самому місті, що і в оригіналі. Для аналізу візьмемо третій 
приклад. Тут замість розмовного слова «музучилища», яке утворилося від злиття при-
кметника та іменника «музикальне училище», що є реалією української мови, оскільки 
в англійській мові немає слова «училище, а є «school, college», тому перекладач вжив 
«music school», що є нейтральним. Але щоб не втратити розмовності, перекладач під-
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силив метафоричні вирази «нічний блукач» та «ресторанний лев» у перекладі, вживши 
«nighthawk» та «longue lizard», що має більш розмовне та сленгові забарвлення, ніж у 
мові оригіналу. Термін «Lounge lizard», як правило, зображує добре одягненого чолові-
ка, який відвідує установи, в яких збираються багаті люди з метою спокусити заможну 
жінку своїми лестощами і оманливою чарівністю. Термін ймовірно повинен нести в собі 
щось холодне і вкрадливе, наче рептилія. З іншого боку, до чого тут холодна рептилія до 
мужнього теплого лева? Тут відбулася понятійна заміна слів із збереженням граматичної 
структури [19]. 

 Наступне, слово «крейзуха», що є запозиченим сленговим словом в українській 
мові, було перекладено загальновживаним словом «frenzy», що перекладається «боже-
вілля, лють, шаленість». Але розмовність перекладачем було передано через додавання 
слова «collective», що означає «повне», тобто «повне божевілля». 

Далі, на що ми звернули увагу, це на часте вживання вульгаризмів. Вульгаризм (від 
лат. – звичайний, простий) – грубі, брутально-лайливі слова або звороти, ужиті в літера-
турній мові. Вони входять до різних  арго і в досліджуваному тексті вживаються для ре-
алістичного відтворення усного мовлення персонажів, а також для посилення експресії, 
яскравішої емоційної (здебільшого негативної) характеристики осіб чи явищ, вираження 
різко осудливого  ставлення до них, також для надання мові твору побутового колориту. 
Слід зауважити, що невмотивоване вживання вульгаризмів засмічує мову художнього 
твору, справляє небажаний вплив на читача [13: 90].

«Рекреації» Ю. Андрухович “Recreations” by Yuri Andrykhovych

•	 … а потяг ось-ось рушить, і що вона 
робитиме, адже не потрапить на свято 
Воскресаючого Духу, чорт забирай, і що 
тоді буде?

•	 … the train’s about to leave, what’s she 
going to do, she’ll miss the festival of The 
Resurrecting Spirit, dammit, and what will 
happen then?

•	 …ще й сумнівається, чи то його син, 
дурило…

•	  … he doubts whether Ostap is his son, 
the blockhead…

•	 … велика дитина, бевзь, другорічник у 
школі життя…

•	 … what a big baby, what a dunder-
head, second-grader in the school of life

•	 … почав усіх поливати, а потім кинув 
ним у дівчат, котрі аж мліли від перена-
пруження, дебіл…

•	 …he began squirting everybody with it, 
then he threw it to the girls, who just about 
fainted from overexcitement, the moron. 

У творі дуже часто зустрічаються такі слова-вульгаризми, як дебіл, дурню, дури-
ло, бевзь, чорт забирай та інші. На нашу думку переклад є вдалим, оскільки українські 
лайливі слова «дурило», «бевзь», «дебіл» є синонімами і означають «не розумний», 
«дурень». В англійському перекладі було підібрано такі ж лайливі слова-синоніми як 
“blockhead”, “dunderhead”, “moron” і всі вони мають значення «дурень» та «недоумкува-
тий», що відповідає стилістичному забарвленню тексту оригіналу.    
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Отже, можна сказати, що лексичні труднощі перекладу з української мови англій-
ською елементів розмовно-побутового стилю  спричиненні, по-перше, культурною не-
відповідністю між англійським та українським мовленнєвими просторами; по-друге, від-
мінністю розуміння розмовності та побутовості в обумовлених мовах, що є результатом 
частого семантичного незбігу між значеннями українських та англійських слів, і звісно 
ж, по-третє, невичерпністю та багатогранністю розмовно-побутової лексики в україн-
ській мові. 
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Конкульовський В.В.
(Тернопіль, Україна)

тЕорЕтичні та ПраКтичні ПроБЛЕми ПЕрЕКЛаду
КінотЕКСтів КомЕдійного жанру

У статті проаналізовано сучасний стан українського кіноперекладу, висвітлено 
основні проблеми при перекладі кінотекстів взагалі і кінокомедій зокрема, описано низку 
дискусійних питань, що потребують подальшого вивчення та детального опрацювання.

Ключові слова: кінопереклад, кінотекст, адаптація, комедія, дублювання.
В статье проанализировано современное состояние украинского киноперевода, 

выделены основные проблемы при переводе кинотекстов вообще и кинокомедий в част-
ности, описан ряд дискуссионных вопросов, которые нуждаются в дальнейшем изуче-
нии.

Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, адаптация, комедия, дубляж.
The article focuses on review of the present stage in translating the foreign films in Ukraine. 

It highlights the main problems concerning movies’ translating in general and comedies in 
particular, and also a series of translational aspects requiring further research and detailed 
elaboration.

Key words: film translation, film text, adaptation, comedy, dubbing.

На сьогодні однією з найважливіших проблем у перекладознавстві є проблема пере-
кладацького відтворення кінотекстів в умовах іншої лінгвокультури. У цій галузі плідно 
працюють багато фахівців, серед яких слід виокремити такі постаті, як М. Берді, С. Бє-
ляєв, Д. Бузаджи, І. Вайсфельд, Л. Володарський, А. Гаврилов, В. Гайдук, С. Герасімов, 
В. Горшкова, Г. Денісова, С. Ейзенштейн, М. Єфремова, Ю. Живов, М. Зак, П. Іващенко, 
Р. Кавенокі, В. Красних, Ю. Лотман, Н. Лубашова, Р. Матасов, О. Михальов, Н. Нагові-
цина, Р. Палажченко, К. Райс, П. Санаєв, Н. Скоромислова, А. Слесаренко, Г. Слишкін, 
©  Конкульовський В.В., 2011
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Г. Старцева, Ю. Тинянов, А. Фєдорін, А. Чужакін, І. Шилова, Р. Юрєнєв, С. Юткєвіч, 
О. Якименко. Проте, на сьогодні немає жодної фундаментальної праці, в якій би роз-
глядалися особливості, закони, ознаки окремих жанрів і типів кіно та, відповідно, специ-
фічні стратегії та тактики їх перекладацького відтворення в іншій лінгвокультурі. Звідси, 
актуальність даної проблематики зумовлена, з одного боку, важливістю врахування труд-
нощів перекладу фільмів комедійного жанру для досягнення найповнішого результату, з 
іншого, - відсутністю вагомих наукових досліджень у цій галузі.

Мета даної статті полягає у висвітленні окремих теоретичних і практичних проблем, 
пов’язаних з перекладом кінокомедій українською мовою взагалі і окресленні парадигми 
ключових підтипів комедійного жанру з позицій перекладознавства зокрема.

Одним з найважливіших компонентів будь-якого фільму, нарівні з акторською май-
стерністю та спецефектами, є переклад. Але як це не парадоксально, незважаючи на 
всезростаючу популярність кіно в Україні, якість кіноперекладу залишається на низь-
кому рівні, що перш за все пов’язано з відсутністю у перекладачів практичного досвіду 
та об’єктивно слабкою теоретичною базою. Певні ускладнення кіноперекладу пов’язані 
також і з дублюванням фільмів рідною мовою, адже цей процес передбачає необхідність 
укладання українського тексту в англійську артикуляцію, що призводить до значного 
скорочення тривалості фраз, а подекуди і втрати змісту. Найбільше від неякісного ду-
блювання страждають фільми саме комедійного жанру. І проблема тут полягає не лише 
у розбіжності з оригінальною звуковою доріжкою чи у підібраних акторах з неадекват-
ними голосами, а насамперед у перекладі. Автори перекладу часто забувають про те, 
що в кінотексті комунікативний акт пов’язаний концептуально, а не функціонує лише 
як кінофрагмент. Багато глядачів не сприймають комедійний ефект у тому чи іншому 
комунікативному акті саме через невдалий переклад. Через такий переклад втрачається 
атмосфера та колорит фільму.

Притаманним сучасним перекладачам є пом’якшення образливих слів при пере-
кладі, а іноді навіть викривлення їх значення у тому разі, коли перекладач не відчуває 
розбіжність у співвідношенні ступенів експресії лексики в обох мовах. Відомий росій-
ський кіноперекладач за прізвиськом «Гоблін» - Д. Пучков стверджує, що англійську не-
нормативну лексику потрібно перекладати ненормативною лексикою країни реципієнта, 
оскільки перекладач повинен передати авторський задум [11]. Режисер і сценарист ви-
рішують хто і як говорить і поводиться у фільмі, а не перекладач. Останній повинен 
забезпечити такий самий вплив тексту перекладу на реципієнта іншої лінгвокультури, 
як і первинний текст на представника лінгвокультури автора. Для масової аудиторії, яка 
в більшості випадків не володіє іноземною мовою, найвищим ступенем якості кінопе-
рекладу залишається повний дубляж фільму, який віддзеркалює професійність підходу 
перекладача, редактора, сценариста, режисера, звукооператора та акторів.

В Україні цей процес дещо видозмінений. Паралельно з перекладачем працює люди-
на, яка «підганяє» тривалість перекладених фраз під іншомовну артикуляцію. Оскільки 
англійські фрази коротші за українські, текст перекладу зазнає кардинальних трансфор-
мацій. Як правило, після перекладу текст попадає до літературного редактора – людини, 
яка не володіє іноземною мовою і править його згідно з власним розумінням та уявлен-
ням про те, що і як повинні говорити актори. На сам кінець за справу береться режисер 
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озвучення: він і вирішує кому з яким голосом та інтонацією потрібно копіювати героїв. У 
разі, якщо актори підібрані невдало, своїми голосами та інтонацією вони ще більше спо-
творюють зміст оригіналу [9: 155-166]. Саме тому, нажаль, справжні акценти головних 
героїв дуже рідко відтворюються адекватно. Звичайно, такий процес повного дубляжу не 
стосується всіх кінострічок дубльованих українською мовою, адже існує багато успіш-
них проектів зроблених на високому рівні.

Власне сам процес перекладу будь-якого кінотексту складається з декількох етапів.
Д. Пучков стверджує, що на першому етапі перекладач повинен зрозуміти не стільки 

про що йдеться в оригіналі, скільки власне контекст фільму. Таке просте на перший по-
гляд завдання обертається на важку проблему для сучасного перекладача, адже для того, 
щоб зрозуміти оригінал потрібно бути високоосвіченою та достатньо ерудованою лю-
диною, необхідно мати відповідну освіту та володіти глибокими фоновими знаннями з 
релігії, міфології, медицини, історії, лінгвокультурології, юриспруденції, географії, полі-
тики, економіки тощо. За умов відсутності або недостатньої поінформованості, переклад 
кінотексту може зазнати концептуальних видозмін за рахунок неадекватного відтворен-
ня змістових блоків оригіналу. Д. Пучков також наголошує на проблематиці відтворення 
у перекладі кінотекстів ідіом, приказок, біблійних висловів, цитат тощо [11].

Одним із заключних етапів перекладу кінотексту за словами «Гобліна» є літературне 
опрацювання тексту мовою реципієнта з повним збереженням змісту оригіналу.

Художній фільм – це не лише культурний феномен, в якому відображені соціокуль-
турні пріоритети суспільства, але і спосіб формування картини світу як окремого індиві-
да, так і цілої лінгвокультурної спільноти. Фільми можуть бути надзвичайно впливовим 
і сильним засобом передачі цінностей, ідей та інформації про культурні й соціальні осо-
бливості різних етносів. Часто саме художній фільм стає головним джерелом та одно-
часно засобом створення образу «чужої» культури [2: 35-73]. На прикладі демонстра-
ції знакових, так би мовити, прототипових американських фільмів у нашій свідомості 
у результаті когнітивних процесів формується картина американського способу життя, 
система їх цінностей,  лінгвокультурний портрет нації тощо.

Фільм як об’єкт лінгвістичного дослідження завжди викликає певні труднощі, 
оскільки постає складною системою уявлень та знань, в якій, окрім тексту, містяться ще 
й екстралінгвальні фактори, особливо важливі для розуміння повідомлення оригіналу. 
Отже, при перекладі фільмів перекладач повинен враховувати жанрові ознаки кіностріч-
ки, стилістику кінотексту, особливості характерів героїв, їх інтонації, але також і харак-
теристику цільової аудиторії, на яку розраховано кінотекст [5: 44-58].

Більшість кінофільмів передбачають наявність розмовної лексики, яку використо-
вують в різних значеннях, з різноманітною емоційною палітрою, яка може мати різне 
змістове навантаження. Розмовна лексика є найбільш доступною для звичайного реци-
пієнта і широко використовується в багатьох жанрах. Текст кінофільму постає в формі 
діалогів, закадрових коментарів, слів, пісень, надписів. На відміну від інших переклад-
них текстів він має свої особливості: кінотекст обмежений часовими рамками звучання, 
розрахований на миттєве сприйняття, тому повинен бути максимально інформативним 
і зрозумілим глядачам, а також супроводжується відеорядом, який і передбачає вибір 
можливих варіантів перекладу. При кіноперекладі потрібно враховувати особливості, зу-
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мовлені власне мовою кіно, а також необхідністю дотримуватись критеріїв художнього 
перекладу [8: 315-323].

При роботі з кінотекстом перекладач часто повинен застосовувати прийом компре-
сії, щоб за допомогою мінімальної кількості мовних засобів максимально повно переда-
ти інформацію. У кіноперекладі також важливо враховувати зв’язок між зображенням і 
текстовим матеріалом, беручи до уваги вербальні та невербальні засоби вираження [1: 
116]. Інколи буває складно підібрати еквівалент, коли фраза в оригіналі супроводжується 
характерним жестом, оскільки почасти мови жестів у різних культурах не тільки не спів-
падають, а можуть бути і незнайомими для цільової культури.

Інше питання стосується назв фільмів – однієї з найулюбленіших тем для досліджен-
ня серед перекладознавців. Назва фільму відіграє важливу роль у розумінні картини та 
сприйнятті інформації, що міститься в кінострічці. Д. Бузаджи зауважує, що назва – це 
обличчя, ім’я фільму, тому до його перекладу потрібно підходити надвідповідально [3: 
64-75]. Під час перекладу назв фільмів найгострішою проблемою для перекладача за-
лишається правильний вибір трансформації, за допомогою якої перекладач доносить до 
глядача квінтесенцію змісту, що надає можливість зрозуміти загальну сюжетну лінію 
та викликає достатньо заінтригованості, необхідної для виникнення бажання перегляну-
ти певну кінострічку. Серед цілого ряду існуючих трансформацій слід використовувати 
тільки ту, яка необхідна для найбільшого наближення назви-перекладу до оригіналу сто-
совно таких критеріїв, як структура, виразність та інформативність. 

Врахування прагматики назви оригіналу передбачає використання різних стратегій 
адаптації, що значно допомагає потенційній аудиторії в адекватному сприйнятті змісту 
фільму. За допомогою адаптації можливо добитися аналогічного комунікативного ефек-
ту. Прикладом можна вважати переклад назви радянського фільму «Летять журавлі» 
французькою мовою “Quand passent les cigognes”. Н. Гарбовський стверджує, що фран-
цузький перекладач, щоб уникнути двозначності, замінив «журавлів» (grues) на «лелек» 
(cigognes), тому що у французькій мові слово “grue” має ще й переносне значення – «по-
вія» [4: 403-405].

Через переклад фільм входить в нове культурно-історичне середовище. Саме тому, 
неминучими є неточності, адже перекладач може вплинути лише на текстовий елемент 
фільму, в той час як інформація, закладена у відеоряді та звуковому оформленні, зали-
шається незмінною. Відеозображення та звукове оформлення містять велику кількість 
соціальних і культурних алюзій і метафор зрозумілих глядачам оригінальної версії і 
незрозумілих для носіїв іншої лінгвокультури. Одним з основних завдань залишається 
адекватна передача змістового наповнення фільму, а головним засобом досягнення цього 
вважається прагматична адаптація [7: 7-40]. 

Адаптація художнього фільму вимагає досконалого знання рідної мови. Зміст кіно-
фільму буде адекватно передано тільки у тому випадку, коли цільова аудиторія реагу-
ватиме на нього так само, як і аудиторія відправника. Однією з найбільших проблем 
є визначення можливостей граничного рівня адаптації тексту до іншомовної культури, 
де існує інша система цінностей та понять, що спричиняє втрати у сприйнятті чужої 
лінгвокультури [6: 155]. Так, щонайменше дивно звучить фраза «ковбой задивився на 
Чумацький шлях» або «їхав ковбой за Дунай». З цього приводу О. Нагребецький вважає 
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недоцільним використання будь-яких українських реалій, оскільки надмірне їх викорис-
тання може спотворити уявлення про іншу лінгвокультуру [10].

Комедія як тип тексту або жанр кіно є надзвичайно складним феноменом  для пере-
кладацького відтворення в іншій лінгвокультурі. У даній статті ми спробуємо охарак-
теризувати основні ознаки, закономірності, особливості головних підтипів комедійного 
жанру та окреслити необхідність застосування парадигми обраних підтипів у перекладі. 
Кожний з підтипів уже апріорі прогнозує різні тактики перекладу. Релевантним дослі-
дженням з проблем перекладу кінотекстів комедійного жанру є традиційний, ядерний 
тип, прототипова модель комедії або так звана «культуроцентрична комедія» (термін – 
В.В. Демецької), яка розуміється як знакова, культуро специфічна комедія, побудована на 
національних традиціях вихідної лінгвокультурної традиції. Полярними до прототипової 
моделі є пародія та чорна комедія, які належать до ключових підтипів комедійного типа 
тексту. Культуроцентрична та чорна комедії виступають в опозиції як норма – антинор-
ма. Чорна комедія – це комедія навиворіт, комедія-перевертень, яка на відміну від тра-
диційної комедії, характеризується тим, що мета розсмішити глядача досягається за ра-
хунок «чорного» гумору. Пародія ж характеризується подвійною гумористичністю, адже 
зроблена вона власне на комедію.

У процесі перекладу фільму комедійного жанру перед перекладачем постає багато 
завдань, зокрема вибір стратегій і тактик для відтворення культуроспецифічних реалій, 
безеквівалентної лексики, інтертекстуальних елементів, пошук еквівалентів різних рів-
нів, адаптування реалій до культурних стереотипів глядача, врахування соціального ста-
тусу, культурного рівня та віку героїв, відтворення специфічного гумору, сленгу тощо. 
Перекладаючи комедію, важливо зберегти оригінальний задум автора, розкрити образи 
персонажів. Перекладач повинен максимально точно та адекватно передати глядачеві 
інформаційно-емоційне повідомлення, відтворене у вербальному мовленні акторів, за-
кадровому тексті, піснях, титрах і надписах. Для більш адекватного перекладу потрібно 
враховувати також і відеоряд, який несе додаткову інформацію.

Знакова для певної лінгвокультури культуроцентрична комедія переповнена алюзія-
ми, метафорами, гіперболами, іронією, каламбурами, евфемізмами, сленгом, жаргонізма-
ми, реаліями, специфічним гумором, притаманним цій культурі та національності, пряме 
транскодування яких почасти залишається незрозумілим перекладачам, а звідси – ці-
льовому рецептору. Усі ці засоби комічного ефекту часто спричиняють перекладацькі 
втрати у разі, якщо спеціаліст не може зрозуміти зміст повідомлення і знайти відповідні 
еквіваленти. Гумор у кінотексті потрібно відтворювати, враховуючи особливості мента-
літету країни перекладу. Надзвичайно важливим є знання перекладачем розмовної лек-
сики, володіння великим обсягом лінгвокраїнознавчої екстралінгвістичної інформації. 
Для адекватного перекладу пародії та чорної комедії фундаментальним бачиться вміння 
розкодовувати дотепи, підтекст, асоціативний план висловлювань. Адже, як пародія, так 
і чорна комедія містять велику кількість соціальних і культурних алюзій, метафор, зрозу-
мілих глядачам оригінальної версії і незрозумілих для носіїв іншої лінгвокультури. По-
части алюзії можуть бути частиною фразеологізмів, біблеїзмів тощо. Значення багатьох 
культурних метафор невідоме українській аудиторії, адже потребує більш конкретних 
знань про певну лінгвокультуру.
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Розглянемо приклади неадекватного відтворення ідіом, омонімів тощо у перекладах 
кінофільмів. Так, фраза “That’s it for Christmas” в ефірному перекладі звучить як «Це 
для Різдва». Перекладач проігнорував займенник it, у якому містилось головне змісто-
ве навантаження. Тому адекватним убачається такий варіант: «Ось і повеселились» або 
«Ось вам і Різдво». Наведемо ще декілька перекладів зі змістом, протилежним тексту 
відправника: так, фразу “I could only lie to him so long” в одній із серій «Секретних ма-
теріалів» переклали як «Я все вигадала» у той час, як адекватним буде такий варіант: «Я 
була змушена сказати йому всю правду». Перекладач «не помічає» конструкцію so long 
і перекладає «Я все вигадала», відтворивши окремо всі слова з цієї фрази і отримавши 
«Я могла тільки обманювати його так довго». Після голосування на місцевих зборах 
в одному з кінофільмів ми чуємо фразу “That’s unanimous” перекладену як «Анонімне 
голосування». Насправді ж, помилка криється у тому, що перекладач стикнувся з хибним 
другом перекладача – омонімом, помилково переплутавши «одноголосний» з «анонім-
ним», оскільки звучать ці слова майже однаково, а семантика у них різна. І ще приклад 
перекладу фрази головного героя у фільмі «Сім’янин»: «Ось моє життя в горіховій 
шкарлупі», яка в оригіналі звучить “This is my life in a nutshell”. Перекладач помилився 
через незнання відомої ідіоми in a nutshell, яку вивчають студенти молодших курсів пе-
рекладацьких відділень та небажання «заглянути» у словник фразеологізмів. Адекватно 
перекласти цю фразу можна так: «Ось так коротко про моє життя» або «Ось таке моє 
життя в двох словах».

Таким чином, у ході нашого дослідження ми виявили основні труднощі перекладу 
фільмів комедійного жанру, охарактеризували окремі теоретичні і практичні проблеми, 
пов’язані з перекладом кінокомедій українською мовою і окреслили парадигму ключо-
вих підтипів комедійного жанру.

Проблематика дослідження має суттєві перспективи, актуальне теоретичне та прак-
тичне значення для перекладознавства з огляду на можливість вивчення труднощів у ви-
борі стратегій для передачі реалій, засобів створення гумористичного ефекту; фільму як 
форми сучасного художнього тексту; проблеми прагматичної адаптації тексту художньо-
го фільму; критеріїв оцінювання. Детальне дослідження перекладу кінофільмів також 
важливо для досягнення вищого рівня кіноперекладів в Україні, що сприятиме розвитку 
кіномистецтва зокрема та української культури загалом.

ЛітЕратура

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика: Учеб. пособие по 
устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. / И. С. Алексеева 
– СПб. : Союз, 2005. – 288 с.

2. Алимов В. В. Интерференция в переводе (на материале профессионально ориен-
тированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной ком-
муникации): Учебное пособие Текст. / В. В. Алимов. – М.:  КомКнига, 2005. – 232 с.

3. Бузаджи Д. М. Хоть горшком назови? / Д. М. Бузаджи // Мосты. – 2005. – № 1 
(5). – С. 64 – 75.

4. Гарбовский Н. К. Теория перевода: Учебник. / Н. К. Гарбовский. – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 2004. – С. 403 – 405.



396

5. Горшкова В. Е. Перевод в кино Текст. / В. Е. Горшкова. – Иркутск: МИГЛУ, 2006. 
– 278 с.

6. Денисова Г. Чужой среди своих: к вопросу о переводе художественных фильмов и 
их восприятии в рамках иноязычного культурного пространства / Г. Денисова // Универ-
ситетское переводоведение. – 2006. – Выпуск 7. – С. 155.

7. Красных В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В. Красных. – М. : 
Гнозис, 2003. – 375 с.

8. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лотман. // Об 
искусстве. – СПб.: Искусство-СПБ, 1998. – С. 315 - 323.

9. Матасов Р. А. Методические аспекты преподавания кино/видеоперевода / 
Р. А. Матасов // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. – РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – С. 155 – 166.

10. Ященко А. Перекладач Нагребецький: І де ж в Україні російськомовній душечці 
вдовольнити культурні запити? http://culture.unian.net/ukr/detail/186042

11. Пучков Д. Вопросы Gobliny про переводы фильмов. http://oper.ru/torture/read.
php?t=1045689061

УДК 81’25:’373.45[811.112.2:811.161.2]
Любчук Н.В.

 (Київ, Україна)

ангЛіЗми СучаСної німЕЦЬКої мови ЯК ПроБЛЕма ПЕрЕКЛаду

У статті йдеться про особливості англійських запозичень у сучасній німецькій 
мові, ступінь їхньої асимиляції та деякі лінгвістичні аспекти їх перекладу українською 
мовою.

Ключові слова: англізм, запозичення, калька, уявне запозичення, відповідник, декомп-
ресія тексту, описовий переклад.

В статье рассматриваются особенности английских заимствований в современном 
немецком языке, степень их ассимиляции и некоторые лингвистические аспекты их пе-
ревода на украинский язык.

Ключевые слова: англицизм, заимствование, мнимое заимствование, соответ-
ствие, декомпрессия текста, описательный перевод.

The article deals with peculiarities of English loan-words in the modern German. The 
degree of the assimilation of anglicisms is analysed. Some linguistic aspects of their translation 
into Ukrainian are considered.

Key words: anglicism, loan-word, translation loan-word, imaginary loan-word, analogue, 
decompression of the text, descriptive translating.
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“Все тече!.. Значення сьогоднішнє вже не є значенням завтрашнім. Немає меж ні в 
часі, ні в просторі, в яких би слову було наказано зупинитися” [1: 79]. Ці слова Арніма 
фон Зальтена, сказані понад 100 років тому, сьогодні справедливі як ніколи. Мова – це 
відкрита система, в якій постійно з’являються нові слова, нові значення вже наявних 
слів. Так, за підрахунками німецьких лінгвістів у 90-х роках XX століття у німецькій 
мові з’явилося 750 нових стрижневих слів і 1500 похідних від них [2: 155]. За останні 20 
років німецька мова поповнилася понад 3000 слів.

Понад 40% від загальної кількості неологізмів становлять запозичення, передусім 
англізми та їх американський варіант – американізми [2: 155]. Аналогічні тенденції спо-
стерігаються і в українській мові. 

Серед причин запозичень можна назвати появу нових речей; випередження одних 
країн і відставання інших у розвитку певних галузей науки, техніки, мистецтва; між-
народну співпрацю у XX столітті; заповнення прогалин у семантичній системі мов-
реципієнтів, прагнення до уникнення надмірної полісемії чи омонімії, потреба у евфе-
містичній лексиці та експресивних синонімах. Причиною посилення впливу англійської 
мови стало набуття нею статусу міжнародної мови, глобалізація, розвиток інтернету. Од-
нією з причин сучасних запозичень з англійської мови як німецькі, так і українські лінг-
вісти називають бажання продемонструвати свою освіченість, сучасність [2: 154; 3: 184]. 
Як особливу причину англійських запозичень в українську мову називають прагнення 
до обмеження наслідків впливу російської мови [3: 161], “тенденцію до розподібнення з 
російською мовою та пошук альтернативи цій мові як джерелу інновацій” [4: 190]. 

В обидві мови запозичується лексика з різних сфер життя, зокрема терміни у сфері 
комп’ютерної техніки та інформаційних технологій (Doppelklick, E-Mail, Blog, googeln, 
surfen, faxen; сайт, блог, відфаксувати, сканувати), лексика суспільно-політичного, 
побутового, спортивного дискурсу (Kollateralschaden (від collateral damage), No-Go-
Area, McJob, Generation @, Generation X, Realityshow, Biopic, roamen, wakeboarden; 
серфінг, тінейджер, вікенд, паблік рілейшенз, хот-дог та ін.).

Ставлення до англізмів в обох країнах неоднозначне. Якщо одні вважають їх ознакою 
культури і сучасності, то інші піддають їх засилля нищівній критиці. Мову порівнюють 
з організмом, а англізми – з хворобою, що йому загрожує [5: 45]. Все частіше лунають 
“заклики до боротьби з навалою новітніх англоамериканізмів” [3: 160]. Здавалося б, що 
значна кількість запозичених з однієї мови слів мала б полегшити спілкування носіїв 
мов-реципієнтів, а отже, і переклад. Проте таке полегшення має місце до певної міри 
лише у сфері інформаційних технологій, музики. В інших сферах запозичені елементи, 
переважно відсутні у словниках, лише ускладнюють розуміння і переклад тексту. Для 
цього є декілька причин, зумовлених особливостями запозичень.

Впадає в око, що англізми у німецькій мові охоплюють більше сфер, ніж в укра-
їнській; одне слово може стати вихідним для кількох похідних. Причому утворюють-
ся як іменники і прикметники, так і дієслова. Останнє малохарактерне для української 
мови. Активні дериваційні процеси, в які включені англійські запозичення, по-різному 
сприймаються у суспільстві і серед науковців.  Деякі німецькі науковці вважають, що 
англізми – це англійські слова, які вживаються у німецькій мові. Отже, вони мають збе-
рігати англійську вимову, утворення похідних від них неможливе. Інші ж наголошують 
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на тому, що англізми – це слова, які хоча і були запозичені, проте вживаються у німецькій 
мові і мають підлягати нормам німецької мови. Німецька вимова, утворення похідних, 
відмінність значень у німецькій мові від значень у мові джерелі – нормальні явища [5: 
50-51]. Така позиція науковців призвела до того, що значна кількість запозичень не має 
єдиного унормованого написання, іменники мають подвійний рід, дієслова можуть мати 
подвійну форму Präteritum і Partizip II (n/m (рідко) Biopic – Bio-Pic – biopic – біогра-
фічний фільм; f Dokusoap – Doku-Soap – Docu-Soap – Docu-soap – Doku Soap – Docu 
Soap – телевізійний жанр, що поєднує елементи документального фільму та мильної 
опери; piercen (від to pierce) – робити пірсинг – (Prät.) piercete, piercte; (Part. II) gepiercet, 
gepierced). У випадку з дієсловами впадає в око, що характерний для німецького Partizip 
II префікс ge- присутній завжди, а суфікс може вживатися або німецький -t, або англій-
ський -d. Іменники утворюють множину здебільшого за допомогою характерного для 
англійської мови закінчення -s, проте інколи використовуються німецькі закінчення (m 
Cybernaut (-en, -en) – активний користувач інтернету). Англізми запозичуються також 
шляхом калькування. Цікавий факт, пов’язаний з мережею Twitter, наведено у журна-
лі “Der Sprachdienst” 1/10: людину, яка часто читає повідомлення одного користувача, 
називають Follower, проте нерідко трапляється його переклад Verfolger, який зазвичай 
викликає негативні асоціації. Але при використанні у зв’язку з Twitter така конотація не 
актуалізується. В українській мові лексичний відповідник цього слова відсутній, отже, 
доводиться вдаватися до описового перекладу постійний читач повідомлень у мережі 
Twitter. Саме слово Twitter часто також перекладають як Gezwitscher [6: 6]. Цікаво, що 
англійське Twitter має значення: 1) щебет, щебетання, цвірінчання; 2) балачки, балака-
нина; а Gezwitscher є його відповідником лише у першому значенні. В українських ЗМІ 
також трапляються поодинокі випадки перекладу Twitter як цвірінчання.

Досить часто на позначення одного поняття утворюються синонімічні ряди, які мо-
жуть включати як лише іншомовні слова, так й іншомовні слова та їхні німецькі кальки 
(f/m (рідко) Couchpotato (-s/-es) – людина, яка часто проводить дозвілля перед телеві-
зором з солодощами або солоним печивом – Couchkartoffel, Sofakartoffel; n Reality-TV – 
телебачення, яке показує розраховані переважно на зовнішній ефект реальні, сенсаційні 
події – Realitätsfernsehen, Realityfernsehen, Ereignisfernsehen).

Крім абсолютних синонімів, серед запозичень трапляються також ідеографічні. Так, 
слід розрізняти McJob (низькооплачувана робота, як правило, у сфері послуг) та Minijob 
(низькооплачувана робота (як правило, у сфері послуг) при скороченому робочому дні). 
Оскільки часто йдеться про соціальні явища, невідомі в Україні, то в перекладі викорис-
товуються широкі описові звороти.

Однією з проблем для перекладу є активне запозичення дієслів у німецьку мову та 
утворення похідних за допомогою німецьких префіксів, у чому проявляється принцип 
мовної економії. В українській мові простежуються лише поодинокі випадки дієслівних 
запозичень (сканувати, відфаксувати), тому у перекладі використовуються здебільшого 
словосполучення, що призводить до відчутної декомпресії тексту (roamen – перебува-
ти у роумінгу; bladen / inlinen / inlineskaten – кататися на скейті (на якому коліщатка 
розташовані в одну лінію); chatten – спілкуватися в чаті; klicken – клікати (клацати 
мишкою, щоб активувати курсор для запуску програми); wegklicken – закрити програму 
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(клацнувши мишкою); doppelklicken – двічі клацнути (мишкою); durchklicken – пере-
глядати інформацію (постійно клацаючи мишкою); twittern – спілкуватися у мережі 
Twitter).

До декомпресії тексту при перекладі призводить також те, що у німецьку мову за-
позичуються групи слів, що позначають різні аспекти одного явища, в українську ж, як 
правило, запозичується лише назва самого явища (Twitter ® twittern, Tweet (окреме по-
відомлення у мережі Twitter). Порівняймо:

Noch ehe der Bundespräsident das Ergebnis des ersten [...] Wahlgangs in der 
Bundesversammlung verkündete, konnten die Follower einer Delegierten bereits durch einen 
Tweet erfahren, dass der erste Wahlgang erfolgreich verlaufen ist [6: 6].

Ще до того, як федеральний президент оголосив результати першого туру вибо-
рів на федеральних зборах, постійні читачі повідомлень однієї з депутаток у мережі 
Twitter дізналися з її повідомлення, що перший тур виборів пройшов успішно.

Трапляються випадки, коли одне слово запозичується у різні мови з різним значен-
ням. Так, у німецькій мові Chat означає комунікацію в інтернеті, а чат в українській 
– віртуальне місце зустрічі в інтернеті. У німецькій мові в цьому значенні вживаються 
Chatbox, Chatline, Chatroom, Chatraum.

Фальшивими друзями перекладача можуть стати семантичні кальки – наявні або за-
позичені раніше слова, що набули нових значень під впливом іншої мови (sexi – чудо-
вий, привабливий, ефектний (первинне значення: сексуальний, сексуально привабливий), 
surfen – шукати інформацію в інтернеті (первинне значення: займатися серфінгом), 
downloaden – herunterladen – завантажувати). Єдину рекомендацію щодо перекладу 
таких слів випрацювати неможливо. Способи перекладу варіюються від віднайдення 
відповідника у мові перекладу (sexi), утворення словосполучення (surfen) до семантич-
ного калькування (downloaden).

