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УДК 821.161. 09
Абрамович С.Д.

(Черновцы, Украина)

оБрЕтЕниЕ вЕчноСти 
КаК мЕтаСЮЖЕт ЗрЕЛого чЕХова

Статтю присвячено питанню про шлях Чехова від гумористичного змалювання 
realia до усвідомлення цінності біблійного спіритуалізму та формування в його худож-
ньому світі виміру Вічності.

Ключові слова: Біблія, «земний сад», матеріалізм, екзистенція, монах, Вічність.
Статья посвящена вопросу о пути Чехова от юмористического изображения realia 

к осознанию ценности библейского спиритуализма и формирования в его художествен-
ном мире измерения Вечности.

Ключевые слова: Библия, «земной сад», материализм, экзистенция, монах, Веч-
ность.

This article is devoted to the question of the Chekhov's way from humorous depiction of 
realia to the biblical understanding of spiritualism’s values and formation in its measuring of 
the artistic world of Eternity.

Key words: The Bible, “Earth Garden”, materialism, existence, monk, Eternity.

А если что и остается
При звуках лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Державин

Эти строки Державина, проникнутые библейским эсхатологическим мироощущени-
ем, свидетельствуют: Веку Разума не удалось затмить того очевидного обстоятельства, 
что перед Вечностью временные лета – ничто, несмотря на громогласность и патетику, 
с которыми вершилось земное жизнеустроение. Но Разум не особенно тем смущался: 
в ХIХ веке превалируют позитивизм и материализм, подтекст которых легко сводим к 
психологической формуле «Одновá живем!». Складываются основы сегодняшнего са-
йентизма – веры в науку как некую новую религию, которая позволит человеку победить 
природу и силой «взять от нее», не ожидая ее «милости» (Мичурин). В частности, уже 
как бы обязан был обладать «позитивным» мышлением уважающий себя медик: стало 
считаться, что подлинное знание дают лишь естественные науки. 

Популярна острота Эйнштейна насчет того, что некой милой корреспондентке, 
попытавшейся выяснить в ходе короткого интервью с ним разницу между временем и 
вечностью, понадобится вечность, чтобы осознать, что такое время. Но следует учесть, 

ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури
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что мысль великого физика уходит корнями в проблему, поставленную еще одним из 
первых христианских интерпретаторов Библии, св. Августином: времени нет, так как 
прошедшего уже нет, настоящее проходит, а будущее еще не наступило (т. н. Авгус-
тинова «стрела времени»). Августин отрицал опыт античной культуры, полагающей 
все сущее детищем материальной Матери-Земли и стремящейся все без исключения 
материальные объекты измерить и описать. Искони языческое сознание строилось на 
идее цикличности неистребимой природы: непоколебимо сменяют друг друга времена 
года, после смерти человек непременно переродится в иное земное существо и пр. – это, 
мол, и есть Вечность. Библия же принесла новое, эсхатологическое чувство времени: 
Бог – трансцендентен, не-материален; Царство Небесное – не от сего мира; всякое тво-
рение конечно, даже небо и земля конечны. Это ощущение родилось из ясного сознания 
конечной невозможности руководить своей судьбой и неотвратимости личной смерти, 
тотальной бренности всего материального… 

Что же дальше, если Бог есть, но в мире царствует зло и уродство? Когда-то гнос-
тики, не поверившие в благость Божественного Промысла по Библии, вышли из этого 
логического тупика ценой огромной жертвы: провозгласив, подобно буддистам, что все 
материальное – ошибка, что мир создан то ли злым, то ли неумелым Демиургом. Со-
ответственно Зло, вопреки христианству, имеет собственную, наряду с Добром, природу 
– и не стоит верить во всесилие библейского Бога, который будто бы и вовсе не Господин 
Вечности. Многие к гностической идее на рубеже ХIХ-ХХ веков прильнут: Ф. Сологуб, 
Л. Андреев... Специалисты говорят, что гностики поставили впервые те проблемы чело-
века, которые в полную силу прозвучат в экзистенциализме ХХ века [15: 143–150]. Не 
будем забывать, что Чехова считают предшественником экзистенциализма. 

Между тем ни медицина, ни позитивная наука чеховской поры, исполненные, в отличие 
от гностиков, оптимизма и бодрости, в целом ничего определенного ни о причинах несовер-
шенства всего земного, ни о смерти сказать не могли, как, впрочем, не могут сказать и сегод-
ня. Смерть в этой системе была nichil – жизнь была все, и стоило попробовать ее улучшить, 
искоренить всякие уродства. К этому добавилось представление, будто и сам «Бог умер» 
(Ницше), а, следовательно, как решает персонаж Достоевского, «все позволено».

Вопрос об отношении писателя к христианской религии, на первый взгляд, отпадает 
как бы сам собой. Сам Чехов, вспоминая формальное и принудительное воцерковление 
в отцовской семье, признал: «Религии у меня теперь нет» [17 (5 П: 20)]. Более того, 
ироническое употребление Чеховым библейского слога привело к тому, что русские 
интеллигенты религиозного склада стали воспринимать Чехова как человека, отмеже-
вавшегося от религии, в угоду «духу времени» (например, Б. Зайцев). Поэтому уже ран-
ними исследователями акцентировалось по преимуществу натурально-юмористическое 
изображение «дьячков с больными зубами»1, из чего как бы сам собою следовал вывод 
об антиклерикализме. Все это пригодилось исследователям советской поры. Начал ли-
нию «Чехова-богоборца» в советском литературоведении, кажется, М. Гущин [5]; сумми-
руя ее, Г. Бердников уже провозгласил Чехова убежденным атеистом [3: 179]. Западная 
литературоведческая мысль тоже исходит из мнения о чеховской «свободе от религии»: 
характерно мнение Э. ло Гатто, будто Чехов относится к идеям, которыми живут его пер-
сонажи, как и вообще к «разговорам на отвлеченные темы», с иронией [19]. 



7

На самом же деле Чехов – воплощенный поиск: «Между «есть Бог» и «нет Бога» ле-
жит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Рус-
ский же человек знает какую-либо одну из этих крайностей, середина между ними ему 
неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало» [17 (17 С: 33–34)]. Но 
особо пристального внимания к религиозному поиску Чехова в сегодняшнем литерату-
роведении не наблюдается – если не считать нескольких разрозненных научных статей и, 
рядом с ними, вполне кликушеских по тону брошюр, объявляющих Чехова непреложно 
православным писателем, и о которых я говорить не стану. Можно сказать, что вопрос об 
отношении Чехова к Библии, которая впервые в полный голос поведала человеку о тра-
гической и тотальной бренности всего материального, сняла языческие иллюзии насчет 
вечной цикличности жизни, реинкарнации и пр., до сих пор остается открытым.

Нет, «серьезным» Чехов стал не вдруг. Молодой писатель-дилетант Чехонте жил «ве-
село», непринужденно отдаваясь кутежам и любовным приключениям. О Вечности тогда, 
понятно, не думалось. Но в той полосе куража и кутежа, похоже, осталось и здоровье. 
Прожить Чехову суждено было немного, и достаточно внезапный переход от наивной жиз-
нерадостности Чехонте к ощущениям человека, которому нечем дышать, ибо у него уже 
почему-то нет легких, все еще остается вне поля зрения наших исследователей. Разве что 
Р. Киреев, создавший прекрасный цикл статей о русских писателях, нашедших в себе силы 
идти навстречу смерти, хорошо очертил смятение и мужество, которые клубились в душе 
обреченного Чехова, но ограничился этим, сугубо гуманистическим, аспектом. А, в общем, 
мы остаемся в плену советского алгоритма, согласно которому творчество Чехова насквозь 
«жизнеутверждающе». Ведь оно, как нам внушали, чуть ли не сто лет, направлено – прямо-
таки сатирическим острием – против всего, что мешает человеку быть прекрасным! Пи-
сателя насильно «запрягли» в несение социальной повинности: ведь, как известно, дело 
литературы – бичевать пороки! Поневоле вспоминается некий барин из воспоминаний И. 
Бунина, посетивший умирающего Чехова. Жовиальный субъект, не обращая внимания на 
висящую на стене просьбу не курить, вовсю дымил сигарой и требовал, чтобы умирающий 
сатирически «описал» какого-то раздражившего его извозчика….

У молодого выпускника медицинского факультета, пишущего под именем Чехонте, 
смерть – пока еще явление из разряда вещей ну очень смешных. Достаточно вспомнить 
«Смерть чиновника»: жалкий Червяков, нечаянно обчихавший генерала, умирает отто-
го, что напуган уже одной возможностью вельможного гнева. Жизнь прекрасна, ну, а кто 
того не понимает, – умри, нечастная! Христианские же образы и мотивы у раннего Чехова 
современный постсоветский исследователь С. Салтанов продолжает рассматривать в про-
странстве секуляризации, как некий «культурный пласт» [18]2. В целом, он прав. Но все же 
«христианский заквас» у молодого Чехова оказывается сильнее, чем мы привыкли думать.

Так, проблема болезни, патологии, уродства, исключения из нормы все более привле-
кала его внимание – она объективно возникает у любого слушателя медицинского факуль-
тета; может показаться также, что это естественно умножается за счет влияния золаизма. 
Но не всякий молодой врач станет так углубленно переживать все это. Свидетельством 
тому служит ранний рассказ «Кривое зеркало», шутливая святочная миниатюра, к кото-
рой, впрочем, писатель, отнесся не как к «безделице»3. Фабула произведения – посещение 
рассказчиком и его женой заброшенного фамильного дома, в котором обнаруживается 
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прабабушкино кривое зеркало, внезапно преобразовавшее уродливое лицо поглядевшей-
ся в него заурядной женщины в «чудо природы, гармонию красоты, изящества и любви» 
[17 (1 С: 480)]. После этого супруга рассказчика уже не может расстаться с зеркалом: 
«Да, это я! Все лжет, кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше 
увидела себя…» [17 (1 С: 480)].

Уроды, естественно, рождались, рождаются и будут рождаться наряду с красавцами 
и красавицами. Некогда у тех же гностиков уроды как сигнификация особенно помра-
ченного состояния материи в собрание не допускались вовсе. Почему природа и люди 
злы, почему иной человек рождается уродом, почему реальность бывает непереносима – 
вопросы, как говорится, интересные. Да разве не естественно для любого человеческого 
сознания отчаянно считать себя, любимого, прекраснейшим и достойнейшим созданием 
Божиим? Э. Фромм говорит, как об условии выживания, о необходимости любви к себе, 
не менее важной и конструктивной, чем любовь к ближнему [16: 140–143]. Для такой 
любви нужна опора и вера. «Я горько вас люблю, о бедные уроды!», – восклицал дру-
живший с Чеховым символист Бальмонт. Похоже, уже в мир молодого Чехонте властно 
входит экзистенциальный вопрос о «бедных уродах» в мире веселых и здоровых. Следом 
закономерно идет вопрос о смысле земного бытия вообще. 

Чехов, внезапно осознавший, что он вдруг оказался на краю земного существования, 
если угодно – «стал уродом», уже не мог психологически оставаться «в строю» бодрых 
и здоровых людей, для которых смерть все еще была чем-то труднопредставимым. И тут 
сам собой возникает вопрос, практически обойденный Р. Киреевым: о метасюжете Смер-
ти и пути в Вечность, который у Чехова неразрывно связан с образом Монаха.

Как от мечали еще старые критики, у писателя образ монаха становится подлинно 
«сквозным образом». Но что стало зерном этого «сквозного образа» – трудно сказать. 
Может быть – фигура монаха с кружкой, увиденная однажды молодым писателем на 
фоне бледного рассвета после кутежной ночи из окна московского трактира? В общем, 
не столь уж важно, из какого именно житейского впечатления рождается художественный 
образ или вещий сон.

Исследователи Чехова ощущают особую значительность этого сквозящего сквозь ре-
альность черного силуэта, как, скажем, Э. Полоцкая, которая нашла необходимым отме-
тить фигуру монаха где-то на третьем плане в эпическом пространстве «Степи» [12: 30], 
но на том и остановилась. Не начинать же было, в самом деле, в 70-е гг., эру дешевой 
колбасы, разговор о христианских ценностях в мире Чехова. 

Между тем уже первый «серьезный» и «переломный» рассказ Чехова «Святою но-
чью» (1886), весьма одобренный Короленко, свидетельствует, что в чеховской концеп-
ции мира и человека нечто радикально меняется. Я писал об этом – с приличествующей 
осторожностью – в начале 90-х [1], и, думаю, стоит кое-что повторить. В центре зрения 
автора – только что умерший монах-поэт, любивший сочинять акафисты, и рассказывает 
о нем его незадачливый друг, на которого возложили обязанность перевозить в святую 
ночь людей через реку, к церкви. Оба монаха – изгои в своем монастыре: нынешняя роль 
перевозчика говорит сама за себя; сочинитель же акафистов не имел признания: «Были 
которые смеялись и даже за грех почитали его писание…» [17 (5 С: 98)]. Но пасхальная 
всенощная осквернена человеческой суетой – достаточно вспомнить монаха со стулом, 
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расталкивающего толпу, чтобы удобно усадить опоздавшую барыньку. В рассказе ак-
центируется полное равнодушие и священнодействующего клира, обрисованного «жи-
вописно», пластично-зримо, но как бы немотствующего, и всех без исключения моля-
щихся, более глазеющих, нежели слушающих, – к Слову Божию, к тексту ветхозаветного 
пророка, утверждающего, что человечество приходит к Мессии, который сейчас поется: 
«Возведи окрест очи твоя, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая све-
тила, от запада, и севера, и моря, и востока, чада твоя» – «ни один человек не вслуши-
вался в то, что пелось, и ни у кого не захватывало дух» [17 (5 С: 101)]. Собственно, даже 
простодушный друг усопшего не помнит ни одной цитаты из его сочинений, он лишь 
восклицает: точно так и Николай писал! Но, при общем непонимании и равнодушии, 
сочинитель наш умер в самую пасхальную ночь, что в народе издавна считается призна-
ком Божьего благоволения. Непризнанный духовный поэт, извергнутый из сообщества, 
в котором превалирует языческое пристрастие к «чувственному» и «социальному», при-
надлежит уже не своему времени, а Вечности.

Далее призрачный Монах уже вторгается в реальную чеховскую жизнь. По свиде-
тельству самого писателя, широко известно, что его как-то разбудил кошмар – видение 
Черного монаха. Это было в счастливую пору устроения «сада земного», мелиховского 
име ния, вскоре после впервые пережитой волны литературного успеха. Видение явилось 
молодому счастливцу накануне его роковой болезни, как Черный человек Моцарту. Но 
сигналы надломленного организма стали для Чехова лишь очередным импульсом к твор-
ческому переосмыслению факта. Многое, очевидно, отложилось в этом образе. В то лето 
автором после ряда унижений был пережит, видимо, некий «искус величия», и уж, не-
сомненно, чувство собственной значимости. Рядом трудился старик-отец, чьи дни кло-
нились к закату, который когда-то заставлял Антошу петь в церкви и зубрить Писание, и 
старая сыновняя неприязнь угасала [13: 408], уступая место размышлению: достаточно 
ли человеку «имения с крыжовником»? три ли аршина земли ему надо? или, все же, весь 
земной шар?.. Во всяком случае, несомненно, что не настроения Чимши-Гималайского 
владели Чеховым: его, видимо, терзало то высокое философское сомнение, которое не 
менее ценно, нежели оптимизм. Вот и образ жизни-сада в «Черном монахе», по тонкому 
замечанию 3. Паперного, «неспокойный, неблагополучный, но по-чеховски тревожный 
образ. В нем и радость, жажда жизни, в нем и трагедия» [11: 74]. 

Повесть «Черный монах», в которой, наконец, восстает в полный рост призрак, с 
юных лет тревоживший сознание писателя, смертельно надорвавшегося в своем усер-
дии насадить «земной сад», является в наследии Чехова ключевым моментом. Она сразу 
же становится в ряд произведений, которым суждено будить воображение поколений 
исследователей. Но примечательно, что литературоведческие оценки повести взаимно 
противоречат друг другу. 

Если дооктябрьская критика явственно видела в чеховском Монахе тоску писателя 
по христианским идеалам, то советские исследователи, напротив, стали придавать Че-
хову, так сказать, некую «атеистическую боевитость», дружно заклиная «строгий при-
зрак» мантрами о ценности исключительно «посюсторонней» жизни. Столь же дружно 
начали ставить на место вообразившего о себе Коврина, не выдержавшего напряжения 
земного жизнеустроения (забывая, что в этой ситуации оказался и сам автор повести). В 
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1954 г. харьковский исследователь М. Гущин трактовал повесть как свидетельство борьбы 
Чехова за материалистическую эстетику [5]. В 1957 г. московский ученый Б. Александров 
выдвигает сходную точку зрения: Чехов обли чает в повести «декадентскую манию величия» 
[2]. Остается лишь уяснить, почему скромный преподаватель философии вдруг оказывается 
тут декадентом и почему «декадентская ма ния величия» облеклась в повести Чехова в черты 
христианского аскетического идеала. По мере угасания вульгарно-социологических страс-
тей оценки несколько трезвеют. Впрочем, трезвость эта тоже как-то уныла. В 1979 г. В. В. 
Катаев интерпретирует образ Монаха в повести уже как «клинически точное» описание гал-
люцинации психически больного человека [7]; думается, все же, это достаточно мелко для 
поэтического вдохновения Чехова. В 1983 г. «разгадал» загадочную повесть И. Сухих: для 
Чехова правда жизни – в том «ржаном хлебе с солью», который едят примирившиеся после 
очередной ссоры отец и дочь Песоцкие; никакой тебе «мерихлюндии», возделывай свой зем-
ной сад, радуйся и печалься – и точка. Ковринские же «полеты во сне и наяву» вызывают у ав-
тора некоторую опасливость [14]. Но вот в 1985 г. появляется статья В. Линкова, совершенно 
иначе прочитавшего чеховский замысел: для него экстаз Коврина, напротив, – «королевское» 
состояние духа, а Монах – символ вдохновения, гениальности [9]. В 1988 г. опубликована 
работа В. Максименко, в которой верно отмечалось, что до сих пор «интерпретации своди-
лись к оправданию од ного героя и обвинению другого»; автор статьи стремится уяснить по-
зицию Чехова, определяя влияние Черного монаха на судьбы всех персонажей повести и его 
роль как композиционного центра; но исследователь приходит к достаточно замысловатому 
выводу: фигура Монаха – «это писательское обобщение ориентационно-оценочных крите-
риев, не имеющих корней в реальной действительности или гипертрофированных в созна-
нии людей и лежащих в основе их мировоззрения, деятельности и взаимоотношений» [10: 
88]. Все это звучит достаточно схоластически, хотя обычная у Чехова ситуация «всеобщего 
заблуждения» здесь уловлена.

 «Туманность» чеховской «объективной манеры» создавала и почву для интерпре-
тации позиции писателя как тотальной, почти постмодернистской иронии. Характерно, 
что западная наука услышала в «Черном монахе» реквием по тщете человеческих над-
ежд и выражение вселенского скепсиса. Упомянутый уже итальянский исследователь Э. 
ло Гатто полагал, что в «Черном монахе» прочитывается тотальное разочарование Че-
хова в жизни [см. статью в кн.: 19]. К подобному взгляду склоня лись и другие западные 
исследователи, например, Т. Виннер, выводивший «Черного монаха» из такого ряда, как 
«Скучная история», «Гусев», «Дуэль», «Палата № 6» [20]. 

Но, по сути, каждый исследователь энергично моделирует «своего Чехова», не за-
мечая, что превращает образ Монаха в символ чего угодно, но только не того круга 
традиционных ценностей, которыми долго жила и продолжает жить культура. Дело ведь 
в том, что Монах у Чехова как бы из иного измерения, и существует во внеземном плане, 
художественно обозначая тот порыв «от жизни лживой и известной» к «далеким ми-
рам», которым жили и христианские аскеты, и романтики, и, отчасти, действительно, 
«декаденты». Ему все более отчетливо становилось ясно, что не хлебом одним лишь жив 
человек. Он едва ли не единственный из русских реалистов, дерзнувший изобразить мо-
наду запредельного, и это изображение сопоставимо разве что с явлением Черта Ивану 
Карамазову. Чехов трактует видение Коврина как эпизод из ряда ;многих родственных 
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явлений, характерных для эпохи, в которой рядом сосуществовали кликушество и спи-
ритизм, символистские порывы к «озарению» и утонченное визионерство В. Соловьева. 
«Маленький человек», Коврин заполучил лишь осколок подобных представлений, подо-
бно тому, как андерсеновскому Каю попали в сердце и глаз лишь осколки зеркала Трол-
ля. Однако примечательно, что символом всего этого комплекса порывов в «метафизику» 
становится именно образ Монаха, с древнерусских времен выступавший в отечествен-
ной литературе как обозначение «особенного человека», ставящего целью достижение 
«ангельского чина». С фигурой монаха, с аскетическим самоотречением связывались у 
русских писателей вопросы о смысле веры, о разумности (абсурдности) бытия. Назо-
вем хотя бы «Отца Сергия», «Жизнь Василия Фивейского» и т. п. В рамках тогдашней 
русской культуры именно «монах» мог стать легко прочитанным читателями символом, 
суммирующим вековой страх человека перед смертью и его отчаянный порыв принять 
вызов Неизвестного, шагнуть ему навстречу.

К слову, и «сад жизни» – образ, имеющий глубинные фольклорно-литературные 
корни: сюда стоит включить и Библию, и древнерусский «вертоград многоцветный», 
и многое из наследия русской классики ХІХ века, – становится у Чехова, как и образ 
Монаха, «сквозным образом». При этом очевидно, что Сад и Монах составляют яв-
ственную бинарную оппозицию. И крайне интересно, что абсолютно идентичная оп-
позиция возникает и в рамках совершенно иных культур, когда они переживают кри-
зис средневековых спиритуальных ценностей. Вот стихи японца XVIII в. Сидо: «Плащ 
нараспашку, Смотрит старый монах На вишневый цвет» (бли зость Чехова к японской 
поэтике уже однажды отмечалась [6]). Именно мелиховский период стал, видимо, от-
правной точкой в возникновении оппозиции Сад-Монах, и последующая работа духа 
укрепляла эту дихотомию. Цветение жизни все чаще воспринималось писателем в со-
провождении трагического чувства обреченности, недолговечности этого цветения. 
Вот почему нельзя перетолковывать глубокую трагедийность «Черного монаха» в духе 
утверждения простых земных ценностей. Вряд ли человеческие порывы к «запредель-
ному» были в глазах Чехова «клиническим случаем». В переутомившемся Коврине, над-
ломленном борьбой за этот самый кусок ржаного хлеба, угадываются автопортретные 
черты. И вставший перед чеховским персонажем вопрос о границах «сада жизни» был, 
конечно, обычным, «нормальным» экзистенциальным вопросом. 

Иное дело, что для персонажа тут все оборачивается безнадежно. А у автора «Черного 
монаха» тема смерти безотрадно звучит лишь тогда, когда сопрягается с мыслями о жизни, 
утратившей самые элементарные понятия о высоком смысле человеческого бытия [4: 142]. 

Коврина, так и не сумевшего построить свою жизнь, поглощает смерть, и ее господство 
именно потому ужасает, что жизнь персонажа оказалась бесполезной. Ведь именно с Чехова 
начинается в русской литературе вопрос «Как жить?», и в эпоху Чехова «в разноречивых 
высказываниях о смысле человеческого бытия как никогда обнаружилась тяга к обобщаю-
щим формулам, к афоризмам, а спор о человеческой лич ности, о гуманизме, о содержании и 
направленности челове ческой жизни занял в литературе одно из ведущих мест» [8: 216–217]. 
Чеховский Коврин тоже безуспешно пытался решить именно эти, «фаустовские» вопросы.

Болезнь писателя, обострявшая чувство бренности бытия, была, конечно, одной из 
самых весомых причин этой резиньяции, о чем недвусмысленно свидетельствует И. Бунин, 
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немало времени проведший с умиравшим Чеховым. Но дело, конечно, не в одной лишь бо-
лезни, а и в чеховской чуткости к человеческому порыву жить в Вечности, столь естествен-
ному, но невозможному без христианской веры. Во всяком случае, в «Записных книжках» 
есть и такое: «Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых 
людей страх и сомнения. Она доступна только высшим организациям» [17 (С 17: 95-96)]. 
Мы знаем, конечно, что в «Записных книжках» часто фиксировались мимолетные мысли, 
становящиеся обыкновенно фразой персонажа, но позиция последнего отливается все же в 
горниле авторского сознания. А оно стремилось уже объять необъятное Вечности.

И уж, конечно, слишком большим, слишком бесстрашным художником был Чехов, 
чтобы протянуть своему персонажу в ответ ломоть посоленного ржаного хлеба – точно 
корове. Ведь именно об этом он прямо говорил в одном из писем: когда надоедает просто 
есть и пить, – именно это приличествует корове, а не человеку, – остается лишь разбе-
жаться и хватить изо всех сил лбом об угол сундука…

Конечно, у советского литературоведа со «ржаным хлебом с солью» было связано 
и нечто большее – теплый мир «человеческого», устроение земного сада, свары и при-
мирения. Но все это, по апостолу, не духовное, а лишь душевное (1-е Кор: 2:11-3:3), т. е., 
бренное мира сего, пути в Вечность не открывающее. 

ПримЕчаниЯ

1 Язвительное замечание Маяковского о старых исследователях Чехова.
2 «… obviously-religious substrate is well-grounded in Chekhov’s I Period Short Prose, author knows 

this matter well (at least, Orthodox Church culture and basic folk beliefs). And with it, those emanations 
of obviously-religious, in the context of secularization, become habitualized; lose its substantially-religious 
signification. But they still belongs to the sphere of religion, they are still apprehended as religious, even 
after those actions, deeds and objects lose religious character in private (incl. soteriological) perspective». 
<«… в малой прозе Чехова первого периода с очевидностью прочно укоренен религиозный субстрат; 
автор хорошо знает этот вопрос (возьмем хотя бы культуру православной церкви и базовые народные 
верования). Вместе с тем, очевидные проявления религиозного начала в контексте секуляризации 
становятся обычными, утрачивают свое собственно религиозное значение. Но все же они принадлежат 
религиозной сфере, они воспринимаются как религиозные, даже после того, как поступки, действия и 
акты утрачивают религиозный характер в личной перспективе (включая сотериологическую)> [18]. 

3 Вещь, созданная, по мнению исследователей, до 1883 г. и, вроде, не претендующая на 
многое. Но, задержанный почему-то до нового 1883 года, рассказ все же печатается; к нему 
приложена иллюстрация Н. П. Чехова. Текст перерабатывается для издания  А. Ф. Маркса, причем 
автор исключает из него «утрированно-комические обороты, экспрессивные вульгаризмы <…> 
злободневные намеки и подробности – все, что проникало в ранние его рассказы, печатавшиеся в 
юмористической журналистике» [17 (1 С: 597)]. 