У німецькій мові трапляються випадки утворення на основі англійських прототипів 
власних слів з власними значеннями. Так, під впливом англійського alpha-dog (альфа-
самець) у 80-х роках XX століття утворилося Alphamännchen (чоловік, який посідає ке-
рівну позицію, особливо у політиці, і проявляє себе як владна, безкомпромісна людина), 
у 90-х роках XX століття з’явилися Alphamann, Alpha-Tier. Останнє могло вживатися 
також щодо жінок, а у XXI столітті виникли Alphaweibchen, Alphafrau, Alphamädchen.

Для утворення німецьких слів використовуються також англійські моделі. З ім’ям 
німецького науковця Горста В. Опашовскі пов’язують утворення позначення Generation 
@ (молоді люди, що народилися в епоху комп’ютера). Основою стало запозичене з ан-
глійської Generation X (люди, народжені у 60-х-70-х роках ХХ століття, яких вважають 
втраченим поколінням через незадоволення життям і відсутність цілей). При перекла-
ді українською мовою застосування єдиної моделі виявляється неможливим. Якщо по-
коління @ не викликає проблем для розуміння, то покоління Х зрозумілим для носіїв 
української мови не буде, а перифраза втрачене покоління викличе асоціації з іншим 
поколінням. Отже, єдино можливим у цьому разі є описовий переклад покоління наро-
джених у 60-х-70-х роках ХХ століття.

Проблемою для перекладача можуть стати уявні антоніми, які позначають явища різ-
ного характеру (Give-away – рекламний подарунок (від підприємства, партії, організації); 
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Take-away – 1) продаж на вулиці страв швидкого харчування; 2) страва швидкого харчу-
вання). Оскільки мова йде про нові реалії, малопридатними виявляються також англій-
ські словники, де наведене значення take-away відсутнє, а для give-away подано значення 
товар, відданий дешево або даром з рекламною метою.

Відчутні труднощі становить переклад позначень тих європейських і міжнародних 
явищ і процесів, в які не включена Україна. Так, якщо Turbokapitalismus можна пере-
класти за допомогою комбінованої реномінації (турбокапіталізм – форма капіталізму, 
для якої характерна орієнтація виключно на досягнення максимальних прибутків під-
приємств і відмова від інших економічних, передусім соціальних аспектів), то Outs за-
вжди потрібно перекладати описово – країни-члени ЄС, які у середині 90-х років ще не 
виконали умови, необхідні для прийняття до валютного союзу; Ins – країни-члени ЄС, 
які у середині 90-х років виконали умови, необхідні для прийняття до валютного союзу.

У рідкісних випадках можливе перефразування на основі гри слів. Так, Ig-Nobelpreis 
– від англ. ignoble (низький, ниций) – має в українській мові відповідник Шнобелівська 
премія (від шнобель – ніс). Такий переклад став можливим завдяки співзвучності слова 
шнобель та прізвища Нобель і гумористичному характеру самої премії.

Особливістю німецької мови є так звані уявні запозичення (Scheinentlehnungen), які, 
будучи схожими на англійські слова, в англійській мові або відсутні, або мають інші 
значення. Так, Youngtimer утворилося за аналогією до Oldtimer, яке було запозичене з 
англійської мови, де має значення немолода людина, що проживає в одному місці протя-
гом тривалого часу, а у німецькій мові набуло значення ретро-автомобіль. Youngtimer 
також позначає ретро-автомобіль, проте молодший за Oldtimer. Різні джерела відносять 
до Youngtimer автомобілі випусків 60-80-х років XX століття. Переклад цих двох слів 
українською мовою можливий лише за допомогою гіпероніма ретро-автомобіль.

Серед запозичень з англійської мови трапляються також абревіатури. Причому де-
які з них функціонують і в українській мові ((нім.) WAP (Wireless Application Protocol) 
– (укр.) WAP, (нім.) USB (Universal Serial Bus) – (укр.) USB), інші ж мають лише по-
вні відповідники в українській мові (VR (Virtual Reality) – віртуальна реальність, PDA 
(Personal Digital Assistent) – мінікомп’ютер, оргенайзер, який має сенсорний екран, об-
слуговується за допомогою стилоса).

Деякі абревіатури мають кілька значень і відповідно різні відповідники в укра-
їнській мові. Так, уже згадуване PDA має також значення перидуральна анестезія 
(Periduralanesthesie); PC – 1) (Personal Computer) персональний комп’ютер (ПК); 2) 
(Political correctness) політична коректність. Завдяки тому, що такі абревіатури функці-
онують в абсолютно різних сферах, труднощів при перекладі не виникає.

Загалом аналіз показує, що найчастіше відповідники в українській мові мають за-
позичення термінологічного характеру. Проблемою є пошук відповідників позначень 
явищ, які мають незначну актуальність для України, проте є досить актуальними для 
Німеччини, а отже, часто згадуються як у публіцистиці, так і у побутовому дискурсі. Ан-
глізми, що позначають соціальні явища, процеси європейської чи міжнародної політики, 
поняття побутового дискурсу досить часто можна перекласти лише описово. Все це зу-
мовлює необхідність як проведення ґрунтовного зіставного аналізу англізмів у німецькій 
та українській мовах, так і розробки сучасних словників іншомовних слів, а також дво-
мовних словників неологізмів.
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ЗагаЛЬні мовні ПроБЛЕми ПЕрЕКЛаду нЕЄвроПЕйСЬКих 
«ФіЛоСоФСЬКих» тЕКСтів

У статті розглядаються загальномовні проблеми перекладацької адаптації у єв-
ропейську культуру східних філософських традицій, аналізуються практичні стратегії 
перекладу східних філософських текстів у реаліях європейського логоцентризма.
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В статье рассматриваются общеязыковые проблемы переводческой адаптации в 
европейскую культуру восточных философских традиций, анализируются практичес-
кие стратегии перевода восточных философских текстов в реалиях европейского ло-
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Специфіка філософії полягає у постійної актуалізації її історичної спадщини, і в цьо-
му сенсі перекладач постає рухомою силою цього процесу, дозволяючи у новому світлі 
подивитися на інтелектуальний досвід минулого та сьогодення.

Переклад як складова частина міжкультурної комунікації не зустрічає нездолан-
них перешкод. З розвитком перекладацької практики йому виявляється підвладним все. 
Навіть такі, за словами перекладача з мови палі Г.К. Уоррена, що не мають аналогії в 
європейському мисленні  (сторонні для метафізики?) «дивності інтелектуального ланд-
шафту», як література абхідхарми або китайсько-японська екзегетична література  [15 : 
60-61]. Ні в буддизмі, ні в індійській філософії немає проблем, які були б невідомі та не-
зрозумілі європейцю. Між тим, будь-яка спроба перекладу світоглядного тексту, створе-
ного у «неєвропейській» культурній парадигмі, збільшує розуміння перекладачем умов-
ності знакових систем і систем репрезентації, перетворюючи його на союзника філософа 
у його «битві проти зачаровування нашого розуму засобами мови» (Л. Вітгенштейн).       

Приміром, якщо у «середньостатистичних європейських мовах» (Б.Л. Уорф) грама-
тика істотно впливає на зміст речення, то в класичній китайській мові, мові тематичної, 
яка відзначається високим ступенем символьності, граматика та синтаксис практично 
відсутні. Китайські слова великою мірою є коренями, виражаючи ідеї у формі, що не 
утворилася, їх однаково легко перетворити на будь-яку частину мови. Так, слово ta вира-
жає загальну ідею величі: як іменник воно може означати «велич», як прикметник – «ве-
ликий», як дієслово – «бути великим», або «возвеличувати», як прислівник – «велично». 
У класичній китайській мові немає опозиції суб’єкта та об’єкта, дистинкції простору та 
часу й багатьох інших загальних понять та категорій, тому китайська думка не знала ні 
метафізики, ні ідеалізму, ні логіки в європейському розумінні.

Тлумачення китайських ідеографів носить достатньо приблизний та узагальнений 
характер, а інтерпретація філософської доктрини залежить від здатності перекладача-
європейця усвідомити особливий алгоритм сполучення одних знаків з іншими. Китай-
ські ідеограми мають велику кількість неоднозначних, словниково нестійких значень, 
які складно визначити за контекстом, як наприклад: «wen» (pattern, literature, signs, 
ornament, culture  і багато  іншого)1,  «tzu-jan» (spontaneity, nature, to follow nature, etc.), 
«shu» (member, truth, principle, the course of things, one’s lot, repeatedly, etc), «chi» (subtle, 
incipient, activating force), «fa» (law, punishment, custom, duty, discipline, method, technique, 
model, Buddhism itself, that which is held to, dharma, the law of the Buddha),  а назву книги 
«Ts’ui-yen» можна перекласти і як «collected sayings», і як «pure words». Частину термі-
нів настільки складно перекодувати європейськими мовами, як наприклад, «yin» (dark, 
negative, passive, female principle, force, or element) або його протилежність «yang», що 
їх прийнято транслітерувати («інь» та «ян»), інші терміни потребують не стільки пере-
кладу, скільки аргументованої системної інтерпретації [16 :  783-791].

Концептуальне розуміння світу, що втілене в китайській мові, не рівнозначне єв-
ропейському. Достатньо згадати, що тема, що була первинною для філософії Китаю «І 

1 Перекладацький шлях європейців до східних інтелектуальних практик часто лежав через по-
середництво англійської мови. Засновником європейської наукової індології став англієць Уільям 
Джонсон, перші переклади якого з санскриту (1798 р.) стали основою для перекладів іншими 
європейськими мовами: німецькою (Ю. Клайрот, 1802 р.), французькою (1807 р.) тощо. Широко 
практикується ця традиція і у сучасному європейському перекладі. 
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цзин» («Книга змін») виникла і була канонізована як зв’язний текст навколо старовинної 
практики ворожіння2. Відповідно, ментальні уявлення носіїв китайської мови не анало-
гічні тим, що складалися під впливом мовних та культурних систем Заходу3, а переклади 
не можуть бути виконані з розрахунком на зіставлення стимульних лінгвістичних зна-
чень (у відповідності з гіпотезою У.Куайна) [13 : 180].     

 Подібна ситуація типова і для перекладу філософської літератури Індії, в мовах якої 
закладені такі онтологічні, культурно-психологічні та моральні номенклатурні категорії, 
які не потрапляють у сферу перекладу з однієї європейської мови на іншу. Саме тому, 
імовірно, спеціалісти з західної філософії не надто часто звертаються до інокультурних 
традицій. 

Філософська «концептосфера» (термін В.М. Лейчика) санскритської мови, що була 
позбавлена європейської теїстичної конотації («пуруша», «пракриті», «гуни», «танма-
три», «буддхі», «манас», «ахамкара», «індрії», «атман», «смріті») складалася з мета-
форичного використання у філософських текстах санхья розмовної лексики: «нірвана» 
- «згасання», «карма» - «ритуальна дія», «пуруша» - «людина», «гуна» - «нитка», «во-
локно», «мотузка», «якість», «той, що сприяє чомусь» тощо. Згідно з вченням Будди у 
більшості санскритських (і тібетських) текстах найглибші та складні ідеї та переживання 
виражаються простою повсякденною мовою. Виключення складає лише невелика части-
на філософських текстів і текстів з логіки, де обійтися без спеціальної термінології не-
можливо. За давньою традицією читач сам інтерпретує слова-символи, вкладаючи в них 
те або інше значення залежно від контексту та особистого досвіду. Внутрішній фактор 
грає ключову роль у східній традиції. Деякі вчителі стверджують, що значення деяких 
слів, таких як «порожнеча» та «співчуття», пізнається з досвіду поступово, тому на різ-
них етапах шляху, особливо в дзогчен, ці слова розуміються по-різному, і перекладати їх 
потрібно також по-різному.

Коли функція інтерпретатора випадає перекладачу, до неї додається і комунікативна 
дилема. З одного боку, адекватність («успішність») перекладу цілком залежить від готов-
ності та здібності інтерпретатора «вийти із своєї мовної гри» – того, що Д.Юм називав 
принципом симпатії, або довіри. З іншого боку, культурний  («псевдокультурний», «поза-
культурний») статус перекладеного тексту багато в чому залежить від того, наскільки він 
співвідноситься з філософсько-літературною перекладацькою традицією, що прийма-
ється. Як будь-який інтерпретатор, перекладач, орієнтуючись на задум тексту, залиша-
ється заручником власної, сучасної йому культурно-мовної ситуації та перекладацького 
мейнстріму. В європейській перекладацькій традиції «успішність» перекладу зумовлена 
перекладацьким методом, що на практиці свідчить про вибір між 1) прагненням тран-
спортувати інокультурний ВТ у європейську систему координат, що зумовлене турботою 
про читача, та 2) буквальним перекладом, що формально дистанціює від читача текст, 
що перекладається.    

2 В європейських дослідженнях до сих пір не вирішене питання про те, чи відноситься «Книга 
змін», предмети ворожіння якої включає всі аспекти – від справ державних до особистих та інтим-
них – цілком до окультних наук?  

3 Термін «Захід» використовується для визначення західноєвропейскої філософії тількі Нового 
часу. Середьновічна «філософія» під це означення не підходить. Водночас, «Схід» включає будь-які 
філософскі традиції, які не відповідають західноєвропейським розумовим практикам, в том числі и 
такі, що кореняться у стародавніх культурах. 
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Про ефективність першої стратегії дозволяє судити перекладацький досвід Ф.І. 
Щербатського. В основі запропонованого ним сторіччя тому методу філософського 
та інтерпретуючого перекладу міститься припущення про те, що переклад (достат-
ньо приблизний) окремих термінів-концептів залежить від розуміння та гіпотетичного 
возз’єднання усієї системи ідей, метафорично виражених у філософському тексті [7 : 
298-299]4. Однак, розуміння це природним чином реалізувалося у парадигму європей-
ської гуманітарної традиції.  

Разом з цим, історія західної філософської та релігійної думки має мало спільного з 
історією буддизму. Через це деякі конотатори, які здаються на перший погляд доречними 
у перекладах на європейські мови, у дійсності несуть у собі небажані відтінки значення. 
Адаптуючи твори буддійських та індійських авторів до близької йому (за тих часів – 
неокантіанської та бергсоніанської) філософської культури, Ф.І. Щербатськой безумовно 
сприяв їх доступному перекладу та популяризації на Заході. Проте, створені ним пере-
клади санскритських текстів породжують ілюзію абсолютної культурної спільності між 
індійською та європейською системою мислення, що ставить під знак питання доціль-
ність розуміння перекладу як інструменту культурного пошуку. Саме з цієї причини його 
переклади санскритських текстів сприймаються сьогодні як анахронізм і потребують 
перегляду.

Перекладання текстів зі східної філософії потребують не тільки перекладу, але й 
розшифрування. Приміром, мова «І цзина» має мало спільного з китайською, будучи 
умовною мовою «а». Переклад з неї сам створює власні закони та ставить європейсько-
го перекладача перед проблемою: «чи це правильно перекладати умовну мову сивіл на 
раціоналістично пізнавальну» 5 [1 : 334 ] або зосередитися на збереженні недоступної 
навіть для більшості спеціалістів китайської архаїчної доктринальності. Займаючись 
професійним перекладом буддистської літератури дзен, дзедо або нітірен європейський 
перекладач може розраховувати на незначну кількість читачів, які здатні оцінити його 
зусилля. Для 99% європейців його перекладний текст залишиться незрозумілим. При 
цьому тексти Ейхея Догена, Сінрана або Нітірена звернені до 99% японців. Чи повинен 
і автор англійського, французького, українського або будь-якого іншого європейського 
перекладу просвітницькі розширювати свою цільову аудиторію до 99%, або його мета 
– зберегти стилістику та «інаковість» японського оригіналу, яку зможуть оцінити лише 
спеціалісти? Очевидно, важливо, саме з якою метою здійснюється переклад: академіч-
ною або літературною? Проте, будь-яка адаптація (лінгвістична, культурна, історична, 
психологічна, цивілізаційна тощо) філософського тексту, як правило, навантажує його  
додатковими, іноді невластивими йому хибними значеннями.

У якості ілюстрації наведемо коментарі до англійського перекладу Б.Майерса пер-
шого рядка opus magnum дзен-буддизму  –  Shobo Genzo Догена («First Dogen Book», 
trans. by B. Myers): 

4 Суть методу Ф.І. Щербатськой вбачав у тому, щоб  «проникнуть в мысль автора в полном ее 
объеме и передать ее на ПЯ так, как передал бы ее сам автор, если бы предположить, что ему при-
шлось бы писать на этом языке» [7.c. 298-299]. У сучасній вітчизняній теорії перекладу ідеї семан-
тичного реалізму («реалістична школа перекладу») запропонували І.О. Кашкін та його школа.

5 «Модернізуючий» (інтерпретуючий) метод покладений і в основу виконаного Ю.К. Щуцьким 
перекладу архаїчного тексту «І цзин» («Книги змін») – одного з найскладніших світоглядів.
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                   諸法の仏法なる時節  [shohou no buphou naru jisetsu]. 
Транспозиція6 дослівного англійського перекладу рядку «all-law subject-particle 

Buddha-law be time» відповідно до граматичних норм сучасної англійської мови «When 
all-law be Buddha-law» не прояснює значення конотаторів «all-law» і «Buddha-law». Як 
відомо, японський еквівалент англійського слова «law»  – 法 (hou) – слово китайського 
походження, яке, у свою чергу є перекладом санскритського поняття «dharma». Проте, 
англійський варіант перекладу рядка «When all dharmas are Buddha-dharma» цілком пе-
редає змістову глибину дзен-буддизму, яка є зрозумілою для підготовленого Рецептора. 
Ймовірно, цей варіант можна вважати адекватним («вірогідним», «прозорим») та оста-
точним перекладом. Але, оскільки він призначений для масового англомовного читача, 
у перекладача з’являється цілком традиційна проблема з адаптацією дешифрованих зна-
чень до досвіду своєї гуманітарної культури. Англійські словники буддійської терміно-
логії пропонують більш десяти значень терміну法  («dharma), що дозволяє визначитися 
з його контекстуальними відповідниками: «phenomena» або «things». Відповідно: пере-
кладач передає 諸法 як «all things». Сумніви перекладача викликає передача композиту 
仏法 («Buddha-dharma»). Аргументуючи  тим, що інтерпретації буддійської філософії у 
текстах Ейхея Догена призначалися максимально широкій аудиторії, безвідносно осві-
ти, етнічності та віри і формувалися у максимально прозорої (за критеріями буддійської 
культури 12-14 століть) риториці, Б.Майерс настійно пропонує відмовитися від тран-
скрипту  «Buddha-dharma», оскільки, з його точки зору, головним для автора було значен-
ня, а не термінологія, незрозуміла європейцю в 21 столітті. Можливо, пам’ятаючи слова 
Гете про те, що максимально наближені до оригіналу переклади здаються лише для «бе-
сід вчених між собою», перекладач пропонує зрівняти буддійський концепт з європей-
ським концептом  «God» та провести аналогію між «Buddha-dharma» і «God’s law», або  
«things of God». Найбільш «сучасним» еквівалентом японської фрази «shohou no buphou 
naru jisetsu», за думкою Б. Майерса, буде судження «when all things are God’s things», 
оскільки, воно виражає саме те, що «хотів сказати Доген»:«That is what Dogen “meant”. 
It is not “interpretive”. It is the precise expression of Dogen’s intent, to the extent possible, in 
modern English» [8 : 118]. «Забезпечив», у його розумінні, точність, або достовірність у 
передаванні значення фрагменту, що перекладається, перекладач бачить своє завдання 
у тому, щоб його текст відповідав також і граматичним, синтаксичним та ідіоматичним 
нормам сучасної (?) англійської мови, в якій «verbs play a more central role in the overall 
semantics, preferring sentences with an active feeling»  [8 : 119]. Після остаточної редакції 
фраза, що перекладається (занадто громіздка та переобтяжена значеннями, за думкою 
перекладача) набуває наступний «динамічний» вид: «Sometimes, God shows us a world of 
things…» (1 варіант) або навіть «This world of things in godly terms…» (2 варіант), який 
повинен зробити її доступною для розуміння будь-якого читача. 

Запропонована перекладачем стратегія цілком вписується у розуміння перекладу як 
безперешкодного процесу комунікації, що стало загальноєвропейською нормою, де кра-
щими перекладачами вважаються ті, хто передають «значення» ВТ, а «схожесть перевода 
с подлинником  достигается живостью и естественностью языка» (Б. Пастернак) [4 : 
176].  Проте, знайомство з широким перекладацьким контекстом буддійської літератури 
не дозволяє погодитися з таким варіантом перекладу, хоча б тому, що:

6 Термін В. Набокова.
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1) будь-які натяки на теїзм та теософію є сторонніми буддизму, як і використання 
більшості понять, які займають важливе місце у західних релігіях (зокрема, слів, здатних 
навести на думку про чесноти, гріх, почуття провини, каяття тощо), навіть у просвітлен-
ні з точки зору буддизму немає нічого неабиякого, оскільки це природний стан людини;

2) ні в санскритській, ні в тибетській писемності немає прописних літер; англійська 
традиція написання слів з прописної літери посилює їх теїстичну конотацію, надаючи 
хибну з точки зору буддизму багатозначність тим поняттям (навіть таким, як «будда», 
«дхарма», «бодхисаттва»), «которые следует  представлять читателю в простой, доступ-
ной и скромной форме» [5 : 3 ];

3) слова, що використовують у буддійських духовних текстах – це  не спеціальні 
терміни, а ті ж слова, що використовуються у поезії, гімнах та піснях, які призначені на-
дихати та пробуджувати уяву;

4) європейський концепт «Бог», що використовується у перекладі, несе за собою не-
коректну з точки зору історії буддизму євроцентристську семантику;

5) переклад максимально адаптує оригінал до європейської метафізики, що в резуль-
таті порушується принцип достовірності перекладу.

Очевидними втратами такого методу, у його крайньому виявленні, є те, що:
по-перше, такий переклад не може бути внеском у розвиток філософської мови ВТ, 

оскільки не зовсім збагачує його новими термінами,
по-друге, зводить сутність інокультурної інтелектуальної практики до вживання де-

яких екзотичних термінів, спрощуючи сприйняття та прочитання аутентичного тексту, 
який вимагає спеціальної підготовки,

по-третє, не дає справжнього уявлення про рефлексію та саморефлексію інокультур-
ної (східної) традиції, 

по-четверте, позбавляє переклад світоглядного тексту проблематичності та діалогіч-
ності з європейською традицією абстрактного мислення.

Про проблему зниження культурного капіталу «чужих» цінностей в англомовній пе-
рекладацькій традиції, як результаті англійської мови «культурної переваги», що укорі-
нилася у свідомості носіїв, пише і Л.Венуті [14 : 13].  Діагностований Ж. Дерріда «лого-
центризм» продовжує залишатися для європейців непереборною перешкодою на шляху 
досягнення релігійних та філософських передумов інших культур і цивілізацій, а ідеоло-
гічні аргументи часто превалюють над лінгвістичними. Між тим, у сучасних умовах ця 
проблема здобуває екзистенційно-життєвої актуальності.

«Герменевтичну крайність» інтерпретуючого перекладу (В. К. Шохін) [6 : 187] ви-
правдовує полеміка з філологічним буквалістським методом, що не втрачає актуальнос-
ті. Традиційно прийнято говорити про невдачі «послівного підрядкового перекладу», 
ілюструючи їх прикладами, подібними до тих, що у великої кількості міститься, зокре-
ма, у «Додатку» до книги І.А. Річардса «Mencius on the mind («Мен-дзе про розум») 
[11 : 12-13]. Серед англійських цитат із «Екскурсів у психологію» давнього філософа 
Мен-дзею переважають такі, як: «With not-bear-others-of-mind, carrying-out not-bear-
others-of-government, rule the world can (be) turned around its palm-on”. Проте, подібні 
зразки перекладу демонструють скоріше безталання та непрофесіоналізм перекладача, 
ніж видатки самого етимологізованого методу. Буквалістський та інтерлінеарний метод, 
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він же метод калькування, має багато прихильників, серед яких й такі авторитетні, як М. 
Бубер, Ф. Розенцвейг, В. Беньямін, Х. Ортега-і-Гассет або Л.Вітгенштейн, які вважали 
його компромісом (оскільки будь-який переклад є компроміс) з мінімальними втратами. 
В історії філософського перекладу інокультурних текстів такий переклад не випадково 
отримав назву «етимологізованого». Його послідовники (наприклад, французький індо-
лог С.Леві, перекладачі індійських текстів А. В. Парібок, В. К. Шохін, В. Лисенко та 
інші), не визнають «осучасненості» інтерпретуючих перекладів, побудованих за одно-
бічністю та абсолютизування світоглядних встановлень раціоналістично мислячого єв-
ропейського перекладача. Сама специфіка цього, з точки зору перекладацького мейнстрі-
му, «незвичного» (М. Бубер), «жорсткого» (П. Грушко), «норовливого» (Е. Маркштайн), 
«субверсивного» (Д.Робінсон) підходу до іномовного оригіналу змушує перекладача 
максимально використовувати деякі незвичні для мови перекладу «іноплемінні» засоби 
та «приёмы самого автора для перевыражения  формы, являющейся как бы «ещё одним 
содержанием»» (П. Грушко) [3, с. 269 ]. А коментування (зокрема, санскритських ком-
позитів),  квадратні дужки та транскрипція розглядаються як засоби відтворення у мові 
перекладу плюралістичної світоглядної парадигми.

Така праця над перекладом інокультурного філософського тексту перетворює бук-
вальність у регулятивну ідею7, але не може позбавити перекладача, який «с любовью 
воспроизводит его контуры языком перевода» (Д. Робинсон) [12 : 536-537] від пробле-
ми усвідомлення схоластично та психологічно складного контексту, часто ускладненого 
термінологічною полісемією (як, наприклад, у випадках з «дхарма», «дравья»). Навіть 
«буквалісти» визнають, що «инокультурные тексты должны говорить с европейцем на 
его языке, а не монологизировать на своём» (В. Г. Лисенко) [2]. Але філософською мо-
вою європейця є метафізична мова І. Канта, Г. Гегеля, Е. Гуссерля, М. Хайдеггера та всієї 
європейської традиції, яка передбачає введення спеціального типу ідеальних сутностей. 

Переклад філософського тексту між мовами, одна з яких не входить до кола «се-
редньоєвропейського стандарту», можна розглядати як різновид «радикального перекла-
ду», оскільки перекладачу, неначе лінгвісту-досліднику, доводиться приймати визначені 
«аналітичні гіпотези», що потребують системного лінгвістичного аналізу всіма рівнями 
– граматичним рівнем словосполучень та рівнем слів. Разом з цим, це реальна можли-
вість розширити нормативні межі мови перекладу: переломлюючи філософську свідо-
мість автора, якого перекладають у філософської та культурній свідомості їх дослідника, 
перекладач звеличує інтерпретаційний ресурс власної мови. Питання лише у тому, на-
скільки усвідомлюється перекладачем роль інструменту безконфліктної адаптації «чу-
жих» розумових практик та медіатора у полілозі самобутніх філософських культур? 

7 Цей підхід перегукується з вимогою функціональної еквівалентності різними рівнями (семан-
тичному, синтаксичному, стилістичному, експресивному тощо), що представлені у працях Я.І. Рец-
кера та його послідовників.
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УДК 81’374
Шаблій О.А.

(Київ, Україна)

нЕвиЗначЕні  Правові  ПонЯттЯ 
ФЕдЕративної рЕСПуБЛіКи німЕччина в уКраїнСЬКому 

Юридичному ПЕрЕКЛаді

У розвідці вперше контрастивно зіставлено головні невизначені (оціночні) правові 
поняття ФРН та України, які виконують роль загально правових принципів; особливу 
увагу зосереджено на їхніх юридично-поняттєвих та культурно-специфічних розбіж-
ностях, розглянуто особливості юридичного перекладу досліджуваної групи юридичних 
слів, а також особливості цього трансдисциплінарного напряму науки та експертного 
виду діяльності загалом.  

Ключові слова: юридичний переклад, невизначені правові поняття «справедли-
вість», «добросовісність», «добрі звичаї», «адекватність», «справедливий розсуд».

В статье впервые контрастивно сопоставлены основные неопределенные (оце-
ночные) правовые понятия ФРГ и Украины, которые выполняют роль общеправовых 
принципов; особенное внимание сосредоточено на их юридически-понятийных и куль-
турно-специфических различиях;  рассмотрены особенности юридического перевода ис-
следуемой группы юридических слов в частности, а также особенности этого транс-
дисциплинарного направления науки и экспертного вида деятельности в общем.  

Ключевые слова: юридический перевод, неопределенные правовые понятия «спра-
ведливость», «добросовестность», «добрые обычаи», «адекватность», «справедливое 
усмотрение».

The article investigates, from the point of view of legal translation, intra- and extralinguistic 
discrepancy of German and Ukrainian major indeterminated law concepts. The studies of 
terminological systems in both languages of law demand these lexemes to be included in 
dictionaries with regard to their semantic and extralinguistic discrepancies. The main features 
of legal translatin as a science and an expert practice field were regarded as well.

Key words: legal translation, indeterminated law concepts «justice», «honesty», «good / 
common practice», «adequacy», «fair discretion».

Головна специфіка юридичного перекладу (далі ЮП) зумовлюється його референт-
ною сферою – правом. Цей соціальний і культурно-цивілізаційний феномен, як відомо, 
не може існувати поза певною лінгвокультурою, адже право формулюється, закріплюєть-
ся і здійснюється засобами відповідної мови, тобто поза нею не може виникнути і діяти. 
Співвідношення між правом і мовою влучно охарактеризував М. Бірвіш (M. Bierwisch): 
„Правові норми – це не мовні вислови, а певні структури мислення, що передані цими ви-
словами. Однак це не робить їх незалежними від мовних формулювань, це лише свідчить 
про те, що на них поширюється гнучкість, характерна для інтерпретації мовних ви-
словів, і це робить їх однією з конструктивних проблем правових систем” [1: 43]. Отже, 
©  Шаблій О.А., 2011
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прагматика юридичного перекладу передусім залежить від специфічних (регулятивних, 
охоронних, виховних, когнітивних та ін.) функцій права як соціального та цивілізаційно-
культурного феномену, а також – від відповідних специфічних функцій правничої мови 
і комунікації. Дослідження цієї галузі може здійснюватися лише у міждисциплінарному 
режимі із застосуванням відкритої культурологічної парадигми, яка враховує аспекти 
міжкультурної комунікації [див. також 8; 10; 11; 15; 16; 17; 18 та багато ін.]. 

Як відомо, юридичні значення більшості лексичних одиниць ґрунтуються на первіс-
них значеннях, пов’язаних з відповідною системою цінностей членів відповідної мовно-
культурної спільноти. Особливо це проявляється у семантиці засадничих загальнопра-
вових понять на кшталт справедливість, правосуддя, правомірність, порядок тощо [2: 
322], а також так званих невизначених правових понять (нім. unbestimmte Rechtsbegriffe), 
наприклад нім. gute Sitten – укр. добрі звичаї; нім. billiges Ermessen – укр. справедливий 
розсуд тощо. З-поміж інших понять права невизначені поняття вважають найбільш за-
лежними від юридичного тлумачення [3], адже їхня семантика спонукає до аксіологіч-
ного (оціночного) підходу (напр. нім. erhebliche Nachteile – укр. значна шкода; triftige 
Gründe – укр. поважні причини тощо). У німецькому правознавстві їх також прийнято 
називати нормативними (нім. normative Rechtsbegriffe), тобто такими, що потребують 
нормативного (у розумінні обов’язкового) тлумачення [4: 825]. А в українському право-
знавстві їх називають оціночними (також оцінними) поняттями [5: 400]. За В. Косови-
чем, „застосовуючи їх, суб’єкт встановлює, які конкретні обставини мають узаконену 
соціальну значущість, яка відповідає вказаному у нормі оціночному поняттю і яка у 
сукупності з іншими чинниками та важливими ознаками, закріпленими нормою, поро-
джує певні юридичні наслідки” [6]. Наявність у мові права великої кількості  невизна-
чених  понять  – одна із характерних особливостей самого права, яке покликане ство-
рювати якомога універсальніші і загальніші норми суспільної поведінки, що могли б 
регулювати усі можливі життєві ситуації і відносини [3 : 7]. Звідси – високий ступінь 
абстрактності правових норм, а також засадничих правових категорій та принципів [див. 
також 8: 137]. Використовуючи невизначені поняття у відповідних нормах загального 
характеру (передусім у так званих загальних застереженнях, нім. Generalklauseln), за-
конодавець свідомо залишає за правозастосуванням певні можливості для тлумачення з 
огляду на конкретну ситуацію. У цьому зв’язку  особливою проблемою німецько-україн-
ського ЮП є наявність у  правничій терміносистемі ФРН традиційно більшої (порівняно 
з українською) частини полісемічних та абстрактних термінів [9: 5; 10: 103 та ін.]. За 
підрахунками деяких учених у ПМ ФРН оціночних (невизначених законодавцем) понять 
приблизно у 10 разів більше, ніж у ПМ пострадянських країн [10]. Це, попри закономірні 
чинники, пояснюється ще й тим, що мова права ФРН (передусім мова цивільної гілки 
права) не зазнала докорінних ідеологічних потрясінь, а тому у ній збереглося чимало по-
нять, які беруть свій початок у звичаєвому праві (напр. нім. Billigkeit – укр. розумність, 
справедливість, що базується на здоровому глузді; Treu und Glauben – укр. добросо-
вісність/ добропорядність у комерційних правочинах, відповідність торговим звичаям 
тощо). Цього дуже часто не розуміють перекладачі, які не обізнані з правовою традицією 
ФРН. Відтак з-поміж усіх можливих тлумачень та перекладів терміна вони намагаються 
обрати якийсь один варіант, переважно вузькоспеціальний, тоді як від перекладача вима-
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гається передати той загальний термін, який передбачає можливості для тлумачення [9: 
5]. Тому в українських перекладах деяких з таких оціночних правових понять (зокрема 
адміністративний розсуд, громадський правопорядок тощо) не враховано їхнього обсягу 
значень та історії розвитку в іноземній правовій системі, що призводило до численних 
непорозумінь, адже, використовуючи один і той самий термін, українські та німецькі 
фахівці говорять про різні речі [9: 6]. Корегування відповідних помилок та неточностей, 
а також перекладознавчий аналіз основних оціночних (далі невизначених) понять права 
ФРН, які в українському перекладознавстві здійснюються вперше, зумовлює актуаль-
ність цієї розвідки.

З огляду на ці особливості юридичної лексики швейцарський юрист і перекладач 
В.Вайсфлоґ ввів термін «безпосередня залежність правничої мови від системи націо-
нального права» (нім. Systemgebundenheit der Rechtssprache) [16]. У цьому дослідженні 
вихідною поняттєвою системою обираємо правову терміносистему ФРН, а поза рамка-
ми дослідження залишимо відповідні невизначені поняття правових систем Республіки 
Австрія, Швейцарської Конфедерації та інших німецькомовних країн, де їх по-різному 
тлумачать. Окрім цього, ми розрізнюємо між мовою права (МП), під якою розуміємо 
мову чинного законодавства, і правничою мовою (ПМ – мовою права у широкому розу-
мінні), яка охоплює не лише кодифіковану (законодавчо закріплену) лексику, але й лекси-
ку загальноюридичну (ту, яка отримала юридичне визначення у правознавчій літературі 
та лексикографії), а також ту, яка виконує юридичні функції у відповідних юридичних 
документах (це стосується термінів інших галузей та слів і словосполучень загально-
народної мови). 