4 В то же время Чехов энергично отрицал правомерность прямых ссылок на сакральный 
текст. Широко известен его отзыв на «Воскресение» Л. Толстого: «Писать, писать, а потом взять 
и свалить все на текст из Евангелия – это очень уж по-богословски» [17 (С 9: 101)]. И вправду, 
не дело светского писателя богословствовать, особенно если это выливается в создание весьма 
сомнительного вероучения.
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УДК 001.92
Хо Сун Чьол
(Сеул, Корея)

КуЛЬтурнЫй моСт мЕЖду КорЕЕй и уКраиной

Корея и Украина географически расположены далеко друг от друга, но, тем не менее, 
этот факт не может помешать развитию культурных связей между двумя странами. Я пребы-
вал в должности посла Республики Корея два с половиной года с 2006 по 2008. В это время 
я прилагал все усилия для укрепления культурных связей между нашими дружественными 
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государствами. Моя специальность – лингвистика, и я преподаю филологию уже более пят-
надцати лет. Именно поэтому я чувствую, что мое призвание – работать во благо развития 
культурного обмена между Кореей и Украиной. Некоторые послы считают политические и 
экономические вопросы более важными для дипломатов. По моему мнению, самая важная 
миссия посла, которая должна работать на перспективу, – построить культурный мост взаи-
мопонимания, который преодолеет все географические расстояния.

Когда я строил этот культурный мост, мне во многом помогали мои товарищи – 
украинские деятели науки. Я приехал в Киев в марте 2006 г.. В то время Национальный 
университет им. Т.Г.Шевченко открыл Центр по изучению языка и культуры Кореи при 
финансовой поддержке Самсунг Электроникс. Через год Корейское Посольство открыло 
школу по изучению корейского языка по субботам в здании филологического факуль-
тета. В 2007 г. корейские ученые в области языка и культуры Кореи, а также в области 
славянских языков и культур посетили Киев. Они приняли участие в двух конференциях 
и, после этого, нами был проведен вечер украинско-корейской поэзии на круизном те-
плоходе по Днепру. В этот незабываемый вечер десять выдающихся поэтов обеих стран 
декламировали свои стихи под аккомпанемент корейской музыки.

Кроме культурных мероприятий, активно велось написание книг и переводческая 
деятельность. Совместно с Диплопатической академией Украины мы издали моногра-
фию «Геополитическая трансформация Евразии», которая была написана на двух языках 
– украинском и английском. Мои мемуары «Украина – моя любовь» были переведены 
на украинский и напечатаны в «Издательском Доме Дмитрия Бураго». А в Корее было 
издано собрание поэзии Людмилы Скирды «Сливовый дождь». Профессором Иваном 
Бондаренко были переведены стихи одного из самых выдающихся корейских поэтов 
двадцатого века – Ким Соволя. Несколько лет назад Ким Сок Вон, профессор универ-
ситета им. Шевченко, перевел стихи Тараса Шевченко на корейский язык. Мной при 
сотрудничестве с моим коллегой была издана книга «На пути к пониманию украинского 
общества и культуры» для студентов и простых читателей. На данный момент я перево-
жу «Иллюстрированную историю Украины» Михаила Грушевского на корейский язык. 
«Издательский Дом Дмитрия Бураго» готовит серию, посвященную изучению корейско-
го языка и культуры. «История Кореи» и «История корейского экономического разви-
тия» сейчас переводятся на украинский и русский языки. Новеллы «Сын человека» Йи 
Мун Йоля и «Баридеги» Ванг Сок Йонга также переводятся на русский язык. Активно 
проводится обмен профессиональным опытом, а также студенческий обмен между на-
шими странами. Два года назад на протяжении семестра профессор Иван Бондаренко 
работал над переводом Ким Соволя в университете Кореи. Сейчас Андрей Рыжков из 
университета им. Шевченко и Юлия Ковальчук из Национального лингвистического 
университета проводят научно-исследовательскую работу при поддержке Международ-
ного Корейского Фонда. Когда я приехал в Киев четыре года назад, университет им.Т.Г. 
Шевченко послал двух или трех студентов в университет Корьё и университет Вонканг. 
У Лингвистического университета не было академических партнеров в Корее. Теперь же 
он ежегодно посылает десять студентов в университет Корьё, Сеульский национальный 
университет и Сувонский университет. Скоро начнется обмен между КПИ и Националь-
ным аграрным университетом и Университетом Корьё. Наиболее значимое достижение 
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на данный момент – открытие украинской кафедры в университете иностранных языков 
Хангук. Таким образом, заложена прочная основа культурного и академического обмена 
между Кореей и Украиной.

Многие спрашивают меня, почему я решил приехать с дипломатической миссией 
именно в Украину. У меня несколько причин. Во-первых, мне нравятся люди и природа. 
Во-вторых, я люблю украинский язык и культуру. В-третьих, я люблю Украину из-за 
того, что ее судьба и будущая миссия очень схожи с судьбой и миссией Кореи. Эта самая 
важная причина, почему я так привязан к Украине. Украина издревле была окружена 
сильными державами и боролась за сохранение независимости, что было очень нелегко 
при сложившихся обстоятельствах. То же самое происходило и с Кореей. Согласно исто-
рическим сведениям, Корея подвергалась атакам иностранных государств более восьми-
сот раз, в то время как Украина – более тысячи. Украина и Корея боролись за сохранение 
своей истории, культурной идентичности и собственного национального языка перед 
лицом унижений и агрессии со стороны соседствующих государств. Известный историк 
Омелиан Прицак, который был моим преподавателем в Гарварде, сказал, что истори-
чески обе страны сыграли одинаковую роль как культурные мосты, то есть – принятие 
культуры и религии и передача их другим странам. Украина приняла культуру Древней 
Византии и православие и распространила их в славянском мире. Корея приняла буд-
дизм и конфуцианство из Древнего Китая и передала эту культуру Японии. Обе стра-
ны имеют сравнительно короткую историю развития современного государства. Корея 
была освобождена от японской оккупации после Второй Мировой войны. За последние 
шестьдесят лет после обретения независимости Корея достигла значительного успеха 
в сфере экономики, но до сих пор остается невыполненной одна важная национальная 
миссия – воссоединение Северной и Южной Кореи. История независимости Украины 
насчитывает только двадцать лет и до сих пор Украина находится в процессе построения 
современного государства. Украине также предстоит преодолеть региональную разроз-
ненность между западом и востоком и построить сильную нацию. 

Когда независимые государства закладывают основу национального развития, очень 
важно приложить все возможные усилия для развития национального языка и культуры. 
Язык и история – самые важные атрибуты независимого государства. Правительство, 
так же как и простые граждане, должно оказывать стопроцентную поддержку для до-
стижения этих целей. В Корее у нас существует Национальный институт корейского 
языка, который полностью финансируется правительством. Несмотря на то, что корейцы 
говорят на корейском языке последние две тысячи лет и используют корейский алфа-
вит последние пятьсот лет, мы осознали, как важно сохранить корейский язык, когда, 
во время японской оккупации, мы утратили его на несколько лет. У нас также есть На-
циональный институт корейской истории, который тоже поддерживается средствами из 
государственного бюджета. Я надеюсь, что украинцы и украинское правительство будет 
оказывать больше поддержки развитию национального языка и культуры. В то же время, 
обе страны должны прилагать больше усилий для устранения национальной разрознен-
ности. В Корее наша задача – построить культурный мост между Северной и Южной 
Кореей и воссоединить корейскую нацию. Украина в этом плане намного счастливее, 
так как обретение независимости не повлекло за собой территориального разделения. 
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Поэтому украинцы должны сохранить это данное Богом национальное единство и найти 
способ устранить национальную разрозненность. Сейчас самое время для того, чтобы 
строить мосты между Северной и Южной Кореей и восточной и западной Украиной. И, 
одновременно, мы должны строить «Млечный Путь», который соединит Киев и Сеул.

УДК 81’271
Иванова Л.П.

(Киев, Украина)

ЭКСПЛиКаЦиЯ СЕмЕйнЫХ ЦЕнноСтЕй в диСКурСЕ 
миКроСоЦиума

В статье анализируется фреймовая структура концепта «Война» в любимых пес-
нях семьи как микросоциуме и его воспитательный потенциал.

Ключевые слова: концепт, семейная ценность, фреймовая структура.
У статті аналізується фреймова структура концепту «Війна» у піснях, що полю-

бляють у родині як мікросоциумі, та його виховний потенціал.
Ключові слова: концепт, родинна цінність, фреймова структура.
The frame structure of the concept “War” from the favorite songs of the family as microso-

cium and it’s educative potential are analyzed in the article.
Key words: concept, family value, frame structure.

В нашей бурной и неустойчивой жизни душа стремится к покою и стабильности. Их че-
ловек, как правило, находит в семье, которая по сути своей сама является непреходящей цен-
ностью. В семье формируется родной язык, закладываются морально-этические ценности.

Обратимся к словарю С. А. Кузнецова. «Ценность, -и; ж. 1. Соотношение по курсу 
(о деньгах, ценных бумагах); достоинство (3 зн.). Ц. фунта, марки. Ц. рубля по отно-
шению к доллару. 2. Стоимость пересылаемых товаров, вещей. Указать на бандероли 
ее ц. 3. Только мн.: ценности, -ей. То, что имеет известную стоимость, цену в процессе 
человеческой деятельности (земля, постройки, техническое оснащение и т. п.) блага (1Б; 
2 зн.). Создавать ценности. Материальные, производственные ценности. Завод приоб-
рел ценностей на три миллиона рублей. 4. Только мн. ценности, -ей. Предметы и явления 
культуры, морали, нравственности и т. п. Художественные ценности. Духовные ценнос-
ти. Исторические ценности. Сберечь в душе, в памяти ценности своих дедов и праде-
дов. 5. Важность, значимость (о ценном для кого-л. предмете). Сдать на хранение свои 
ценности. Эта брошь – моя единственная ц. Ц. дружбы, любви, участия. Ц. домашнего 
очага, уюта. Ц. искусства, музыки. Ц. хорошего климата для здоровья. Ц. удобного мес-
тоположения дачи. В чем ц. этого предложения? [1, 146].

Отметим, что духовные ценности − четвертое значение слова, т. е. наиболее 
актуальны материальные ценности. К сожалению, в русском национальном сознании это 
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место в принципе неизменно, об этом свидетельствует и словарь В. И. Даля [2, 578]. Ес-
тественно, в обиходе материальная сторона жизни значительно активнее, однако именно 
духовность составляет сущность человека, и она формируется прежде всего в семье. 
Как правило, процесс формирования морально-этических ценностей осуществляется 
подспудно, опосредовано: ребенок не воспримет императива − люби Родину! Уважай 
людей! и т.п. Другое дело семейные предания, нравственная атмосфера в семье, взаимо-
отношения отцов и детей и многие другие.

Одним из средств формирования анализируемых ценностей являются любимые 
песни семьи. Как правило, они написаны на очень хорошие стихи − искренние и 
безыскусные, однако не примитивные, чем грешат многие современные песни. У каж-
дой семьи свои песни: кто-то больше любит народные, кто-то военные и т.п. Поскольку 
семья складывается из многих поколений, постольку и время появления песен различно. 
Таким образом, процесс формирования любимых песен семьи растягивается на десяти-
летия. В них отражается ментальное пространство народа [3], его нравственность.

Еще один интересный момент. Песни никогда не учили по песенникам, хотя раньше 
их выпускалось много. Как правило, данные жанры приходили к народу из кинофиль-
мов (обычно в каждой ленте было несколько хороших песен и много запоминающейся 
музыки. Вспомним, например, «Волгу-Волгу», «Веселых ребят» с музыкой И. Дунаев-
ского, «Два бойца» с песнями Н. Богословского и многие другие). Вторым источником 
пополнения репертуара было эстрадное исполнение. Так, например, песню «Голуби», о 
которой мы будем писать ниже, принес наш отец, ему она запала в душу после испол-
нения какой-то фронтовой бригадой. К сожалению, мне так и не удалось найти авторов 
этой песни. Третий источник песен − исполнение друзей и знакомых. До сих пор, как 
правило, семейные застолья не обходятся без песен.

Такое «изустное» знакомство приводило к некоторым нарушениям первозданного 
текста, например, в уже упоминавшейся песне «Голуби» главным героем у нас был Витя 
Черевичкин, а не Черевичный, как в первоисточнике. Подчеркнем, что указанные на-
рушения никогда не искажали концепции песни, ее внутреннего содержания, обычно 
подбирался синоним к выпавшему из памяти слову.

Некоторые песни исполнялись не полностью, поскольку какие-то их фрагменты не 
запоминались, однако передача смысла была неизменной.

Важнейшим компонентом последнего были заложенные в песне морально-этические 
ценности, несущие колоссальный воспитательный заряд: мы, члены семьи, поем одни и 
те же песни, они нам дороги, это память старших поколений. Отцы и деды эти ценности 
песней декларируют, молодежь осмысливает, дети воспринимают пока на подсознатель-
ном уровне. Новые члены семьи (дети, невестки, зятья) поют вместе со всеми, чтобы 
передать эти песни новым поколениям.

Морально-этическая ценность с позиций языка как носителя национальной культуры 
и ментальности имеет четкую структуру. В центре ее находится концепт.