метою цієї праці є визначення семантичних та юридично-термінологічних розбіж-
ностей між німецькими (ФРН) та українськими невизначеними  поняттями розсуду за-
для визначення функціонально адекватних варіантів їхнього юридичного перекладу (від-
носних функціональних еквівалентів). Для цього ми вдамося до низки компаративних 
методів та перекладацьких кроків, зокрема: 1) здійснимо комплексне дослідження типів 
формальної та семантичної варіативності цих термінів на рівні кожної з національних 
ПМ; при цьому врахувавши і первісні значення, які зберегла відповідна загальнонародна 
мова, і які згодом лягли в основу визначення відповідних юридичних понять; 2) контр-
астивно зіставимо поняттєві парадигматичні структури, до яких входять досліджувані 
терміни на міжмовному рівні; 3) запропонуємо функціонально адекватні варіанти юри-
дичного перекладу порівнюваних термінів. Контекстуальний аналіз досліджуваних по-
нять здійснено на основі чинних джерел права, розміщених в офіційній базі даних за-
конодавства ФРН (далі МП ФРН) при Міністерстві юстиції ФРН [12] та  в аналогічній 
системі при Верховній Раді України [13]. 

З огляду на перекладознавчу домінанту дослідження вважаємо за необхідне визначи-
тися щодо понять еквівалентність та адекватність у рамках ЮП. Слово еквівалент-
ність (від лат. aequus „однаковий“ та valere „цінність/вартість“) передусім передає зна-
чення рівноцінність, рівновартісність, рівносильність та взаємозамінність, однак може 
виступати і синонімом до поняття тотожність [14: 878].  Зрозуміло, що досягнення 
рівнозначності оригіналу і трансляту – головна і, власне, єдина безпосередня мета будь-
якого перекладу. Однак із розвитком та розгалуженням перекладознавства в окремі філо-
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софські школи поняття еквівалентність отримало значну диференціацію – від розрізнен-
ня між формальною (інструментальною) еквівалентністю та еквівалентністю як кому-
нікативно-прагматичною рівноцінністю (сучасна позитивістська школа) аж до повного 
заперечення  еквівалентності як недосяжної (утопічної) мети (феноменологічна школа) 
(див. авторські визначення еквівалентності у E.Nida, J. House, W.Koller, H.Vermeer та 
ін.). Усвідомлюючи відносність перекладацької еквівалентності і поділяючи думку про 
те, що будь-який переклад – це лише прагнення (рух) до смислової тотожності тексту-
оригіналу і тексту-перекладу, ми поширюємо це поняття лише на лексико-термінологіч-
ний рівень і вважаємо умовною категорією (див. також M.Snell-Hornby та багато ін.). До 
того ж, еквівалентність у ЮП особливо віддалена від поняття тотожність, оскільки 
юридичний зміст порівнюваних понять однієї правової системи a priori відрізняється 
від іншої, бо залежить винятково від волі національного законодавця, який представляє 
відповідну незалежну державу (див. Muhr R., Sandrini P., Weisflog W. та багато ін.). Тобто 
у процесах юридичного термінотворення передусім діє юридичний принцип законодав-
чої автономії держави (нім. legislative Autonomie des Staates). У цій розвідці стосовно 
термінологічних відповідників ми використовуємо термін відносний функціональний ек-
вівалент і маємо на увазі законодавчо зафіксоване термінопоняття, яке у співвідносній 
термінологічній системі (напр. терміносистемі цивільного права ФРН та України, що 
мають спільну концептуальну основу) виконує подібні функції (напр. позначає співвід-
носний суб’єкт, об’єкт чи явище цільової правової системи) [див. також 17: 121; 18: 146].

Коли окремі юридичні поняття тлумачать під час правозастосування (особливо під 
час судочинства), то йдеться не про дефініцію окремого слова, а про юридичну квалі-
фікацію справи (напр., наскільки обставини справи підпорядковуються під юридичний 
склад правової норми тощо), і зрештою – про ті чи інші правові наслідки. Тому клю-
човим у контексті ЮП вважаємо термін адекватність (від лат.  adaequatus «зрівняний/ 
прирівняний»; нім. Adäquatheit,  Angemessenheit), спільним і центральним компонентом 
значення якого як у правознавстві, так і у перекладознавстві є відповідність чомусь (умо-
вам, потребам тощо). Окрім цього, термін адекватність краще узгоджується із сучасни-
ми функціоналістичними парадигмами у перекладознавстві (зокрема теорією скопосу та 
ін.), і характеризує переклад з огляду на його мету і функції, тобто означає відповідність 
трансляту певним параметрам, у т.ч. заданим замовником перекладу, його виконавцем 
тощо (див. також K.Reiß, H.J.Vermeer). Тож поняття адекватність поширюємо на значно 
ширший, а саме  – на дискурсно-текстовий рівень ЮП.  

Щоб виробити особливі стратегії перекладу невизначених правових понять, спро-
буємо узгодити відповідні підходи тих наук, які, як і юридичне перекладознавство, до-
сліджують різні аспекти юридичної лексики та юридичних текстів. Так, у німецькому 
правознавстві невизначеними поняттями права називають ті юридичні слова, які в кон-
тексті відповідної правової норми, адміністративного рішення або іншого джерела пра-
ва, не мають чітко окресленого значення (є недостатньо визначеними) [4:  1188]. Йдеться 
про слова та словосполучення (переважно „прикметниковий чи дієприслівниковий атри-
бут + іменник”), вживання яких вимагає подальшої інтерпретації та конкретизації (напр., 
sittenwidrig – укр. те, що суперечить добрим звичаям; bedeutend, erheblich, gewichtig – укр. 
значний, поважний тощо). Тому у німецькому правознавстві, попри терміни unbestimmte 
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або normative Rechtsbegriffe їх ще позначають терміном „поняття, які потребують оцін-
кового наповнення” (нім. wertausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe) [4: 1188]. 

У правничій мові ФРН невизначені правові поняття можуть виражати слова різних 
частин мови: іменники (напр., Würde des Menschen – укр. гідність людини), дієприк-
метники доконаного виду (напр., angemessen – укр. відповідно, співмірно, адекватно 
тощо), прикметники (напр., erheblich у erhebliche Nachteile – укр. значна шкода тощо), 
дієприкметники недоконаного виду (напр., nicht naheliegend – укр. незрозумілий, несут-
тєвий тощо). Щодо українських термінів, які виражають оціночні поняття, то їхньою 
ознакою також переважно виступають прикметники, у семантиці яких присутня оцінко-
вість (напр., «значний» у «значна шкода», «явний» у «явна необхідність» тощо), хоча оці-
ночність може бути притаманна і численним іменникам (напр., благо, інтереси, шкода, 
збитки тощо). Перекладацькому трансферу таких термінів обов’язково повинен переду-
вати аналіз системних зв’язків, у які вони вплетені [8; 11; 16; 17 та ін.]. 

Перейдемо до головних взаємообумовлених невизначених понять ФРН, а саме: 
Billigkeit, Treu und Glauben, gute Sitten, Verhältnismäßigkeit (angemessenes Verhältnis),  
billiges Ermessen. Цю групу невизначених понять у ПМ ФРН ще називають поняття-
ми розсуду (нім. Ermessensbegriffe) [19:  79]. Йдеться про  загальноправові принципи, 
згідно з якими у праві ФРН здійснюється юридичне тлумачення нижчих за ієрархією 
невизначених понять (напр. значущості інтересів/збитків, суворості покарання тощо). 
Для того, щоб адекватно передати ці культурно-правові концепти, необхідно побачити 
їхню ієрархію. Так, використання вищеперелічених понять необхідне для уможливлення 
виконання головного завдання права, а саме – досягнення справедливості. У МП ФРН 
це поняття виражається двома словами – Gerechtigkeit та Billigkeit. У сучасній МП ФРН 
термінопоняття Gerechtigkeit вживається достатньо рідко  , переважно у вступних поло-
женнях законів, де воно має програмний або урочистий характер [2: 320]. Загалом термін 
Gerechtigkeit позначає справедливість як ідеал, і використовується переважно у філо-
софсько-правовому контексті [2: 322]. Порівняно з  терміном Gerechtigkeit значно час-
тіше у МП ФРН вживають його термінологічний варіант Billigkeit (109 слововживань). 
У староверхньонімецький період прикметник billih (суч. billig) виражав такі значення:  
правильний, співмірний, доречний, відповідний [20: 96]. Саме це первинне значення, а не 
сучасне „дешевий”, було збережене у німецькій правовій традиції. 

Німецьке поняття Billigkeit дещо вужче і конкретніше за поняття, виражене терміном 
Gerechtigkeit. Під Billigkeit у праві ФРН розуміють природне відчуття справедливос-
ті, тобто таке, яке співвідноситься зі здоровим глуздом, адекватністю / співмірністю 
(нім. Verhältnismäßigkeit, Angemessenheit). Найавторитетніший німецький словник зако-
нодавчої лексики (Creifelds) не надає визначення терміну Billigkeit (відсутність точної 
дефініції характерна для більшості невизначених понять) [19: 75], а відсилає до голов-
ного цивільно-правового поняття Leistung (виконання зобов’язання), адже у цивільному 
праві ФРН справедливість, яке здавна позначають  терміном Billigkeit, розуміють як 
„виважене відношення між взаємними зобов’язаннями, яке відповідає справедливості” 
(нім. ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, das der Gerechtigkeit 
entspricht) [4: 740]. Лише у Цивільному кодексі ФРН (нім. BGB) слова billig та Billigkeit 
вжито 75 разів [BGB]. Наведемо два показових приклади: 
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Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen erfolgen, so ist die getroffene Bestimmung 
für den anderen Teil nur verbindlich, wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der 
Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen; das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung 
verzögert wird [21: § 315, абз. 3]. – укр. Якщо визначення форми зобов’язання зроблено на 
основі справедливого розсуду, то відповідне визначення є обов’язковим для іншої сторони 
лише у тому випадку, коли воно відповідає справедливості. Якщо воно несправедливе, то 
визначення зобов’язання здійснюється на основі рішення суду; те саме стосується ви-
падку, коли одна зі сторін зволікає із визначенням зобов’язання (переклад автора).  

Подібні принципи покладені в основу  сучасного цивільного законодавства України 
(див. принципи справедливості, добросовісності та розумності у ЦКУ, ст. 3, п. 6; ст. 509, 
абз. 3). У договірному праві ФРН досягнення такої справедливості (нім. Billigkeit) забез-
печується ще й презумпцією добросовісності (при тлумаченні і виконанні зобов’язань). 
Для вираження цього поняття у ПМ ФРН використовують старовинний термін  Treu und 
Glauben (дослівно вірність і довіра), а також вислови на кшталт auf Treu und Glauben 
annehmen (укр. виходити з добросовісності контрагента), auf Treu und Glauben beruhen 
(укр. базуватися на взаємній довірі) тощо. Показовою є одна із засадничих норм дого-
вірного права ФРН:

Verträge sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es 
erfordern [21: § 157]. – укр. Договори слід тлумачити так, як цього вимагає добросовіс-
ність з урахуванням загальноприйнятих традицій (переклад автора). 

В українському цивільному праві тлумачення змісту правочину загалом і договору 
зокрема регулює ст. 213 ЦКУ, у якій основний акцент робиться на значенні слів і понять, 
а також на загальноприйнятому у відповідній сфері відносин значенні термінів [22: ст. 
213, п. 3]. Традиції (дослівно звичаї ділового обороту), разом з іншими обставинами, 
які могли обумовити укладення правочину (усталеною практикою, метою, поведінкою 
тощо), беруться до уваги лише тоді, коли застосування інших методів тлумачення (ЦКУ, 
ст. 213, п.3) не дало задовільного результату [22: ст. 213, п. 4].

Термін звичай ділового обороту, як і презумпція добросовісності, є одним із засад-
ничих принципів цивільного права України (див. ЦКУ, ст. 7), тому ми використали його 
як відносний функціональний еквівалент у перекладі поняття Verkehrssitte, вжитого у § 
151 BGB („Акцепт оферти без відповідної заяви по відношенню до сторони, яка здій-
снює оферту”), що регулює форму вчинення правочину:

Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme 
dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung nach der 
Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. [... ] (BGB, § 
151 ) – укр. Договір, при якому  відбувся акцепт оферти, може вважатися вчиненим без 
відповідної заяви про такий акцепт, якщо за звичаями відповідного ділового обороту 
така заява не є обов’язковою, або якщо сторона, яка здійснює оферту, не вважає таку 
заяву необхідною умовою для визнання дійсності правочину. (переклад автора).

Відносно аналогічні норми цивільного права України (ЦКУ, ст. 205 „Форма право 
чину. Способи волевиявлення”, абз. 2, 3) не містять умови про відповідність звичаям, що 
побутують у відповідній сфері, а обумовлюють настання відповідного правового наслід-
ку (настання чинності правочину) відповідною поведінкою. 
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Хоча у цивільному праві України поняття звичай закріплене як один із регуляторів 
цивільних правовідносин (ЦКУ, ст. 7), однак його використання  у законодавстві не на-
стільки поширене, а у правозастосуванні не має таких давніх традицій, як у правовій сис-
темі ФРН. Так, його відносний функціональний еквівалент gute Sitten (досл. добрі звичаї) 
використано у понад 30 нормах як приватного, так і публічного права ФРН. Широкого 
законодавчого закріплення набули й відповідні антонімічні терміни з коренем -sitt(en)- 
(sittenwidrig – укр. те, що суперечить добрим звичаям; Sittenverstoß – укр. порушення 
добрих звичаїв). Розглянемо лише одну з таких норм: 

Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot 
oder gegen die guten Sitten, so ist er von dem Empfang der Leistung an in der gleichen Weise 
verpflichtet [BGB § 819, абз. 2]. – укр. Якщо отримувач (зобов’язання), отримуючи його, 
порушує цим закон або добрі звичаї, то він з моменту такого отримання несе за це од-
накову (зі стороною, яка виконує зобов’язання) відповідальність.

Загалом у праві ФРН застосування принципу під назвою Billigkeit запобігає неспра-
ведливій суворості (нім. unbillige Härte) або вжиттю невиправдано великих (максималь-
но передбачуваних законодавством ФРН) санкцій. Як приклад, наводимо оригінал і пере-
клад § 765a, абз. 1, реч. 1  Цивільно-процесуального кодексу ФРН (нім. скор. ZPO): 

Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht eine Maßnahme der 
Zwangsvollstreckung ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder einstweilen einstellen, 
wenn die Maßnahme unter voller Würdigung des Schutzbedürfnisses des Gläubigers wegen 
ganz besonderer Umstände eine Härte bedeutet, die mit den guten Sitten nicht vereinbar ist. [ 
... ]. – укр. На клопотання боржника відповідний суд, уповноважений у справах виконан-
ня судових рішень, може повністю або частково відмінити, заборонити або тимчасово 
припинити виконання примусового заходу, якщо таке виконання за повного врахування 
принципу захисту інтересів кредитора з огляду на особливі обставини справи матиме 
для боржника такі особливо тяжкі наслідки, які не узгоджуються із добрими звича-
ями. (переклад автора). 

У § 1316, абз. 3 та § 1568 BGB поняття суворість (наслідків) підсилено оціночним 
прикметником тяжкий (schwere Härte – укр. тяжкі наслідки), а у  § 1565, абз.  2  BGB – 
прикметником неприпустимий (unzumutbare Härte). Поняття Härte вплетено і в терміно-
систему кримінального права ФРН (напр. § 73с StGB, “Härtevorschrift“) та інших галузей 
публічного та процесуального права ФРН. В адміністративному праві ФРН і відповідній 
адміністративній практиці широко вживаний також термін Härtefall – укр. надзвичайно 
тяжка ситуація (яка призводить до особливо тяжких наслідків) / особливе питання, яке 
потребує окремого законодавчого регулювання чи окремого рішення у судовому або ад-
міністративному порядку, оскільки йдеться про обставини, які можуть мати особливо 
тяжкі наслідки (переклад і коментар автора).

Насамкінець пропонуємо розглянути принцип права ФРН, дотримання якого у прак-
тиці правозастосування дозволяє уникати неприпустимої, невиправданої, несправедли-
вої суворості заходів (з боку держави по відношенню до особи, стосовно якої ведеть-
ся провадження у справі, або  щодо якої винесено постанову, рішення, вирок тощо). 
Йдеться про загальноправовий принцип адекватності (нім. Verhältnismäßigkeit), який 
необхідно приймати як критерій для допустимості втручання у свободи та права людини 
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[24]. У сучасному німецькому правознавстві принцип адекватності (адміністративних 
дій/заходів державного управління) має дуже високий ранг і вважається обов’язковою 
складовою принципу правової держави (нім. Rechtsstaatlichkeit). У законодавчих нор-
мах ФРН принцип адекватності може приховуватися під термінами доцільність  (нім. 
Zweckmäßigket), придатність (нім. Geeignetheit),  необхідність  (нім. Erforderlichkeit, 
Notwendigkeit) та пропорційність, співмірність, відповідність (вживаних засобів меті) 
(нім. Angemessenheit) [24]. У цьому зв’язку необхідно розрізняти адекватність у широ-
кому та вузькому (прикладному) розумінні. Так, поняття  Zweckmäßigket,  Geeignetheit,  
Erforderlichkeit та  Angemessenheit – це послідовні критерії для перевірки адекватності 
у широкому розумінні [3]. Тому, незважаючи на те, що усі перелічені слова є синонімами, 
у їхньому перекладі необхідно передавати відповідні вужчі відтінки значення поняття 
адекватність (доцільність, придатність, необхідність, співмірність тощо), і в жодному 
разі не вдаватися до генералізації. Заперечення адекватності (дій/заходів держави та її 
представників) у МП ФРН може виражатися за допомогою інших лексико-граматичних 
засобів, зокрема за допомогою звороту außer Verhältnis stehen. Розглянемо один типовий 
приклад із кримінально-процесуального права ФРН:

Unmittelbarer Zwang unterbleibt, wenn ein durch ihn zu erwartender Schaden erkennbar 
außer Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg steht  [§ 96, абз. 2  StVollzG]. – укр. Безпо-
середній примус не застосовується, якщо очевидно, що завдана ним шкода перевищує 
очікуваний позитивний результат (переклад автора).

У вищенаведеній нормі йдеться про адекватність у вузькому  розумінні (коли 
йдеться про те, наскільки виважені негативні і позитивні наслідки відповідного захо-
ду). У МП ФРН адекватність у вузькому  розумінні також часто позначають терміном 
Angemessenheit або виражають за допомогою дієприслівника angemessen у відповідних 
дієприкметникових та дієприслівникових конструкціях. Особливо вживані ці терміни у 
адміністративному законодавстві та судочинстві ФРН. Залежно від сфери регулювання 
та термінологічного поєднання юридичне слово angemessen передає різні аспекти по-
няття адекватність, напр. доцільність (у wirschaftlich angemessen), справедливість (у 
angemessene Teilnahmebedingungen), економність (стосовно витрат, часу тощо), необхід-
ність (стосовно засобів) тощо. Саме такі (вужчі) функціональні відповідники необхідно 
добирати у перекладі тексту відповідної норми. А щодо назв таких норм, то у переваж-
ній їх більшості використано термін, який позначає адекватність у широкому розумінні 
(нім. Verhältnismässigkeit), а тому його потрібно зберігати у перекладі. 

 Із практичним (вузьким) розумінням принципу адекватності та його тлумачен-
ням (особливо у рамках державного управління та захисту громадського правопоряд-
ку) пов’язане ще одне поширене у МП ФРН поняття, а саме – поняття розсуду (нім. 
Ermessen). Німецьке поняття розсуду, як і поняття  адекватності, – це багатоаспектні 
концепти правової культури Німеччини, вплетені у складну систему загальноправових 
принципів, які доповнюють або врівноважують один одного заради досягнення вищих 
цілей права (підтримання і/або досягнення справедливості). Саме тому це  поняття є од-
ним із ключових понять процесуального права ФРН. Так, напр., у § 495a Цивільно-про-
цесульного кодексу ФРН (ZPO) йдеться:
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Das Gericht kann sein Verfahren nach billigem Ermessen bestimmen, wenn der Streitwert 
600 Euro nicht übersteigt. [...] – укр. Суд може визначити форму судового розгляду справи 
на справедливий розсуд у тому разі, якщо ціна позову не перевищує 600 євро. (переклад 
автора).

 Однак поняття Ermessen передусім позначає процедуру прийняття ситуативних ад-
міністративних рішень щодо вжиття чи невжиття чи інших заходів [3]. Таку процедуру 
у МП ФРН також називають Erwägung (укр. виваження).  Проте термінологічні вислови 
на кшталт nach (freiem) Ermessen im Ermessen тощо в жодному разі не можна тлумачи-
ти, а тим більше перекладати як довільно або на свій (власний) розсуд. Так, державний 
службовець ФРН має право на розсуд, якщо це передбачено законом (напр. § 40 VwVfG). 
Для тлумачення поняття Ermessen важливо знати, які цілі і критерії містить закон, що ре-
гулює відповідну сферу. Те саме стосується тлумачення юридичних прикметників billig 
(у billiges Ermessen, див. вище) і pflichtgemäß  (у pflichtgemäßes  Ermessen – укр. розсуд 
у рамках посадових обов’язків / компетенції). Тож свободу адміністративних дій (нім. 
Handlungsspielraum) відповідна посадова особа або державний орган отримує лише за-
вдяки законодавчому дозволу на розсуд. 

Щодо адекватного перекладу норм, які містять поняття Ermessen, то у текстах з ад-
міністративного права його необхідно перекладати як адміністративний розсуд [4: 368; 
9: 106, 107]. У перекладі інших норм бажано дотримуватися дослівного перекладу (напр. 
nach billigem Ermessen – на справедливий розсуд), не використовуючи жодних лексико-
граматичних трансформацій і не допускаючи використання вужчих за значенням синоні-
мів, оскільки чіткого значення або підтвердження невизначені поняття набувають лише 
під час правозастосування, а саме – під час процедури юридичної кваліфікації відповідної 
спірної ситуації. Тож розглядати переклад невизначених правових понять можна лише з 
огляду на методи їх юридичного тлумачення.  У цьому зв’язку необхідно зазначити, що у 
правовій практиці і культурі ФРН, як, загалом, і в інших країнах Західної Європи, тради-
ції тлумачення і добудови права значно розвинутіші. Вони беруть свій початок ще у XIX 
столітті, коли були закладені наукові і законодавчі підвалини для унезалежнення судової 
влади. Сучасна українська система права успадкувала і досі спирається на позитивіст-
ську модель праворозуміння, за якою межі юридичного тлумачення максимально вузькі 
(С.С.Сливка, Ю.Ж. Шокумов та ін.). Виробляючи стратегії тлумачення у ЮП вважаємо 
за доцільне відштовхуватися від класичних німецьких методів юридичного тлумачен-
ня (за R.Zippelius, P.Schwacke, W.Günther та ін), зокрема: 1) граматичного методу (нім. 
grammatische Auslegung) [3: 67] – лінгвістичного способу тлумачення як сукупності мов-
них правил (лексики, морфології, синтаксису, пунктуації, спеціальних мовних правил, 
розроблених правовою наукою) для тлумачення зовнішнього вираження тексту норми 
права [3: 81]. При цьому визначається не лише буквальне значення слів і понять, але й 
загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів; 2) історичного ме-
тоду (нім. historische Auslegung) [3: 69] – як сукупності прийомів та правил (врахування 
історичних обставин, причин ухвалення норми права, її завдань і мети) для з’ясування 
генези норми права, її зв’язків з правовими джерелами [3: 81]; 3) системного методу 
(нім. systematische Auslegung) [3: 68] – як сукупності прийомів і правил, розроблених для 
з’ясування системних зв’язків норми права, що тлумачиться, з іншими нормами – осо-
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бливо з тими, які регулюють однакові або однорідні суспільні відносини, її місця в систе-
мі права [7]; 4) телеологічного  методу (нім. teleologische Auslegung) (від гр. Τέλος – укр. 
мета) [3: 76-79], спрямованого на встановлення конкретних (безпосередніх, віддалених, 
кінцевих) цілей видання відповідного правового акту. У німецькому правознавстві цей 
спосіб тлумачення вважають підсумковим і вирішальним, особливо, якщо інші не дали 
однозначного результату. Цей вид тлумачення узгоджується із сучасними підходами у 
загальному та юридичному перекладознавстві, що повстали у руслі соціально-філософ-
ської течії Ю. Габермаса (теорії комунікативної (взаємо)дії), зокрема із теорією скопосу 
(від гр. мета) (Reiß/Vermeer 1978) та теорією перекладацької діяльності (Justa Holz-
Mänttäri, 1984). Так, за теорією скопосу (нім. Skopostheorie) домінантою будь-якого акту 
перекладу є його мета, а у ЮП йдеться про призначення трансляту у системі-реципієнті. 

Якщо юридичне тлумачення передусім співвідноситься з функціями права, точніше є 
одним із головних засобів для виконання правом покладених на нього функцій і завдань, 
то тлумачення у перекладі  зумовлюється самою сутністю перекладацької діяльності як 
герменевтичної процедури розуміння та інтерпретації оригіналу і передачі його смис-
лу в тексті перекладу [27: 184]. Окрім цього, тлумачення у перекладі співвідноситься з 
численними функціями продукту перекладацької діяльності (трансляту), які докладно 
розроблені у загальному перекладознавстві. Однак, розглядаючи такий вид галузевого 
перекладу, як ЮП, слід наголосити, що до загальних функцій перекладу додаються ще й 
ті, які зумовлені його референтною сферою – правом. Тобто тлумачення (точніше його 
вид) у ЮП залежить від таких юридичних функцій продукту ЮП, як інтеграція у право-
ву систему-реципієнт (офіційний переклад внутрішньодержавних та міжнародних актів) 
або введення трансляту у відповідні правовідносини і документообіг міждержавного ха-
рактеру (завдяки юридичним процедурам легалізації або апостилізації офіційних доку-
ментів). А в судочинстві від правильного розуміння (тлумачення) іншомовної інформації 
залежить адекватність юридичного перекладу, а значить – і  встановлення справедливос-
ті у конкретному життєвому випадку. 

На відміну від юридичної лексики, яка отримала нормативну (законодавчу) дефіні-
цію (нім. Legaldefinition), невизначеним правовим поняттям притаманна відкритість і 
еластичність, тому при перекладі норм загального характеру, які містять невизначені 
поняття, потрібно вміти визначати максимальні межі їхнього юридичного тлумачення і  
дотримуватися принципу збереження можливостей для юридичного та адміністратив-
ного тлумачення [див. також 8; 9 та ін.]. Окрім цього, невизначені правові поняття ФРН 
акумулюють у своїх семантичних структурах і розкривають у відповідних контекстах 
правові традиції та правову культуру німецького народу. Тож, з огляду на культурний 
вплив невизначених понять ФРН на правову культуру України, вважаємо, що й у їхньому 
перекладі основним може бути лише так званий метод відчуження (описовий і коменто-
ваний переклад). 

За теорією перекладацької діяльності Ю. Гольц-Менттері (J. Holz-Mänttäri, нім. 
Theorie des Translatorischen Handelns) [28], яку у зарубіжному ЮП вважають однією із 
засадничих [див. 8; 11; 16; 17; 18], процес перекладу розглядається як відповідальна ді-
яльність експерта, спрямована на досягнення визначеної мети. У країнах Західної Єв-
ропи перекладачам, залученим до процесу ЮП, надають статус експертів (адже вони  
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аналізують і тлумачать), а транслятам – статус актів експертизи. Так, у мовному відділі 
Суду Європейських Спільнот перекладачами працюють кваліфіковані юристи, а в ін-
ших органах ЄС до перевірки перекладів залучені спеціалісти з права та лінгвісти (нім. 
Rechts- und Sprachsachverständige) [17: 68]. З огляду на специфіку ЮП як виду діяльнос-
ті його природу можна визначити як міжкультурне посередництво високого ступеню 
складності. Воно вимагає від перекладача міждисциплінарної кваліфікації, яка б поєд-
нувала у собі володіння відповідними методами юридичного тлумачення, порівняльного 
права, термінознавства, і, власне, юридичного перекладу. 
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СонЕти в. ШЕКСПіра ЯК ПроБЛЕма СучаСного уКраїнСЬКого 
ПЕрЕКЛадоЗнавСтва

Стаття присвячена розгляду історії розвитку наукових досліджень сонетів англій-
ських авторів. Окреслено сонети В. Шекспіра як проблему сучасного українського пере-
кладознавства.

Ключові слова: сонети В. Шекспіра, проблема, сонети англійських авторів, сучасне 
українське перекладознавство.

Статья посвящена рассмотрению истории развития научных исследований соне-
тов английских авторов. Представлены сонеты У. Шекспира, как проблема современ-
ного украинского переводоведения.

Ключевые слова: сонеты У. Шекспира, проблема, сонеты английских авторов, со-
временное украинское переводоведение.

The article deals with the history of the English authors’ sonnets scientific study devel-
opment. Presented are W. Shakespeare’s sonnets being a problem of the Ukrainian modern 
translatology.

Key words: W. Shakespeare’s sonnets, problem, English authors’ sonnets, modern Ukrai-
nian translatology.

  
Метою даної статті є характеристика сонетів В. Шекспіра як проблеми українського 

перекладознавства у найновіший період.
Для досягнення даної мети було поставлено наступні задачі: 
1. розглянути історію дослідження перекладів сонетів англійських авторів, попере-

дньо визначивши метод огляду;
2. проаналізувати питання кризи у сучасному українському шекспірознавстві;
3. окреслити вплив шекспірових сонетів на розвиток вивчення україномовного ан-

глійського сонетарію.
Огляд історії вивчення жанру англійського сонету в Україні  має бути підпорядко-

ваний схемі, яка б дозволила нам якнайповніше розкрити усі віхи творчої думки укра-
їнських поетів-перекладачів. Такою логічною схемою, на нашу думку, виступає модель, 
що передбачає наявність певного центрального ядра, на основі якого було б легше за 
все оглянути як історію виникнення україномовних англійських сонетів, так і розвиток 
критичної думки дослідників. Доцільність подібного роду централізації пов’язана з ря-
дом чинників. По-перше – це місце і роль автора у національній і світовій літературах; 
по-друге – кількість наявних перекладацьких спроб; що, в свою чергу, визначає місце 
окремого автора в літературі мови перекладу. Дані чинники впливають на інтенсивність 
розвитку критичної думки. Чим інтенсивнішим є звернення критиків до перекладів тво-
рів цього автора, тим більша імовірність впливу даних спроб на перекладацьку діяль-
©  Цибулько В.О., 2011
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ність, що стосується вже інших, менш популярних зразків. А отже розглянути ці зразки 
легше буде вже маючи за основу окремо взятий більш популярний варіант, який ми і 
назвемо ядром.

У випадку з англійським сонетом таким ядром безперечно стає творчість В. Шекспі-
ра: саме до шекспірових сонетів найбільше зверталися українські поети-перекладачі, а 
отже і критики цих перекладів, що безпосередньо пов’язано з тією революцією, яку вчи-
нив В. Шекспір не тільки в англійському, але і в світовому сонетописанні. Ось чому огляд 
історії перекладацької і критичної думки в рамках даного дослідження буде розпочато із 
сонетної творчості перекладачів саме цього автора.

Систематизацію розвитку критичної думки щодо сонетів В. Шекспіра слід розпочати 
зі статті М. Соколянського «Криза в українському шекспірознавстві?» [13], яка ставить 
перед нами дуже цікаве питання, що потребує подальшого вивчення. У даному науково-
му дослідженні автор з песимізмом звертається до історії українського шекспірознавства 
і до її стану на сьогоднішній день, подаючи, як довід своєї точки зору, ті складні умови, 
що в них знаходилася вся українська література (як власне українська так і перекладна). 
Чи вірні насправді ті твердження, що їх висловлює М. Соколянський? 

Сонети є лише частиною всієї шекспіріани, проте, звертаючись до цього незначного 
за обсягом доробку їх автора, бачимо, що український шекспіровий сонет не стояв на 
місці, а розвивався, не дивлячись на всі ті перепони, які робили цей розвиток поступаль-
ним і досить повільним. Треба віддати належне українським перекладачам шекспірової 
чотирнадцятирядкової строфи, бо вони вже створили той досить потужний базис, на яко-
му наступні покоління можуть розкрити свої таланти, продовжуючи знайомити читача 
з  В. Шекспіром. Кожен буде робити це по своєму, проте, що є найважливішим, всі вони 
робитимуть це по-українськи, доповнюючи своїх попередників. На користь того, що 
не слід вести мову про кризу українського шекспірового сонету твердить ряд факторів. 
По-перше – це можливість систематизації даної історії з наявністю декількох варіантів 
подібної систематизації; по-друге – наявні переклади цілого ряду українських майстрів 
перекладу, які на протязі історії створили українською мовою декілька варіантів повно-
го сонетарію В. Шекспіра, які також не є однорідними (не слід залишати поза увагою 
спроби тих, хто створив нехай декілька, проте значущих зразків); по-третє – потенціал 
науково-дослідної роботи українських критиків, які читали, вивчали і досліджували ті 
зразки перекладів, що виникали. Саме на розгляді останнього пункту нам би хотілося 
зараз зосередити увагу. 

Перший етап розвитку наукових досліджень шекспірових сонетів пов’язаний з по-
чатком другої половини XX-го століття з’явилася досить велика кількість наукових 
праць присвячених творчості В. Шекспіра в цілому і Сонетам зокрема. Безперечно ра-
дянський період науково-дослідної роботи є відносно небагатим. Основними критиками 
виступають тут головним чином самі перекладачі. Чільне місце займає наукова діяль-
ність Г. Кочура У своїй статті «Шекспир на Украине» науковець докладно висвітлює іс-
торію українського В. Шекспіра, торкаючись також особливостей віршування кожного з 
перекладачів. Науковець провів величезне за обсягом дослідження, за яке до нього ніхто 
не брався. Ми можемо побачити, що не дивлячись ні на які перепони навіть на період до 
1966 року, у який вийшла друком дана стаття, робота над створенням українських варіа-
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цій шекспірових творів (у тому числі сонетів) невпинно велася, більше того, вже вдалося 
досягти досить значних звершень на цьому поприщі. 

Початок другого етапу розвитку досліджень україномовного шекспірового сонета-
рію визначається останніми рокамиXX-го століття. Серед найбільш значущих дослідни-
ків виступає М. Стріха, як автор  коментарів («Дещо про коментовані видання й інтер-
претацію текстів»), які інша дослідниця М. Габлевич надрукувала до видання «Сонетів» 
у львівському видавництві «Літопис» 1998-го року. Дане видання представило на розсуд 
читачів і критиків ще один (після І. Костецького, Д. Паламарчука та О. Тарнавського) 
варіант шекспірових сонетів у виконанні Д. Павличка. Автор вступу не подає докладної 
характеристики роботи згаданих перекладачів. Проте до уваги кидаються слова, якими 
описаний В. Шекспір І. Костецького: «… експериментальний, стилізований під мову 
спудеїв Києво-Могилянської академії» [23:119]. Можна дійти висновку щодо досить 
критичного ставлення дослідника до перекладів, виконаних І. Костецьким. При розгляді 
66-го сонету у перекладі Д. Павличка акцент також робиться на відвертому перенесенні 
власних переживань перекладача на текст перекладного сонету. Це можна назвати спі-
вавторством, адже «особистий біль і темперамент явно превалює над пошуком точного 
відповідника (шекспірівське «needy Nothing», вдало віддане як «Ніщота» Костецьким чи 
«нікчемність» Паламарчуком, зробилося вельми ризикованим, хоч і дуже промовистим 
«вельможним бидлом»)» [23:121]. 

У розглядуваній статті автор велику увагу зупиняє також на літературно-критичній 
діяльності української поетеси і літературної дослідниці М. Габлевич, яка, провівши 
хронологічно-порівняльний аналіз, доводить наявність у сонетах ситуативно-психоло-
гічних моделей, що згодом були використані для п’єс. 

Розквіт уваги дослідників до шекспірового сонетарію припадає на перше десятиліт-
тя XXI-го століття. З’являється цілий ряд науковців, які у своїх дослідженнях (статті, 
монографії, дисертації) висвітлюють історію, особливості процесу розвитку і напрями 
роботи українських поетів-перекладачів над сонетним доробком В. Шекспіра.

У своїй статті «19-й та 12-й сонети Шекспіра в перекладі Д. Паламарчука (до питання 
механізмів перекладу поетичного твору)» А. Пермінова висуває нову модель класифіка-
ції підходів до поетичного перекладу, а саме «перекодування» і «перестворення». Автор 
пояснює сутність даних перекладацьких підходів і, вдаючись до співставного порівняль-
ного аналізу першотвору з перекладом (на прикладі 19-ого та 12-ого сонетів В. Шекспіра 
у перекладі Д. Паламарчука) на двох рівнях: форми та змісту, досліджує спільні та від-
мінні риси англійського і українського текстів. Докладно розглянуто і проаналізовано 
інструменти обох підходів до поетичного перекладу, що до них вдавався Д. Паламарчук, 
працюючи з сонетами. Важливо те, що, знаходячи в даних перекладах ознаки як пере-
кодування, так і перестворення, А. Пермінова відзначає домінування останнього. Пере-
створення у свою чергу може відбуватися на рівні літератури (зміна жанру) і на рівні 
культури (зміна культурних архитипів). Значення даної статті полягає, на нашу думку, 
що дослідження її автора є досить вагомим аргументом на користь недоцільності, (або 
навіть неможливості) зробити переклад лише на рівні мови, поза межами приймаючої 
культури, що його намагався утвердити у своїй перекладацькій творчості І. Костецький.  

Н. Ануфрієва у статті «Сонети Вільяма Шекспіра у перекладах Івана Франка» робить 
акцент на вирішальній значущості перекладацької діяльності І. Франка як першовідкри-



424

вача шекспірових сонетів в Україні. Розглядається відповідність сюжетних ліній кож-
ного з 11-ти перекладених І. Франком сонетів. Композиційна структура (як формальна 
так і образна) до уваги не береться. Хоча без опису даної структури дане співставлення 
виглядає дещо однобічно і неповно. Досить сміливим, на нашу думку, є дефініція хо-
рошого перекладу, як «непомітного перекладу» [22: 43]. Адже якщо, я твердить автор, 
перекладач розчиниться в оригіналі, він не зможе адекватно перенести твір у прийма-
ючу культуру, представником якої він сам є, а отже твір залишиться незрозумілим, для 
тої читаючої аудиторії, на яку він націлений. Особливо це справедливо по відношенню 
до перекладу ліричної поезії, де головним виступає не сюжет, який звичайно має бути 
переданий як в прозових так і в поетичних творах, а образи і адекватність тих почуттів і 
емоцій, які ці образи викликають. Англійські образи і асоціації не співпадають у даному 
випадку з українськими. Вони мають бути не тільки перекладені, а ще й переведені у 
іншу площину, площину прийнятну для приймаючої культури і літератури. В даному 
випадку перекладач має не розчинитися, а до деякої міри виступити співавтором. Саме 
таке співавторство можна побачити у манері письма всіх неокласиків-перекладачів со-
нетів В. Шекспіра.

Л. Череватенко у статті «Вони прославили Ірпінь») торкається історії роботи Д. Па-
ламарчука над перекладами шекспірових сонетів, в рамках життя самого перекладача. 
Робиться акцент на значній ролі Г. Кочура, який «інспірував» Д. Паламарчука на роботу. 
Даний огляд історії перекладацької діяльності Д. Паламарчука є одним з аргументів (не-
хай і не основним), віднести її до безсумнівно домінуючої школи українського пере-
кладного сонету. 

Стаття О. Нікітченко «Українські та російські переклади сонетів Вільяма Шекспі-
ра: спроба порівняльного аналізу» дає нам змогу познайомитись і порівняти декіль-
ка перекладів двох сонетів В. Шекспіра (14-ого і 28-ого) з оригіналом і один з одним. 
Дуже значущим слід вважати те, що до розгляду беруться переклади не однією, а двома 
слов’янськими мовами, близька спорідненість яких дозволяє це зробити, хоча доміную-
чою мовою перекладу є, безперечно, українська: взято два українські варіанти (І. Франко 
та О. Тарнавський) проти одного російського С. Маршак) Автор не торкається питання 
формальної побудови віршу, зосереджуючи увагу на використаних в перекладах лексиці 
та образах. Хочемо звернути увагу на критику, з якою автор статті словами О. Тарнав-
ського виступає по відношенню до перекладів сонетів І. Костецьким. Стаття є важливою 
для сучасного українського поетичного перекладознавства також через те, що для спів-
ставного аналізу було обрано сонети, особливої уваги яким до цього ніхто не приділяв. 
Не випадковим, на нашу думку, також є вибір перекладачів. І. Франко виступає як пред-
ставник власне українських митців, який найпершим звернувся до перекладу Сонетів; 
О. Тарнавський – як представник української діаспори, С. Маршак – як автор перекладів, 
що найбільше цінуються серед російських читачів та науковців-дослідників російсько-
мовного В. Шекспіра. Тобто українські переклади розглядаються на двох прошарках: 
Україна і українська діаспора. Проте такий вибір ні в якому разі не був продиктова-
ний бажанням провести межу між ними. Навпаки, вчитуючись в переклади І. Франка і 
О. Тарнавського можна побачити багато спільних рис.

Стаття Н. Торкут «Інтерпретація сонетів В. Шекспіра в методологічному просторі 
міждисциплінарного діалогу», «Український шекспірівський проект – бути чи не бути» 
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розкриває значущість методу стереоскопічного читання, що полягає у паралельному 
прочитанні тексту оригіналу з текстами перекладу, на основі якого можна дійти певних 
висновків у вивченні і дослідженні перекладів, що розглядаються. Розглядаючи поді-
бним чином оригінал і переклади 110-го сонету В. Шекспіра, виконані Д. Паламарчу-
ком, Д. Павличком і І. Костецьким, автор у деяких випадках відзначає позитивні риси пе-
рекладу І. Костецького який «більш точно передає ауру оригіналу» [8: 16], хоча і визнає, 
що його переклад є «дещо незвичним для нашого слуху» [8:17]. Також розглядається 
переклад 144-ого сонету Д. Паламарчуком, а також Іриною та Олександром Селезінками. 
Метою автора у даній статті було показати можливість розширення «арсеналу перекла-
дацьких стратегій» [8:17], що звучить як заклик до науковців, що покликаний стимулю-
вати їх подальшу роботу у даній галузі. Якщо дана робота буде проходити, то україн-
ським дослідникам буде що поставити на противагу песимістичним настроям, подібним 
до тих, що звучать у статті М. Соколянського «Криза у сучасному шекспірознавстві». 
Своє негативне ставлення до песимізму Н. Торкут висвітлила у ще одній зі своїх стат-
тей «Український шекспірівський проект – бути чи не бути?». Викладаючи оптимістичні 
думки щодо майбутнього української шекспіріани, автор торкається найновішої історії 
перекладацької думки, називає ряд імен перекладачів, зазначає, що їх творчість не галь-
мує (як на тому настоює М. Соколянський), а навпаки надихає дослідників на вивчення 
цих перекладів, на співставлення, а отже на розвиток. Важливо те, що не заперечується 
роль радянських шекспірознавців (М. Морозов, О. Анікст, О. Смірновта ін.)  

Л. Коломієць у цілому ряді статей, монографій, а також в рамках своєї докторської 
дисертації торкається питання шекспірових сонетів в Україні. Автор відзначає провідну 
роль школи неокласиків називаючи її «найпотужнішою» [9: 9]. Дуже цікавою є позиція 
дослідниці щодо перекладів шекспірових сонетів І. Костецьким. У своїй статті «Пиш-
нота і злиденність формалістичної школи перекладу «шекспірові сонети» Ігоря Кос-
тецького»[11] науковець зробила акцент саме на «пишноті», не висвітлюючи негативні 
моменти, як насправді щось «злиденне». Подібної лінії автор дотримується і у своєму 
дисертаційному дослідженні.

Серед тих науковців, хто так чи інакше згадував у своїх роботах сонети В. Шекспіра 
слід назвати імена М. Москаленка, Д. Наливайка, А. Якимчука, М. Стріхи та ін. Тобто 
якщо наукове вивчення радянського В. Шекспіра і його сонетів дійсно знаходилося у 
стані занепаду (що, на нашу думку, не є справедливим по відношенню до перекладаць-
кої діяльності українських поетів), то на сьогоднішньому етапі немає серйозних причин 
вести мову про кризу сучасного українського шекспірознавства. 

Зробивши огляд критичного матеріалу, присвяченого дослідженню перекладів соне-
тів В. Шекспіра українською та російською мовами можна дійти певних висновків, які 
допоможуть нам охарактеризувати стан даного питання на сьогоднішній день, а також 
сформувати думку щодо проблеми, висвітленої М. Соколянським.

По-перше, сонетна творчість В. Шекспіра розглядається науковцями на двох рівнях. 
Першим, або базисним є рівень огляду історії перекладу. Саме цим рівнем обмежується 
у своєму розвитку радянський період вивчення, що пов’язано з тим станом, у якому пе-
ребувала україномовна література на даному етапі. Другим рівнем є процес вивчення і 
співставлення перекладів, що з’явилися. Даний пласт не обмежується наданням окремих 
характеристик текстам перекладів (це може і має включати в себе історична періодиза-



426

ція), він передбачає також створення системи, яка б дозволила вдало порівнювати оригі-
нальний текст з його перекладами, а також переклади між собою. У XXI-му столітті дана 
система була утверджена, нею виступає метод стереоскопічного читання.

По-друге, слід відмітити значущість того факту, що у випадку з Сонетами перекла-
дацьку думку можна сміливо розділити на два окремі напрями: неокласицизм і неоро-
мантизм. Не дивлячись на досить слабкі позиції останнього (єдиним прикладом неоро-
мантичних перекладів сонетів В. Шекспіра є варіанти І. Костецького), науковці отримали 
значний обсяг роботи. Саме наявність двох подібних напрямів слід вважати рушійною 
силою для розвитку другого рівня вивчення україномовного шекспірового сонетарію, 
яким виступає порівняння і співставний аналіз перекладів. Отже, починаючи з років не-
залежності України, наукова робота, присвячена сонетам В. Шекспіра значно прискори-
лася, що ставить під великий сумнів питання кризи у сучасному шекспірознавстві, не 
зважаючи на те, що сонети – це лише частина величезної за обсягом творчості видатного 
англійця.

Проблему слід шукати дещо у іншій площині, розглядаючи історію перекладів і ви-
вчення не шекспірового, а англійського сонету. Кидається до уваги значна її невідповід-
ність позицій, що їх займає в Україні власне англійський сонет  нормам під які підпадає 
україномовне шекспірове сонетярство. Дану невідповідність визначає значно менша 
кількість спроб як перекладу, так і досліджень, присвячених існуючим спробам. Саме 
таке положення справ, на нашу думку, робить хронологічний огляд української історії 
сонетів вкрай нелогічною.

Сонетярем, творчість якого в Україні знаходиться найближче до вищерозглянутого 
Шекспірового ядра є Джон Кітс, який на часовому проміжку творив значно пізніше (по-
чаток XIX-го століття) і впродовж дуже короткого періоду, що пов’язано з дуже корот-
ким життям самого поета. Д. Кітс стає другим після В. Шекспіра автором англійського 
сонету, про якого можна сміливо сказати, що доля його творів на Україні склалася щас-
ливо. До такого висновку можна дійти не тільки тому що існує декілька українських 
варіантів перекладу кітсових рядків, а ще й тому, що на відміну від усіх інших сонетярів, 
які творили у післяшекспірівську епоху, є окремі напрацювання наукового характеру, які 
дозволяють визначити пріоритетність роботи українських перекладачів над кітсовим со-
нетарієм. Хоча слід зауважити, що хід дослідження українських спроб перекладу цього 
автора аж ні в яке зрівняння не іде з дослідженнями, присвяченими сонетам В. Шекспіра.

Переклади окремих сонетів Дж. Кітса зробили Г. Кочур, В. Мисик, Д. Паламарчук, 
Д. Павличко, Г. Носкін. Натхненням і рушійною силою до освоєння стає те, чого поету 
вдалося досягти лише за п’ять років творчого життя. Творчість Дж. Кітса у цьому пла-
ні стала справді неповторною. За твердженням дослідниці М. Новикової ані поетичні 
погляди на світ, ані тематика поезій «…ніщо не полегшувало працю перекладача. Зате 
багато що цю працю утруднювало» [1: 156]. Складності  виникають через парадоксаль-
ний життєвий шлях Дж. Кітса, його відірваність від повсякденності: у своїх творах він 
постає особою мрійною, яка насолоджується життям і природою. В реальності поетові 
доводилося боротися з цим життям: злидні, втрата брата, невиліковна хвороба. Ще од-
ним фактом, що підтверджує відірваність творчого погляду Дж. Кітса від реальності є, на 
нашу думку, майже повна відсутність опису дуже насичених історичних подій початку 
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XIX-го століття – епоху, коли сталася така важлива подія, як розгром Наполеона в Євро-
пі, встановлення рекреаційно-поліцейської диктатури Священного Союзу, придушення 
Англією ірландських повстань [1: 156]. 

Така відірваність творчості Дж. Кітса від дійсності створює проблеми при перекладі, 
які, проте, пов’язані з ваганнями перекладачів с приводу, чи правильно вони розуміють 
те, що хотів сказати автор, чи нема у рядках, що перекладаються якогось прихованого 
смислу, а не з неможливістю передачі самого авторського стилю. Проте саме така уні-
кальна авторська позиція є причиною того, що кітсові сонети привернули до себе увагу 
українських перекладачів і того, що в українській літературі його сонетна творчість за 
значущістю займає друге після В. Шекспіра місце (звичайно якщо брати сонети лише 
англійських авторів).

Початок історії перекладів слід датувати 1968-им роком, коли вийшов друком томик 
поезії Дж. Кітса у перекладах В. Мисика. Саме В. Мисик став перекладачем, у творчості 
якого український Дж. Кітс відбувся. Перекладач не погоджується з тим, що громадський 
бунт оминув творчість Дж. Кітса, він настоює, що цей бунт існує, проте на незвичному 
своєрідному рівні: «Протест Кітса проти соціальної несправедливості перемістився на 
естетичний ґрунт» [1: 157].

Найширшою в осягненні і розкритті ролі В. Мисика у формуванні українського 
Дж. Кітса є стаття М. Новикової «Англійський поет полюбивсь». Дана стаття, на відміну 
від багатьох інших, являє собою розгорнуте літературознавче дослідження, в якому за 
допомогою порівняльного аналізу українського і російських перекладів сонету «Про ко-
ника і цвіркуна» доводиться співзвучність мисиківського перекладу із сучасністю через 
свою оптимістичність. Український поет дотримується кітсової тенденції, як він каже: 
«до точності в епітетах, до яскравої образності, до шекспірівської предметності» [1: 
158]. У порівнянні з «оптимістичністю» В. Мисика, варіант С. Маршака постає «уроком 
мудрості», в якому використана «піднесена і величава інтонація». Варіант Б. Пастернака 
характеризується як «невимушена бесіда віч-на-віч» 

Кидається до уваги значно менший інтерес перекладачів (у порівнянні з сонетами 
В. Шекспіра) до творчості Дж. Кітса: більшість з них переклала українською мовою 
лише окремі поезії (повного спектру сонетів англійського автора зроблено не було). Ува-
га науковців і літераторів до творчості Дж. Кітса також обмежується в основному пре-
принтами описового характеру.    

Що стосується інших авторів англійського сонету (Е. Спенсер, В. Вордсворт, Дж. 
Донн та ін.), то наукова розвідка перекладу їхніх творів обмежується зазначенням імен 
перекладачів (кількість яких також досить незначна).

Ведучи мову про сонетну творчість Е. Спенсера, така поведінка науковців, на нашу 
думку, видається дивною, адже саме спенсерівський сонет став прикладом для В. Шек-
спіра. Саме незначна кількість наявних перекладів стала головною причиною неуваги 
науковців до творчості поетів, адже неможливо досліджувати щось, чого не існує. Голо-
вним автором перекладів сонетів Е. Спенсера в Україні стає Д. Павличко, як автор до-
бірки «Світовий сонет» [17].

З україномовною сонетною творчістю Вільяма Вордсворта познайомитися також 
дуже важко. Він був дуже яскравою постаттю, його твори гідні бути перекладені. При-



428

чиною, яка дозволяє це стверджувати є запроваджене В. Вордсвортом новаторство, що 
проявилося в оновленні використаної у творах мови. В. Вордсворта справедливо мож-
на вважати вчителем для інших сонет ярів (П.Шеллі, Дж. Кітс). В Радянському Союзі 
В. Вордсворта відносили до реакційних романтиків, розглядаючи всю його творчість під 
ідейним кутом зору. Саме тому сонети В. Вордсворта залишалися неперекладені навіть 
російською мовою. 

З часів здобуття Україною незалежності ситуація майже не змінилася. Перекладачі 
обмежилися декількома перекладами сонетів, майже всі з яких виконав М. Стріха. Це 
такі сонети як «До прекрасного», «І колія простора для чорниці…», «До Туссена лувер-
тюра», «О ні, про це і думати дарма…», «Відклав я вбік перо…». Видані дані сонети були 
у 1991 році.  Впродовж вже майже 20-ти років вони є єдиним зразком, який знайомить 
українських читачів з сонетним доробком їх автора. Не слід вважати, що нові переклади 
зовсім не з’являються. Нові спроби за певних причин (не обов’язково через свою без-
дарність) не можуть зайняти гідне місце на літературній арені. На користь того, що окре-
мі переклади з’являються, заявляє переклад сонету «У каплиці королівського коледжу, 
Кембридж», виконаний Оленою О’Лір, яка надіслала його разом із перекладом сонету 
«Сутність благочестя» до електронної бібліотеки  «Ae-Lib». 

З одного боку можна заключити, що мережа Internet (яка на сьогодні є основним, а то 
і єдиним місцем, куди викладаються нові спроби перекласти той чи інший твір) безпере-
чно сприяє розвитку перекладацької, а, отже, і наукової думки. Проте проблема полягає 
у тому, що дані спроби (навіть якщо вони гідні цього) далі нікуди не просуваються, а 
натрапити на них у такій мега масивній мережі як Internet є насправді важко.  

Перекладачами окремих сонетів Дж. Донна стали Д. Павличко і В. Марач (літератур-
ні спроби останнього можна знайти на сторінках мережі Internet). Літературно-критична 
думка, як і у випадку з Е. Спенсером і В. Вордсвортом, обмежується окресленням осо-
бливостей тематики творів, лишаючи поза увагою перекладознавчий аспект.

Розглянувши розвиток літературно-критичної думки щодо перекладів сонетів ан-
глійських авторів українською мовою, можна дійти певних висновків.

По-перше, не слід вести мову про кризу українського шекспірознавства і кризу ви-
вчення україномовних шекспірових сонетів як невід’ємної частини цієї сфери знань.

По-друге, шекспірові сонети, опинившись у центрі уваги перекладачів і літературоз-
навців, стають причиною ряду пов’язаних між собою проблем. 

Одну з головних проблем дуже вдало сформулював Д. Павличко у препринті до сво-
го збірника «Світовий сонет»: «Готуючи до видання книжку своїх сонетів, оригінальних 
і перекладних, я побачив, що в розділі перекладів бракує імен, які мені особливо дорогі, 
бракує творів, які, можливо, найкраще після Петрарки і Камоенса репрезентують світо-
вий сонет, його формальне розмаїття, його здатність бути – залежно від потреби – інвек-
тивою, або сповіддю, піснею або філософським трактатом, звичайною строфою в поемі 
або, як казав Буало, цілою поемою» [3: 11]. Тобто, зосередившись на сонетній творчості 
В. Шекспіра, українські поети-перекладачі зовсім забувають про імена інших сонетярів 
як дошекспірівської, так і післяшекспірівської доби (хоча на сьогодні вже не існує не-
порозумінь ідеологічного чи мовного характеру, як це, можливо, було у радянську епо-
ху). В. Шекспір став єдиним англійським автором сонетів, весь доробок якого з’явився 
в українській літературі у декількох варіантах, що належать до різних шкіл поетичного 
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перекладу. Всіх інших англійських авторів перекладали досить вибірково, хоча у їхній 
творчості англійський сонет також існував і розвивався. Отже творчість цих поетів (не 
тільки В. Шекспіра) відіграє свою роль у спробах визначити місце жанру англійського 
сонету в українській літературі.

Друга значуща проблема стає логічним продовженням першої. Вона полягає у над-
мірній концентрації уваги дослідників на шекспіровому, а не на англійському сонеті. 
Існує цілий ряд статей, дисертаційних досліджень, присвячених українським перекла-
дам сонетів В. Шекспіра, включаючи ті, в який йдеться про кризу українського шек-
спірознавства. До творчості інших англійських авторів сонетів науковці звертатися не 
вважають за потрібне. Саме про кризу у даній сфері слід насправді вести мову.  Це дає 
повне право стверджувати, що англійський сонет залишається в українській літературі 
темою невивченою, дослідженою однобічно і не повністю, адже жоден з дослідників не 
робив спроб однозначно сформулювати  місце, що його займає шекспірівський сонет (як 
частина сонету англійського) в українській літературі і культурі. 

Таким чином, нестача предмету дослідження тягне за собою неувагу дослідників 
до тієї незначної за обсягом частини україномовного англійського сонету, представле-
ної іменами Е. Спенсера, В. Вордсворта, Дж. Кітса, Дж. Донна та ін., провокуючи до 
подальшого вивчення лише центральної (ядерної) фігури, якою став В. Шекспір. Про-
те забувати про цей, нехай майже непомітний, доробок українських перекладачів також 
не слід. Потрібно знайти підхід, який, можливо, дозволить визначити місце цих творів 
(на ряду з шекспіровими поезіями) в українській літературі і, тим самим, зініціює увагу 
українських перекладачів і науковців до творчості інших англійських авторів саме у ра-
курсі перекладознавчої компаративістики.
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(Київ, Україна)

ФунКЦіонаЛЬнЕ навантажЕннЯ діаЛЕКтиЗмів у тЕКСтах 
Ю.андруховича ЯК джЕрЕЛо ПЕрЕКЛадаЦЬКих трудноЩів 

(на матеріалі перекладів «Рекреацій», «Московіади»  
та «Перверзії» англійською та польською мовами)

Стаття присвячена вивченню функцій територіальних діалектизмів із текстів 
Ю.Андруховича у перекладознавчому аспекті. Використання діалектних одиниць у 
першотворах розглядається як один із методів реалізації естетичних і світоглядних 
настанов письменника-постмодерніста, що повинна знайти належне відображення у 
текстах перекладів. 

Ключові слова: діалектизми, переклад, текст-задоволення, постмодерністський 
світогляд, естетичні настанови.

Статья посвящена изучению функций территориальных диалектизмов из текстов 
Ю.Андруховича в переводоведческом аспекте. Использование диалектных единиц в ори-
гиналах рассматривается как одна из метод реализации эстетических и мировоззрен-
ческих установок писателя-постмодерниста, которая должна найти надлежащее 
отображение в текстах переводов. 

Ключевые слова: диалектизмы, перевод, текст-удовольствие, постмодернистское 
мировоззрение, эстетические установки.

The article studies the functions of the regional dialect words in Yuri Andruchovych’s texts 
from the point of view of translation studies. The use of dialect units in the originals is seen as 
©  Нечипоренко М.Ю., 2011
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one of the methods of conveying the aesthetic ideas and ideological views of the postmodern 
writer that must be properly reflected in translations. 

Key words: dialect words, translation, the text of pleasure, postmodernist ideology, 
aesthetic ideas. 

Питання відтворення територіальних діалектизмів у перекладах творів художньої 
літератури не належить до кола малодосліджених. У своїх працях поруч із багатьма ін-
шими вченими його торкалися такі провідні філологи як В.С.Виноградов, С.Влахов та 
С.Флорін, В.Н. Комісаров, А.Попович, А.В. Федоров. Дотеперішній внесок науковців в 
історію розробки цієї проблематики масштабний і вагомий, проте з огляду на періодичну 
зміну літературних парадигм не можна твердити, що питання вичерпане. Письменники 
безперервно шукають важелів естетичного впливу на своїх читачів, задіюючи у цьому 
пошуку ті чи інші ресурси рідної мови у згоді із власним авторським задумом та тенден-
ціями сучасної їм літературної епохи. Поряд з архітектонікою у красному письменстві 
відповідно до канону доби постійно змінюється набір мобілізовуваних сегментів сти-
лістично забарвленої лексики. У різні періоди активуються ті з них, які найвідповідні-
шим чином здатні відбити у літературі конкретний історичний і культурний час із його 
специфічними обставинами. Певна річ, різні письменники використовують стилістично 
марковану лексику у неоднакових пропорціях до стилістично нейтральної. Інтенсивність 
вживання стилістично забарвленої лексики варіюється від письменника до письменника 
залежно від його бачення концепції власного тексту. Утім, своєрідність емоційної дії, яку 
ця лексика здатна вчинити на читача, визначається передусім не частотністю її включен-
ня у тканину літературного твору, а функціями, котрі вона виконує. Маркована лексика 
може служити авторському задуму у різний спосіб, тому, аби слушно оцінити відтворен-
ня її у перекладі, потрібно спочатку встановити функції цієї лексики у тексті оригіналу. 

Мета цієї розвідки – на прикладі особливостей відтворення діалектних одиниць 
показати, що принципи аналізу перекладів художніх текстів повинні трансформува-
тися відповідно до зміни літературних парадигм. Осягнути визначену мету допоможе 
розв’язання конкретного завдання. За суттю своєю завдання це – типове, адже поля-
гає воно у здійсненні чергової спроби з’ясування можливостей відображення у пере-
кладі територіальних діалектизмів. Матеріал дослідження, яким виступає низка текстів 
Ю.Андруховича та їхні англомовні переклади, однак, дозволяє побачити проблему у 
ширшій перспективі. 

Цілком очевидно, що автори, котрі походять з одного географічного регіону, час-
то використовують одиниці тих самих місцевих діалектів. Так, скажімо, якщо порів-
няти територіальні діалектизми, якими перемежовують свої тексти галичани І.Франко 
і Ю.Андрухович, знайдемо у обох письменників елементи бойківських і гуцульських 
говірок. Служать ці елементи, проте, реалізації різних естетичних настанов. Не зупиня-
тимемося тут на функціонуванні діалектизмів у творах Франка; це тема достатньо дослі-
джена, також і у перекладознавчому плані. Звернемося натомість до розгляду говіркових 
елементів у текстах Андруховича, перед тим коротко пояснивши, з якої ще причини, крім 
спільності територіального походження, постатям Франка і Андруховича логічно опини-
тися у цій розвідці поряд. У часи Франка великою мірою саме завдяки його діяльності 
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на літературній ниві входить у мову красного письменства велика кількість діалектизмів. 
Невдовзі після Франка настає тривалий період досить жорсткої орієнтації на літературну 
норму, і лише у 90-ті роки минулого століття відбувається масове повернення діалектних 
одиниць до творчих лабораторій українських письменників. Неодноразово дослідника-
ми сучасної вітчизняної літератури зазначалося, що «начебто «між іншим» це покоління 
здійснило різкий поворот в одному з лінгвістичних усвідомлень – у понятті літературної 
норми. Тоді, коли за прогнозами заангажованої лінгвістики, діалекти мали б почати по-
мирати, в літературі відбувається зворотне… [1: 163]». Чільник «революційного» по-
коління дев’ятдесятників, Андрухович, реабілітує діалектизми по багатьох десятиліттях 
літературних «утисків». 

Діалектизми у текстах Андруховича багаторазово зустрічаються в авторському мов-
ленні. На нашу думку, діалектні вкраплення в авторських партіях творів Андруховича 
слід трактувати як такі, що з одного боку є для письменника природними, бо це слова і 
вирази, а також способи і контексти їхнього вжитку, розповсюджені у тій частині Укра-
їни, де він мешкає, а, отже, під владою чарів живої мови якої так чи інакше опиняється. 
З іншого ж боку, досконале знання автором мови літературної вказує на те, що поява 
діалектизів у його творах не стихійна, а зважена чи принаймні усвідомлена, тобто є його 
цільовою стилістичною настановою. В Андруховичевому есе «Місто-Корабель» є таке 
речення: «Вершина невидимого нині вододільного хребта знаходиться за кілька сотень 
метрів від головного залізничного вокзалу, чи, як варто казати тут, у Львові, двірця [2: 
25]». Своєрідність атмосфери міста (не лише мовної, про що йтиметься далі у тексті есе) 
автор відображає, вдаючись до створення контрасту – переходячи від мови літератур-
ної до діалектного її варіанту. Якщо проаналізувати деякі інші твердження письменника 
відносно Галичини, проявляється глибший смисл цього речення. «Галичина для мене є 
якимось таким шматком цього світу, – хай цей світ швидше уявний – без якого не можна. 
Бо він означив для тебе певні координати. Вони достатньо вільні, ти в них рухаєшся, але 
без них ти втрачаєш будь-яку ідентичність [3: 30]», – каже Андрухович своєму співроз-
мовникові, іншому українському письменнику, Тарасові Прохаську в «Іншому форматі». 
«З перспективи Полісся Галичина не просто жалюгідна, – вона постмодерністська. Але 
я маю інакшу перспективу. Точніше, не маю її, бо перебуваю тут, усередині, це моя те-
риторія, це мій підозрюваний і зневажуваний світ, фортечні мури навколо нього давно 
повалено, рови засипано історичним хламом і культурним сміттям, якоюсь битою порце-
ляною, чорною гаварецькою керамікою, гуцульськими кахлями, моя лінія оборони — це 
я сам, але в мене немає іншого виходу, як тільки боронити цей шматок, цей клапоть, 
ці клапті, що розлазяться навсібіч [4: 123]», – каже Андрухович  у своєму есе «Час і 
місце або Моя остання територія». Каже живий Андрухович, а не постмодерністська 
авторська маска. Боронити Галичину через оборону власної ідентичності, у тому числі і 
мовної – ось його настанова. Незважаючи на свої подекуди навіть досить-таки критичні 
висловлювання відносно Галичини, Андрухович не хоче бути просто українським пись-
менником – він хоче бути галицьким українським письменником, надміру не випинаючи 
цього, але і не забуваючи продемонструвати. 

Однак, коли говоримо про свідоме вживання автором діалектизмів, не забуваймо про 
найістотніше. Андрухович – постмодерніст. А тому діалектизми, разом з розмаїттям ін-
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ших мовних засобів, які він використовує, служать єдиній меті – досягнення пункту, в 
якому «виникає розцяцькований, візерунчастий текст [5: 466]», коли «ми неначе переван-
тажені мовним багатством… Подібний текст – це ставка на нескінченний бенкет, мить, 
коли мовне задоволення починає задихатися від власного надміру і виливається насо-
лодою [5: 466]». Андрухович створює багаторівневі тексти-задоволення, у яких кожен 
дібраний письменником елемент має своє місце і вагу у системі стилістичних хитроспле-
тінь і у свій особливий спосіб додає тілам текстів еротичності, принадності для читача. 
«Слово може стати еротичним [таким, що, за Р. Бартом, веде до задоволення/насолоди 
– примітка наша]…, якщо воно виявляється неочікувано соковитим саме завдяки своїй 
новизні [5: 496]». Такими, гадаємо, можна вважати, зокрема, перевідкриті Андрухови-
чем діалектизми. Осудливе твердження літературної критики красного письменства ра-
дянських часів: «Словникові рідкісності зваблюють тих майстрів, що прагнуть досягти 
стилістичної оригінальності понад усе інше [6: 232]» у  постструктуралістській рефрак-
ції набуває нового, відповідного сучасній культурній епосі, звучання. 

У текстах Андруховича знаходимо все розмаїття діалектизмів: фонетичні, морфо-
логічні, лексичні та синтаксичні. Аналіз першотворів та їх англомовних і польських пе-
рекладів показує, що більшість діалектизмів (> 90%), використаних автором, не були 
відображені у перекладах за допомогою жодних стилістично маркованих одиниць, тобто 
були нейтралізовані. У поодиноких випадках лексичні діалектизми відтворювалися за 
допомогою розмовної лексики: гутірка [7: 44; 8: 267] – chit-chat [9: 42; 10: 211], їдло [7: 
50; 11: 59] – żarcie [12: 33; 13], дідо [7: 83; 14: 60] – granddad [9: 85; 10: 571]. Серед варі-
антів відображення морфологічних діалектизмів необхідно виділити цікаву ідею одного 
із польських перекладачів, а саме відтворення діалектної форми дієслова у третій особи 
однини свідче [15: 37] за допомогою неправильного написання у перекладі нормативної 
форми дієслова у тій самій особі і числі: światczy [16: 39] замість świadczy. Той самий 
хід, але цього разу як дистантну компенсацію, використовує перекладач, працюючи з 
іншим реченням оригіналу, де наявний морфологічний діалектизм: про відхилення від 
літературної норми лексеми щоби [15: 57; 17: 33] він сигналізує орфографічною помил-
кою у слові przybywszy, пишучи його як przybiwszy [16: 64], що автоматично перетворює 
речення на таке, що містить семантичну похибку (przybywszy – прибувши, приставши : 
przybiwszy – прибивши), а отже, поза всяким сумнівом, звертає на себе увагу читача по-
рушенням семантичного зв’язку між складниками речення. 

У текстах Андруховича діалектизми у мовленні героїв приблизно у 1.5 рази частотні-
ші, ніж в авторському мовленні. У більшості випадків вони характеризують героїв як лю-
дей, що походять з певного географічного регіону, яскравими прикладами чого можуть 
бути мовні практики доктора Попеля та повії Марти із «Рекреацій». Але не завжди діа-
лектизми малюють фігури персонажів лише у локальному аспекті. Від тексту до тексту 
автор використовує діалектизми по-різному. 