В соответствии с целями и задачами нашего исследования, мы принимаем ставшее 
классическим определение Ю. С. Степанова: «Концепт − это как бы сгусток культуры в 
сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с дру-
гой стороны, концепт − это то, посредством чего человек − рядовой, обычный человек, 
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не «творец культурных ценностей» − сам входит в культуру, а в некоторых случаях и вли-
яет на нее» [5, 43]. ...«Концепт − основная ячейка культуры в ментальном мире человека» 
[5, 43], концепт переживается [5, 83].

Концепт обладает определенной фреймовой структурой. Проанализированный ма-
териал не всегда полностью реализует все слоты, однако основные тенденции выявить, 
думается, можно.

Материалом нашего анализа послужили любимые песни семьи Ивановых (даже фа-
милия у нас абсолютно типичная), ее составляют на сегодняшний день четыре поколе-
ния. Старшее уже ушло из жизни, но папа с мамой до сих пор являются нравственным 
ориентиром для всех нас. Таких семей, как наша, на постсоветском пространстве пре-
великое множество, поэтому и материал исследования, и все выходные положения во 
многом типичны и универсальны.

Как и у большинства советских людей, Великая Отечественная война стала самым 
главным этапом жизни, поэтому она явилась и точкой отсчета в периодизации любимых 
песен семьи Ивановых.

I. довоенные песни:
II. Песни времен великой отечественной войны:
III. Послевоенный период:
IV. Песни, даты появления которых нам установить не удалось.
Всего проанализировано 24 песни, самая любимая и знаковая для нашей семьи, не-

сомненно, «Темная ночь».
Порядок описания следующий: название нравственно-этической ценности, имя со-

ответствующего концепта, анализ фреймовой структуры последнего.
В рассмотренном материале наиболее ярко представлены такие морально-этические 

ценности: патриотизм (концепт Родина), воинский долг (концепт война), верная и пре-
данная любовь (концепт любовь), семейный очаг (концепт родной дом).

Концепт «война». Фреймовой структуре вооруженного противостояния посвящена 
книга члена нашей семьи У. Карпенко-Ивановой [4].

Естественно, главный слот в указанном фрейме – воин.
В песнях указываются различные рода войск: солдаты (Ж), в сине море вышли моря-

ки (ВНР), снятся бойцу карие глаза (ТН), я боец еще живой (НП), черноморский удалой 
матрос (ВНР). Наблюдается случай символизации: «...скажет ему мать: «Ты одессит, 
Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда; Ведь ты моряк, Мишка, 
моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда» (ТОМ).

Как правило, образ бойца обобщенный, поэтому антропонимы наблюдались только 
трижды: Мишка (ТОМ), Сталин (ПА), Витя Черевичный (Г). 

Героями песен обычно являются рядовые воины, исключение составляют старшина 
(«старшина гармонь принес» − (ВНР) и «седой боевой капитан» (ВНР).

В песнях подчеркивается молодость сражающихся: «Мальчишка голоштанный, С ре-
бячьих лет считался моряком» (ТОМ), «Молоденький парнишка в бушлатике морском» 
(ТОМ), «Навеки умолкли веселые хлопцы...», «на помощь спешат комсомольцы-орлята», 
«...в шестнадцать мальчишеских лет» (О).



19

Слот «Бой».
Песни не допускают панических и упаднических настроений. Трагедия, если о ней 

поется, «оптимистическая»: «Вдруг раздался клич военный, Услыхал его герой. Услыхал 
и приподнялся, как мертвец среди могил, за винтовку быстро взялся» (НП); «Не хочется 
думать о смерти, поверь мне, в шестнадцать мальчишеских лет... На помощь спешат 
комсомольцы-орлята, и жизнь возвратится ко мне» (О); «Знать не можешь доли своей, 
Может, крылья сложишь посреди степей», «Твой дружок в бурьяне неживой лежит» (Д). 
Обратим внимание на слово неживой − не мертвый (что страшно и горько), а неживой.

В песнях подчеркивается храбрость и удаль воина, сражается он героически: 
«Парнишке не бывает страшно» (ТОМ), «Был я храбрым в бою» (ЭКБДБ); «Второй 
стрелковый, храбрый взвод» (МЛ), «Услыхал его герой» (НП), «Герой, грудью защи-
тивший страну» (ГВТДО); «красный герой» (Г); «смерть не страшна» (ТН); «был я 
храбрым в бою» (ЭКБДБ).

В песнях «Голуби», «Орленок» и народной песне детально описываются подвиги 
воинов.

Герои песен, в соответствии с фольклорными традициями, мифологизируются, пре-
жде всего они соотносятся с птицами: «солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не 
в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей» (Ж), «Знай, мой 
сокол» (Ч), «орел степной, казак лихой» (КТБ), «комсомольцы-орлята» (О); «Смелым 
орленком на ясные зори ты улетишь из гнезда» (К). Формируется антитеза: «Меня 
называли орленком в отряде, враги называют орлом» (О). 

Еще два фольклорных мифологических образа наблюдаются в народной песне и в 
песне «Дороги»: «Под ракитою зеленой Русский раненый лежал», «Ты не вейся, черный 
ворон, над моею головой, Ты добычи не добьешся, черный ворон, я живой» (НП); «ворон 
кружит» (Д).

Слот «Соратники».
«Наш веселый, шумный кубрик» (ЗО), «веселые хлопцы», «комсомольцы-орлята» 

(О), «Второй стрелковый храбрый взвод Теперь моя семья» (МЛ), таким образом подчер-
киваются близкие сердечные отношения в воинских коллективах.

Слот «Помощники».
В соответствии с фольклором, у героя могут быть волшебные помощники, прежде 

всего – конь: «одержим победу, К тебе я приеду на горячем вороном коне» (ЭКБДБ).
Слот «Воин в послевоенный период».
Дружба военных лет сохранялась на долгие годы. Вместе росли дети, появлялись 

внуки. Возникло понятие – однополчане («Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? (ГВТДО). Боевой характер со временем не менялся: «Каким ты 
был, таким остался, Орел степной, казак лихой» (КТБ).

Погибшие воины навсегда оставались в памяти: «солдаты, С кровавых не пришед-
шие полей, Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей, Они 
до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса, Не потому ль так часто и 
печально мы замолкаем, глядя в небеса» (Ж).

Слот «Цель войны».
а) честь и достоинство Родины
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«Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой...» «Мы в смертный бой идем за честь 
родной страны» (ПА); «И скажи, что умер честно Я за родину свою, За Советскую державу, 
За Советскую звезду» (НП); «Мы в смертный бой идем за честь родной страны» (ПА).

б) возмездие
«Из тысяч грозных батарей За слезы наших матерей, За нашу Родину – огонь! 

Огонь!...» (ПА).
в) победа над врагом
«но недолго эти дни тянулись, Был отбит фашистов черный шквал, Красные герои вновь 

вернулись, И Ростов опять советским стал» (Г). «Пробьет час, придет конец похода» (ПА).
г) совершение подвига
«Я на подвиг тебя провожала – над страною гремела гроза» (ЯНПТП).
д) встреча с дорогими людьми
«Одержим победу, К тебе я приеду... Приеду весною, Ворота открою. Я с тобой, ты 

со мною Неразлучны вовек... Эх, как бы дожить бы До свадьбы – женитьбы и обнять 
любимую свою!» (ЭКБДБ).

Слот «Оружие».
«Гремучей гранатой от сопки врагов отмело» (О), «от пуль сберегает» (ЯНПТП), «С 

горячим пулеметом» (ТОМ), «Суровый бог войны... Артиллеристы... из тысяч грозных 
батарей» (ПА), «За винтовку быстро взялся» (НП).

Слот «Враг».
Недруги (МШ), «Шел отряд захватчиков-зверей, ...фашисты» (Г), «Сумеет подруга 

Врагам отомстить» (ЯНПТП). Обращает на себя внимание тот факт, что номинации вра-
га наблюдаются только в трех песнях. По всей вероятности, портить настроение песни 
лишним упоминанием противника авторам не хотелось.

Проявления войны.
«Идут эшелоны» (О), «Над страною гремела гроза...», «ты в жаркое дело», «Там, где 

кони по трупам шагают, Где всю землю окрасила кровь» (ЯНПТП); «Пройдет товарищ 
все бои и войны» (ЛГ), «Отгремев, закончились бои...», «Как теряли трудным верстам 
счет» (ГЖВТДО), «Тяжелый и дальний поход» (ВНР), «Я уходил тогда в поход, в дале-
кие края» (МЛ), «Пули свистят по степи», «смертельный бой» (ТМ), «несется в крике и 
пальбе» (ТОМ), «после тревог снова в поход» (СВ), «А кругом бушует пламя Да пули 
свистят... Выстрел грянет» (Д), «Вьется пыль под сапогами − степями − полями» (Д), 
«Мы за землю свою недругов сходу Топим под воду» (МШ), «Снова грянул жаркий бой» 
(НП), «Был отбит фашистов черный шквал» (Г).

Мы уже отмечали фольклорные мотивы в песнях, обратим еще внимание на внешние 
факторы, определяющие протекание событий, − пространство и время.

Пространство.
а) природа
«Ковыльные степи в огне» (О), «Море окутал туман...», «Легла тишина... целует вол-

на» (ВНР), «Темная ночь разделяет... и тревожная черная степь пролегла между нами», 
«Ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают» (ТН), «Широкие лиманы, зеленые 
каштаны... поникшие каштаны, сгоревшие каштаны, цветущие каштаны» (ТОМ), «Спят 
облака» (СВ), «Где ж ты мой сад, вешняя заря?» (ГТМС), «Край сосновый, солнце вста-
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ет» (Д), «В тумане скрылась милая Одесса» (ЗО), «Летит по небу клин усталый, Летит в 
тумане на исходе дня... Я поплыву в такой же сизой мгле» (Ж), «Улетали голуби высоко, 
Уносили песню за собой... Улетайте в облачную высь» (Г), «Завтра проснешься, и ясное 
солнце снова взойдет над тобой» (К), «Даже солнце светит по-особому с той минуты, как 
увидел я тебя» (ЧТСР).

б) локальные характеристики
«В далекий край товарищ улетает», «Знакомый дом, зеленый сад» (ЛГ), «Милый в море, 

на просторе» (Ч), «В предрассветный туман... Мелькнет за кормой... На рейде большом» 
(ВНР), «Пули свистят по степи (ТН), «Родные камни мостовой» (ТОМ), «Далеко отсюда 
мой дом... возле дома родного... В этом зале пустом» (СВ), «Эх, дороги... посреди степей... 
А дорога дальше мчится, пылится, клубится, А кругом земля дымится − чужая земля...» 
(Д), «У сосновых новеньких ворот», «Здесь у нас в районе, песнями богатом» (ГЖВТДО), 
«Покажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания с тобой» (ЧТСР).

Время.
«Завтра в поход... Ранней порой... Предрассветный туман... Вечер хороший такой» 

(ВНР), «Темная ночь» (ТН), «Приеду весною... Я вернусь, когда растает снег» (ЭКБДБ). 
Течение времени в красавице Одессе показывают символы − каштаны: «зеленые каштаны 
− поникшие каштаны − сгоревшие каштаны − цветущие каштаны» − путь от оккупации 
к победе (ТОМ), «Ночь коротка... заглянул на часок... после тревог... утро зовет» (СВ), «В 
честь Родины своей, в честь нашего народа Мы радостный салют в полночный час дадим» 
(ПА). Для молодых читателей заметим, что в период войны каждая победа (освобождение 
города и т.п.) отмечалась салютом с упоминанием частей и их командиров. Мой отец, в ту 
пору полковник Иванов Петр Иванович, упоминался в сводках Совинформбюро дважды.

Врагов гнали с советской территории, этот процесс проявлялся в дорогах − «родная 
земля − чужая земля» (Д), «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои... 
Хороший час заката» (ГЖВТДО), «Каким ты был, таким ты и остался» (КТБ), «В звоне 
каждого дня» (ЯЛТЖ), «...дети! Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, 
причалы. Будут внуки потом, Все опять повторится сначала» (ЯЛТЖ), «Настанет день, и 
с журавлиной стаей Я поплыву в такой же сизой мгле» (Ж), «Завтра проснешься, и ясное 
солнце снова взойдет над тобой» (К), «В те года мои далекие, в те года вешние Голова 
стала белою... Почему же ты мне встретилась лишь сейчас... Мне жаль ту весну мою, что 
прошла, неповторимая, без тебя» (ПТМНВ).

Таким образом, характеры, нравственные ценности формировались во всех проявле-
ниях жизни семьи, в частности − в любимых песнях. Очень хочется верить, что «не рас-
падется связь времен» и новые поколения молодежи будут чтить и воспринимать уроки 
жизни старших, тогда наша жизнь будет прожита не зря.
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ФіЛоСоФСЬКі оСнови ЕКСПрЕСіоніЗму в маЛій
ПроЗі гуСтава майрінКа

Статтю присвячено дослідженню творчого методу Густава Майрінка в контексті 
філософських пошуків експресіоністів. Проаналізовано вплив волюнтаристських та 
ірраціоналістичних концепцій, простежуються риси психоаналізу, феноменології та 
екзистенціалізму. Розглянуто буддійські алюзії у малій прозі письменника.

Ключові слова: експресіонізм, Густав Майрінк, мала проза, волюнтаризм, 
ірраціоналізм, психоаналіз, феноменологія, екзистенціалізм, буддизм.

Статья посвящена исследованию творческого метода Густава Майринка в кон-
тексте философских поисков экспрессионистов. Проанализировано влияние волюнта-
ристских и иррационалистических концепций, прослеживаются черты психоанализа, 
феноменологии и экзистенциализма. Рассмотрены буддистские аллюзии в малой прозе 
писателя.