У «Московіаді» діалектизми зустрічаються не лише у «природному середовищі» – 
мовленні галичанина Отто фон Ф., головного героя, але й у мовній практиці персонажа 
на ім’я Арнольд Горобець, постать якого у тексті окреслюється як «український південь, 
русскоязычное население». Чому письменник саме мовленнєву партію Горобця, людини 
з російськомовного півдня України, перемежовує діалектизмами? Чи не з тієї ж самої 



435

причини, що і вибирає для нього прізвище Горобець, а не Воробей? Здається, у такий 
спосіб автор сумно підморгує у бік ситуації з українською мовою в Україні. Прізвище і 
мовна практика героя (вельми пристойна українська мова, він навіть використовує літера-
турну спонукальну форму «ходімо [18: 25]» замість поширеної просторічно-суржикової 
«пішли») різко контрастують із характеристикою «український південь, русскоязычное 
население». Діалектизми ще більше загострюють цей дисонанс. Це ніби певне фантас-
магоричне протиставлення того, що є насправді, і того, як, на думку автора, принаймні, 
усе мало б бути: у позатекстовій реальності такий письменник був би, звісно російсько-
мовним, а Андрухович робить його не просто грамотним українськомовним, але ще й 
носієм одного з українських діалектів, тобто особою, для якої українська мова з усіма її 
барвами – природна, рідна стихія. У такий спосіб через канву тексту проступає позиція 
письменника-громадянина. Мовна особистість Горобця є яскравою ілюстрацією того, 
що як і літературний постмодернізм країн Центральної і Східної Європи, український 
літературний постмодернізм «так асимілюється в постколоніальній культурі…, що стає 
заідеологізованим – риса, загалом, постмодернізмові не притаманна [19: 46]». Функці-
єю територіального діалекту у цьому випадку є «функція ідеологічна, або символічна, 
що виконується у тих випадках, коли автор надає образу і мовленню героя особливих 
«ідеологічних» рис, що відповідають особливій «ідеологічній» (філософській) настанові 
автора [20: 19]». Тут діалектизми вже не тільки додають своєрідності авторському стилю, 
але й виступають провідником соціальних поглядів письменника, що робить питання 
відображення їхнього функціонального навантаження у текстах перекладів у невикрив-
леному вигляді ще доконечнішим і складнішим. 

Ще один герой «Московіади», у мовній практиці якого наявні діалектизми, – кадебіст 
«Сашко». З приводу мови між «Сашком» та Отто на початку їхньої першої зустрічі від-
бувається розмова, яку доречно буде тут коротко процитувати:

– …До речі, як вам моя українська? 
– Бажає гіршого, – зауважив ти. – Надто правильна, і це відразу робить очевидною 

вашу професію…
– Десять років у цій засраній Москві, а рідної мови не забув – похвалився «Сашко». – 

Очолюю в нашому комітеті первинний осередок товариства української мови… [18: 95]
Вдруге Отто зустрічає «Сашка» після того, як останнього, за його словами, розжа-

лували. Оповідаючи про сумну для нього подію, «Сашко» промовляє фразу: «…я, курва 
мама, теж українець! І трохи випив собі [18: 131]» – і після цього поворотного пункту 
в історії, хай навіть трохи саркастичної, та все ж самоідентифікації героя, його мовлен-
ня змінюється з «надто правильного» мовлення працівника радянської спецслужби на 
менш літературне, із великою кількістю вульгаризмів, вкрапленнями русизмів і також 
діалектизмів. Наведемо лише один приклад: «– Нє, але файно [8: 1526] ти з тим теле-
фоном приколов – знову забулькав через хвилину [18: 131] [курсивом виділено діалек-
тизми, фонетичний та лексичний – примітка наша])». У англомовному перекладі маємо: 
«“No, you really did a fine job with the phone!” he started bubbling again in a minute [21]», у 
польському – “No, ale z tym telefonem to niezły numer wyciąłeś – zabulgotał po chwili [22: 
186]”. Мовна практика «Сашка», людини, що розмовляла з Отто зі зверхністю того, за 
ким стоїть вельми владна структура,  докорінно змінюється, коли він втрачає своє місце 
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у потужній організації. Після розжалування мовлення співробітника КДБ стає далеким 
від підкреслено-літературного, що означає, що з його владним становищем покінчено. 
Тут знову доречно говорити про Андруховича-постмодерніста, який ототожнює чіткі 
рамки літературної мови з іншими офіційними і цензурованими явищами, чужими для 
постмодерністського світогляду. Тому, аби відбити стильову орієнтованість письменни-
ка, у перекладі важливо зберегти алегоричний дисонанс між правильним, літературним 
мовленням «Сашка» на початку і тим, віддаленим від норми, за рахунок, зокрема, діа-
лектизмів, яке чуємо у тексті пізніше. 

Ще в інакший спосіб функціонують діалектизми у «Перверзії». Крім мовленнєвих 
партій автора і головного героя, Стаха Перфецького, вони нерідко зустрічаються у мов-
ленні Ади Цитрини, до якої має почуття протагоніст, що, очевидно, є знаком психологіч-
ного і емоційного зв’язку між персонажами. У поєднанні з іншими відхиленнями від лі-
тературної норми діалектизми маніфестують також недосконале володіння українською 
мовою, як усною, так і писемною, низки другорядних героїв. Варто зазначити у зв’язку 
з цим, що хоча дія роману відбувається переважно в Італії, за рахунок вкраплень оди-
ниць інших європейських мов, зокрема, англійської, німецької, італійської, складається 
враження, що всі герої розмовляють українською, тому діалектизми у їхньому мовленні 
сприймаються виключно як відхилення від літературної норми мови оригіналу. 

Авторитетні філологи неодноразово заявляли, що «діалект однієї мови не може бути 
ні на матеріальному, ні на звуковому рівні виражальним еквівалентом діалекту іншої 
мови [23: 121]», що за визначенням унеможливлює адекватність відтворення терито-
ріальних діалектизмів тексту мовою оригіналу діалектними одиницями цільової мови. 
Оскільки ж «конкретні діалекти надто тісно пов’язані з певним краєм [24: 68]», у процесі 
перекладу, який би шлях розв’язання проблеми не обрав перекладач,  неминучі втра-
ти соціолокальної інформації. На думку теоретиків перекладу, ці втрати, втім, частково 
можна відшкодувати «за допомогою просторіччя, вказівкою на те, що еквівалент, так 
само як і відповідний йому діалектизм оригіналу, відірваний від літературної норми [25: 
68]». Як ми простежили у попередній частині розвідки, перекладачі текстів Андруховича 
вельми рідко вдавалися до відтворення діалектизмів за рахунок функціональних відпо-
відників. Лише у кількох випадках вони звернулися до просторічної лексики. Переважна 
ж частина діалектизмів оригіналу у перекладах нейтралізована. Утім, навіть якби стало-
ся так, що перекладачі відтворили діалектизми просторічними одиницями, їхні версії ви-
явилися б перенасиченими елементами розмовного стилю, адже у текстах Андруховича  
певний відсоток складають також і вони, і їх кількість у перекладі за рахунок долучення 
функціональних відповідників діалектизмів, надмірно зросла б. Головна проблема, од-
нак, полягає не у збереженні чи не збереженні пропорцій, а у тому, що у текстах пере-
кладів за таких обставин не реалізуються основні функції, які виконували діалектизми у 
доробку Андруховича, через що:

1) мовлення героїв втрачає локальний колорит;
2) письменник позбавляється частини можливостей у художній спосіб висловити 

свою громадянську позицію;
3) руйнується опозиція між літературною та неунормованою мовою, у якій але-

горичним чином втілюються особливості світогляду Андруховича як письменника-
постмодерніста;
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4) нівелюється самоусвідомлення Андруховича як не просто українського, а галиць-
кого українського письменника;

5) текст-задоволення втрачає частину своєї принадності для читача за рахунок зни-
ження рівня насиченості різними видами маркованої лексики. 

Результати дослідження підводять нас до висновку, що аби отримати адекватні із 
погляду відтворення діалектизмів художні тексти, перекладачам необхідно перш за все 
встановити функції, які діалектні одиниці виконують у першотворах, а потім визначити, 
за рахунок яких мовних засобів ці функції можуть бути реалізовані у цільових текстах, 
і здійснити всі необхідні для цього перекладацькі операції. На прикладі підходу поль-
ського перекладача до відтворення окремих морфологічних діалектизмів «Перверзії» 
видно, що простір для пошуків новаторських рішень у царині перекладу необмежений. 
Перспективними дослідженнями, які випливають із цієї розвідки, є такі, що полягати-
муть у вивченні у перекладознавчому аспекті функцій інших видів маркованої лексики 
із текстів Андруховича, а чи його колег по перу із грона українських або зарубіжних 
письменників-постмодерністів. 
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мЕтодоЛогічні аСПЕКти КуЛЬтуроЛогічного диСКурСу

Культурологічні аспекти формування методичних підходів у викладанні світової лі-
тератури як у загальноосвітній школі, так і у вищому навчальному закладі, сприяють 
вирішенню багатьох теоретичних та методологічних проблем. Взаємозбагачуються лі-
тературознавство та методика викладання літератури; розширюються перспективи 
вивчення поетики художнього твору, поглиблюється зв’язок між сприйманням твору, 
його інтерпретацією, аналізом та самостійною діяльністю учнів та студентів. Зре-
штою формується новий тип стосунків між викладачем і студентом, між учителем 
та учнем.

Ключові слова: освітній простір, навчально-виховний діалог, культурологічний дис-
курс, методологічні підходи, особистісно зорієнтоване навчання, методичні принципи.

Культурологические аспекты формирования методических подходов в преподавании 
мировой литературы как в общеобразовательной школе, так и в высшем учебном за-
ведении, способствуют решению многих теоретических и методологических проблем. 
Взаимообогащаются литературоведение и методика преподавания литературы, рас-
ширяются перспективы изучения поэтики художественного произведения, углубляется 
связь между восприятием произведения, его интерпретацией, анализом и самостоя-
тельной деятельностью учеников и студентов. Формируется новый тип взаимоотно-
шений между преподавателем и студентом, между учителем и учеником.

Ключевые слова: образовательное пространство, учебно-воспитательный диалог, 
культурологический дискурс, методологические подходы, личностно  ориентированное 
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Culturological aspects of the world literature teaching methods formation in secondary 
school, as well as in higher education establishment, contribute to the solution of numerous 
theoretical and methodological problems. Literary criticism and literature teaching methodol-
ogy are mutually enriched; the literary work study prospects are expanding; the connections 
between the perception of a literary work, its interpretation, analysis and students’ individual 
work is deepening. Finally, the new type of teacher-and-student relationship is formed.

Key words: educational space, educational dialogue, culturological discourse, methodo-
logical approaches, learner-centered teaching, methodical principles.
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Надзвичайно важлива особливість визначає суть освітнього простору – до нього 
причетні всі: незалежно від віку, статі, національності, сфери професійної діяльності, 
перспективного погляду на власне майбутнє та майбутнє своїх близьких чи зовсім незна-
йомих. Кожен із нас є тим, що знає та відчуває, про що мріє і в чому розчаровується, за 
що вболіває і що волів би залишити поза своїми спогадами. Видається, що спілкування 
за посередництва художньої літератури має особливу місію – відкрити кожному всесвіт 
почуттів, переживань і настроїв, повести уяву шляхами історичних драм і людських тра-
гедій, вкарбувати знаки  співпереживання та поваги один до одного. Саме фахова компе-
тентність учителя чи викладача літератури повинна стати засобом плекання особистості, 
різцем, що має шліфувати найкращі людські чесноти й усувати найменші вади.

Поза сумнівом, що місце літератури одне з найважливіших у матерії гуманітарно-
го знання, а методики викладання літератури – у просторі сучасної методології науки, 
пізнання, формування інтелектуальної здатності особистості. Активне дискутування 
проблем змісту літературної освіти, новітніх форм її реалізації, аспектів формування 
практичного інструментарію вчителя чи викладача засвідчує, що відбувається перефор-
матування психолого-педагогічного контексту викладання літератури. Фахова концепція 
літературної освіти, підготована 2010 року, особливо акцентувала на культурологічних 
чинниках вивчення літератури, на потребі універсалізувати знання учня (позаяк стосу-
валася передусім шкільного вивчення цього предмету), розширити коло його читацької 
компетентності, максимально мотивувати його інтелектуальний, пізнавально-етичний 
потенціал. Таким чином, чітке бачення результату учіння як процесу конкретизує мето-
дологічні підходи, сприяє систематизації методичних аспектів викладання літератури.    

Знання психологічних закономірностей навчання, його дидактичних основ та мето-
дичних принципів забезпечує фахову досконалість педагога, допомагає йому не лише 
усвідомити, але й практично втілити переконання Плутарха про те, що «розум дитини 
– не посудина, яку треба заповнити, а смолоскип, який треба запалити».  Світова літера-
тура посідає особливе місце в освітньо-виховному просторі загалом, у розмаїтті навчаль-
них дисциплін, зокрема. Вже на рівні середнього шкільного віку учні загальноосвітньої 
школи мають змогу прилучитися до унікальної духовної скарбниці, до кращих надбань 
людського досвіду, його інтелектуальних, моральних, етичних відкриттів. Читання ху-
дожнього тексту формує спосіб світосприймання; спроби аналітичного опрацювання 
спонукають до активізації критичного, самостійного, творчого мислення; рефлексії над 
прочитаним, інтерпретація смислу сприяють розвиткові умінь та навичок ефективної ко-
мунікації. 

Методологія викладання літератури передусім «виростає» із глибин основної на-
уки, науки, що визначає пріоритети світосприймання, світовідчуття та світорозуміння 
– філософії. Як «любов до мудрості», як основа усіх наук в їх новочасному форматі, 
саме філософія є безпосередньою передумовою формування методологічних засад ви-
кладання світової літератури. Численні праці Е.Канта, Ф.Шлейєрмахера, Й.-Г.Фіхте,  
Г.-В.-Ф.Гегеля, А.Шопенгауера, Ф.Ніцше, Вольтера, К.А.Гельвеція, Ж.-Ж.Руссо, 
О.Конта, Дж.С.Мілля, Г.Спенсера, С.К’єркегора, Г.Сковороди засвідчують важливість та 
актуальність проблем передавання та примноження знання, втілюють цікаві ідеї щодо 
освіти і виховання, формування особистості, визначення її місця в житті.  
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Водночас важливо розуміти та сприймати як факт об’єктивну залежність методич-
них пошуків, напрацювання новітніх методик викладання літератури від певної обме-
женості вихідного інструментарію, базових засад у рецептивно-інтерпретаційному полі 
освітнього процесу. Влучним та важливим видається зауваження стосовно того, що «уся 
література, написана досі англійською мовою, складається з комбінацій лише 26 букв 
[українською мовою – лише 33 букв і т.д.]; усі картини, намальовані досі – це поєднан-
ня лише 3 основних кольорів; уся музика, створена людством, складається з комбінацій  
лише 12 нот; усі відомі арифметичні вирази містять лише 10 символів; усі надзвичайно 
складні обчислення цифровий комп’ютер виконує на засадах поєднання лише двох ком-
понентів» [1: 202]. Таким чином аргументовано підводиться підсумок: «коли ми говори-
мо про щось нове, то насправді маємо на увазі оригінальне, нове поєднання елементів, 
що вже існували до цього» [1: 202]. Культурологічний дискурс методики викладання 
світової літератури у загальноосвітньому та вищому навчальних закладах – це саме той 
підхід, що забезпечує максимально результативний смислотворчий та особистісно зо-
рієнтований процес етико-естетичної комунікації. 

Складність та багатоплановість світової літератури як феномену мистецтва позна-
чається на формуванні методологічних засад і методично-практичних підходів до її ре-
презентації як у загальноосвітній, та і у вищій школах. Активне впровадження курсу 
світової літератури в систему середньої освіти, що розпочалося з 1992 року, засвідчи-
ло важливість цього предмету для цілісної та гармонійної підготовки молодої людини. 
Шлях змістового та методичного оформлення шкільного курсу «Зарубіжна література» 
виявив чимало проблем психолого-педагогічного, методичного, інтерпретаційного, гер-
меневтичного планів. Водночас науковцям, авторам навчальних програм, підручників, 
посібників, робочих зошитів, укладачам різноманітних допоміжних матеріалів вдалося 
максимально сконцентрувати найбільш показові тексти світової літературної класики, 
розташувати їх згідно із віковими особливостями та можливостями читачів, запропону-
вати певну систему літературознавчої підготовки учнів. 

Процес становлення змісту і форми навчальної дисципліни виявив низку проблем, 
пов’язаних із підготовкою вчителя та викладача літератури. Ефективність фахової під-
готовки зумовлюється як бажанням педагога трансформувати власні знання та уміння в 
особистісний досвід учня або студента, так і вмінням практично зреалізувати відпрацьо-
вану систему форм, засобів та прийомів оптимальної організації навчально-пізнавальної 
діяльності. Для вибору оптимальних методичних систем варто враховувати певні зако-
номірності організації навально-виховного процесу в школі та Університеті: «Слід роз-
різняти школу та Університет. Школи покликані виховати і навчити всіх доручених їм 
вихованців. Університет не має такого обов’язку. Сенсом університетської освіти є те, 
що її обирають люди, які володіють незвичайною духовною силою й відповідним інстру-
ментарієм. Але фактично до Університету приходить пересічна маса людей, які можуть 
здобути потрібні їм знання, відвідуючи вищу школу. Отже, духовний відбір переносить-
ся в Університет» [2: 123–124]. Культурологічні аспекти вивчення літератури відкрива-
ють перед учителем значні можливості для встановлення особливої атмосфери – співп-
раці, співпереживання і співтворення нової естетичної реальності. Завдяки правильній 
організації уроку (а далі системи уроків) психологічна константа «треба» гармонійно 
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трансформується у «хочу» і «можу». Поступово формується навик безконфліктної ко-
мунікації, адже вправляння в артикуляції пізнаних, осмислених та емоційно пережитих 
особистих проблем розвиває не лише естетичну культуру учня, але і його психологічну 
адаптивність та компетентність. Тому актуальними завданнями формування методики 
викладання світової літератури у дискурсі культурології, на нашу думку, є:  окреслення 
засад формування методології викладання світової літератури в контексті загальноос-
вітнього та фахово спрямованого навчального процесу; з’ясування провідних тенденцій 
історії становлення та розвитку методики викладання світової літератури; визначення 
особливостей педагогічної діяльності філолога в мікросередовищі загальноосвітньої та 
вищої школи; формування уявлення про специфіку світової літератури як естетично-ін-
телектуального феномену та особливого предмету вивчення й дослідження; визначен-
ня особливостей сприймання й розуміння художнього тексту в різних вікових групах 
та зумовлених ними форм і прийомів роботи з твором; засвоєння основних підходів до 
організації навчально-пізнавальної діяльності в середній школі та вищому навчальному 
закладі; формування умінь та навичок проведення кваліфікованого літературознавчого 
аналізу відповідно до вимог нормативних документів; розвиток осмисленого бажання та 
фахового уміння передати учням чи студентам власне знання про літературу, особистісне 
її сприймання, розуміння, оцінку; відпрацювання навичок толерантної комунікації, спря-
мованої на створенні атмосфери співтворчості та порозуміння в контексті опрацювання 
літературного твору.

Особлива відповідальність за окреслення культурологічного формату викладання 
світової літератури покладена на Університет (класичний чи педагогічний). Слід пого-
дитися із висновком В. Гумбольдта: «Позаяк сам інтелектуальний чин людства врожаїть 
лише на грунті співпраці, для всіх стає очевидною загальна, первісна сила, проміння 
якої несуть вибрані. Щоправда, не тому, що один привносить те, чого бракує іншому, 
а тому, що успіх одного додає іншому завзяття» [3: 25]. Мотивація до вивчення світо-
вої літератури в Університеті значно вища порівняно з мотивацією шкільного навчання. 
Бачення фахової перспективи, розуміння важливості ґрунтовного філологічного знання, 
потреба осмислити закономірності психолого-педагогічних явищ і процесів – чимало 
принципово значущих чинників творять контекст освітньо-виховного діалогу викладача 
і студента. При цьому мотиваційна активність другого учасника цього діалогу зростає 
пропорційно із моральною, фаховою, особистісною досконалістю першого. Спілкування 
в контексті передавання – здобування знань максимально персоналізується, адже «соці-
альним завданням Університету, як і раніше, є розвиток у студентів критичного творчого 
мислення, особистої ініціативності, здатності і стремління до самоосвіти, тобто таких 
навичків та вмінь, які допоможуть їм гідно виконувати свою соціальну роль і знаходити 
способи реалізації в цьому мінливому світі» [4: 12].

Кожна навчальна дисципліна, надто та, що має безпосередній стосунок до форму-
вання свідомості та самостійного творчого мислення, розвитку інтелекту й становлення 
духовного потенціалу особистості, починається із осмислення загальних засад, ключо-
вих принципів, вихідних понять та категорій. Методика викладання літератури відпо-
відальна за Книгу (за її життя в історичній перспективі, за збереження її неповторності 
й значущості), за особистість в її унікальності, за неперервність культурного поступу, за 
гармонійне входження традицій в сучасне й майбутнє.
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Три сторіччя тому Ісаак Ньютон написав: «самому собі я видавався тільки хлопчи-
ком, що бавиться на морському березі, час від часу знаходячи то краще відшліфованого 
камінчика, то мушлю, гарнішу від інших, тимчасом як величезний океан істини лежав 
переді мною геть незвіданий» [5: 17]. Невичерпний океан літератури приховує у сво-
їх глибинах справжні скарби, перлини тисячолітнього досвіду людства чекають щоразу 
нових поціновувачів, тих, кому відкриється краса і мудрість слова. Успішне викладання 
світової літератури на засадах культурології можливе за гармонійного поєднання трьох 
концептуальних вимог: знання літератури у цілісному комплексі авторів, текстів, істо-
ричних чинників, теоретичних постулатів тощо; потреба передати своє знання іншим; 
набір певних навиків організувати свій контакт з іншими з метою передати власне зна-
ння.

На думку Л.Мірошниченко, специфіка предмету світова література полягає у тому, 
що «як навчальний предмет є, з одного боку, системою планомірного тематичного впли-
ву на духовність учня під керівництвом учителя, а з другого – складовою синтетичної 
гуманітарної освіти. Вона створює можливість реальної взаємодоповнюваності дис-
циплін у процесі навчання. Тому теорія методики викладання світової літератури у на-
вчальному закладі повинна спиратися на головні закони розвитку мистецтва загалом, 
літератури та педагогічного процесу зокрема, дослідження яких неможливо здійснити 
без визначення й обґрунтування основ наук, що виконують роль підвалин цих дисци-
плін, тобто – методології» [6: 8]. Методика викладання світової літератури у системі 
формування та реалізації власне предметної культурологічно зорієнтованої методології 
зумовлюється подвійною природою самого об’єкта вивчення. Як цілісний, системоут-
ворювальний процес методика викладання літератури спирається на: 1) головні закони 
розвитку мистецтва загалом; 2) головні закони розвитку літератури; 3) головні закони 
розвитку педагогічного процесу. Осмислення триєдиної методологічної бази забезпечує 
цій дисципліні розуміння її завдань в контексті культурологічних засад, критичне за-
своєння попереднього науково-методичного досвіду, перспективне бачення форм та при-
йомів її практичного застосування. Виправданість нового підходу до викладання світової 
літератури визначається тим, що методологія викладання літератури має у своїй основі 
певний підхід до тлумачення мистецтва як феномена культури. Саме  засадниче розумін-
ня суті й специфіки літератури у матерії мистецтва розвиває науково-понятійний апарат 
методології її викладання. 

Невипадково ключовим твердженням одного із лауреатів Нобелівської премії 
Й.Бродського було таке: «Я гадаю, що потенційного володаря наших доль варто було б 
запитати передусім не про те, яким він уявляє собі курс іноземної політики, а про те, як 
він ставиться до Стендаля, Діккенса, Достоєвського. Хоча б уже через те, що насущним 
хлібом літератури є сама людська розмаїтість та безчинство, вона, література, є надійною 
протиотрутою від усіляких – відомих і майбутніх – спроб тотального, масового підходу 
до вирішення проблем людського існування» [6: 16]. Показовим свідченням цього стало 
ХХ століття – новий етап формування методологічних засад викладання літератури як 
окремої навчальної дисципліни та як складової гуманітарного знання загалом, період 
активного переосмислення канону попередніх систем освіти, здобутків класиків педаго-
гіки, дидактики. Помітним є розвиток двох основних напрямів педагогічної думки: педа-



444

гогічного традиціоналізму (Є.Дюркгейм, В.Дільтей, П.Ноторп, Б.Рассел, М.Макміллан, 
С.Айзекс, Р.Зайдель) та реформаторської (передусім експериментальної) педагогіки 
(А.Лай, Е.Мейман, А.Біне, О.Декролі, П.Бове, Е.Клапаред, Е.Торндайк, У.Кілпатрік). На 
першому плані зацікавлення кожного із напрямів – дослідження дитячої психології, що 
мала визначити всі параметри освіти і виховання. 

Методологія викладання світової літератури останньої чверті ХХ – початку ХХІ 
ст. спирається на провідні тенденції формування та становлення нового типу освіти – 
комп’ютерного. Аудіовізуалізація мистецтва, стандартизація мислення через залежність 
потенційного читача від стереотипних ситуацій, що самі собою вирішуються, намагання 
уникнути відповідальності за особисту помилку чи неправильний вибір рішення – ці 
та багато інших чинників зумовлюють роздвоєння свідомості адресата методології ви-
кладання літератури. Книга дедалі активніше витісняється на маргінеси інтелектуаль-
но-естетичного простору. Суспільство починає відчувати негативні наслідки тотальної 
комп’ютеризації не лише освітнього процесу, але й життєвого континууму сучасного 
учня, студента. Започатковані в останніх роках у різних країнах програми заохочення 
до читання («Уся Польща читає дітям», «Чехія читає дітям», «Прочитай дитині казку» в 
Україні), численні ярмаркові та виставкові заходи, зустрічі з відомими, успішними людь-
ми, які завдячують своїми досягненнями книзі – лише частина великого процесу повер-
нення до читання. 

В такому контексті зростає культурологічний потенціал літературної освіти, її спро-
можність психологічно адаптувати читача до соціального середовища, розвинути навик 
гармонійної комунікації. Як уважає В.Гумбольдт, «школа легко і певно може досягти 
своєї мети, для цього їй варто лише зосередитися на гармонійному розвиткові кожні-
сінького таланту своїх вихованців; обмеживши кількість дисциплін, якнайповніше пле-
кати його нахили; так закласти усі знання у його вдачу, щоб розумова праця та пізнання 
принаджували його не лише під тиском зовнішніх обставин, а завдяки притаманній їм 
прецизійності, гармонії та красі» [3: 29]. Введення культурологічних засад у методику 
формування та розвитку мовленнєвої компетентності учня чи студента стає особливим 
завданням для вчителя й викладача літератури. Комунікативна своєрідність літератури 
виявляється передусім у потребі та можливості сприяти розвиткові мовленнєвої куль-
тури, формуванню та вдосконаленню навичок висловлювати власну думку, вмінню ре-
алізовувати її в усній та письмовій формах. Розвиток зв’язного мовлення при вивченні 
світової літератури мотивує, організовує і коригує власне процес формування критич-
ного мислення, творчого підходу до прочитаного (почутого, побаченого). Сократівська 
традиція евристичної бесіди не втрачає своєї актуальності, адже тільки безпосереднє 
спілкування може створити необхідні передумови для розвитку гармонійної особистості.

Проблеми розвитку мовлення були і залишаються предметом пильного зацікавлен-
ня науковців багатьох дисциплін, сьогодні активно включені у філософсько-психологіч-
ний та науково-методичний контекст. Монографічні дослідження присвячені аспектам 
мовленнєвої діяльності на різних етапах становлення особистості. Серед підходів до 
мовлення як специфічної діяльності учня та вчителя, спрямованої на досягнення певної 
навчально-розвивальної та виховної мети, слід виокремити ключові, ті, що супроводжу-
ють процес викладання світової літератури: досягнення психолінгвістики (теорії мов-
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леннєвої діяльності); напрацювання лінгводидактики (теорії вивчення мови); здобутки 
методики викладання літератури, яка зорієнтована на потенціал художньої літератури, 
літературознавства, риторики.

Для відпрацювання системи розвитку зв’язного мовлення на уроках світової літе-
ратури потрібно зважати на психолінгвістичну модель породження мовленнєвих актів 
(А.Леонтьєв): етап мотивації висловлювання – етап задуму – етап здійснення задуму 
(реалізація плану) – зіставлення реалізації задуму із самим задумом. Особливість цієї 
моделі полягає в орієнтації на комунікативне середовище, на практичну сферу засто-
сування мовлення. Лінгводидактичний підхід спрямовує діяльність учителя та учнів на 
формування умінь і навичок усвідомлено та цілеспрямовано будувати висловлювання, 
застосовуючи при цьому знання мовних норм і правил, використовуючи стилістичні при-
йоми. Для досягнення мовно-мовленнєвої досконалості важливо використовувати рольо-
ві ігри, розвивати артистичні здібності учнів, формувати навички художньої критики та 
естетичного аналізу твору, залучати учнів до герменевтичних та інтерпретаційних вправ.

Культурологічний формат розвитку мовлення під час вивчення світової літератури 
традиційно базується на основних принципах діяльнісного підходу до навчання, розви-
тку та виховання особистості [див.: 7: 320]: взаємодія морального виховання, інтелекту-
ального, художньо-естетичного та мовленнєвого розвитку школярів у процесі осягнен-
ня літератури; органічний взаємозв’язок роботи з розвитку зв’язного мовлення з усіма 
компонентами занять з літератури, що забезпечується як вдосконаленням мовленнєвої 
діяльності учнів, так і поглибленим сприйманням літературного матеріалу; різноманіт-
ність методичних форм і прийомів, які стимулюють творчу мовленнєву діяльність учнів 
на матеріалі занять з літератури; дотримання наступності у змісті й різновидах мовлен-
нєвої діяльності учнів; практичне спрямування роботи з розвитку зв’язного мовлення, 
наближення її до повсякденних комунікативних ситуацій; системний характер роботи з 
удосконалення мовленнєвої діяльності учнів; урахування міжпредметних зв’язків світо-
вої та національної літератури, мови, історії та інших дисциплін у процесі організації 
мовленнєвої діяльності учнів. На рівні академічного вивчення світової літератури мето-
дична палітра ускладнюється, позаяк репрезентований значно вищий рівень мовленнєвої 
компетентності студентів,  яскраво виявляється особистісний характер креативного по-
тенціалу. Тому продовження роботи над розвитком мовлення в параметрах культуроло-
гічного вивчення світової літератури мусить ґрунтуватися на основних принципах, що 
традиційно закладені в основу навчальних програм: антропологічному (центром освіт-
ньої системи є особистість учня та студента, її повноцінний та всебічний розвиток та 
самореалізація), репрезентативному (здобутки літератури від давнини до сьогодення 
демонструються на кращих художніх зразках, на своєрідності національної літератури 
і особливостях творчої манери письменника); синтезі аксіологічного, естетичного та 
культурологічного підходів до вивчення літератури; збалансованості вимог до сучасної 
літературознавчої освіти й доступності творів для сприймання їх учнями та студентами.

Культурологічні аспекти формування методичних підходів у викладанні світової лі-
тератури як у загальноосвітній школі, так і у вищому навчальному закладі сприяють 
вирішенню значного кола загальних теоретичних та методологічних проблем. Зокрема, 
активне залучення читача до розуміння та сприймання літератури як фрагменту цілісно-
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го культурно-історичного середовища забезпечить можливість згармонізувати проблему 
читання, сприймання художньої літератури як мистецтва слова, формуючи свідомість 
активного, зацікавленого читача, його духовний світ, естетичний смак, етичний канон у 
світовідчутті та світопереживанні. Культурологічний підхід збагачує літературознавство 
та методику викладання літератури; розширює перспективи вивчення поетики художньо-
го твору на заняттях літератури, поглиблює зв’язок між сприйманням твору, його інтер-
претацією, аналізом та самостійною діяльністю учнів та студентів; сприяє формуванню 
нового типу стосунків між викладачем і студентом, між учителем та учнем, вихованню 
творчих начал особистості. З погляду практичної доцільності завдяки культурологічному 
підходу відбувається активний пошук і моделювання нових структур навчальних занять.

За переконанням Х. Ортеги-і-Гассета, «кожен історичний витвір, науковий чи по-
літичний – це вислід певного духу чи модусу людського розуму […] Одне покоління, 
випромінюючи свій дух, творить ідеї, цінності тощо. Той, хто збирається наслідувати 
ці витвори, мусить зачекати, поки їх буде завершено, тобто поки попереднє покоління 
закінчить свою працю й наслідувач засвоїть їхні принципи тоді, коли сили попередників 
почнуть слабнути, а інше, нове покоління торуватиме вже свою реформу, засновуючи 
товариство якогось нового духу»  [8: 71]. Очевидно, така ж доля культурологічного під-
ходу до вивчення світової літератури: очікувана перспективність та методична результа-
тивність стануть довершеними лише у процесі творчої апробації, у модусі формування 
компетентного читача.  
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(Львів, Україна)

ЗначЕннЯ СоЦіоКуЛЬтурного КомПонЕнту дЛЯ
ФормуваннЯ та роЗвитКу інШомовної Фахової ЛЕКСичної 

КомПЕтЕнЦії у КурСантів внЗ мвС уКраїни

Система спеціально укладених вправ, які містять соціокультурний компонент, 
сприяє формуванню та розвитку іншомовної фахової лексичної компетенції курсантів.

Ключові слова: соціокультурний компонент, лексична компетенція, фахова лексич-
на компетенція, соціокультурна компетенція.

Система специально разработанных упражнений, которые содержат социокуль-
турный компонент, способствует формированию и развитию иноязычной профессио-
нальной компетенции курсантов.

Ключевые слова: социокультурный компонент, лексическая компетенция, профес-
сиональная лексическая компетенция, социокультурная компетенция.

The system of the specially designed exercises that contain a socio-cultural component 
contributes to the formation and development of the foreign language professional competence 
of cadets.

Key words: socio-cultural component, lexical competence, professional lexical competence, 
socio-cultural competence.

Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з головних завдань сучас-
ної державної політики в галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою націо-
нальної безпеки держави, умовою реалізації прав громадян на освіту. Якість освіти – це 
та її характеристика, яка повідомляє про здатність освіти сприяти чи навіть забезпечува-
ти успішну життєдіяльність суспільства (особистості). Якість освіти є загальновизнаним 
пріоритетом змін у системі сучасної освіти. Сьогодні якість освіти означає новий зміст 
освіти, насамперед, те, що студенти здобувають компетентності, необхідні для професій-
ної роботи і повсякденного життя в умовах інформаційного суспільства [1: 33, 61]. Роз-
глядаючи взаємозв’язок між змінами в суспільстві та освітою необхідно якомога повніше 
враховувати суб’єктивний досвід того, кого виховують, – його діяльність і її вплив на 
свідомість – в широкому історичному значенні. Проблеми освіти нерозривно пов’язані 
з людинознавством, з розумінням ролі особистості в соціальних процесах. Освіта як 
могутній фактор культури повинна бути спрямована на все повнішу реалізацію потен-
ційних здібностей особистості. Серед основних цілей, напрямків розвитку та завдань 
у галузі освіти держава повинна забезпечити виховання особистості, яка усвідомлює 
свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується 
в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки; виховання шанобливого ставлення 
до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів і 
національних меншин, які проживають в Україні; виховання людини демократичного 
©  Зеленська О.П., 2011



448

світогляду, яка з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спіл-
кування народів світу. Стратегічним завданням державної освітньої політики є погли-
блення міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, 
педагогів і студентів у проектах міжнародних організацій та співтовариств [2: 8-9, 25]. 
Розширення контактів з іншими народами вимагає формування високої культури між-
національного спілкування, в основі якої повинні лежати такі гуманістичні принципи як:
Ø повага індивіда гарантується його повагою до інших людей; 
Ø розв’язання конфліктів відбувається на основі збереження гідності суперника; 
Ø толерантність і дотримання вимог культури плюралізму думок; 
Ø людина – основа, початок і кінець суспільства [3: 79]. 
У цьому плані велику роль відіграє навчання іноземної мови як засобу спілкування, 

що робить можливим безпосередній доступ студентів і курсантів до культури інших на-
родів, сприяє їх освіті та всебічному розвитку, підвищує якість підготовки їх діяльності 
в різних сферах життя – виробничій, культурній, освітній тощо [4: 58]. Володіння іно-
земною мовою повинно розглядатися не як бажаний, а як обов’язковий елемент професійної 
культури спеціаліста з вищою освітою. Іноземна мова, перш за все,  збагачує і виховує 
людину, розвиває її мислення і пам’ять, робить її розум гострішим і, що є дуже важли-
вим, вчить працювати самостійно, бо опанувати іноземною мовою можна лише само-
стійно: мові навчаються, основна мета навчання іноземної мови досягається, перш за 
все, як результат особистих зусиль того, хто навчається. У даний час іноземна мова все 
більше розглядається як інтегрована дисципліна, яка вносить суттєвий вклад у формування 
професійно значимих навичок тих, хто навчається, в розкриття їх творчого потенціалу, під-
вищення культури спілкування. Мова забезпечує спільне буття людей, а «буття, яке можна 
зрозуміти, називається мовою» [5: 14].

У Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти зазначається, що кожна особа 
налагоджує стосунки з різними взаємопроникаючими соціальними групами, що визна-
чає особистість. В рамках міжкультурного підходу саме це є головною метою навчання 
мови: сприяти розвитку цілісної особистості того, хто вивчає мову, та його самоусвідом-
лення шляхом збагачення досвіду, розуміння відмінностей між іншими мовами та куль-
турами. Рада Європи прагне покращити якість спілкування між європейцями з різною 
мовою та культурним підґрунтям. Адже поліпшення спілкування полегшує мобільність 
та більш прямі контакти, що, в свою чергу, веде до кращого розуміння і до тіснішої 
співпраці. Соціокультурна ситуація, яка склалася на початку ХХІ ст., диктує необхідність 
того, щоб людина побачила культуру в єдності її різноманітності і могла сприйняти все 
краще, що може дати загальнолюдська, етнонаціональна, регіональна тощо культура. В 
цих умовах зростає роль інституту освіти. Освіта покликана залучати кожну людину до 
системи цінностей, яка формується, допомогти їй з’єднатися  з культурою, її минулим 
та сьогоденням, відчути зв’язок з ментальністю народу, з усім людством, а також по-
бачити тенденції розвитку майбутнього суспільства. Реформа освіти в Україні включає як 
один із своїх основних компонентів – реформу мовної освіти, реформу навчання іноземних 
мов і методику їх навчання. Серед основних вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти особливе значення має теза про подальшу інтенсифікацію процесів вивчення 
та викладання мов у країнах-членах Ради Європи в інтересах зростання мобільності, більш 
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ефективного міжнародного спілкування та одночасного дотримання поваги до особистості 
і культурних відмінностей, кращого доступу до інформації, більш інтенсивної особистісної 
взаємодії, що покращує робочі стосунки і поглиблює взаємне розуміння [6: vii, 1, 5].

У своїй роботі ми хотіли б зупинитися на деяких аспектах  формування та розви-
тку в курсантів ВНЗ МВС України фахової лексичної компетенції  із соціокультурним 
компонентом.

Хоча проблемами соціокультурної компетенції, міжкультурних зв’язків, полікуль-
турності, діалогу культур тощо, які пов’язані із навчанням іноземних мов, займаються 
науковці, методисти, викладачі, наприклад, Г.Д. Томахін,   Є.М. Верещагін, В.Г. Косто-
маров, С.Г. Тер-Мінасова, Ю.І. Пассов, Л.М. Жирнова, Л.П. Рудакова, Ю.М. Барабаш,  
С.Ю. Ніколаєва, Н.В. Саєнко, Л.А. Чередниченко, І.М. Кушнір, О.В. Андрієнко, Роберт 
Ладо, М. Бірам, С.М. Мусійчук, Ж. Зарат, B. Axford, F. Luke, L. Damen, R. Spack та інші, 
проте вони все ще є недостатньо вивченими і потребують свого подальшого досліджен-
ня, зокрема аспект, зазначений у меті нашої роботи.   

Спочатку зупинимося на визначеннях понять «компетентність», «компетенція», 
«лексична компетенція», «фахова лексична компетенція» та «соціокультурний компо-
нент». Компетентнісно орієнтований (компетентнісний) підхід вважається ключовою 
інноваційною ідеєю сучасної освіти. Компетентність – це орієнтація освіти на «вихід» 
(“output”), який не може бути зведений лише до набору елементарних знань, умінь і на-
вичок, а передбачає також якості або характеристики особистості, її соціальний досвід, 
основні види діяльності студента чи курсанта, що дозволяють йому опановувати соціаль-
ний досвід, отримувати навички життя і практичної діяльності в сучасному суспільстві, а 
також  цілі освіти. Компетентність – синонім понять «поінформованість», «обізнаність», 
«досвідченість», «авторитетність». Латинське слово competens означає підходящий, від-
повідний, узгоджений, а competentia – узгодженість частин, сумірність, симетрія [7: 
71]. Слово «компетенція» походить від латинського competo і означає добиватися; від-
повідаю, підхожу. Отже, компетенція – це знання та досвід в тій чи іншій галузі. Лек-
сична компетенція – знання і здатність використовувати мовний словниковий запас, 
який складається з лексичних і граматичних елементів. Під фаховою лексичною компе-
тенцією розуміємо знання і здатність використовувати  запас фахової лексики (у нашому 
випадку, словник, пов’язаний з юриспруденцією та правоохоронною діяльністю). Соціо-
культурна компетенція відповідає за успішність комунікації в міжкультурному аспекті. 
Поняття соціокультурної компетенції характеризує певний рівень володіння культурно-
історичними та лінгвокраїнознавчими знаннями, які дозволяють досягти повноцінного 
спілкування іноземною мовою. Соціокультурний компонент  або соціокультурні зна-
ння – знання про суспільство і культуру спільноти або спільнот країни, мова якої ви-
вчається, що є одним із аспектів знань про світ. Відбувається навчання мови як частини 
іншомовної культури. Характерні риси певного  суспільства та його культури можуть 
бути пов’язані, наприклад, з такими чинниками як:
ü повсякденне життя (їжа, поведінка за столом, публічні свята, робочий час, до-

звілля тощо);
ü умови життя (рівні життя, житлові умови, організація соціального захисту тощо);
ü міжособистісні стосунки (сімейні стосунки, відносини між поколіннями, стосунки 
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між громадою та поліцією, офіційними органами, у тому числі й судами, прокуратурою, 
органом судових виконавців тощо, стосунки між політичними організаціями тощо);
ü цінності, ідеали, норми поведінки (суспільно-професійні групи, майно, регіональ-

на культура, охорона, традиції та соціальні зміни, історія, зарубіжні країни, мистецтво, 
релігія тощо);
ü мова тіла (фізичні рухи, дії);
ü соціальні правила поведінки (пунктуальність, подарунки, одяг, правила і табу в по-

ведінці та бесіді тощо);
ü ритуальна поведінка в таких сферах, як релігійна практика і ритуали, народження, 

одруження, смерть, поведінка публіки і глядача на виставах та церемоніях, урочистості, 
фестивалі, танці тощо [8: 102-103].

Важливим фактором у формуванні та розвитку соціокультурної компетенції є також 
професійна спеціалізація курсантів. Вивчення характерних особливостей навчально-піз-
навальної діяльності курсантів спеціальності «Правоохоронна діяльність» чи «Право-
знавство» дозволяє виявити  певні засоби формування в них активного і творчого під-
ходу до навчання іноземної мови, який задовольняє ефективне вирішення практичних, 
загальноосвітніх, розвиваючих завдань, серед яких основним є вивчення мовних оди-
ниць, що стосуються особливостей культури народу, мова якого вивчається, та серед-
овища його існування. 

Таким чином, соціокультурні знання складаються з країнознавчих знань (знання про 
історію, географію, економіку, державний устрій, особливості побуту, традиції та звичаї 
країни)  і  лінгвокраїнознавчих знань (сформованість у курсантів чи студентів цілісної 
системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати 
з мовною одиницею ту ж інформацію, що й носії мови, і досягати у такий спосіб повно-
цінної інформації) [9: 7-8.]. Формування іншомовної лексичної компетенції неможливе 
без урахування соціокультурного фактора, оскільки знання слів недостатнє для воло-
діння мовою як засобом спілкування. Формування лексичної компетенції є доцільним 
з урахуванням соціокультурних реалій мови, що вивчається, рідної мови, власного до-
свіду студентів, адже всі тонкощі та вся глибина проблем міжмовної та міжкультурної 
комунікації стають особливо явними при зіставленні іноземних мов з рідною та чужої 
культури з рідною [10: 204].

Програма з іноземної мови для ВНЗ МВС України передбачає володіння курсанта-
ми іноземною мовою на професійному рівні, тобто  вироблення в них навичок і вмінь 
усного і письмового комунікативного спілкування іноземною мовою (читання літерату-
ри з спеціальності; усні і письмові повідомлення, що стосуються оперативно-розшукової 
діяльності органів внутрішніх справ у сферах економіки і суспільного життя, судових 
органів, адвокатури, прокуратури тощо; участь у наукових конференціях, семінарах, на-
радах з питань юриспруденції та розслідуваннях по лінії Інтерполу тощо; співробітни-
цтво із закордонними навчальними закладами, судовими і правоохоронними органами, 
прокуратурою, адвокатурою з метою обміну досвідом з питань судочинства, боротьби із 
злочинністю, організації навчального процесу та науково-дослідної роботи тощо). Для 
практичного втілення цієї мети використовуються оригінальні автентичні матеріали, що 
містять інформацію, яка стосується юриспруденції, судової системи, правоохоронної 



451

діяльності в інших країнах. Тобто, соціокультурний компонент, соціокультурні знання 
містяться практично в усіх навчально-методичних матеріалах, які використовуються 
для роботи з курсантами. Проектування профільно орієнтованого курсу іноземної мови 
– складний процес, в якому безпосередньо бере участь викладач, оскільки такий курс 
спрямований на задоволення потреб студентів не просто визначеного профілю, а най-
частіше – дуже вузької спеціалізації. Вважається, що такий курс повинен складатися 
з двох етапів: на першому етапі курсанти працюють із матеріалами загальнонаукового 
характеру, які охоплюють різноманітні галузі наукового знання як невід’ємної частини 
загальнолюдської культури, створюючи той самий фундамент, на якому пізніше, на дру-
гому етапі, кожен викладач іноземної мови зможе розробити конкретний вузькоспеціа-
лізований курс для конкретної категорії майбутніх фахівців [11: 339]. На наш погляд, ця 
думка є цілком слушною, і вона практично реалізувалася, коли курсанти вивчали мову на 
протязі 2-3 років. Зараз, коли на курс дисципліни «Іноземна мова» відводиться лише 72 
години, важко реалізувати обидва етапи професійно спрямованого навчання, що містить 
соціокультурний компонент у повному обсязі. Тому важливо продумати всі прийоми, 
методи і засоби навчання, які можна було б використати в цьому відношенні для досяг-
нення такої мети.

Завдання полягає, зокрема в тому, яким чином розробити систему вправ, зміст яких 
би відображав соціокультурну інформацію та які б сприяли не тільки засвоєнню словни-
ка фахової лексики, не тільки засвоєнню країнознавчих знань, але й засвоєнню правил, 
моделей мовленнєвої та немовленнєвої поведінки, спілкування, прийнятих у тій чи іншій 
культурі.

Наведемо приклади кількох вправ для формування фахової лексичної компетенції 
з соціокультурним компонентом до теми Prosecution Role and Standards: Cadets will be 
able to explain the qualifications, selection and responsibilities of a prosecutor in the United 
States.

          Task 1. Choose the best answer.
(public defenders, law schools, prosecutors, etc.)
1. Three professionals in the American criminal justice system – … , defense counsel and 

judges – will be lawyers.
2. The lawyer-professionals all will be graduates of … .
3. Legal services for the indigent come from several sources – legal aid, assigned counsel, 

and … . Etc.
          Task 2. Use the proper part of speech.
1. In America the authority … is divided among various state and federal officials.
     a) prosecutor; b) prosecution; c) to prosecute; d) prosecuting.
2. The criminal judicial process in the United States has many … .
     a) to participate; b) participant; c) participating; d) participation. Etc.
           Task 3.  
     a) Express your confidence in …
1) that all three professionals in the criminal justice system – prosecutors, defense counsel 

and judges – all are concerned with the judicial process and the interpretation of law. Etc.
     b) Express your position as to …
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1) the fact that in America state officials are responsible for prosecutions under state law 
and the federal officials for prosecutions under federal law. Etc.

     c) Express your doubt as to …
1) the quantity of courses in law school that a typical law school graduate takes when he/

she enters a new field and educates himself/herself. Etc.
     d) Express your assurance as to …
1) the fact that each of the participants in the criminal judicial system in the United States 

has a specific role in the criminal court process, without which given phases in the judicial 
system would not be fully possible. Etc.

      Task 4.
One word in each sentence is not correct. Cross out the word and write the correct answer 

above it.               
1. A defendant is a government attorney who instigates the prosecution of an accused and 

represents the state at trail.  
2. Prosecutors are the government trial lawyers, and as such, argue to prove innocence 

beyond a reasonable doubt.  Etc.
Таким чином, використання фахових матеріалів, які містять соціокультурний компо-

нент, з метою формування та розвитку лексичної компетенції дає можливість курсантам 
не лише засвоїти фахову лексику, але й ознайомитися з культурно-побутовими особли-
востями, нормами комунікативної поведінки тощо в країнах, мова яких вивчається. У 
цьому плані значну роль відіграє система спеціально укладених вправ, які спрямовані на 
досягнення вказаної мети.
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ПЕдагогічна діЯЛЬніСтЬ ЗаСновниКів 
"СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОПИСАННЯ МЕСТНОСТЕЙ И ПЛЕМЕН 

КАВКАЗА» у КавКаЗЬКому рЕгіоні

У статті йдеться про плідну діяльність двох українців у галузі освіти і про мало-
досліджений життєпис кавказьких регіонів. 

Ключові слова: мудрість, культурно-наукова скарбниця, циркуляр, педагогічний, 
виховне навчання.

В статье идет речь о плодотворной деятельности двух украинцев в области про-
свещения и о малоисследованной биографии кавказских регионов.

Ключевые слова: мудрость, культурно-научная сокровищница, циркуляр, педаго-
гический, воспитательное обучение. 

The article speeks about the productive activity of two Ukrainians in the educational 
sphere and less investigated way of life in Caucasus. 

Key words: wisdom, cultural educational treasury, decree, pedagogical, educational 
training.

Для написання статті послужили архівні матеріали, публікації в азербайджанській 
та грузинській періодиці початку XX ст., „Сборнике для описання местностей и племен 
Кавказа», а також галицькій пресі того часу. Зв’язки України з Азербайджаном сягають 
сивої давнини, і пальма першості на цьому грунті належить Нізамі Гянджеві, який 
щиро відгукнувся на пісню роксоланів у своїх поемах «Сім красунь», «Іскандер-наме», 
„Похід русів на Бардаа» та низці рубаї.
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Широкому читацькому загалу як в Азербайджані, так і в Україні відомо про плід-
ну працю в Бакинському університеті двоюрідних братів -М.Гулака та О.Навроцького, 
які відбували покарання на Кавказі за участь в Кирило-Мефодіївському товаристві і, 
живучи серед тубільного населення, абсолютно вільно опанували грузинською, азер-
байджанською та іншими мовами , що дало їм змогу зробити посильний внесок у куль-
турно-наукову скарбницю цього регіону.

На жаль, мало кому відомо про плідні наукові здобутки на користь багатьох народів 
Кавказу талановитих українських орієнталістів - Кирила Яновського та Льва Лопатин-
ського, життєпис яких малодосліджений, а зацікавлення ними останнім часом тільки 
розпускає крона. 

Проблема міжнаціональних взаємин України й Азербайджану закорінена в сиву 
давнину, в епоху Середньовіччя. Це явище документально занотовано в численних до-
кументах, пам’ятках старовини, зокрема в усній народній творчості. У фольклорис-
тичній праці „Вступні читання до історії арабських приповістей, оповідань і казок», 
яку А.Кримський на початку 900-х років подав до одного зі львівських видавництв ( з 
невідомих причин вона не побачила світу), висловлюється чимало цінних думок про 
фольклдор взагалі та арабську народну творчість зокрема. У першій главі цієї праці, що 
згодом у доповненому та переробленому вигляді була вміщена у „Исследовании о 1001 
ночи» Еструпа, вчений висловлює таку думку:»Усна словесність кожного народу надто 
далеко не вся оригінальна, а більшою мірою є надбанням міжнародним , інтернаціо-
нальним : один народ запозичує у другого, той - у свого сусіда, той - знову у найдаль-
шого сусіда і т.д. Всякий фольклор, чи є він український, російський, слов’янський 
і взагалі будь-який  європейський і азіатський , має найрізноманітніше походження» 
[1, с.ХІ ]. Цю думку А.Кримського підтверджує зібраний нам фольклорний матеріал 
(ураїнський, перський, азербайджанський, російський).Наприклад, азербайджанці ви-
словлюють свою мудрість переважно в прислів’ях: слово, наче птах, народжується з 
крилами; розмова без приказки, як м’ясо без солі; прислів’я в розмові, як мед у глечи-
ку; слово б’є дальше, ніж рушниця; лови слово за голову: за хвоста не впіймаєш; язик 
ранить болючіше, ніж гострі зуби.

Скупі наукові джерела засвідчують, що народився Лев Григорович 18 січня 1842 
року напередодні Водохреща в містечку Долина теперішньої Івано-Франківської об-
ласті у сім’ї священика з міцними українськими традиціями без найменших національ-
них обмежень. Тут з пошанівком ставились до польських, єврейських, мусульманських 
культурно-релігійних традицій, керуючись принципом аверроїзму:»Розум усіх людей 
єдиний», як засвідчують його спогади, цієї спільності усіх людей планети він дошуку-
вав у етнографічних надбаннях численних народів, серед яких мав щастя проживати, 
та їхніх лінгвістичних нашаруваннях. Захоплювався майбутній орієнталіст й археологі-
єю. Навчаючись у Празькому університеті, а згодом – у Львівськім, Лев Лопатинський 
проймається науковими здобутками молодого на той час Вікентія Хвойки, чеха за по-
ходженням, який довів, що шари Трипільської культури охоплювали величезну терито-
рію аж до Кавказу. І,мабуть, цей факт наштовхнув згодом Лопатинського податися за 
науковими пошуками на береги Кури. Закінчивши у 1864 році Львівський університет, 
юнак видає ‘»Народний календар на 1865 рік», перекладає рідною мовою повість чесь-
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кого письменника П.Хохолоушека «Косове поле», пише власні оповідання та наукові 
розвідки. Працюючи згодом у Київській гімназії, він особисто знайомиться з Вікенті-
єм Хвойкою, який, знаючи його уподобання, порадив поїхати до Уфи та П’ятигорська 
з метою поглиблення лінгвістичних знань, де написав наукові праці «Суфікси росій-
ської мови. Вплив кавказьких мов на їх утворення» (1902 р.), «3амітки про особли-
вості нальчицького говору»(1904 р.), «Дещо про кумиків та про їхню мову»(1905 
р.), «Заметки о народе адьіге вообще и кабардинцах в частности»,»Кабардинские 
предания, сказання и сказки, записанньїе по-русски», «Обьяснительньїй словарь к 
кабардинским текстам», «Заметки о кяхском наречии адьігского язьіка»,»Краткая 
кабардинская грамматика»,»3аметки о кумьікских песнях»,»Кое-что о кумьїках и 
об их язьіке», «Заметка к армянско-татским текстам»,»Еврейско-арамейские тексты 
с обьяснительным словарем»,»Нападение натухайцев на укрепление Борохогупч и  
Куркоикале»,»Некролог Николая Ивановича Гулака»,скомпонував «Російсько-кабар-
динський словник»(1890 р.), низку підручників з латинської мови тощо. Львівська пе-
ріодика XIX століття пильно стежила за професійним ростом своїх земляків навіть за 
межами батьківського краю. 1 І наприклад у газеті «Слово» за 1867 рік натрапляємо 
на таку замітку:»Із Седлеця ( на Підляхії) доносять до нас, що земляк наш п. Анатолій 
Семенович, один з колишніх стипендіатів Московського університету, там же обійняв 
місце професора латинської мови у вищій гімназії. Латину в нижчій гімназії викладає 
наш земляк п.Лев Лопатинський, а грецьку мову у всій гімназії-п.В.Думанський, теж 
із Галичини. 

Законовчителем при речовій гімназії поставлено пр.Макарія Гойнацького, свяще-
ника Перемишльської єпархії [1,1867,78]. Початкуючому науковцю, який досліджу-
ватиме спадщину Льва Лопатинського, важливо знати, що він майже одночасно з 
К.Яновським видавав «Сборник материалов для описання местностей и племен Кав-
каза» і підписувався псевдонімом «Галичанин», зокрема під статтями та замітками про 
літературну творчість кавказьких етносів, у тому числі про азербайджанські народні 
епічні поеми, твори Нізамі, Фізулі, Відаді, Вагіфа. Всебічно вивчивши спрямування 
та засоби поетичного творення поеми Великого Азербайджанця «Іскандер-наме», Лев 
Лопатинський писав: «Такого колориту та згустку думок, як натрапив я в поемі Нізамі, 
достеменно не зустрінете в жодного великого поета-мислителя цивілізованої Європи. 
Так міг висловитись тільки посланець Абсолюта на цю грішну землю. Це єднання Землі 
і Космосу, скомбіноване вищим Розумом, це Пророк, подарований вибраному народо-
ві, народові високого інтелекту, особливої зовнішньої краси, рішучому у виборі свого 
майбутнього, що не терпить будь-якої кривди й насилля. У цього народу - райдужні 
перспективи. Читаючи неземне творіння Нізамі, я чітко бачив перед собою мужніх 
і вродливих витязів, мирних у часи супокою і розлючених, наче тигри, у поєдинку з 
ворогом» [2 : 36].

За діяльністю свого земляка пильно стежили на його батьківщині, листувалися з 
ним. Кілька епістол важливого наукового значення збереглося від доктора богослов’я 
та медицини Володимира Терлецького, нащадка одного з ініціаторів Берестейської 
унії. Ці листи, як справедливо свідчив Л. Лопатинський, додавали  йому снаги й енергії 
у збереженні любові до рідної землі. В одній із статей, надрукованих у газеті «Слово» 
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25 січня 1885 року, молодий орієнталіст наголошує, що через чверть століття, відколи 
з’явився у Львові вельмишановний священик, молодь закарбувала у своїх серцях гли-
боку любов та повагу до нього. 

Народившись на Далекому Сході, де його батько відбував покарання за «зраду» 
віри, він тягнувся до рідної землі, звідавши примхи Синього моря й купелі Йордана, 
терпке повітря Синаю. Важко сказати, хто на кого з них мав більший вплив, але східні 
орієнтири Терлецького, почерпнуті на Святій Землі, певно, не пропали безслідно, як 
і спілкування із закоханим у Схід подолянином Тимком Падурою. У статті «Старому 
другу» Л.Лопатинський наводить цікаві факти, що мають вагоме значення не тільки 
для історії українсько-азербайджанських культурних взаємин, а й виключно для укра-
їнської літератури й релігії, оскільки син вигнанця, опинившись в Україні, вів акивну 
пропаганду за повернення до батьківської віри.»Через рік,- читаємо у статті,-я зустрів 
тебе у мирній житниці того ж самого Добромиля, який зробився тепер безславною здо-
биччю єзуїтів. 

Через пару років ти послідував захопленню серця, і покритим сивиною старцем 
«лобизав» рідну землю Волині та історичну основу матері руських міст - Києва. І 
саме тут ми побачились після недовгої розлуки під покровом золотоверхої Михайлів-
ської обителі. Пам’ятним було для мене літо 1871 року. Відвідавши Київ, невтомний 
борець за Червону Русь, нині займаючи почесне місце у Вільно, Я.Головацький і ми 
утрьох у супроводі молодого студента-карпатороса спустились по Дніпру-Славуті до 
М.Максимовича, славного представника Придніпрової Руси, який дивився на Русь не 
з Москворіцької висоти Івана Великого, не з запорізької Савор-могили, але з обширної 
точки зору єдиної руської землі. Згодом доля занесла мене на Урал, а ти прийняв за-
прошення стати слугою вівтаря в Сан-Донато, неподалік ФлоренціГ’[1,1888, 9]. Після 
тривалого перебування у степах Зауралля Лопатинський певний час працює помічни-
ком попечителя Кавказького учбового округу в Тифлісі від Липського університету, ви-
даючи одночасно низку навчальних посібників, словник черкеської мови, за що вчена 
рада Липського університету присудила йому почесне звання доктора філософії. Про 
цей факт, до речі, сповістив львівський «Галичанин» у 1896 році:»Диплом почесного 
доктора філософії отримав наш земляк Лев Григ. Лопатинський, помічник попечителя 
кавказького учбового округу в Тифлісі від університету в Липську. Громадянин Ло-
патинський здобув собі широку славу студіями над кавказькими мовами, особливо ж 
укладенням граматики та словника черкеської мови, за що саме Липський університет 
нагородив його дипломом почесного доктора філософії[5,1896, 181]. А 1902 року цей 
же часопис повідомив про вихід у світ під орудою Л.Лопатинського цінного етногра-
фічного «Сборника материалов для описання местностей и племен Кавказа»[3,1902, 
30]. У «Замітці про сон Пресвятої Богородиці» Лев Лопатинський здійснює глибоке 
дослідження мови, народної освіти та науки Азербайджану з найдавніших часів. Він 
дійшов висновку, як і пізніше А.Кримський, що азербайджанська мова дуже давньо-
го походження і бере свої початки від тюркської спільноти, сформувавшись на грунті 
огузьких та кипчацьких діалектів. Зазнавши значних впливів арабської, перської та 
іберійсько-кавказьких мов, ця мова зберегла яскраво виражені тюркські риси, дистан-
ціювавши, однак, від інших споріднених з нею. Бурхливу еволюцію цієї мовної спіль-
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ноти вчений простежує за творчістю відомих письменників — Фізулі, Насімі, Вагіфа, 
Хатаї. Він зауважує:»Азербайджанська евфоніка ніскільки не поступається милозвуч-
ності мови фарсі. Вона еластична, співуча, облагороджує слух, наче трелі солов’я. 

Нею можна , зокрема в піснях, передавати найпотаємніші порухи душі, глибокі. 
Естетичні переживання, сум і радість, родинне і сімейне благополуччя. Я закоханий у 
цей народ і, живучи серед нього, відчуваю себе його сином. Тут я знайшов свою другу 
батьківщину, якій віддав сповна душу і серце»[4,1919, 3, 69].

Людині, якій недоступне розуміння глибинної дружби між, здавалося б, різними 
за рівнем культури та віросповіданням народами, таке визнання може скидатись на 
віровідступництво, чи принаймні - зраду. Але воно значно глибше, бо закодовано на 
генетичному рівні й не підвладне ніякому аналізові. З цього приводу варто звернутися 
до вельми промовистого факту нашого сьогодення. 

Львівський науковець Ярема Полотнюк, син відомої письменниці Ірини Вільде, 
українець від народження, християнин за віросповіданням, пересвідчившись у числен-
них погрішностях батьківської віри, добровільно прийняв мусульманство, посвятивши 
у нього і своїх дітей, чого, на щастя, не забороняла дружина-християнка. 

Яскравий натяк на подібну ситуацію зустрічаємо і в листі Л.Лопатинського до свя-
щеника В.Терлецького. « В похилому віці,-йдеться там,- ти знайшов безтурботне при-
становище біля бурхливих хвиль Чорного моря, в столиці руського Півдня, в багато-
людній Одесі, а я опинився біля підніжжя білосніжного Ельбруса, у місцях, оспіваних 
Лєрмонтовим і Пушкіним. Душа прагне поклонитися твоїй срібній голові, кинутись у 
твої старечі обійми, однак, хто спроможний заглянути в агсапа йііига ? Живи ще довгі 
роки, багатостраждальний і спостережливий старче, збагачений досвідом довголітньо-
го життя у західному Вавілоні та класичному Римі, залишаючись провідною зорею для 
розхитаних умів Черворої Руси»[1,1885,9]. Підсумовуючи, зауважимо, що найбільшої 
слави зажив Л.Лопатинський як журналіст і видавець «Сборника материалов для опи-
сання местностей и племен Кавказа» тридцятьма випусками.

На рівні літературному першу основу під килим дружби народів, як відомо, заклав 
Нізамі Гянджеві, який на історичних реаліях та власних спостереженнях описав у сво-
їх безсмертних епопеях „Іскандер-наме», „Сім красунь», „Похід русів апроти Бардаа» 
героїчні риси та відвагу русинів-українців, вродливих українських дівчат без паранжі 
на обличчях, талант та здібність майстрів-теслярів, що ручним способом творили ди-
во-байдарки тощо.

По інший бік цих взаємин пломеніють постаті Миколи Гулака та Олександра На-
вроцького, що без примусу після каторжного заслання залишилися на Кавказі, прислу-
жившись своїми мистецькими дослідженнями азербайджанцям, грузинам, вірменам, 
адигейцям, осетинам, чиченцям. Перший з них щиро і без фальшу любив азербайджан-
ський народ і його мову.

Важливі відомості про українців -патріотів Азербайджану ( і не тільки) маємо змо-
гу почерпнути зі сторінок „Сборника для описання местностей и племен Кавказа», 
присвяченого історі ї, археології, лінгвістиці й етнографії Кавказу. Наукова цінність 
цього видання занотована професором В. Ф. Міллером у змістовних рецензіях, над-
рукованих у „Журнале Министерства Народного Образования» за 1893 рік. Найбільше 
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наукове зацікавлення у названому збірнику викликають словники й тексти кавказьких 
народів, їхні оповіді, російські й „інородчеські» пісні, статті про побут і вдачу різних 
кавказьких етносів. З виданням „Сборника» пов’язане ім’я одного з його засновни-
ків, українця за своїм походженням, - Кирила Петровича Яновського.

В азербайджанську культуру це ім’я вписане золотими літерами передусім як вче-
ного і видавця. На жаль, в Україні про нього мало хто знає.

Одночасно Яновський Кирило Петрович (1822 - 1902) – визначний педагог, рефор-
матор освітньої системи царської Росії. Родом із небагатої, але шляхетської української 
сім’ї. Навчався в підготовчому класі чернігівського повітового училища, згодом – у гім-
назії Чернігова. Жив на державний кошт у „будинкові виховання для бідних дворян». 
Закінчивши гімназійний курс як один із найкращих учнів, Яновський у вересні 1839 
року вступив до Київського університету святого Володимира на фізико-математич-
ний факультет. Завершивши курс навчання 1843 року, він отримав науковий ступінь 
кандидата фізико-математичних наук. Яновський, будучи іще студентом другого 
курсу, потерпаючи від злиднів, став давати уроки арифметики й географії у при-
ватному пансіоні. Пізніше працював викладачем математики і фізики в рівненській, 
одеській і кишинівській гімназіях. 1856 рік приніс Яновському визнання й винагоро-
ду за сумлінну працю: його призначають інспектором гімназій в Кишеневі. Шість років 
наполегливої праці на освітянській ниві принесли вченому-журналістові визнання й 
1862 він став директором однієї з кишенівських гімназій, опікуючи водночас народ-
ними училищами Бессарабської губернії.

1871 року К.Яновського призначають помічником опікуна Санкт-петербурзького 
навчального округу як принципового противника застарілої класичної системи на-
вчання, оскільки його погляди розходилися з консервативними переконаннями 
графа д. а. толстого в цьому питанні. 1878 року Кирило Петрович із особливим 
задоволенням прийняв запрошення намісника Кавказу - Великого князя Михайла Ми-
колайовича - обійняти посаду опікуна навчального округу. Тут К.Яновський отримав 
можливість Грунтовніше виявити свою енергію, ініціативність, педагогічний талант та 
організаторські здібності. Якість його плідної праці - безумовна: за 22 роки управлін-
ня Кавказьким навчальним округом рівень місцевої освіти неухильно просувався 
вперед, кількість середніх і нижчих навчальних закладів значно зросла, подвоїлося 
число вчительських семінарій тощо. Відчутні звершення відбулися й у професійній і 
сільськогосподарській освіті, в основному завдяки запровадженню занять із садівни-
цтва, городництва, виноградарства й бджільництва в учительських семінаріях та при 
сільських школах (у 1883 році було організоване вивчення садівництва при 376 школах, 
а городництва - при 186 школах). Завдяки плідній праці К.Яновського і під його без-
посереднім керівництвом почалося поліпшення методів викладання древніх і новіт-
ніх мов та інших дисциплін гімназійного курсу. Кирило Петрович доклав чималих 
зусиль і до формування нового навчального керівництва, яке відповідало вимогам 
нової системи викладання та її прийомів: збагачували колекції наочних посібників, 
розширювали кабінети, збільшували фундаментальні й учнівські бібліотеки, вводили 
нові заходи для підйому фізичного і естетичного рівня юнацтва.

1899 року Кирила Петровича викликав до Санкт-Петербурга міністр народної осві-
ти з пропозицією - головувати в комісії по виробленню нового статуту для середньої за-
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гальноосвітньої школи й досконалих програм з усіх предметів середньої школи. На 
жаль, остаточну діяльність комісії обірвала смерть н. П. Боголепова.

У 1900 році Яновський отримав нове призначення. Цього разу - члена Державної 
ради департаменту промисловості, наук і торгівлі, де належало долучитися до обго-
ворення реформи середньої школи, втілення в життя якої Кирило Петрович вважав 
невідкладною справою. Із обширу педагогічних напрацювань Яновського особливої 
уваги заслуговує його фундаментальна праця „Думки про виховання і навчання», що 
друкувалася в журналі „Русская школа» (1898 - 1899), а 1900 року видана окремою 
книжкою.

Його перу належить і розвідка „Обмін і постійний рух матерії як умова світово-
го життя взагалі і зокрема життя органічного» (Санкт-Петербург, 1900). Завдяки 
активній праці Яновського та його керівництву вийшла ціла серія (20 томів) наукових 
досліджень з різних галузей знань, надісланих з найвіддаленіших куточків Кавказу - 
природничо-наукових, географічних, етнографічних, лінгвістичних і археологічних, 
які належали перу численних викладачів і молодих учених, обнародуваних в „Сборни-
ке матершшов для описання местностей и племен Кавказа «.

Про діяльність Кирила Петровича Яновського як опікуна округу засвідчують пра-
ці н. Попова та Я. Пасхалова - „Діяльність управління Кавказького навчального 
округу за останнє двадцятиріччя, протягом 1879 — 1899 років» та „Попечитель-
педагог».

Зі жвавою зацікавленістю простежив я до кінця «Думки про виховання і навчання» 
видатного нашого педагога, куратора Кавказького навчального округу  Кирила Петро-
вича Яновського. Не міг я не поцікавитися думками поважного педагога, особисто мені 
відомого, під керівництвом якого я прослужив близько десяти років, послуговуючись як 
письмовими, так і особистими його вказівками на ниві педагогічної діяльності. Нині, 
відійшовши від цієї ниви, я не можу перебороти в собі бажання відзначити хоча б деякі 
спогади, які так глибоко закарбувалися в моїй душі в той час, коли я, як інспектор на-
родних училищ, роз’їжджав з Кирилом Петровичем навчальними закладами, спостерігав 
і уважно стежив не лише за його розпорядженнями, але й намагався осягнути його осо-
бисті характерні риси як людини й педагога.

Здавалося б, особі, що присвятила понад 50 років справі народної освіти, за про-
фесією найскладнішою і найважчою, після низки заслужених найвищих нагород і по-
честей, забезпечивши себе відомою пенсією, було б легше і привільніше не завдавати 
собі клопоту такою фундаментальною працею, як «Думки про виховання і навчання», а, 
за прикладом більшості смертних, оселитися в одній зі столиць і, спочиваючи від справ 
своїх, розкошувати на лаврах. Але «скоро моя діяльність має завершитися, – говорить 
високоповажний автор, – а разом з нею і мій особистий вплив на ті навчальні заклади, 
про розвиток яких я мав турбуватися». У автора з 50-річних невтомних спостережень 
накопичилося багато матеріалу; він свої спостереження щодо деяких завдань шкільної 
справи не забажав залишити при собі, а вважав за благо поділитися ними з майбутніми 
діячами на ниві просвітництва молоді. Гарний приклад для всіх поважних діячів, що 
займають вищі щаблі службової кар’єри, які також, після багатьох років своєї праці й до-
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свіду, могли б поділитися своїми спостереженнями і знаннями, залишаючи наступному 
поколінню зерно задля подальшої родючості цієї ниви.

Особистість Кирила Петровича відома всьому навчальному персоналу Кавказько-
го навчального округу. Бадьорий, жвавий, доступний кожному, великому й малому, від 
восьмої години ранку і до третьої пополудні він приймав усіх, хто приходив до нього 
у справах, – приймав без повідомлення, і відвідувачі самі суворо дотримувалися сво-
єї черги в приймальні перед його кабінетом. Своїм привітним і уважним поводженням 
він завжди діяв підбадьорливо, і прохач не відчував душевного хвилювання під час ви-
словлення свого прохання. Вислуховуючи зі стоїчним терпінням кожного відвідувача, 
він, водночас збагнувши його наскрізь психічно, висновок свій робив завжди коротко, 
переконливо та рішуче. У його тоні відчувалася повчальна нота. Сама відмова його в 
деяких проханнях діяла заспокійливо, оскільки ґрунтувалася на твердій логічній пере-
конливості. Так могла діяти людина, сповнена істини, справедливості та гуманності. У 
його родині підтримуються глибокі релігійні почуття. Сам будучи невтомним працівни-
ком, що віддавав себе без залишку служінню улюбленій навчальній справі, він вимагав 
праці, притому праці активної, і від своїх товаришів по службі. Вибір його на службу 
діячів був завжди безпротекційний. У своєму округу чи поза ним він вибирав осіб, що 
зарекомендували себе здібностями й діяльністю. Він цікавився і пильно стежив за діями 
й успіхами як середніх навчальних закладів, так і нижчих – до сільських включно, а тому 
навчальні заклади за його часів не могли дрімати. У сільських школах, як і в усіх інших, 
він з однаковим терпінням випробовував учнів, і малюки, захоплювані його питаннями, 
не лише не боялися нової людини, але й відповідали йому так само вільно й бадьоро, як 
і своєму вчителю.

Щорічні огляди навчальних закладів завершувалися дуже раціональними вказівка-
ми, як словесно на місці, так і друком у циркулярах по навчальному округу. Здебільшого 
номери «Циркулярів», що видавалися  в окрузі, були не лише офіційним органом округу, 
але й слугували педагогічним посібником. Опікунська Рада під його головуванням збира-
лася і розробляла питання виключно з метою покращення руху вперед навчально-вихов-
ної справи. На перших порах свого вступу на пост куратора, він познайомив службовців 
зі своїм поглядом на навчально-виховну справу, і в «Циркулярах» з’явилася низка статей 
щодо принципів виховного навчання, про зв’язок між вихованням розумовим, фізичним 
і релігійно-моральним. Ревізуючи навчальні заклади, він про недоліки в тому чи іншому 
відділі виховання заявляв на місці, а потім в «Циркулярах»; він наполегливо скеровував 
увагу педагогів на основну вимогу педагогіки, на підставі якої цінність формування ро-
зуму вимірюється не великою кількістю вивченого, а тією мірою самодіяльності, якої 
досяг учень. Згодом були видані напрацьовані в Опікунській Раді «Короткий звід пра-
вил і вимог стосовно викладання чистописання та порядку проведення учнівських пись-
мових робіт у навчальних закладах Кавказького навчального округу»; навчальний план 
і постановка викладання російської мови в початковій школі в середовищі тубільного 
населення; звід вказівок, зроблених з питань навчально-виховних і господарських; був 
скликаний, з дозволу Міністра Народної освіти, при Кубанській учительській семінарії 
з’їзд директорів і інспекторів народних училищ Північного Кавказу, який після розгляду 
й затвердження куратором програм, розробив питання щодо найкращих способів викла-
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дання в народних школах; було розглянуто підручники Бунакова, Ушинського, Баранова 
та інших. Нарешті, з’явилася серйозна праця комісії, затвердженої за ініціативою саме 
Кирила Петровича, – звіт про заняття комісії, у двох томах, великий за обсягом і по-
вчальний, з методики викладання давніх і нових мов у гімназіях. Заслуговує на увагу 
подана до цього звіту попередня думка Кирила Петровича про вишукування заходів до 
покращення викладання нових мов у середніх навчальних закладах Кавказу.

Не мало плідної праці покладено на скерування діяльності інспекторів народних 
училищ Кавказу. Жоден їх крок не уникав пильного нагляду куратора-педагога. Інспек-
тори були зобов’язані частіше відвідувати школи свого району, звертати увагу на більш 
доцільне та осмислене складання своїх звітів. Потребувалося, щоб окрім річних звітів, 
надавалися короткі звіти одразу після огляду певної групи училищ з відомостями як 
щодо успіхів у них, так і щодо їх недоліків, а особливо щодо заходів, вжитих інспекто-
рами для покращення школи. Хоча записи про виявлене в заведених усюди ревізійних 
книгах робляться повсюдно в сільських школах, але й тут рекомендувалося, щоб записи 
ці робилися більш докладно й уважно, для того, щоб і новий відвідувач, і самі вчителі 
могли простежити за тим, на які сторони навчально-виховної справи потрібно звернути 
найбільшу увагу. Інспектор слушні свої зауваження вносив до ревізійної книги, а вчитель 
копію з інспекторського запису негайно надсилав директору народних училищ. Записи ці 
потім слугували для самих інспекторів готовим матеріалом для складання своїх звітів і 
відображали реальну картину про стан цієї школи. Крім того, цей новий порядок, уведе-
ний за ініціативою куратора-педагога, ставив до відома і дирекції, і округу час роз’їздів і 
розпоряджень інспектора народних училищ і давав багатий матеріал для контролю його 
діяльності як у сфері ведення загальноосвітнього курсу, так і в розвитку професійних 
занять, ручної праці та ін. Що стосується останніх, то куратор зобов’язував інспекторів 
народних училищ під час зведення нових училищних будівель для сільських шкіл обла-
штовувати при училищах сади й городи відомих розмірів, а до будівель, понад затребу-
ваної кількості кімнат, додавати зайві ще одну чи дві кімнати для занять дітей ремеслами 
або задля організації шкільних музеїв. Заняття дітей шовківництвом були введені всюди, 
де населення цим промишляє (в Кутаїській та Еріванській губерніях).

Кому з педагогів невідомі видавані навчальним округом уже понад 15 років, за іні-
ціативою його ж, пана куратора, «Збірника матеріалів для опису місцевостей і племен 
Кавказу» Матеріали для «Збірників» з особливим ентузіазмом доставлялися переважно 
початковими народними вчителями навчального округу, даючи їм поживу для розуму в 
їхньому глухому житті, іноді серед майже дикого населення. Збірники ці містять силу-
силенну відомостей зі сфери археології, етнографії, історії всього Кавказу, знайомлять з 
легендами, приказками, прислів’ями, казками, забобонами та ін. тубільного населення і 
взагалі дають неоціненний матеріал для кавказознавства в його минулому і сьогоденні.

Турбота Кирила Петровича про покращення та полегшення письмових вправ учнів, 
про більш раціональні способи виправлення помилок в учнівських зошитах, що є каме-
нем спотикання майже для всіх навчальних закладів округу, не залишалися без сліду. 
Із надзвичайною енергією він підтримував свою думку: «мета навчання чистописанню 
досягатиметься лише тоді, коли це навчання буде прямо й тісно пов’язане з виконанням 
письмових робіт з усіх навчальних предметів». Розіславши «Звід правил і вимог з пись-
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ма» (див. вище) навчальними закладами округу, він, під час ревізій, суворо стежив і за 
виконанням цих вимог; звертав увагу деяких викладачів на небажані методи їх викла-
дання; вимагав від педагогічних Рад, щоб вони докладно висловлювали свої погляди з 
цих питань; з метою перевірки, надсилалися навчальним закладам в навчальний округ по 
три зошити з роботами учнів (гарного, середнього та слабкого за успіхами) з різних пред-
метів. Роботи ці переглядалися в окрузі щодо їх якості, кількості, доцільного перегляду 
їх викладачами та способів виправлення ними помилок орфографічних, стилістичних і 
каліграфічних, та, нарешті, щодо прагнення учнів до прогресивного покращення своїх 
письмових вправ.

Згадую, що мені особливо легко було ревізувати ті училища, які незадовго до мене 
були оглянуті куратором. Він зазвичай удавався до всіх подробиць навчально-виховної 
справи. Так, у 1886 році, як результат відвідування Карського міського училища (в Кар-
ській області), він залишив зауваження для виконання про нижченаведене: про позаклас-
не читання дітей, про ведення дітьми кишенькових словників для записування в алфа-
вітному порядку незрозумілих ними слів, про виправлення хором помилок, які роблять 
учні під час читання, про виправлення помилок під час писання самими учнями, про 
повні відповіді учнів на запитання вчителів, про роздачу учням Євангелій, по ведення 
письмових робіт із Закону Божого, про акуратність і чистоту зошитів та написи на їх 
обкладинках, про вилучення чорнових зошитів, про правильне сидіння під час писання 
та про способи вивчення віршів у молодшому відділенні першого класу. Мені, головно, 
залишалося звернути увагу на те, щоб персоналом училища виконувалися зазначені ви-
моги куратора.

У деяких сільських школах Кирило Петрович давав поради вчителям стосовно ви-
ховного навчання, пояснював, як досягати під час читання кращої виразності, як під час 
граматичних вправ позначати в зошитах питання, що означають підмет, присудок і інші 
частини речення. В одному з приватних навчальних закладів зроблено було ним заува-
ження вчителю стосовно учня, залишеного після закінчення класних занять для вивчен-
ня не під силу заданого йому уроку; в іншому приватному закладі і я помітив, внаслідок 
непідготовленості вчителя до загальноприйнятого способу виправлення помилок у ди-
тячих зошитах, що на інспектора покладено відповідальність стежити за викладанням у 
приватних навчальних закладах і вказувати на недоліки у викладанні.

У праці «Думки про виховання і навчання», як мені здається, три твердження поваж-
ного автора є основою всього його твору:

1) про крикливу нестачу педагогічно підготовлених викладачів у навчальних закла-
дах, у яких дітей вчать, але не виховують;

2) про недосяжну мету викладання найважливішого з предметів – Закону Божого, – 
підтримання в учнів релігійно-моральних почуттів;

3) про індивідуалізацію виховання та навчання.
Так, твердження ці і переконливі, і незаперечні.
Цілком природно, що у викладачах умілих, притому щирих, пройнятих любов’ю до 

дітей, захопливих, животворних, а не у програмах полягає успіх школи. На таких ви-
кладачах ґрунтується, можна сказати, вся майбутність людства. Ще у ХVІІ столітті фран-
цузький педагог Роллен, якого Монтеск’є назвав чесною людиною і бджолою Франції, 
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говорить у своєму трактаті про виховання дітей таке: «Велике щастя для юнацтва – зна-
йти таких учителів, життя яких було би постійним вихованням, дії яких ніколи не супер-
ечать настановам; котрі самі роблять те, що радять, і уникають того, що засуджують; 
яким дивуються більше тоді, коли на них дивляться, аніж тоді, коли їх слухають». Ідея ця 
підтримується і всіма відомими педагогами різних епох. Потребується приклад. Приклад 
ставиться вище за повчання. Але, на жаль, приклади не завжди даються, залишається 
добре слово. Але і добре слово, поєднане зі знанням і пройняте почуттям, може діяти 
плідно на душевні якості вихованця.

У 1860-х роках, будучи вчителем-новачком, я вперше чув нові для мене висловлю-
вання від колишнього куратора Кавказького навчального округу    бар. М. П. Ніколаі, що 
відвідав керовану тоді мною міську школу: «У ваших уроках немає наочності, немає ви-
ховного начала, немає паралелізму у вихованні». Зізнатися, довго я обдумував ці вислов-
лювання, не усвідомлюючи їх у той час. Ніхто до того не натякав і не показував мені, як 
потрібно виконувати такі вимоги на практиці. Ревізори того часу зазвичай здійснювали 
випробування з посібників, задаючи або прочитати будь-що механічно, або пропонували 
задачі для механічного їх виконання. Завідуване мною училище не мало наукової педа-
гогічної бібліотеки. При 400 р. платні виписка книг для самоосвіти була неможлива. Та й 
невідомо було, звідки що виписувати. Нарешті, у 1860-х роках вихід друком педагогічно-
го журналу «Учитель», вид. Паульсона і Весселя, порадувало душу, що прагнула набути 
знань, бо вчителювання дуже займало мою увагу. Потім новизною для навчальної спра-
ви була організація училища барона Корфа; вийшли друком твори Ушинського та ін., 
з’явилися журнали «Сім’я і школа», «Педагогічний збірник» при військово-навчальних 
закладах. Разом з цим у Тифлісі почали відкриватися: учительська школа, педагогічні 
курси та інші педагогічні навчальні заклади, і з’явилися на Кавказі педагоги: Захаров, 
Модзалевський, Семенов, Стрілецький та деякі інші, котрим я зобов’язаний своєю не-
великою педагогічною освітою. Дечому я навчився і від своїх учнів, даючи їм свободу 
слова, і в середовищі юних вихованців, говорячи словами Тіндаля, виробив собі деякі 
поняття про покликання вчителя. Нарешті, дещо було мною сприйнято з педагогічного 
відділу Віденської всесвітньої виставки 1873 року, звідки були мною привезені на Кавказ 
(у Сухумі) моделі учнівських лавок нового зразка, одномісних і двомісних, і одразу були 
виготовлені у своїй училищній майстерні.

Нині, коли дидактика й методика викладання всіх предметів розроблені всебічно, 
коли в гарних порадниках, підручниках, посібниках немає тієї нестачі, яка відчувалася 
раніше; коли у великій кількості і зразкові училищні будівлі з їх удосконаленими пар-
тами, колекціями, фізичними кабінетами та всіма іншими класними атрибутами, коли 
за всіх цих пристосуваннях можливою була нормальна постановка навчально-виховної 
справи, і тим часом такі умови ми не завжди бачимо, то, звичайно, причиною тут є самі 
ми, педагоги-діячі. Автор «Думок» справедливо вказує, що для підняття рівня виховного 
начала в навчанні необхідно підготувати умілих і добросовісних діячів. Він вказує і на 
способи для досягнення цього.

По-друге, куратор-педагог указує на недоліки релігійно-морального виховання. «Ре-
лігійне виховання, – каже він, – повинне бути основою морального; одне моральне вихо-
вання немислиме без релігійного; воно має бути  позбавлене лицемірства та вербалізму, а 
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за своїм характером повинно відрізнятися від викладання усіх інших предметів навчаль-
ного курсу закладу… Ідея щодо промислу Божого, безсмертя душі і ін., незважаючи на 
піднесеність їх і недоступність для дитячого розуміння, і взагалі релігійне почуття ма-
ють бути укорінені батьками й вихователями у переконання і серця дітей за допомогою 
віри, надії та любові. Але для того, щоб релігійні переконання та вірування проникли в 
душу вихованця глибоко і зробилися його переконанням на всіх шляхах його життя, для 
цього вони необхідно мають виходити з чистого джерела любові до вихованців, люд-
ства і з віри у Провидіння».

По-третє, Кирило Петрович наполягає на необхідності індивідуалізації виховання та 
навчання, тобто щоб юнак отримував виховання відповідно до його природних якостей. 
Це є, беззаперечно, суттєвим принципом педагогіки.

Не можна не визнати і всю працю куратора-педагога вельми серйозною та вчасною, 
оскільки вона розглядає найневідкладніші навчально-виховні питання по суті.

Але повертаюсь до діяльності на Кавказі поважного куратора-педагога і згадую ще 
один факт.

Восени 1888 року він, у супроводі окружного інспектора Завадського, – нині на-
ступник К. П. Яновського на посту куратора Кавказького навчального округу, – виїхав 
із Тифліса для огляду навчальних закладів у Еріванську губернію, де я був інспектором 
народних училищ. Подорожі свої, то на Північний Кавказ, то в Закавказзя, він здійсню-
вав щорічно. Приїзди його всюди були радістю дня, тому що в його особі зустрічали не 
начальника в офіційному сенсі цього слова, а педагога досвідченого, доброзичливого, 
гуманного, хоча й наполегливо-вимогливого на ґрунті діяльності службової. Широчінь 
його поглядів і педагогічне мистецтво давали йому можливість безпомилково осягати 
істинну постановку шкільної справи, дух, напрям і ступінь успішності ведення справи в 
навчальних закладах. Він ніби діяв за принципом: «Покажи мені твоїх учнів, а я скажу 
тобі, який ти вчитель». Підбадьорюючи дітей, він намагався прозондувати рівень їх ро-
зумового та морального розвитку.

На шляху до м. Ерівані Кирило Петрович уже встиг оглянути деякі з сільських шкіл, 
завідувачі яких письмово викладали мені подробиці огляду. У м. Ерівані, впродовж семи 
днів перебування там, ним були оглянуті, крім гімназії та учительської семінарії, міське 
початкове училище, два приватних навчальних заклади ІІ й ІІ ступенів і одне вірмен-
ське двокласне церковно-приходське училище. Успіхами останнього Кирило Петрович 
залишився незадоволений, тому що виявив повну відсутність знання російської мови, 
і від дітей важко було домогтися відповідей російською мовою стосовно прочитаного, 
хоча процес механічного читання був у них розвинений. А втім, у той час вірменські 
церковно-приходські школи неохоче вводили в себе російську мову, незважаючи на те, 
що вірмени-батьки, усвідомлюючи, що їхнім дітям незручно буде жити в Росії без знання 
російської мови, особливо в очікуваних на них торгових справах, висловлювали свою 
невдоволеність, навіть забирали своїх дітей і віддавали їх у звичайні навчальні заклади.

Закінчивши свої справи в м. Ерівані, куратор висловив бажання відвідати одну з сіль-
ських шкіл у повіті. Вибір упав на Нижньо-Койласарську однокласну урядову школу, 
розміщену за 18 верст від Ерівані. У школі цій було 107 учнів, виключно з тубільців – 
айсорів і вірмен, і жодного російського хлопчика. Викладачі Койласарського училища, 
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законовчитель, учитель і помічник учителя були присутні. Учні за зовнішнім виглядом, у 
своїх сільських різноманітних незграбних костюмах, разюче відрізнялися від учнів місь-
ких училищ.

Тут, у глухомані Закавказзя, в середовищі маленьких істот, розум, воля і почуття яких 
перебували на початку свого розвитку, куратор-педагог перетворився у справжнього сіль-
ського вчителя, енергійно прийнявши на себе роль екзаменатора з усіх предметів і в усіх 
трьох відділеннях. Добре поставлений дисциплінарний устрій школи, голосні, сміливі 
та повні відповіді учнів, осмислене засвоєння дітьми пройденого, а головне – практичне 
знання учнями-інородцями російської мови певне надихнули Кирила Петровича, давши 
йому можливість вільно проводити випробовування російською мовою. Діти не лише не 
виявляли ознак страху перед новою людиною, начальником, але з якоюсь довірливістю і 
бажанням відповідали на запитання гостя, навперебій піднімаючи руки у нетерплячому 
очікування до себе уваги.

Після класного хорового співу молитов, Кирило Петрович звернувся спочатку до 
учнів молодшого відділення. Вивчені напам’ять початкові молитви діти вимовили пра-
вильно. На вимогу Кирила Петровича діти прочитали ті самі молитви рідною мовою і 
відповіли на питання: Кому прочитана молитва? Кого просимо? Про що просимо? Які 
молитви читаєте вдома? У який час? Одним словом, низкою поставлених питань із За-
кону Божого в усіх трьох відділеннях куратор познайомився з релігійним напрямом і 
дітей, і їхніх батьків.

У середньому відділенні запропоновано було прочитати хором знайому дітям статтю 
з книги для читання; потім – напам’ять байку «Чиж і Голуб». Питання, поставлені ді-
тям стосовно прочитаного, були простими й зрозумілими та ґрунтувалися на логічній 
послідовності, що викликала як пояснення змісту байки, так і з’ясування її моралі. Діти 
відповіли без труднощів.

Найбільше Кирило Петрович зупинився на випробуваннях учнів старшого відділен-
ня. Тут діти запропоновану статтю прочитали вже швидше і виразніше і на всі питання 
стосовно прочитаного дали осмислені відповіді. Задачі задавалися не із задачників, а 
на власний розсуд, і систематично правильне і жваве рішення задач учнями  по прав-
ді  вражало і куратора, і присутніх. Старший учитель описуваного училища (Ейвазов), 
палко відданий своїй справі, зважаючи на обмеженість програми однокласної школи, з 
власного дбання, щорічно залишав учнів, що закінчили курс, іще на один зайвий рік, з 
метою дещо розширити знання їх, як таких, що здобували в цій школі остаточну освіту. 
І коли він заявив про те, що учнями старшого відділення набуто також знання з історії 
та географії, то Кирило Петрович звернувся до дітей з питанням про імена осіб Імпера-
торської сім’ї. Пролунали правильні і такі самі голосні відповіді. Потім він перейшов до 
історичних подій з царювання Дому Романових (що дітьми тільки було засвоєно), і тут 
розповіді дітей були цілком задовільними. З географії Кирилом Петровичем несподіва-
но було запропоноване таке питання: «як доїхати з м. Ерівані у С.-Петербург морським 
шляхом, починаючи з м. Батума?». І один із учнів з указкою в руці чудово здійснив по 
карті цю подорож. Цим закінчилося випробовування. Кирило Петрович, не очікуючи 
в цій глушинній сільській школі, серед найбідніших дітей-інородців, що вступили до 
школи без знання російської мови, зустріти такий успіх, очевидно, був приємно враже-
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ний і, після більш ніж 3-годинного тут перебування, закінчив свій огляд висловленням 
вдячності праці викладачів. Вдячність ця більш яскраво виявилася потім після від’їзду 
його в Тифліс в особливому, офіційному папері, в якому, наскільки пам’ятаю, було ви-
кладене таке: «Оглянувши проїздом з Ерівані Койласарське сільське училище, я виявив 
його в зразковому стані, причому учні відповідали на запропоновані мною питання вель-
ми добре. Тому я визнаю можливим залишений у названому училищі вільний кредит у 
розмірі 59 рублів призначити в допомогу: 30 рублів помічнику учителя і 29 рублів на 
придбання необхідних навчальних посібників для кращих учнів, виділивши особливо на 
одяг та взуття тому учневі, який відповідав мені з географії – подорож з м. Ерівані до С.-
Петербурга морським шляхом, починаючи з Батума».  А завідувача училища до нового 
року було нагороджено орденом Станіслава 3 ступеня. Не міг випустити з уваги Кирило 
Петрович і письмові роботи учнів у Койласарському училищі. Каліграфія, орфографія, 
стилістика самостійних висловлювань, під силу учням, і прийнята в усьому Кавказькому 
навчальному окрузі загальна система виправлення помилок по всіх цих розділах, а також 
бездоганна охайність зошитів – ось чого неухильно вимагав Кирило Петрович. Знай-
шовши в Койласарському училищі і в цьому зразкове застосування, він наказав зібрати 
півтора десятка учнівських зошитів і передати їх, як зразки, на розгляд Еріванським місь-
ким початковим і приватним училищам, вірменським церковно-приходським школам і 
Еріванській учительській семінарії.

Закінчуючи ці короткі спогади, я, звичайно, як і всі інші, які мали щастя  і честь 
працювати під керівництвом освіченого педагога, не можу не висловити своєї глибокої 
поваги до світлої особистості Кирила Петровича, діями якого керували завжди розум, 
серце і воля.
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Пути и ПодходЫ К СоиЗучЕниЮ  
иноСтранного ЯЗЫКа и КуЛЬтурЫ в уСЛовиЯх  

вторичной СоЦиаЛиЗаЦии ЛичноСти

У статті розглядається роль культурного компоненту при викладанні іноземної 
мови, необхідність вивчення особливостей культури країни мови, що вивчається, що 
сприяє кращому її розумінню, а в результаті веде до успішної і продуктивної комунікації. 

Ключові слова: культура, спілкування, національно-культурний компонент, взаємо-
розуміння, мова, міжкультурний підхід.

В статье рассматривается роль культурного компонента в преподавании ино-
странного языка, необходимость изучения особенностей культуры страны изучаемого 
языка, что способствует ее лучшему пониманию, а в результате ведет к успешной и 
продуктивной коммуникации.

Ключевые слова: культура, общение, национально-культурный компонент, взаимо-
понимание, язык, межкультурный подход. 

The article deals with the role of cultural component in the teaching of foreign languages. 
The cultural peculiarities are worth learning while teaching foreign languages as they promote 
the deeper understanding of the regarded cultures and as a result they lead to successful and 
productive communication.

Key words: culture, communication, national-cultural component, mutual understanding, 
language, intercultural approach.

Приобщение учащихся к культуре страны изучаемого языка и соизучение языка и 
культуры являются наиболее актуальными проблемами в современной методике препо-
давания иностранных языков. У каждого этноса своя уникальная когнитивно-языковая 
картина мира, сотканная из национально-специфических концептов. Несовпадение на-
циональных когнитивно-языковых картин мира – одно из самых серьезных препятствий 
на пути адекватной коммуникации между носителями разных культурно-языковых тра-
диций.

Видение своей культуры через призму другой ведет к образованию вторичной со-
циализации личности, что означает не простой процесс синтеза, слияния двух культур, 
а возникновение в результате этого взаимодействия новых деятельностных контекстов 
партнеров по межкультурному общению, основанных на знании своей собственной и 
иноязычной культуры.

В научно-методической литературе существует большое количество определений 
понятия «культура»: ее рассматривают, например, как совокупность определенных зна-
ний, умений, черт и привычек индивидов; распространены представления о том, что 
культура ассоциируется с развитыми творческими способностями, пониманием произ-
©  Троцюк Т.С., 2011
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ведений искусства, свободным владением языками, вежливостью, художественным вку-
сом. В научном понимании «культура» может рассматриваться как накопленный опре-
деленной общностью людей интегрированный опыт социальной деятельности, опира-
ющийся на совокупность материальных и духовных ценностей. Динамику становления 
национальной специфики той или иной культуры характеризует теория А.Н. Леонтьева 
о формировании личности и ее мышления в процессе «присвоения культуры общества». 
В ролевой репертуар личности, усваивающей культурные знания, входит и национальная 
роль, которая формируется на первых этапах социализации индивида и является общей 
для всех носителей данного языка и культуры. 

Однако все эти определения, указывая на принадлежность людей к одной социаль-
ной группе в определенный промежуток времени, не рассматривают вопрос о том, по-
чему одни ценности с течением времени становятся общепризнанными, а другие нет. 
В данных определениях упущен один из основополагающих факторов: материальная 
культура и мысли не передаются только непосредственно от человека к человеку, а боль-
шей частью с помощью языка. Именно благодаря этой роли языка культура и становит-
ся предметом изучения методики. Е.И. Пассов рассматривает языковое образование как 
«залог овладения культурой» и понимает культуру как «систему духовных ценностей».

В основе обучения иностранному языку лежит фактор участия обучающихся в не-
посредственной и опосредованной межкультурной коммуникации, рассматриваемой как 
взаимодействие контактирующих культур в процессе изучения иностранного языка, обе-
спечивающее адекватное взаимопонимание и духовное взаимообогащение представите-
лей разных лингвокультурных общностей. Следовательно, важно организовать изучение 
языка на межкультурном уровне, когда одна культура соприкасается с другой, в результа-
те чего особенно наглядно проявляется их специфика, отражаемая в языке. 

В процессе соизучения иностранного языка и культуры у студентов формируется 
«культурная осведомленность», которая подразумевает наличие у них знаний о том, что 
использование языковых и коммуникативных средств в значительной мере обусловлено 
нормами поведения, принятыми культурой говорящих.

Для обеспечения адекватного восприятия страноведческих и лингвострановедче-
ских материалов в условиях социального расхождения культур представляется рацио-
нальным сначала говорить об общем, имеющемся в двух культурах, а только затем о 
специфических реалиях. Доказано, что при изучении иностранного языка и культуры 
в условиях вторичной социализации происходит усвоение личностью, выросшей в од-
ной культуре, элементов другой культуры; создаются предпосылки для систематизации, 
уточнения и расширения имеющихся представлений, лежащих в основе образа другой 
страны, взаимосвязанных с развитием как умений общения с представителями другой 
культуры, так и способностей самостоятельно получать информацию о культуре и адек-
ватно ее оценивать.

Существует несколько подходов к соизучению языка и культуры. С преподаванием 
любого иностранного языка связан страноведческий подход, где страноведение понима-
ется как дисциплина в системе географических наук, в которой представлены сведения 
о культуре изучаемого языка. При лингвострановедческом подходе изучаемые языковые 
явления рассматриваются в плане содержащейся в них информации о культуре наро-
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да-носителя языка. При этом культура страны изучаемого языка становится предметом 
соизучения при овладении этим языком. Основное внимание уделяется национально-
культурному компоненту семантики языковых единиц изучаемого языка.

Соизучение иностранного языка и культуры целесообразно осуществлять на основе 
межкультурного подхода, представляющего собой такую организацию учебно-познава-
тельного процесса, при которой элементы культуры усваиваются в процессе специально 
смоделированной коммуникации с учетом их функционирования в общении. В резуль-
тате происходит взаимосвязанное и взаимообусловленное развитие коммуникативной 
компетенции и ее компонентов (социокультурного, страноведческого, лингвострано-
ведческого и др.). Необходимым условием межкультурного общения, основу которого 
составляет понимание контекста иноязычной культуры, является установление кон-
кретных связей на основе фоновых знаний культурной среды. Целесообразно выделить 
следующие уровни понимания культуры, обусловливающие успешность овладения ино-
странным языком:

– узнавание и извлечение из текста культурно значимой информации;
– интерпретация полученной информации;
– соотнесение полученной информации с образом своей культуры и запасом знаний;
– осознание нетождественности культурно значимой информации;
– построение гипотезы относительно обобщенного контекста культуры лингвокуль-

турной общности.
Одним из средств реализации культуроведческого аспекта коммуникативного подхо-

да к процессу соизучения иностранного языка и обслуживаемой им культуры являются 
речевые ситуации, смоделированные на основе страноведческих сведений о странах из-
учаемого языка. Моделирование подобного рода ситуаций следует осуществлять с уче-
том следующих требований к ним:

– взаимосвязанное развитие компонентов межкультурной коммуникативной компе-
тенции студентов и обеспечение доступа к иноязычной культуре через изучаемый язык;

– изучение и усвоение культурообусловленного поведения, присущего представите-
лям иноязычной культуры;

– формирование осведомленности о культурных особенностях народа изучаемого 
языка и терпимости / уважения к культурообусловленному поведению носителей иной 
культуры;

– достижение культурного взаимопонимания коммуникантов;
– взаимосвязанное обучение родной и иноязычной культурам.
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СучаСні ПроБЛЕми СПіввідноШЕннЯ уКраїнСЬКої мови  
та наЦіонаЛЬної та інШонаЦіонаЛЬної КуЛЬтури

Автор статті обґрунтовує думку про те, що українська мовна політика повинна 
будуватися на врахуванні нерозривного зв’язку національної мови та національної куль-
тури. Тому саме знання семантики національної культури та мови в їхній єдності спри-
ятиме формуванню україномовного мислення особи та поліпшенню екології української 
мови в державі.

Ключові слова: національна мова, національна культура, мовне мислення, екологія 
мови.

Автор статьи обосновывает мысль о том, что украинская языковая политика 
должна строиться с учетом неразрывной связи национальной культуры с национальным 
языком. Поэтому именно знание семантики национальной культуры и языка в их един-
стве будет способствовать формированию украиноязычного мышления личности и 
улучшению экологии национального языка в государстве.

Ключевые слова: национальный язык, национальная культура, языковое мышление, 
экология языка.

The author substantiates the idea that the Ukrainian language policy should be provided 
keeping in mind indissoluble connection of the national culture with national language. Thus, 
it is knowledge of the semantics of the national culture and language in their unity, which  
will contribute to a Ukrainian-thinking individual and improvement of the national language 
environment in the state.

Keywords: national language, national culture, language thinking, language environment.

Мовна ситуація в Україні характеризується білінгвізмом на мовному рівні та проти-
стоянням української культури російській та англомовній на рівні суспільної психоло-
гії. Це зумовлено історичними обставинами. Як відомо, становлення української нації 
відбувалося у межах інших держав – Литовського князівства, Польщі, Росії та Австро-
Угорщини. Все це зумовило явища полікультурності українського суспільства. Культура 
України синтезує в собі ознаки західної і східної світової культури. Але цей синтез не ме-
ханічний, а своєрідний національний прояв духовного розвитку української історії. Саме 
знання етнічної історії дає можливість зрозуміти, чому Україна і не Росія, і не Європа, бо 
вона пройшла осібний шлях історичного розвитку. Свого часу, М.С. Грушевський саме 
це зазначав в своїй роботі «Початки громадянства: генетична соціологія» [1: 52]. Слід 
зауважити, що українці на Сході і Заході по-різному виборювали самобутність розвитку 
та існування етнічної мови і культури. Політична верхівка Російської імперії намагала-
ся асимілювати українців до росіян шляхом заперечення їх окремішного походження та 
історичного розвитку. В Галичині суспільна свідомість українців розвивалася шляхом 
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виборювання політичної незалежності, бо фактори асиміляції українців в межах Австро-
Угорської імперії були відсутні.