Ключевые слова: экспрессионизм, Густав Майринк, малая проза, волюнтаризм, ир-
рационализм, психоанализ, феноменология, экзистенциализм, буддизм.

The article focuses upon the artistic method of Gustav Meyrink in the context of Expressionist 
philosophical views. The influence of voluntaristic and irrationalistic conceptions has been 
analyzed, the features of psychoanalysis, phenomenology and existentialism have been traced. 
The Buddhist allusions in the short fiction by G.Meyrink have been observed.

Key words: expressionism, Gustav Meyrink, short fiction, voluntarism, irrationalism, 
psychoanalysis, phenomenology, existentialism, Buddhism.

Експресіонізм – одна із найвпливовіших течій модернізму, що задала глобальну пара-
дигму естетики ХХ століття, – стала тим поворотним пунктом, коли література і мисте-
цтво вступили в епоху не віддзеркалення та зображення, а конструювання нової худож-
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ньої реальності. Це прагнення самостійного творчого прояву духу, протест проти грубої 
дійсності виражене у художній концепції експресіоністів “Я створюю Світ” [1: 14], що є 
не чим іншим, як прямим наслідуванням вказівці Ф. Ніцше: “Слід так деформувати світ, 
щоб зуміти в ньому вижити” [1: 16]. 

Творчість австрійського експресіоніста Густава Майрінка цілком відображає гло-
бальне завдання європейської естетики початку XX століття. Варто звернути увагу на те, 
яким чином філософські пошуки експресіоністів знайшли втілення у малій прозі Май-
рінка, що ґрунтовно досліджується уперше. Вивчення рис філософії експресіонізму в 
творчості Майрінка є актуальним як для розуміння самобутності художнього світу пись-
менника, так і для вирішення теоретичних проблем мистецького напряму.

Філософському світосприйняттю експресіоністів притаманні ідеалізм, во-
люнтаризм та ірраціоналізм, а також гострий спротив позитивізму та емпіриз-
му Огюста Конта [2: 33–40]. Значний вплив на світогляд експресіоністів справила 
ірраціоналістично-песимістична філософія артура Шопенгауера (1788–1860), його 
захоплення орієнтальною містикою. За Шопенгауером, навколишній світ – “хаотичний 
потік життя”, життєвий універсум нестримно активний, нерозумний та алогічний. В од-
ному з оповідань Майрінк звертається до питання про земні форми, їх нестійкість та 
оманливість: “Земные формы так же иллюзорны, как сновидения” [3: 19].

Пильна увага до феноменів сновидіння, гіпнозу ріднить експресіонізм із вченням 
Зигмунда Фройда (1856–1939). Описи сновидінь посідають особливе місце в малій 
прозі Густава Майрінка. За Фройдом, сновидіння є передусім процесом самопізнання: у 
стані сну, коли людина залишається наодинці з собою, звільнившись від настирливої су-
єти зовнішнього світу, людина отримує можливість заглянути у власний внутрішній світ 
і пізнати приховані та істинні почуття і думки [4: 51–52]. Саме це переживає герой опо-
відання “Рослини доктора Сіндерелли”: “С той ночи, когда я впервые вышел из своего 
тела – по-другому назвать это я не могу [...] Мое сознание сорвалось и устремилось вслед 
за ним по бесконечной лестнице, перепрыгивая сначала через две, потом через четыре, 
восемь и далее через все большее и большее количество ступенек, – и призрак летаргии 
накрыл меня [...] Озарения – как метеоры, рассекающие темный небосклон нашей души. 
Мы не знаем их родины, мы только отмечаем их белое раскаленное свечение и фиксиру-
ем место падения [...] в то мгновение я понял все” [3: 79–80]. Герой новели “Таємниця 
замку Хетевей” наділений унікальними якостями сновиди: “Эцехиель фон Маркс был 
лучшим сомнамбулой из всех, каких я только встречал за свою жизнь. Порой он мог 
впасть в транс посреди разговора и поведать о событиях, происходивших где-нибудь, а 
то и тех, что случатся в будущем [...] и все совпадало с точностью, которая сделала бы 
честь самому Сведенборгу” [3: 122].

Одну з найістотніших ролей у світогляді експресіоністів відіграв Едмунд гуссерль 
(1850–1938), засновник феноменологічної школи філософії. Інтуїція як фактор пізнання 
− саме те, що поєднує філософію Гуссерля та експресіонізм. Чиста свідомість феномено-
логії − це і є творчий акт експресіоністичного мистецтва: “Лише своєю творчою та духо-
вою інтуїцією може митець як суб’єкт досягнути об’єктивного пізнання світу та надати 
виразу, експресії абсолютному та духовому, − цій справжній реальності, що є захованою 
сутністю поза зовнішньою видимістю явищ і речей довколишнього світу” [5: 71–75]. 
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Справжнім джерелом пізнання потаємної реальності проголошує інтуїцію і Майрінк. 
Письменник не приховував презирливого ставлення до позитивістсько зорієнтованої 
науки того часу з її претензіями на єдино правильне пізнання людини та людської душі. 
Догматизм офіційної науки письменник вважає перепоною на шляху до усвідомлення 
істини. Типовим прикладом такого “обмеженого науковця” постає самовдоволений 
військовий лікар професор Мостшедель з оповідання “Гарячий солдат”, який довіряє 
лише “очевидним фактам” і виявляється здатним лише на те, щоб виголошувати довгі, 
стомливі промови, вихваляючи прогрес сучасної науки: “В последние годы медицин-
ская наука сделала большие успехи, [...] Большинство, конечно, умирало, но только по-
сле операции, да и то потому, что пули аннамитов перед выстрелом не обрабатывались 
антисептиками или же после выстрела успевали на лету подхватить вредные для здо-
ровья бактерии” [3: 151]. При цьому Мостшедель, як і належить філістеру, непохитно 
сповнений почуття власної значущості та презирства до “дикунів” індусів, які насправді 
розуміються на мистецтві лікування набагато краще, ніж він.

Значною мірою визначає естетику експресіонізму філософія екзистенціалізму. Го-
ловною ознакою експресіоністичного мистецтва є інтроверсія, свідомий наголос на 
індивідуальному світі людини, спрямування на розкриття специфічних психологічних 
станів страху, відчаю [6: 72–75]. Яскравим зразком експресіоністичної поетики є оповідання 
Майрінка “Ужас”. Автор напрочуд лаконічно та влучно зображає згущену атмосферу 
психологічної напруги: “Завтра утром его казнят! [...] Из сундука медленно выползает гро-
мадная пиявка [...] утолщаясь и утончаясь, она движется вперед, ощупью разыскивая что-
то. Это – ужас [...] и тут черная тьма затопила мозг. Он кричит и сам себя не слышит, все в 
нем кричит – руки, грудь, ноги, все тело, не переставая, без передышки...” [3: 224–225]. 

Як і в екзистенціалізмі, почуття незатишності людини Нового часу базується на 
відчутті радикальної “чужості” у сучасному світі, індустріальному місті, всередині 
бюрократичного апарату, формалізованого суспільства. Ментальна категорія “чужого” 
реалізується у метафорі “гість” (“Gast”), що кристалізує навколо себе ціле асоціативно-
образне “поле чужості” (образи “острова”, “тверді”, що відкололася, “відторгнутого при-
бульця”, “непроханого гостя” і тому подібне) [7: 84–86]. Саме так почуває себе герой 
оповідання Майрінка “Гарячий солдат” “рядовой Венцель Завадил, чех по происхожде-“рядовой Венцель Завадил, чех по происхожде-
нию”, постійно завдаючи клопоту австрійським бюргерам: “Каверзный народ эти славя-
не [...] и не ранен даже, а нате вам – температура!” [3: 153]. Небажаним у місті є і герой 
оповідання “G.M.”: “Макинтош вернулся, этот паршивец! [...] Ах, как прекрасен и чист 
был бы город, если бы не этот противный американец [...]” [3: 229].

Експресіоністичне мистецтво концентрує увагу навколо людських екзистенційних 
станів розгубленості, руйнування чітких смисло-життєвих орієнтирів, внаслідок 
чого окреслюється тяжінням до концептуалізму, “інтелектуальності”, ускладненості 
не тільки засобів вираження, але й смислової насиченості творів, що передбачає до-
сить глибокі знання зі сфери філософії, міфології, історії релігії [4: 135–139]. Освальд 
Шпенглер у своїй гучній книзі “Сутінки Європи” (1918) проводить історичну аналогію 
між експресіонізмом та александрійським занепадом Греції: характерні для обох 
періодів химерність, культ особистого почуття, культ самодостатніх, “абсолютних” 
емоцій, нарешті, всезагальне, пандемічне об’єднання мистецтва, своєрідний масовий 
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естетизм [4: 23]. Однією з важливих ознак експресіонізму є руйнування європоцентричної 
орієнтації у культурі ХХ століття, сумнів у тому, що сучасна європейська культура, що 
виросла на традиціях античності й Ренесансу, безумовно перевершує всі інші цивілізації. З 
цим пов’язаний небувалий дотепер інтерес до духовних досягнень неєвропейських народів 
– священних книг індуїзму, езотеричні таємниці Кабали і тому подібне. За відсутності 
підтримки у межах традиційної релігії митці намагаються доторкнутися до істини через 
власний містичний досвід. Серйозно захоплювався містичними вченнями Сходу і Густав 
Майрінк. Результати цих досліджень втілюються у тих творах письменника, що тяжіють до 
окультних традицій. Так, подорожуючи південно-східною Індією, герої оповідання “Опал” 
потрапляють у печерне місто Махавеліпур, де факіри відправляють брахманський культ 
Шиви. Твори Майрінка часто містять різноманітні буддійські алюзії, що цілком логічно, 
адже 1927 року письменник прийняв буддизм. Темі подолання страждання присвячене 
оповідання “У полум’ї страждань згорає світ”, в якому використовується прийом непря-
мого цитування найголовнішого буддійського вчення, відомого як ”Чотири Благородні 
Істини” [8: 225−227]. Сама назва оповідання підкреслює всеосяжний, тотальний характер 
страждання (дукха) в існуванні не тільки людини, а й усіх живих істот. Головному герою 
оповідання потрапляє до рук індійська книга, з якої наводиться коротка цитата про страж-
дання, осягнення цієї істини і шляху до просвітління: 

“Страдания огнь − удел всей твари. 
Но тот, кто истину постиг, 
Ужели не отвергнет жалкий жребий, 
Путь к просветлению избрав своей стезей?” [3: 100−104].

В оповіданні “Будда − мій притулок” вже сама назва відсилає читача до відомої 
буддійської формули “трішарана”: “Я приймаю притулок Будди, його вчення і сангхи” 
[8: 176]. Сюжет оповідання − історія життя людини, яка зазнала страждань і нарешті 
звернулася до Будди. Заповітною мрією героя стає відвідати Індію, він тяжко працює до 
кінця своїх днів, аби назбирати кошти на паломництво. Нарешті, коли здійснення мрії 
вже так близько, його друг просить пожертвувати хоча б якусь суму для сиріт. Віддати 
гроші означало б розпрощатися зі своєю мрією про паломництво, про пізнання Будди. 
Проте герой не вагаючись пожертвував усю суму, і таким чином прибравши “завісу 
раціональності”, змінив cебе і відчув Будду у своєму серці: “в сердце старца вдруг сни-cебе і відчув Будду у своєму серці: “в сердце старца вдруг сни-ебе і відчув Будду у своєму серці: “в сердце старца вдруг сни-
зошел свет познания [...] сокровенный пульс мироздания” [3: 99]. 

Таким чином, розвиток експресіонізму багато в чому завдячує непересічній захід-
ноєвропейській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть, що сприяла ак-
тивізації інтересу до внутрішніх психологічних станів людини, до її морально-етичних 
пошуків, до прагнення знайти своє місце у суперечностях суспільного життя. Винят-
кову роль у формуванні світогляду експресіоністів відіграла і східна філософія. Філо-
софські основи експресіонізму знайшли яскраве відображення в малій прозі Густава 
Майрінка. Інтонація збірки оповідань “Чарівний ріг німецького філістера” сповнена 
підкресленої емоційності, трагізму, містики, а також рішучого стоїцизму при зіткненні 
з абсурдом існування.
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диСЦиПЛіни

Автор статті розглядає психолінгвістику як наукову дисципліну. Здійснюється те-
оретичний аналіз даного поняття. Підкреслюється мовознавчий початок в зародженні 
психолінгвістики.

Ключові слова: психологія, лінгвістика, психолінгвістика, майбутній фахівець, мо-
вознавчий початок.

Автор статьи рассматривает психолингвистику как научную дисциплину. Осу-
ществляется теоретический анализ данного понятия. Подчеркивается языковедческое 
начало в зарождении психолингвистики.

Ключевые слова: психология, лингвистика, психолингвистика, будущий специалист, 
языковедческое начало.

The author of the article examines psycholinguistics as a scientific discipline. The theoreti-
cal analysis of this concept is carried out. The linguistic element is underlined in the origin of 
psycholinguistics.

Key words: psychology, linguistics, future specialist, psycholinguistics, linguistic element.

Об’єднання західноєвропейських країн у єдиний Європейський Союз, перспекти-
ви приєднання до нього нових країн, соціальна мобільність і багатомовність в Європі 
обумовлюють вивчення та активне використання мов як універсальний засіб взаємодії 
та інструмент комунікації на континенті. У першому правовому документі незалежної 
України – «Декларації про державний суверенітет» – ставиться завдання забезпечити їй 
повноцінну участь у міжнародному спілкуванні і створити оптимальні умови для інте-
грації в загальноєвропейський процес і діяльності в європейських структурах. Україна 
проголосила стратегічну мету – інтегруватися у європейське співтовариство. Звідси ви-
никає потреба в оволодінні іноземними – у першу чергу, європейськими – мовами та в 
активному використанні їх у міжнародній діяльності.

Ось чому зростають вимоги до рівня мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців. Це 
змушує педагогів вирішувати проблему підвищення ефективності навчання, ураховую-
чи досвід суміжних наук. Саме тому особливо важливі цілеспрямовані психологічні до-
слідження, що синтезують дані педагогічної, соціальної, вікової психології, психології 
спілкування, які покликані вказати засоби інтенсифікації навчального процесу, а саме 
навчання іноземної мови майбутніх фахівців. Одним з таких напрямків є, безперечно, 
психолінгвістика.

ПСиХоЛогіЯ мови і КуЛЬтури

© Цимбал С.В., 2010
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О.О. Леонтьєв ще на етапі зародження психолінгвістики зазначав, що «можлива по 
суті не одна, а безліч психолінгвістик, що відповідають різним розумінням мови, пси-
хіки і структури процесу комунікації» [1: 6]. З одного боку, психолінгвістика з’явилася 
на світ як новий історично закономірний виток у зближенні лінгвістичної і психоло-
гічної наук, з іншою ж, – як відгук на настійні вимоги цілого ряду суміжних з нею дис-
циплін, таких, як педагогіка, дефектологія, медицина (включаючи нейрофізіологію і 
психіатрію), криміналістика, політологія, наука про масову пропаганду, комунікацію 
і рекламу, військова і космічна інженерія, і багатьох інших, допомогти їм у вирішенні 
прикладних задач, пов’язаних з мовою [2: 21]. Проте, вона придбала, здебільшого, 
не практичний, а суто теоретичний характер і виявилася роз’єднаною на два табори – 
психологічний і лінгвістичний. Більше того, не дивлячись на всі заклики до єднання, 
ця наука трактується мовознавцями все ж таки лінгвістично, і все, що не вміщується у 
вузькі рамки такого розуміння, виводиться ними в зону психології мови.

І якщо вітчизняна лінгвістична традиція підкреслює в психолінгвістиці мовознавчий 
початок, визначаючи її як «науку, що вивчає процеси створення мови, а також сприйняття 
і формування мови в їх співвіднесені з системою мови» [3: 404], то А.С. Ребер – автор 
одного з найавторитетніших американських психологічних словників підкреслює, що 
психолінгвістика як наукова галузь, що постійно розвивається, є невід’ємною частиною 
психології; у широкому сенсі психолінгвістика займається всіма питаннями, що мають 
відношення до мовних явищ будь-якого роду. Підгалузі психолінгвістики, відзначає він, 
включають проблеми оволодіння мовою і навчання мови, психологію читання і писання, 
білінгвізм, прагматику як науку про функціонування мовних знаків у мові, теорію мовних 
актів, питання граматики, взаємовідносини мови і мислення і т.п. У зв’язку зі всеосяжним 
характером мовної діяльності і мовної поведінки людини, відзначає А.С. Ребер, психолінг-
вістика повноправно входить і в інші, суміжні з собою галузі, наприклад, такі, як когні-
тивна психологія, психологія пам’яті і інших пізнавальних процесів, наука про переробку 
інформації, соціолінгвістика, нейрофізіологія, клінічна психологія і т.д. [4: 615].

Схожий в основних рисах підхід до психолінгвістики ми зустрічаємо і у підручнику «За-
гальна психологія» під редакцією Є.І. Рогова, де пропонується наступне розуміння цього пи-
тання: «Якщо мова – об’єктивна система кодів, що історично склалися, предмет спеціальної 
науки – мовознавства (лінгвістики), то мова є психологічним процесом формулювання і пе-
редачі думки засобами мови. Як психологічний процес мова є предметом розділу психології, 
який називається «психолінгвістикою» [5: 266].

Часто між психолінгвістикою і психологією мови фактично ставиться знак рівності. Та-
кий підхід ми зустрічаємо у багатьох не тільки минулих, але і сучасних дослідників, авторів 
наукових праць і довідкових видань. На даний час відмічається «м’яке» і вільне викорис-
тання термінів «психолінгвістика», «психологія мови» і “психологія мовлення» і той факт, 
що в матеріалах, які публікуються під даними рубриками, обговорюються практично іден-
тичні проблеми [6: 266]. У довіднику йдеться про те, що «така термінологічна нестійкість 
не випадкова – вона відображає зміну наукових уявлень ... і великою мірою пов’язана із 
зближенням або, навпаки, протиставленням основних понять – мови і мовлення» [6: 266]. 
У ньому наводяться історичні факти на підтвердження того, що аж до XX століття зберігався 
цілісний розгляд мовної здатності людини, висхідний до ідей В. Гумбольдта і В.Вундта, коли 
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учені тісно пов’язували мову і мовлення, і поняття «психологія мови» і «психологія мов-
лення» вживалися синонімічно. З розмежуванням Ф. де Соссюром мови і мовлення (мовлен-
ня він вважав явищем скороминущим і нестійким, а мову – явищем соціальним з системною 
організацією), психологія мовлення була суворо відокремлена від мови і останню передано 
до парафії лінгвістики. «Проте, - наголошується далі в довіднику, - встановлені рамки вияви-
лися, безумовно, тісними для якого-небудь повного і неупередженого дослідження мовної 
здатності людини ... У 50-і рр. XX століття перешкоди при дослідженні мови і мовлення було 
подолано. Виникла психолінгвістика – галузь науки, направлена на зближення і з’єднання 
лінгвістичних і психологічних даних ... У термінологічному ж плані всі дослідження, які ра-
ніше стосувалися психології мовлення або мови, кваліфікуються тепер як психолінгвістичні» 
[6: 266]. Для подібних точок зору, на наш погляд, є найвагоміші підстави, оскільки часто, 
особливо в експериментальних умовах, провести чітку межу між цими дисциплінами, тобто 
психолінгвістикою і психологією мови, буває неможливо.

Визнаючи право на життя всіх вищенаведених думок, ми підкреслюємо, що наша робота 
по дослідженню мови і створенню системи її навчання є симбіозом теорії, експерименту і 
практики. Тому вона проводилася комплексно, як в руслі психології мовлення (у контексті 
загальної психології), так і в руслі психолінгвістики, що розуміється нами розширено – як 
концептуальний синтез обох наук. Тут хотілося б пригадати слова О.П. Потебні, який ще у 
середині 50-х років XIX століття також вітав «зближення мовознавства з психологією, при 
якому став можливий пошук вирішення питань про мову в психології і, навпаки,  нових від-
криттів у сфері психології, що пропонували нові надії ... « [7: 45]. О.П. Потебня мріяв про 
створення науки, яка називалася б «лінгвістичною психологією». Здавалося б, психолінг-
вістика з’явилася на світ як втілення очікувань і сподівань ученого. Але, на жаль, у зв’язку 
з логічним і загальним для подальшого етапу історії розвитком різних дисциплін не вшир, а 
вглиб, їх деталізацією, вітчизняна психолінгвістика виявилася затиснутою, здебільшого, все 
в тих же вузьких межах мовознавства. І як би не хотілося повірити в слова в довіднику по 
психології під редакцією В.М. Дружиніна про поєднання в психолінгвістиці лінгвістичних 
і психологічних наук і у висунуту там тезу, що поділ «мовлення – об’єкт психології, мова 
– лінгвістики» на даний час втрачає свою силу, насправді (через сталі традиції обох наук, 
особливо мовознавства) таке положення дотепер залишається спірним.

Термін О.П. Потебні «лінгвістична психологія», виявився як ніколи актуальним в наші 
дні і найбільш точним. Втім, і термін психолінгвістика, в широкому його розумінні, теж ціл-
ком органічно відображає її зміст. Психолінгвістика видається нам наукою насправді міждис-
циплінарною, основним завданням якої є комплексне, інтеграційне вивчення мовлення – у 
всій багатогранності його лінгвістичних і психічних сторін.
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Мартіросова Т.В., Хоружева Л.Є., Шепелюк В.Л.

(Київ, Україна)

рЕФЛЕКСорна ПСиХоЛінгвіСтиКа При вивчЕнні 
роСійСЬКоЇ мови ЯК іноЗЕмноЇ на Підготовчому

віддіЛЕнні

У статті розглядаються питання співвідношення психологічного аналізу мовленнє-
вої діяльності та аналізу навчальної діяльності як важливого чинника у теоретичному 
та практичному значенні. Важливою задачею, яку викладачі висувають у процесі на-
вчання російської мови іноземних студентів, є формування у них рефлексивного ставлен-
ня до мови, тобто формування нових відносин між оперативними психолінгвістичними 
одиницями та рівнями свідомості.

Ключові слова: рефлексія, психолінгвістичні рівні, сильна нервова система, мовлен-
нєва діяльність.

В статье рассматриваются вопросы соотношения психологического анализа рече-
вой деятельности и анализа учебной деятельности как важного фактора в теорети-
ческом и в практическом значении. Важной задачей, которую преподаватели ставят 
в процессе обучения русскому языку иностранных студентов, является формирование 
у них рефлексивного отношения к языку, т.е. формирование новых отношений между 
оперативными психолингвистическими единицами и уровнями осознания.

Ключевые слова: рефлексия, психолингвистические уровни, сильная нервная систе-
ма, слабая нервная система, речевая деятельность.

The article deals with the questions of psychological analysis correlation of speech activity 
and the analysis of teaching activity as an important factor in theoretical and practical mean-
ing. The main task which teachers set in the process of teaching Russian language for foreign 
students is the formation the reflexive relationship to the language, i.e. the formation of new 
relations between operative psycholinguistic items and levels of consciousness.

Key words: reflexion, psycholinguistic levels, strong nervous system, weak nervous system, 
speech activity.

Історія навчання нерідній мові нараховує століття, якщо взяти до уваги досвід навчан-
ня «мертвим» мовам − давньогрецькій і латинській − і досвід навчання сучасним мовам че-
рез природні спілкування того, хто навчається з носіями мови. Методика навчання інозем-
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ним мовам, виступаючи самостійною педагогічною наукою, у той же час тісно пов’язана з 
низькою інших наук. Серед таких наук є базисні, однією з яких є психологія, яка розкриває 
закономірності розвитку та формування психічної діяльності особистості. З психології ме-
тодика бере відомості про особливості засвоєння мови, індивідуально-психологічні осо-
бливості тих, хто навчається, характер формування знань, мовленнєвих навичок та умінь. 
Психологія навчання нерідній мові − один із напрямків педагогічної психології. Це − ін-
тегративна наука: у ній знаходять відображення будь-які корисні для методики дані, на-
копичені у загальній і педагогічній психології, психолінгвістиці та психології спілкування, 
соціальній психології, етнопсихології, віковій та диференціальній психології. Зокрема, 
психологія навчання нерідній мові досліджує психологічні закономірності процесу навчан-
ня, перед усім, педагогічної та навчальної діяльності, характеристики учасників процесу 
навчання, особливості мовленнєвої діяльності як об’єкту оволодіння у процесі вивчення 
іноземної мови. Проблеми, які вирішуються у психолінгвістиці, мають першочергове зна-
чення для методики викладання мови [1]. Чим більше та краще психолінгвістики будуть 
знати про мовну поведінку особистості, тим ефективніше методика зможе сформувати ці 
уміння: розуміти мову зі слуху та розмовляти іноземною мовою.

Студенти-іноземці, які приїхали до нас на навчання, повинні створити − обов’язково 
за допомогою якої-небудь знакової системи − образ оточуючого їх світу, і в якості такої 
системи в нашому випадку виступає російська мова. Під навчанням російській мові ми 
розуміємо розвиток мовної та мовленнєвої здатності людини, а також процеси сприйнят-
тя та породження мови за допомогою психологічних методів, що мають комунікативне 
підґрунтя, але стосуються всіх психологічних процесів, здатностей та стану особистості. 
Ми вважаємо, що мовна здатність є не лише лінгвістичною, але й однією з психічних 
та психофізіологічних функцій людини, точніше їх симбіозом. І, як і всі інші психічні 
функції, вона здатна до розвитку, який пов’язаний як з природженими задатками, так і з 
зовнішніми чинниками − взаємодією людини з середовищем та навчанням, при чому її 
розвиток не закінчується із завершенням вікових змін, а може продовжуватися усе жит-
тя. Мовленнєва здатність особистості тісно пов’язана з її нервовою діяльністю, з психо-
фізіологією, тому опис процесів мовосприймання та мовопородження ми розглядаємо 
під психофізіологічним кутом [2].

У своїй роботі ми враховуємо те, що переробка інформації як на неусвідомленому, 
так і на усвідомленому рівнях у дорослих людей (студентів) під час їх навчання росій-
ської мови, в силу розвиненості психічних процесів та наявної сформованої системи рід-
ної мови, відбувається практично одночасно. Але чим більше допомоги буде надаватися 
неусвідомленій сфері, тим легше нова мовна система стане формуватися, тим гнучкішою 
і автоматизованішою вона виявиться.