Сучасний якісний стан української мови в східних і західних регіонах різний. Укра-
їнська мова, яка протягом століть знищувалася шляхом русифікації не лише в часи Ро-
сійської імперії, але й в радянській державі, здобула низький статус. Це послабило її опір 
до різних чужорідних впливів. Епоха глобалізації поглибила це явище, що призводить до 
масового проникнення іншомовних елементів і веде до психолінгвістичної залежності 
носіїв мови від іншомовних впливів. Це виявляється в тому, що русизми та англізми 
масово заповнюють сторінки преси, рекламу, масову культуру. Не лише мова, а й мовне 
мислення перестають бути національними. Знижується рівень культури мови редакторів, 
перекладачів, дикторів, артистів. Русифікується фонетика, орфоепія. Мова засобів масо-
вої інформації перестає бути еталоном мовлення і мовного мислення. Все це зумовлено 
відсутністю мовної політики в державі. Навіть закону про державність української мови 
чиниться опір. Крім лексики, українська мова преси, ЗМІ та окремих мовців рясніє іді-
оматичними та асоціативними русизмами. А це зумовлено тим, що у мисленні мовців 
відсутні образи національної культурної спадщини, тому замість українських прислів’їв 
та приказок вживаються кальки російських. Таким чином, як ми бачимо, мовна політика 
повинна бути спрямована на розповсюдження української культурної спадщини.

Засадничою основою національної культури будь-якого народу є мова. Проблема 
української мови не випадково стоїть у центрі багатьох публікацій в сучасній Україні. 
З цього питання вже існують численні наукові дослідження, аналітичні публікації і таке 
інше. Написано і сказано за 20 років незалежності багато, але до цього часу не згасає 
гостра полеміка з приводу не лише державного статусу української мови, а й україно-
мовної освіти, впровадження української мови в усі сфери духовного життя суспільства, 
взаємодії української та російської мови. На нашу думку, це невипадково. Свого часу М. 
Гайдеггер, відомий німецький філософ, зазначав: «Сутність мови не може бути зрозумі-
лою жодною наукою. Бо вона є таїна всіх таємниць» [2: 170].

Проблема утвердження статуту державності української мови здебільшого спира-
ється на політичну та філологічну аргументацію необхідності і закономірності цього. 
Політичні фактори сучасності, а саме космополітичний глобалізм, призводить до того, 
що ідея інтернаціоналізму радянських часів конвертується, під виглядом боротьби з ксе-
нофобією, в нову форму українофобії. Таким чином, політична закономірність фактору 
державності української мови переходить на поле боротьби з українізацією. Зауважимо, 
не з русифікацією, а саме, що парадоксально, з українізацією. Філологічна аргумента-
ція пов’язана з інформативним простором, а саме мовною культурою, почуттям слова, 
здатністю вірно висловлювати думки, мистецтвом слова в усіх сферах діяльності, тобто 
все те, що становить предмет філологічних наук, нівелюється тим, що повністю може 
бути заміщеним відповідними засобами російської мови. Отже, визначення проблеми 
статусу української мови засобами філологічних аргументів не стає переконливим саме 
через вузьку спеціалізацію таких підходів. Суспільна ситуація навколо цією проблеми 
становить собою результат історичного протистояння українців московським, поль-
ським, австрійським, угорським, чеським, румунським колонізаторам. В ході цих обста-
вин, українська мова була функціонально обмежена, мала занижений суспільний статус. 
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Тому основною ідеєю обстоювання власної мови українською інтелігенцією стала про-
світницька діяльність зі збереження її шляхом пояснення унікальності та пошанування 
як засобу захисту національної ідентичності. На цьому шляху доводилось аналізувати 
такі якості української мови, як милозвучність, багатство лірики, пісенну мелодійність 
та інш. Саме ці моменти визначали специфіку української мови у вузько-філологічних 
межах. Але мова має широкі аспекти взаємодії з естетикою, етикою, філософією не лише 
як комунікативний засіб, а й функціональний носій спеціальної інформації. Сталося так, 
що цей аспект функціонування мови в українській історії опанувала російська мова. Та-
ким чином, повстає питання про функціональне співвідношення української і російської 
мови на сучасному етапі історичного розвитку української державності. Все це відбу-
вається на тлі того, що в наш час все ширшого розповсюдження набуває ідея полікуль-
турного світу. Отже, нівелюється проблема збереження національно-культурної ідентич-
ності в сучасному світовому просторі. В українському суспільстві, як уже зазначалось, 
провідні позиції історично опановано російською мовою. Українська мова в цій ситуації 
отримує статус непрестижної, її функціонування звужується. Тим самим, ідеї полікуль-
турного світу, так званого мультикультуризму, а саме змішання культур з метою взаєм-
ного проникнення та розвитку в руслі глобальної масової культури, в сучасній Україні є 
шляхом до остаточного нівелювання в суспільній психології функціонального значення 
української мови, а отже і її статусу державної. В цих умовах мовна політика в Украї-
ні повинна спрямовуватися не на мультикультуристську концепцію, а на ідею екології 
мови [3: 357-358]. Екологічна спрямованість мовної політики передбачає аналіз умов, 
що впливають на функціонування і розвиток державної мови, а саме аналіз ставлення 
до державної мови в середовищі її функціонування, аналіз мовного середовища окремої 
особи у суспільстві, аналіз вживання національної мови в порівнянні з іншими мовами. 
Як засвідчує практика застосування ідеї екології мови в Польщі, такий підхід сприяє 
процесу національного державотворення та зміцненню стана національної мови в країні.

Без захисної мовної політики з боку держави українська національна мова не може 
успішно витримати конкуренцію з російською мовою і в сфері культури. Кожен з окре-
мих видів культури – живопис, музика, архітектура та інші види мистецтва – становить 
окремішній знаково-символічний текст, що має автономізовану мову цього виду куль-
тури. На відміну від цього, мовні тексти літератури, науки, можуть бути перекладені 
на інші мови. Коли йдеться про співвідношення українських та російських наукових, 
художніх, публіцистичних мовних текстів, то переважають російськомовні джерела. 
Таким чином, в сфері культури особистість може функціонально обійтись в сучасному 
суспільстві без володіння українським мовленням, тим більше, що корпус російської і 
української лексики має багато спільних рис та семантичних ознак.

Але без практичного функціонування українська культура слова не лише не може 
розвиватись, але приречена на зникання. В співвідношенні національної та інонаціо-
нальної культури саме володіння відповідно мовою тієї чи іншої нації дозволяє зрозу-
міти тексти національної культури і, навпаки, розуміння текстів національної культури 
сприяє активному оволодінню, скажемо, українською мовою. Михайло Драгоманов сво-
го часу зазначав, що справа мови дуже важлива, але голими фразами про нашу «милу, 
красну мову» протистояти іншим мовам не можливо. Вагу української мови можна під-
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няти, працюючи над літературою, яка б замінила народу у більшості життєвих ситуацій 
чужі мови. Цю думку підкреслює в своїй статті В.В. Тригубенко [4]. Поряд з думками М. 
Драгоманова Тригубенко наводить висловлювання У. Маккея про «містику рідної мови», 
про те, що сама мова «визначає життєвий світогляд» людини, її психіку по асоціації з 
«найглибшими емоціями людей, які у своїй сукупності складають душу нації» [4: 247]. 
Цей взаємозв’язок з національною психологією мови і культури народу становить кате-
горичну імперативну вимогу знання особистістю національної культури. Саме володіння 
термінологією національної культури може сприяти активному впровадженню в життя 
суспільства української мови в сучасному оточенні експансії явищ інонаціональної, не 
лише російської, але й англомовної та інших культур. Отже, державна політика підтрим-
ки української мови та україномовної освіти повинна одночасно бути спрямованою на 
національно-культурне відродження України.

Політика підтримки національної мови і культури є необхідною складовою процесу 
державотворення в Україні, бо мова є «основним, найяскравішим і стійким показником 
етносу» [5: 34]. Мова – показник онтологічного існування народу в єдності сучасної і 
минулої історії його розвитку. Як зазначає Ортега-і-Гассет про стійкість національних 
традицій в історії, «це й означає бути людиною. Успадковуючи минуле, жити майбутнім, 
тобто справді перебувати в сучасному» [6]. Українське суспільство має всі підстави ви-
магати, щоб влада вдалася до конструктивних методичних дій у сфері мовної політики 
в умовах співіснування національної та інонаціональної культур в державі. Ці процеси 
повинні здійснюватися без «шокової терапії», але неухильно. В той же час треба зважати 
на реалії суспільного розвитку. А саме на те, що на більшій частині пострадянського 
простору встановилася викривлена система морально-етичних, правових та економічних 
цінностей і пріоритетів. Як зазначає в своїх дослідженнях В.П. Андрущенко, реальністю 
в сучасній Україні є «…безладдя й безвідповідальність, які руйнують матеріальні й духо-
вні цінності» [7: 7].

До цих негативних факторів сучасного суспільного розвитку слід додати розмивання 
усталеного набору ціннісних орієнтирів, моральних регуляторів, девіантну поведінку, 
що змішується на ціннісній шкалі у бік норми, і, навпаки, те, що традиційні норми по-
ведінки перестають сприйматися як загальновизнані. Разом з цим слід враховувати, що 
взаємодія людини та світу все більше зсувається з фізичного рівня на інформаційний. В 
цій ситуації зростає філософська складова у визначенні мовної та культурної політики, 
виконуючи впорядковуючу та вдосконалюючу функції усвідомлення тих проблем, що 
виникають [8: 175].

Мова і культура кожного народу становлять пов’язані між собою семіотичні систе-
ми, які мають план змісту і план вираження. Саме це і відрізняє зв’язок національної 
мови і національної культури від зв’язків мови будь-якої нації з інонаціональною куль-
турою. Їхня семантика відрізняється і змістовно і виражально. Зараз ми стали свідками 
появи нової науки – лінгвокультурології, яка доводить, що культура становить собою 
національне явище, а тому у кожній нації існує мова національної культури. Не засвоїв-
ши мову національної культури, дуже важко зрозуміти і мовні тексти будь-якого народу. 
Свідченням цього, є труднощі перекладу літературних текстів. «Саме фразеологія, що ві-
дображає віковічний досвід народу, своєрідність його матеріальної і духовної культури, 
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надає текстам неповторний національний колорит, оскільки спирається на реалії, відомі 
лише цьому народу, представникам цієї нації», - пише в своєму дослідженні «Сприй-
няття тексту і відтворення картини світу різних національних культур у процесі пере-
кладу» А.Басова [9: 8]. На нашу думку, в ситуації сучасної української реальності, коли 
в суспільстві існує білінгвізм української і російської мови, необхідно мовну політику 
реалізовувати на лінгвокультурологічних принципах, застосовуючи ці підходи і в сфері 
шкільної та вузівської освіти. Такі підходи вимагають врахування всіх новітніх досяг-
нень лінгвістики, психології, філософії, національної історії та культурології. Лінгво-
культурологічна концепція мовної політики вимагає впровадження таких освітніх техно-
логій, які б спиралися на взаємодію мовних, етнокультурологічних і етнопсихологічних 
факторів з метою осягнення «цілісних комплексів культурних традицій, котрі відбилися 
і закріпилися в національній мові» [10 ].

Мовна політика української держави, виходячи з вказаних закономірностей, пови-
нна впливати на освіту таким чином, щоб, починаючи зі школи, формувати у учнів і 
студентів україномовне мислення, а не лише володіння української мовою на рівні па-
сивного розуміння. Саме формування україномовного мислення вимагає поглибленого 
вивчення української культури на лінгвокультурологічному, а не полікультурному рівні. 
Тільки оволодіння семантикою національної, а не інонаціональної культури, сприятиме 
утвердженню української мови як державної.
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ПрЕЦЕдЕнтноЕ раСШирЕниЕ СЛоварного СоСтава ЯЗЫКовой 
ЛичноСти иноСтранного СтудЕнта 

У статті аналізується прецедентне розширення словникового складу – один із спо-
собів збільшення активного лексичного словника іноземних студентів гуманітарних і 
негуманітарних вузів.  

Ключові слова: псевдопрецедент, прецедентні тексти, розширення словникового 
складу.

В статье анализируется прецедентное расширение словарного состава – один из 
способов увеличения активного лексического словаря иностранных студентов гумани-
тарных и негуманитарных вузов.

Ключевые слова: псевдопрецедент, прецедентные тексты, расширение словарного 
состава.

The precedential increase of foreign humanitarian and non-humanitarian high school 
students’ vocabulary is analyzed as one of the broadening the active vocabulary methods in 
this article.

Key words: pseudoprecedent, precedential texts, precedential increase of the vocabulary.

Обучение иностранному языку – это, прежде всего, обучение лексике. Преподава-
тель русского языка как иностранного (далее РКИ) при обучении лексике должен учиты-
вать несколько факторов, влияющих на отбор слов для освоения: 

1) этап (начальный или продвинутый);
2) лексика для активного или пассивного минимума (лексический минимум должен 

быть и на элементарном, и на продвинутом уровнях);
3) лексика общеупотребительная или узкоспециальная и т.п.
Лексика нужна для осуществления как продуктивной (говорения, письменной речи), 

так и рецептивной речевой деятельности (аудирования, чтения). Овладеть иноязычной 
лексикой – это 1) усвоить (запомнить) значение и форму предусмотренного учебной про-
граммой минимума лексических единиц; 2) научиться пользоваться этими единицами 
в различных видах речевой деятельности; 3) научиться воспринимать и отождествлять 
знакомые лексические единицы на слух и при чтении текстов. Однако трудно предста-
вить себе человека, свободно общающегося с носителями иностранного языка (и, соот-
ветственно, с представителями иной культуры) с помощью только лексического миниму-
ма. Неслучайно продвинутый этап изучения языка предполагает расширение словарного 
запаса учащихся. Это может происходить не только и даже не столько за счет общеупо-
требительной лексики, но и за счет введения специальной (термины), идиоматической 
(фразеологизмов, устойчивых выражений) и пр. Язык неразрывно связан с культурой на-
рода, его традициями, произведениями художественной литературы и устного народного 
©   Беляева А.Ю., 2011
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творчества (фольклором), искусством, кино и т.п., то есть со всем тем, что становится 
источником появления в речи человека прецедентных феноменов разных типов.

Следует отметить, что традиционно прецедентными текстами считаются «тексты, 
значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 
имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и окружению данной лич-
ности, включая и предшественников, и современников, и, наконец, такие, обращение к 
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [5]. Од-
нако окружение преподавателя РКИ составляют иностранные учащиеся, которые в боль-
шинстве своем совсем незнакомы с текстами, имеющими значение для преподавателя 
РКИ - представителя русской национальной культуры, традиций. Иностранные учащи-
еся запоминают, прежде всего, тексты, содержащие максимальное количество знакомых 
слов, т.е. обращается внимание не на значение текста в целом, а на его «знакомость», и 
только потом осмысливается ситуация, в которой он существует. В связи  с этим пред-
ставляется более рациональным говорить о псевдопрецедентном тексте.

Опыт работы с иностранными студентами (медиками и слушателями духовной се-
минарии) показывает, что расширение словарного состава за счет использования преце-
дентных текстов из художественной или биографической литературы затруднено в среде 
учащихся негуманитарного профиля. Например, для иностранных студентов-медиков в 
целях увеличения словарного запаса (прежде всего активного) общеупотребительной и 
терминологической лексики и проведения воспитательной работы (принцип воспитания 
«через предмет») рекомендуется подбирать художественные тексты о врачах, их работе, 
отношениях с пациентами. В числе самых популярных произведений «Записки молодого 
врача» М.А. Булгакова, «Чудесный доктор» А.И. Куприна. Большое количество подоб-
ных текстов собрано в пособии по русскому языку для иностранных студентов Скнар 
Г.Д., Журавлева В.Н., Дерипаско Л.И. «Пособие по русскому языку для иностранных 
студентов медицинских вузов» части 1 и 2 («Галина Васильевна» Ю. Крелина, «Доктор 
Бужма» С.Б. Ласкина и др.). Однако такие тексты не дают прецедентных образцов, что, 
вероятно, объясняется необходимостью часто обращаться к словарю (в результате чего 
приходится отрываться от основной сюжетной линии, а затем вновь возвращаться к ней), 
следить за произношением во время чтения. Всё это усложняет работу с текстом, застав-
ляет тратить много времени на понимание, а потому не вызывает эмоциональной заин-
тересованности, способствующей акцентированию внимания на выражениях, которые 
могут стать в речи иностранных студентов прецедентными текстами. Иначе проходит ос-
воение текста в группе иностранцев-семинаристов. Для работы с данным контингентом 
побираются тексты, описывающие биографии (жития) святых, важные исторические мо-
менты и т.п. Уважительное отношение к религии, к людям, прославившимся своими ду-
ховными и ратными подвигами, заставляет учащихся внимательно вчитываться в текст, 
обращая внимание на высказывания главных героев. Например, в хрестоматии «Читаем 
о России по-русски» [4] предлагается текст, описывающий биографию русского князя и 
святого Александра Невского:

<…> Летом 1240 года сильное войско шведского короля неожиданно высадилось на 
реке Неве, чтобы завоевать Новгород. Когда князь Александр узнал об этом, он ска-
зал: «Бог не в силе, а в правде». С малой дружиной, не дожидаясь основных сил, бы-
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стро и внезапно напал он на шведское войско и разбил его. После этой победы князя 
Александра стали называть Невским.

В качестве прецедентного текста выбрано высказывание великого князя «Бог не в силе, 
а в правде», т.к. оно выражает моральный принцип: побеждает не тот, кто силен хитростью 
(или подлостью), а тот, кто живет по закону справедливости. Данное высказывание ис-
пользовалось студентом в беседе о предстоящем экзамене, чтобы доказать свою способ-
ность получить оценку «хорошо» за знания, усердие и серьезное отношение к учебе.

Иногда прецедентными текстами становятся пословицы и поговорки: щи да каша 
– пища наша, терпенье и труд все перетрут и т.п. Поскольку они тесно связаны с опре-
деленной темой-ситуацией, то и употребление их иностранцами более правильное и ос-
мысленное. Так, уговаривая преподавателя показать, как готовить русские блюда – щи и 
гречневую кашу – иностранные студенты объяснили свою просьбу следующим образом: 
«Потому что щи да каша – пища наша», хотя, как известно, за рубежом ни щи, ни супы, 
ни каши особой популярностью не пользуются, а во многих странах и вовсе неизвестны.

Однако значительное количество прецедентных текстов усваивается иностранны-
ми учащимися из кино- и анимационных фильмов. Уже доказано, что использование 
фильмов на занятиях РКИ, несомненно, способствует лучшему усвоению и отработке 
грамматики языка, а, кроме того, способствует развитию и закреплению навыков комму-
никации и дает необходимые знания о культуре страны изучаемого языка [3]. На выбор 
фильма влияют такие факторы, как степень сложности лексики фильма, тематика филь-
ма (например, привязанность к определенной дате), степень подготовленности студен-
тов к восприятию фильма и др. В помощь преподавателям РКИ создаются специальные 
пособия по проведению аудиовизуальных занятий [2], регулярно публикуются статьи, в 
которых авторы делятся опытом проведения подобных занятий [1; 3]. Свой опыт про-
ведения аудиовизуальных занятий имеется у преподавателей РКИ кафедры русского 
языка как иностранного Саратовского государственного медицинского университета им. 
В.И. Разумовского.

Проводимые аудиовизуальные занятия включали в себя просмотр и работу с лекси-
кой фильмов разных жанров: 1) исторические фильмы («Господа офицеры. Спасти им-
ператора»); 2) современные комедии («Сирота казанская», «Любовь и голуби», «Питер 
FM»); 3) мультипликационные фильмы («Трое из Простоквашино», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Князь Владимир», «Бременские музыканты»).

Наибольшую активность студенты проявляют при просмотре мультфильмов, веро-
ятно из-за того, что их сюжет, чаще всего, прост, вызывает меньше затруднений для по-
нимания даже при первом просмотре (прослушивании). Студенты легко запоминают и 
отдельные слова, и целые высказывания, например: «Если бы у меня был такой кот, я, 
может быть, и не женился бы», «Это я, почтальон Печкин. Принес газету про вашего 
мальчика», «Выбирай: или он, или я» (из м/ф «Трое из Простоквашино»), «Всё спешат, 
спешат, а на «спасибо» времени нет», «Не свисти – денег не будет» (из м/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»). Эти фразы уместно используются иностранными учащимися 
в речи и легко становятся прецедентными. В данном случае исключения составили м/ф 
«Князь Владимир» (видимо, из-за явно выраженной исторической направленности) и 
«Бременские музыканты» (скорее всего из-за своей принадлежности к жанру мюзикла).
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Большой интерес вызывают комедийные картины и фильмы о семье. Особенно при-
влекают внимание короткие юмористические диалоги, например:

к/ф «Сирота казанская»
(1) Николай: Что тут происходит?
Настя: Коля…
Николай: Я-то Коля. Это кто?
Настя: Это Павел… Еще один.
(2) Настя: Коля, ты меня любишь?
Николай: Это тут причем? Ну, люблю.
Настя: А без ну?
Николай: Люблю.
Исторические картины вызывают самые большие затруднения при понимании ос-

новного смысла сказанного. Небольшая популярность фильмов исторического жанра 
объясняется тем, что чужая история сложна для восприятия и понимания. Интерес появ-
ляется в том случае, если в фильме развивается любовная линия или на первый план вы-
ходят такие личностные характеристики главных героев, как сила, ум, умение выходить 
из трудных ситуаций и пр.

Напомним, что для иностранных студентов главным принципом отбора прецедент-
ных образцов является «знакомость», узнаваемость слов или фраз  с первого прослуши-
вания. Усиливает эффект узнаваемости и неоднократное звучание фразы в фильме. Бы-
вают случаи, когда фраза становится прецедентной только потому, что в ней есть слово, 
указывающее на принадлежность к своей родной национальности. Так, среди индийских 
студентов стала популярной фраза «Пиджак, белый индийский, спустя два года в по-
езде украли» (из к/ф «Сирота казанская»). Интересным может оказаться и тот факт, что 
студенты юноши выбирают в качестве фразы, которые наиболее ярко демонстрируют 
маскулинность в лексике или интонации («Если бы у меня был такой кот, я, может 
быть, и не женился бы», «Я-то Коля. Это кто?»). Девушки студентки, напротив, обыч-
но выбирают более нейтральные варианты, например:  «Это я, почтальон Печкин. При-
нес газету про вашего мальчика». Обращение к более агрессивным фразам, типа «Выби-
рай: или он или я» или «Людк, а Людк! Тьфу, деревня!», в большинстве случаев, является 
ответом на маскулинные прецедентные текстов юношей.

В заключение следует отметить, что работа над прецедентным расширением сло-
варного запаса учащихся должна проводиться уже на базовом уровне с привлечением 
текстов художественных и биографических (для студентов гуманитарного профиля), а 
также аудио- и видеоматериалов (песен, художественных и анимационных фильмов). 
Начинать подобные занятия, как показывает опыт работы, лучше с текстов и фильмов с 
легким, незамысловатым сюжетом и простыми, юмористическими диалогами (полило-
гами). При переходе к серьезным классическим произведениям литературы и кино необ-
ходимо учитывать не только уровень подготовленности учащихся, но и общекультурный 
уровень иностранных студентов, принадлежность к гуманитарному / негуманитарному 
профилю, а также их личные интересы и национальное специфическое восприятие язы-
ковой картины мира.
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ФормированиЕ СтрановЕдчЕСКой  
и ЛингвоСтрановЕдчЕСКой КомПЕтЕнЦии в ПроЦЕССЕ 

КоммуниКативного оБучЕниЯ
руССКому ЯЗЫКу КаК иноСтранному

Стаття присвячена розгляду країнознавчого і лінгвокраїнознавчого аспектів у сис-
темі комунікативного навчання російської як іноземної. Проводиться аналіз факторів, 
за допомогою яких здійснюється формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої ком-
петенціі у навчальному процесі та поза ним.

Ключові слова: країнознавча та лінгвокраїнознавчі компетенції, лексичний фон, без-
еквівалентна лексика, ономастика

Статья посвящена рассмотрению страноведческого и лингвострановедческого ас-
пектов в системе коммуникативного обучения русскому как иностранному. Проводится 
анализ факторов, с помощью которых осуществляется формирование страноведческой 
и лингвострановедческой компетенции в учебном процессе и вне его.
©  Некрылова Е.Л., 2011
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Ключевые слова: страноведческая и лингвострановедческая компетенции, лекси-
ческий фон, безэквивалентная лексика, ономастика. 

This article is devoted to the consideration of the cross-cultural and linguistic-cultural 
aspects in the communicative method of teaching Russian language as a foreign language. The 
analysis of different ways in the teaching process and out of it is taking place at the moment, with 
the help of which the forming of cross-cultural and linguistic-cultural competence is carried out.

Кey words: cross-cultural and linguistic-cultural competence, lexical background, un-
equivalent vocabulary, onomastics.

Всем известно, что процесс овладения иностранным языком органически связан с 
процессом усвоения этносоциокультурного наследия народа – носителя языка. Знания 
о стране этнического, социального, культурного характера, которые удовлетворяют ком-
муникативные, познавательные, эстетические потребности студентов, обеспечивают 
устойчивый интерес к изучению языка, поддерживают мотивы-стимулы к совершению 
речевой деятельности. Страноведческие знания способствуют становлению коммуни-
кативных умений в разных сферах общения. Получая разностороннюю информацию о 
стране, иностранцы с пониманием воспринимают иноязычную действительность. Имен-
но поэтому преподавание русского языка как иностранного предполагает страноведче-
скую аспектизацию, которая осуществляется как процесс формирования страноведче-
ской компетенции учащихся.

Для адекватного восприятия этносоциокультурной информации очень важны и язы-
ковые единицы с национально-культурным компонентом семантики, и лексика с межъ-
языковыми понятиями. Усвоение необходимых страноведческих знаний требует серьез-
ной языковой работы в учебном процессе над лексикой с национальной семантикой и 
над эквивалентной лексикой.

Создавая и разрабатывая лингвострановедческую теорию слова (фразеологизмов, 
афоризмов), Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров выделили в плане содержания этих язы-
ковых единиц два уровня: понятие и фон, подчеркнули значимость каждого из них для 
усвоения иностранцами национальной семантики. Особое внимание исследователи об-
ратили на лексический фон, с одной стороны, фиксирующий исторические пласты стра-
новедческой информации, а с другой стороны, отражающий этносоциокультурный «кон-
текст» современной эпохи перемены в нем [1:17].

В процессе овладения языком, ознакомления иностранцев с этими единицами идет 
постепенное накопление информации о стране, происходит постижение процессов, яв-
лений, характерных черт, особенностей иноязычной действительности, культуры носи-
телей языка.

Языковые единицы с национально-культурным компонентом семантики являются 
специфическим языковым материалом, который служит основным объектом лингво-
страноведческой работы на занятиях по русскому языку.

Страноведческая, лингвострановедческая и лингвистическая компетенции создают 
основу для становления и развития коммуникативной компетенции иностранных студен-
тов. Полученные знания способствуют нормативному речевому поведению в ситуациях 
общения, пониманию услышанного, прочитанного, написанного.
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При подготовке студентов-филологов страноведческая, лингвострановедческая ком-
петенции участвуют в формировании и профессиональной компетенции. Профессио-
нальное владение языком как предметом изучения и преподавания, а также средством 
познания и общения предполагает глубокое освоение культуры народа, говорящего на 
этом языке.

Страноведческая, лингвострановедческая компетенции у иностранных студентов - 
филологов формируются как в практическом курсе русского языка, так и в специальных 
теоретических курсах, которые активно способствуют приобщению студентов к куль-
туре страны изучаемого языка, пониманию психологии носителей языка, восприятию 
их образа жизни. Обогащение страноведческими и лингвострановедческими знаниями в 
рамках теоретических и лингвистических курсов происходит также благодаря тому, что 
изучение фактов истории языка, анализ диалектных вариантов общенационального язы-
ка неизбежно требуют обращения к этапам исторического развития общества, географи-
ческим особенностям страны и т.п. В практическом курсе русского языка формируются 
страноведческие и лингвострановедческие знания, вырабатываются умения оперировать 
этим материалом. Эти умения необходимы студентам для их будущей профессиональной 
деятельности.

Определенную роль страноведческая и лингвострановедческая компетенции играют 
для профессиональной подготовки студентов-нефилологов. Усвоение студентами-нефи-
лологами сведений об основных направлениях развития науки, техники, практической 
медицины и др. способствует совершенствованию их специальных знаний. 

Коммуникативная направленность обучения предполагает включение обучаемых 
практически с самого начала занятий в процесс коммуникации на изучаемом языке в раз-
ных сферах общения. В связи с этим отбор страноведческого и лингвострановедческого 
материала в учебных целях проводится по сферам общения, актуальным для иностран-
цев как в процессе обучения, так и после его завершения. Это повседневно-бытовая, 
социально-культурная, общественно-политическая, учебно-профессиональная и другие 
сферы. Включение студентов в сферы общения происходит неравномерно и находится 
в прямой зависимости от условий обучения, этапа и конечных целей, а также от особен-
ностей контингента обучаемых.

Иностранные студенты с первых дней жизни в нашей стране оказываются участни-
ками повседневно-бытового общения. Чтобы легче и быстрее адаптироваться в иноязыч-
ной стране для студентов в учебном процессе отбираются и представляются сведения о 
традициях, правилах неречевого поведения носителей языка, речевые стереотипы, фор-
мы речевого этикета, обслуживающие стандартные и стандартизированные ситуации 
данной сферы общения [2:76]. При этом языковой материал включает в себя единицы 
с национально-культурным компонентом семантики – фоновую и безэквивалентную 
лексику, а также ономастику (клуб, театр, билет, общежитие, столовая, поликлиника, 
магазин, транспорт, площадь Свободы, метро «Университет», русские имена, отчества, 
фамилии).

Став студентами вуза, иностранные учащиеся вовлекаются в учебно-профессио-
нальное общение. Им необходимо адаптироваться к условиям обучения в вузе. Овладе-
ние этой информацией осуществляется как посредством обратимой лексики, так и через 
фоновую и безэквивалентную лексику (университет, институт, факультет, ректорат, де-
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канат, учебная группа, староста, зачет, экзамен, зачетная книжка, каникулы, стипендия, 
отлично, удовлетворительно и другие оценки).

Овладевая будущей профессией, иностранные студенты на занятиях по профильным 
дисциплинам специальности получают основы знаний и некоторые сведения о науке. 
Подача страноведческого материала о достижениях науки и техники требует работы над 
общенаучной лексикой и над определенным набором языковых единиц с национально-
культурным компонентом семантики – антропонимами, топонимами, терминологиче-
ской лексикой, безэквивалентными и фоновыми словами (Д.И. Менделеев, доктор наук, 
гомогенные системы, вещество, закономерность, оксид, щелочь).

Иностранные студенты, живя в нашей стране, обучаясь в вузах, подключаются к 
сфере общественно-политической жизни страны в качестве слушателей радио, зрите-
лей телепередач, читателей газет. Учет этих социальных и речевых ролей студентов в 
данной сфере коммуникации обусловливает отбор и введение определенных учебных 
материалов, на основе которых формируются соответствующие навыки и умения. При 
этом отбирается характерная для языка массовой информации лексика, в том числе и с 
национально-культурным компонентом, слова – наименования нового быта, ономасти-
ка, фоновые слова, фразеологизмы, афоризмы (ветеран, выборы, экономический кризис, 
«Трибуна»).

В сфере социально-культурного общения иностранные студенты выступают в каче-
стве участников экскурсий, посетителей музеев, выставок, театров, кинозрителей, участ-
ников концертов, вечеров отдыха и т.д. Иностранные студенты должны владеть соответ-
ствующим этносоциокультурным, языковым материалом, коммуникативными умения-
ми. Лексика, обслуживающая коммуникацию в данной сфере, обширна. Для начального 
этапа отбираются темы, которые и определяют набор лингвострановедческих объектов. 
Среди них имеют место разные группы фоновой и безэквивалентной лексики, онома-
стика, афоризмы (литературный музей, композитор, писатель, художник, балет, опера, 
выставка, русская культура, исторический музей, музей природы).

В социально-культурной сфере общения, так же как и в других сферах, коммуникация 
не ограничивается устными контактами. Она носит не только прямой, но и опосредован-
ный характер. В конце начального этапа иностранцы могут выступать в роли читателей 
литературных произведений, а позже их можно приобщать и к художественной литера-
туре. Трудности восприятия художественных произведений во многом обусловливаются 
национально-историческим своеобразием их содержания и речевой структуры [3:126]. 
Чтобы иностранные студенты могли осознать и прочувствовать идейно-эмоциональное 
содержание художественного произведения, им нужна определенная страноведческая и 
лингвострановедческая подготовка. Студенты постепенно приобретают необходимые 
знания о стране, овладевают новыми словами. На начальном этапе возможность вос-
приятия страноведческого потенциала художественного текста обеспечивается путем от-
бора литературного материала, характером его адаптации и специально разработанным 
учебным методическим аппаратом [4:31].

Включение иностранных студентов в разные сферы общения происходит неравно-
мерно. В большей мере учащиеся участвуют в сферах повседневно-бытового и учеб-
но-профессионального общения, в меньшей – в общественно-политической и социаль-
но-культурной сферах, так как коммуникация в этих сферах нуждается в развернутых 
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языковых средствах, в накопленных страноведческих знаниях, в достижении достаточно 
высокого уровня речевых умений.

Что касается обучения иностранных студентов на продвинутом и завершающем 
этапах в условиях языковой среды, то оно в целом характеризуется расширением сфер 
коммуникативной, познавательной, эстетической деятельности обучаемых, включением 
их в новые ситуации общения, увеличением объема усваиваемой страноведческой ин-
формации, ростом количества изученных языковых единиц с национальной семантикой, 
углублением восприятия плана содержания этих единиц.

Определение актуальных тем, глубина их рассмотрения зависят от специальности 
студентов, профиля обучения, языковых и речевых возможностей студентов. Усвоение 
иностранными студентами этого материала позволит им в будущем вступать в профес-
сиональные контакты с носителями языка. В учебных материалах русского языка стра-
новедческие знания представлены в текстах разных типов, особенно они проявляются 
в справочно-информативных текстах, в текстах описательного, научного и научно-по-
пулярного характера. В публицистических и художественных текстах страноведческого 
материала меньше.

Обычно страноведческая тема раскрывается с помощью нескольких текстов. Прием 
монтажа текстов был в свое время предложен А.В. Абрамович [5:47]. Способы связ-
ки текстов рассмотрены в книге Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова «Язык и культу-
ра» [6:98]. Но пока вопросы об объеме и содержании информации в текстах решаются 
авторами учебников на основе интуиции, а не научного обоснования. Данные вопросы 
актуальны как для начального этапа обучения так и для продвинутого, т.к. перегружен-
ность текста страноведческими фактами приходит в противоречие с уровнем языковой и 
страноведческой компетенции студентов. В связи с этим необходимы исследования, на-
правленные на изучение способов расположения, группировки страноведческих фактов 
[7:102].

Таким образом, формирование страноведческой и лингвострановедческой компетен-
ции иностранных студентов предполагает постепенное накопление страноведческой ин-
формации, передаваемой средствами изучаемого языка. Эффективность усвоения такой 
информации обеспечивается продуманной системой приемов работы с материалом при 
его презентации, активизации и контроле.
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