Розвиток мовлення студентів-іноземців розглядається у динаміці розвитку довільно-
сті, навмисності та усвідомленості, відповідно до різних одиниць мовленнєвої діяльнос-
ті. В мовленнєвій діяльності як важливому об’єкті психологія почала моделювати передусім 
загальну для будь-якої діяльності систему мовленнєвих операцій і дій, які є центральною 
ланкою в ланцюжкові мовлення: між мотивом, планом і досягненням наміченої мети ви-
словлювання. Мовленнєва діяльність як складова предмета психолінгвістики містить 
значну кількість концепцій стосовно породження та сприймання мовлення. На відміну 
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від психології мовлення, теорія мовленнєвої діяльності почала вивчати не тільки свідомі мов-
леннєві дії, викликані мотивом, спрямовані на мету, підпорядковані плануванню й контролю, а й 
специфічні утворення у психіці людини, «відповідальні» за структурні особливості мовленнє-
утворення і мовленнєсприйняття [3]. 

Слід зазначити, що мовленнєва діяльність у сучасному розумінні охоплює значно 
ширший спектр проблем, пов’язаних не лише із психічними механізмами мовленнєвого 
утворення, а й із соціальною взаємодією, комунікацією, яка є основоположним видом з 
усіх видів діяльності особистості. Стосуючись психіки людини, мовленнєва здатність 
є її функцією, що наскрізь пронизана усіма наявними психічними процесами, як ког-
нітивними, так і емоційними, що не лише формують цю здатність, але і складають її 
невід’ємні компоненти. Якщо під час навчання мови, подачі мовного матеріалу за допо-
могою спеціальних вправ розвивати у студента всі модальності відчуттів і сприйняття: 
візуальні, акустичні, м’язові, тактильні і навіть смакові, то покращується його пам’ять, 
сприймання та обробка мовного матеріалу, що буде у думках перетворюватися на яскраві 
візуальні образи, які супроводжуються кольором, звуком, запахом, тактильними відчут-
тями та відповідними емоціями. Такі образи, у створені яких беруть участь всі почуття 
особистості, з органічно вплетеним у ці образи мовним матеріалом, надовго зберігаються 
у її свідомості та підсвідомості. Отже, розвиток рефлексії над мовленням є виникнення, 
розширення, якісна зміна і внутрішня структурна перебудова орієнтувальної ланки пер-
винної спонтанної мовленнєвої діяльності. Свідоме ставлення особистості до розвитку 
власної мовленнєвої діяльності − це ставлення до самого себе, становлення гармонійної 
людини, яка адекватно реагує на імпульси зовнішнього світу. 

Визначення предмета психолінгвістики, дане О.О.Леонтьєвим у 2003 р., формулюється 
як «співвідношення особистості зі структурою та функціями мовленнєвої діяльності, з одного 
боку, і мовою як головною утворювальною характеристикою образу світу людини, з іншого» 
[1]. Таким чином, мовленнєва діяльність розглядається в якості «системи орієнтирів», необ-
хідних для діяльності людини в оточуючому її предметному й соціальному світі, як для орієн-
тування самої людини, так і для забезпечення орієнтування інших людей. У нашій статті ми 
мали на меті дослідити питання розвитку рефлексії студента-іноземця над мовленням, 
розглянути питання розвитку його особистості у динаміці навчального процесу. 

Рефлексія виникає із бажання переконати самого себе, а не із доброї віри та посилан-
ня на авторитет. Рефлексія висуває питання, щоб одержати упевненість у своїй позиції, 
вона розчиняє тотальність, в якій сама безпосередньо знаходиться, «ізолює аспекти, точ-
ки зору» і разом з тим утримує їх як ізольоване, оскільки вона відмовляється від накопи-
ченого, щоб зробити найважливішими інші аспекти, і так вона розвиває повноту позиції, 
спочатку як точки зору, щоб потім досягти значного розуміння [4]. 

Фізіологічна концепція М.О.Бернштейна полягає у тому, що автоматизація розумі-
ється як процес переключення на «низькі» (фонові) рівні, а усвідомлення пов’язане з 
«найвищим» рівнем. Характеризуючи мовленнєву діяльність, він «найвищим» рівнем 
вважає рівень смислового зв’язного мовлення. О.М.Леонтьєв розробив концепцію 
різних ступенів або рівнів усвідомленості на підставі фундаментальних досліджень 
М.О.Бернштейна. Він виділяє три рівні усвідомленості:

– актуальне усвідомлення;
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– свідомий контроль;
– неусвідомленість.
При цьому несвідомі операції у подальшому (обов’язково через ступінь актуального 

усвідомлення) підлягають усвідомленому контролю. О.М.Леонтьєв констатує, що рівні 
усвідомленості є показником характеристики того чи іншого рівня психолінгвістичних 
одиниць, які виникають при переключенні цих одиниць на інший неврологічний рівень. 
Наприклад, якщо в психолінгвістичній ієрархії слово відповідає «слову-кванту», на не-
врологічному рівні − словесно-предметному рівні, то на рівні усвідомленості − свідомий 
контроль. При переході на перший неврологічний рівень воно одержує характеристику 
«актуального усвідомлення». Залежно від того, з яким рівнем взаємодіє несвідомий рі-
вень, можливі різні ступені усвідомлення тих операцій, які стосуються цього процесу.

Глобальною проблемою, яка визначає сьогоднішній стан наук гуманітарного циклу, 
є вивчення психічної організації особистості, що зумовлює процеси пізнання людиною 
світу та самої себе у межах фізичної та соціальної реальності. Цю проблему у своїх пра-
цях розкриває Л.С.Виготський, ідеї якого і стали підґрунтям для розвитку такої науки, 
як психолінгвістика [5]. Основоположною ідеєю її є теза про опосередковану природу 
психіки людини, що визначається дією знакових систем, чільне місце серед яких посідає 
мова. Ця ідея значно розширює обрії психолінгвістики, і тим самим, дає змогу по-новому 
розставляти акценти у визначенні її предмета та об’єкта. 

Психолінгвістична теорія і система одиниць керованої «у навчанні» рефлексії над 
мовленням носять характер невідповідності: психологічний характер мовленнєвої діяль-
ності не знаходиться у площині аналізу навчальної діяльності. Співвідношення психо-
логічного аналізу мовленнєвої діяльності і аналізу навчальної діяльності важливе як у 
теоретичному, так і у практичному значенні. Важливим завданням, яке ми ставимо у про-
цесі навчання російській мові іноземних студентів, є формування у них рефлексивного 
ставлення до мови, тобто формуємо нові стосунки між оперативними психолінгвістич-
ними одиницями і рівнями усвідомлення.

Наприклад, читання є процесом оперування з літерою і паралельно умінням виді-
ляти у мовленнєвій діяльності склад. До початку навчання звуковий тип «звук» виступає 
як частина системи несвідомого контролю, перебуваючи у складі звукового слово-типу. 
Наступний етап − звуковий тип переходить через ступінь актуального усвідомлення на 
рівень свідомого контролю. Виникає можливість здійснювати мовленнєві операції за до-
помогою одиниць, що відповідають рівню фізичного слова, тобто за допомогою звуків 
(фонем), які є у складі фізичного слова. 

Наступним щаблем є діалогічна парадигма, яка зосереджується на вивченні унікаль-
ного, одиничного, що породжується індивідуальністю кожної людини у конкретному 
епізоді її життєдіяльності, водночас, послуговується загальними, універсальними за-
кономірностями пізнавальної діяльності − у психічному відображенні, узагальненні та 
перетворенні навколишньої дійсності, що ґрунтується, як зазначав Бодуен де Куртене, на 
«комунікативному характері людини і її потребі втілювати свої думки у відчутні продук-
ти власного організму та повідомляти їх особам, собі подібним, тобто іншим людям». 

У процесі навчання ми враховуємо відношення між психолінгвістичними одини-
цями і неврологічними рівнями (використовуємо індивідуальний підхід до кожного 
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студента-іноземця). Наприклад, особистість із слабкою нервовою системою не тільки не 
може чекати, вона з великими труднощами утримує нову інформацію. Слабка нервова 
система не здатна переносити сильні подразники і, на відміну від сильної, відрізняється 
високим показником чутливості (сенситивністю − здатністю виділяти слабкі імпульси) і 
характеризується здатністю виокремлювати однакові подразники. 

На нашу думку, рефлексивні дії безпосередньо пов’язані із чутливістю аналізато-
ра. Висока сенситивність впливає на рефлексію суб’єкта (у нашому випадку студента-
іноземця), що дає можливість вивести його рефлексивні дії на найвищий рівень. Само-
повага (до своєї нервової системи), самоусвідомлення і самоконтроль − це три кита, які 
надають особистості силу, сила нервової системи – показник вроджений, але змінний, так 
само, як і рівень рефлексії особистості.

Психологічні дослідження свідчать про те, що у суб’єкта із слабкою нервовою сис-
темою швидше утворюються умовні рефлекси, висока динаміка процесу збудження 
впливає на засвоєння певної інформації, що полегшує процес навчання. Слабка нервова 
система краще сприймає навчальний матеріал. На відміну від неї, сильна нервова сис-
тема має перевагу у запам’ятовуванні великих блоків інформації, оскільки цей процес 
має мимовільний характер і не передбачає смислової обробки інформації. Цікаво зазна-
чити, що у студентів зі слабкою нервовою системою швидкість перебирання варіантів 
розв’язання поставленого завдання набагато вище. Такі особистості швидше пристосо-
вуються, акліматизуються та влаштовуються. Вони, як правило, мають набагато більше 
бажання продовжувати навчання і отримувати нову освіту. Отже, студентам із сильною 
нервовою системою необхідно давати завдання від найпростіших до складних. У студен-
тів зі слабкою нервовою системою ситуація кардинально змінюється − побудова системи 
завдань відбувається від складних до найпростіших. 

Науковими дослідженнями доведено, що сила нервової системи має п’ять градацій 
за рівнем сили: «слабка», «середньослабка», «середня», «середньосильна» та «сильна». 
Визначившись із силою нервової системи студента-іноземця, який прибув на навчання, 
ми отримуємо можливість удосконалення рефлексорних дій особистості, які виступа-
тимуть маяком у бурхливому океані його мовленнєвої діяльності. Саме ставлення до 
розвитку власної мовленнєвої діяльності − це формування гармонійної особистості, яка 
намагається пізнавати мову як джерело духовності, світосприймання, засіб опанування 
майбутньою професією, пізнання культури країни, до якої вони прибули на навчання. 
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мова СучаСного миСтЕЦтва

Наукову роботу присвячено дослідженню сучасного мистецтва, визначенню голо-
вних положень мистецтва, характеристика різноманітних класифікацій та пред-
ставників сучасного мистецтва. Актуальність теми зумовлена зацікавленістю людей 
у мистецтві сучасності та здобутті знань про культуру сьогодення. Дана робота є 
доцільною для розвитку країнознавчих наук.

Виходячи з поставленого завдання, в роботі детально обґрунтовані хронологічні 
межі функціонування, естетика та риси сучасного мистецтва. Також в роботі згаду-
ється про видатного художника Марселя Дюшана, вплив якого на сучасне мистецтво 
зростає з кожним роком все більше і більше.

Ключові слова: мистецтво, естетика, модерн, професіоналізм, скріпи.
Научная работа посвящена исследованию современного искусства, определению 

главных положений искусства, характеристике разнообразных классификаций и пред-
ставителей современного искусства. Актуальность темы предопределена заинтересо-
ванностью людей в искусстве современности и получении знаний о культуре нынешнего 
времени. Данная работа является целесообразной для развития страноведческих наук.

Исходя из поставленного задания, в работе детально обоснованы хронологические 
рамки искусства, эстетика и черты современного искусства. Также в работе упоми-
нается о выдающемся художнике Марселе Дюшане, влияние которого на современное 
искусство растет с каждым годом все более и больше.

Ключевые слова: искусство, эстетика, модерн, профессионализм, скрипи. 
Advanced study of the students of 2 courses of Humanitarian Institute (specialization 6. 

020303) of the National aviation university.
The advanced study is sacred to research of modern art, determination of main positions of 

art, description of various classifications and representatives of modern art. Actuality of theme 
is predefined by the personal interest of people in the art. This work is expedient for develop-
ment of sciences about countries and their culture.

Coming from the put task, in-process the chronologic scopes of art, aesthetics and lines 
of modern art, are reasonable in detail. Also in-process reminisced prominent artist Marcel 
Dushan, influence of which on a modern art grows with every year more and more.

Key words: art, aesthetics, modern, professionalism.
 
Сучасне мистецтво – необтяжене термінологічною точністю поняття, що може озна-

чати мистецтво, що твориться в теперішній момент, або посилатись на сукупність мис-
тецьких напрямків і течій, що виникли у другій половині XX століття. На думку дирек-
тора української фундації «Центр сучасного мистецтва» Катерини Ботанової, сучасне 
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мистецтво може трактуватися як таке, що «ангажується і активно реагує на стан суспіль-
ства і стан сьогоднішнього світу» [3: 34].

Хронологічні межі: 
Часові рамки сучасного мистецтва визначаються по-різному. Наприклад, британ-

ський критик Майкл Арчер розпочинає хронологію сучасного мистецтва з 1960-х років, 
тоді як портал arthistory.about.com пропонує розгляд сучасного мистецтва починаючи 
з 1970-х років. У стосунку до національних культур, початок «сучасності» виявляє ще 
більшу розбіжність хронологій, наприклад, художній музей Університету Кентукі про-
понує хронологію сучасного американського мистецтва від 1905 року, в той же час укра-
їнське сучасне мистецтво згідно думки мистецтвознавця Олександра Соловйова виникло 
в епоху перебудови.

Питання «сучасності» мистецтва природно змінюється з плином часу. Наприклад, 
польський мистецтвознавець Мечислав Порембський у книзі «Границя сучасності» 1965 
року видання знаходить витоки сучасного тій епосі мистецтва у творчості дадаїстів по-
чатку XX століття і відштовхується від домінації принципу мистецтво для мистецтва, 
унезалежнення мистецтва від ринкової кон’юнктури, пошуком новітніх, невідомих ра-
ніше форм художнього вираження. Натомість наприкінці XX століття в філософії мис-
тецтва з’являється протиставлення постмодерного мистецтва модерному, одним з важ-
ливих моментів якого стало заперечення елітності мистецтва та переважання принципу 
співіснування різних форм мистецтва. Оскільки початком постмодерної епохи зазвичай 
вважають 1960-ті – 1970-ті роки, часові рамки початку «сучасного мистецтва» відповід-
но були перенесені на ці десятиліття [3: 42].

Естетика:
На межі 1960-70-х років художні шукання того часу можна охарактеризувати як по-

шук альтернатив модернізму. Це знайшло відображення в пошуку нових образів, нових 
засобів і матеріалів вираження, аж до дематеріалізації об’єкта (перформанси та хепе-
нінг). Багато художників слідом за французькими філософами запропонували термін 
«постмодернізм». Можна сказати, що відбувся зсув від об’єкта до процесу[6].

Найпомітнішими явищами рубежу 60-х і 70-х років можна назвати розвиток концеп-
туального мистецтва і мінімалізму. У 70-х помітно посилилася соціальна спрямованість 
арт-процесу як з точки зору змісту (тим, який підіймався у творчості художниками), так і 
складу: найпомітнішим явищем середини 70-х став фемінізм в мистецтві, а також нарос-
тання активності етнічних меншин (1980-і) і соціальних груп.

Кінець 70-х і 80-і роки характеризувався «втомою» від концептуального мистецтва і 
мінімалізму і поверненням інтересу до зображальності, кольорам і фігуративності (роз-
квіт таких рухів як «Нові дикі»). На середину 80-х припадає час підйому рухів, активно 
використовуються образи масової культури – кемпізм, мистецтво іст-віллідж, набирає 
сили нео-поп. До цього ж часу відноситься розквіт фотографії в мистецтві – все більше 
художників починають звертатися до неї як до засобу художнього вираження. Великий 
вплив зробив на мистецтво розвиток технологій, зокрема вдосконалення відео та аудіо у 
60-х роках, а також поява комп’ютерів і мережі інтернет в 1990-х.

Початок 2000-х років відзначений розчаруванням у можливостях технічних засобів 
для художніх практик. При цьому конструктивних філософських виправдань сучасному 
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мистецтву 21 століття поки не з’явилося. Деякі художники 2000-х вважають, що «сучас-
не мистецтво» стає інструментом влади «постдемократичного» суспільства [7].

На сучасному етапі розвитку цивілізації мистецтво не може бути визначеним вичерп-
ним формулюванням. Сучасне мистецтво тяжіє до відсутності естетичних та технічних 
обмежень у художньому вираженні. З’явились такі нові прийоми, як колаж, фотомон-
таж, інсталяція, перформанс, хепенінг. Значно ускладнюється і класифікація мистецтва 
за жанрами і стилями, ряд критиків та істориків мистецтва сходяться на тому, що сучасне 
мистецтво характерне тим, що жодної категорії в ньому не існує.

Модерне мистецтво бере початок від руйнування старої системи академізму, гіперп-
ротегованої, централізованої, націленої на судження, які виносив щорічний Салон. Але 
це руйнування не тягне за собою відмови від визнання і безпеки, які академізм пропо-
нував деяким митцям [1:14].

Розділившись на кілька незалежних, децентралізованих груп, які були, проте, роз-
ташовані в межах Парижу, художники надають можливість громадській думці сфор-
мувати образ “митця у вигнанні”, який належить до окремішньої сфери, водночас 
престижної і незрозумілої. Митець усвідомлюється як опонент торговельної системи, 
яка експлуатує його. Його вважають нездатним на стратегію, він живе у якомусь “ху-
дожньому” світі, що не відповідає матеріальним імперативам та відкріплений від них. 
Таким чином, митець ізолюється в якості виробника і затверджується у цій функції 
критиками, літературою, біографами.

Проміжний простір між виробником та споживачем заселяється великою кількістю 
постатей – від торговця до галериста, між якими знаходяться критики, спекулянти, ко-
лекціонери. Хоча цей простір тяжіє до гібридизації постатей: колекціонера з торговцем, 
критика із спекулянтом, галериста із колекціонером – все ж таки він залишається за-
мкненим всесвітом.

Соціальний статус художника залежить від того, чи втягнений він до аванґарду, до 
руху, а це починає суперечити значущості ізоляції, з якої у модернізмі роблять сутність 
митця. Це теж викликає повільне відмежування і відхід від публіки. Остання сприймає 
тільки закони економічного ринку, застосовані до області художнього. Більш того, кон-
центрація виставок у столиці паралельно з їхньою фраґментацією тягне за собою змен-
шення припливу публіки.

Справді, образ модерного мистецтва, який підтримується усіма видами мас-медіа, 
робить свій внесок у підрив поваги до сучасного мистецтва: теперішнє судять мірка-
ми минулого часу, коли критерії значущості продовжували існувати, коли “модерність” 
знаходилася всередині концепту “авангарду”, коли мистецтво, здавалося, брало на себе 
критичну функцію.

Ось обставини, які формують цей дивний порядок: 
– коли продовжують мріяти про такий аванґард, який мав би стати складовою части-

ною області художнього на підставі імперативу sine qua non (без цього неможливо), хоча 
й констатують його зникнення. 

– коли продовжують вірити в образ ізольованого митця, жертви спекулянтів, хоч ми 
маємо приклади збагачення найвідоміших художників і знаємо, що вони є також велики-
ми колекціонерами, а іноді і маклерами.
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–  коли продовжують припускати присутність масової публіки і здійснювати спроби 
освітніх заходів, хоча добре відомо, що така публіка мало-помалу зникає з художньої сцени.

Сучасне мистецтво має риси, які імпліцитно притаманні комунікаційній мережі: по-
перше, це швидкість передачі з одного кінця світу на другий. По-друге, це випередження 
знаком речі: перед тим, як бути виставленим, твір художника, чи радше знак твору, вже 
циркулює по каналах мережі. Таким чином, знак передує тому, знаком чого виступає. Наре-
шті, риса, якою не можна нехтувати, – це внесення митця в дужки. Той, хто виробляє твір-
об’єкт, сам стає об’єктом обміну знаками. У цій схемі немає місця естетичному судженню 
з боку виробників духовних цінностей. Само собою, вибір художника відомою галереєю 
або галереєю-лідером не дискутується. Якщо така галерея є складовою мережі, то продукт, 
який вона виставляє, автоматично є хорошим. Ближчий розгляд його стає недоцільним.

Виробники отримують та поширюють інформацію через мережу, у якій спостерігається 
суміш спеціалізованої преси (прес-аташе, агенцій, журналістів-художніх критиків, пов’язаних 
з галереями та музеями) з експертами й комісарами виставок, своєрідними сценографами по-
становки творів, і з комівояжерами, які ширяють у небі, здійснюючи імпорт-експорт інфор-
мації, або з маклерами, які транспортують їм твори. Треба зазначити, що критик, який майже 
не був впливовою фігурою у схемі модерного мистецтва, більше не забезпечує сам зчеплення 
між твором та публікою, а супроводжується натовпом професіоналів реклами, розчиняючись 
у ньому і маючи нещастя зберігати цілковито окремішній статус: як фраґмент механізму де-
монстрації, роль якого серед інших часто зводиться до написання передмов до каталогу [8].

Можна сказати, що в системі комунікації, де тріумфує мережа, несподівано з’являються 
“парадоксальні” ефекти: професіоналізм, що підкреслюється всіма критичними аналізами, 
добре узгоджується з спеціалізацією: продукція мистецтва повертається до великих купців 
та колекціонерів – фахівців з інформації та демонстрації. Але в той самий час всереди-
ні цієї сфери професіоналізму ролі не індивідуалізовані: куратор музею, який виставляє 
сучасне мистецтво, може також писати (передмову до каталогу), може виконувати роль 
комісара виставки, може бути також менеджером – обмінювати або купувати твори, підви-
щувати їх котирування, як кожний гарний спекулянт, з метою знайти збут на міжнародному 
ринку. Критик прекрасно може не писати, а слугувати інтродуктором творів, які він вибрав, 
до галерей та для колекціонерів своєї мережі. Він може також бути комісаром виставки або 
відігравати роль експерта при музеї сучасного мистецтва [4].

СКРІПИ
Безумовно, існує розрив між двома представленими моделями: моделлю мистецтва 

модернізму, що належить до режиму споживання, та моделлю комунікації, притаман-
ної сучасному мистецтву. Проте, вже у лоні самого модернізму деякі ознаки дозволяли 
передбачити формування нового стану речей. Дійсно, якщо в суспільній та політичній 
царині теорії іноді передують практиці, то в царині мистецтва, навпаки, рух на розрив 
або зворотній рух здійснюється найчастіше окремими постатями, практиками, людь-
ми дії, які спочатку бентежать і які згодом провіщають нову реальність. Ми назвемо ці 
симптоматичні постаті “скріпами” [8].

У лінгвістиці терміном “скріпи” позначають одиниці, що мають подвійну функцію і 
подвійний режим. Вони відсилають до висловлення (повідомлення, отриманого тепер) 
і до мовця, який його висловив (до того). Особові займенники розглядаються як скріпи, 
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оскільки вони посідають певне місце у висловленні, в якому вони беруться за елементи 
коду і, в той же час, знаходяться в екзистенціальних відношеннях з екстралінгвістичним 
елементом, тим, що здійснює акт мовлення.

Вводячи тут термін “скріпи”, ми маємо на увазі ці два часових плани: повідомлення, 
яке ми отримуємо в теперішньому, та його автора, а також подвійну гру цих поєднань, 
поміщених на межі об’єктивного (готове повідомлення) та суб’єктивного (особистість 
того, хто його висловив). Якщо ми помістимо нашу точку зору в сучасному часі, 
факт повернення повідомлення, почутого тепер, своєму попередньому авторові на-
лежить до фігури думки, яка зветься анафорою або ж трактується як рух, який 
відносить назад і змушує знову з’явитися елементи минулого у сфері актуального. 
Частота цитування та рух думки, який вони викликають, переконують в тому, що дві чи 
три постаті, які хронологія поміщає у мистецтві модернізму, можуть бути названими 
“скріпами” з новим режимом, і ми, відтак, відносимо їх до сучасного мистецтва [2].

Марсель Дюшан
Феномен Дюшана викликає зацікавлення тому, що його вплив на сучасне мистецтво, 

здається, зростає з роками. По-перше, кількість присвячених йому праць стає все зна-
чнішою, а по-друге, він має явне чи неявне відношення до багатьох митців сьогодення. 
Чому? Тому, що цей художник (який відмовлявся бути ним), здається, був носієм моделі 
своєрідної поведінки, яка відповідає сучасним сподіванням [3: 61].

Причина цього полягає не так в “естетичному” змісті його творів, як у відношенні 
його праць до режиму мистецтва і до введення його творів в обіг.

Іншими словами, ось ті положення, які привертають до Дюшана і ставлять його у 
перший ряд “скріп”.

1. Розділення сфер мистецтва та естетики (естетика вказує на зміст творів, на їхню 
самодостатню значущість, а мистецтво є просто сферою діяльності поміж інших сфер 
без додаткового уточнення його особливого змісту).

2. У сфері мистецтва, яка більше не залежить від естетики, ролі дійових осіб не є 
тепер визначеними, як раніше. (Виробники, посередники та споживачі не можуть більше 
бути розділеними... Усі ролі можуть гратися одночасно. Шлях твору до свого уявного 
споживача вже не є лінійним, а має форму петлі).

3. Ця сфера більше не знаходиться у стані конфлікту з іншими сферами діяльності, а ін-
теґрується в них (відмова від аванґардистських рухів і від романтизації постаті “митця”).

4. Мистецтво є системою знаків серед інших знаків, а реальність, що розкриваєть-
ся ним, сконструйована мовою – її визначальним двигуном. (Важливість мовних ігор і 
конструкцій реальності. Мистецтво більше не є емоцією, воно є думкою, а спостерігач і 
спостережування пов’язані цією конструкцією і замкнені в ній).

Цілком очевидно, що з самого початку ці чотири пункти не були прийнятними. Вони 
вступали в конфлікт із домінуючим режимом модернізму і мали надто сильний проти-
лежний заряд, щоб бути не те, щоб прийнятими, але навіть сприйнятими. Або ж, скорі-
ше, вони були прийняті як екстремальна точка модерного мистецтва. З одного боку, тво-
ри Дюшана, справді, не виявляли естетичного характеру, який утворює судження смаку. 
З іншого боку, вони часто бували матеріально несприйнятливими, полягали у чистому 
ствердженні або в іронізмі ствердження існування сфери мистецтва...
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...У 1913 Дюшан виставляє перші ready-made: “Колесо велосипеда” і “Фонтан”. Він 
залишив, власне, естетичний терен “зробленого руками”. Більше немає руки художника, 
немає манери, а є тільки “знаки”, тобто система індикаторів, що позначають віхи місця. 
Виставляючи “готові” об’єкти, що знаходяться тут, а взагалі використовуються в повсяк-
денному житті (велосипед, урильник, охрещений “фонтаном”), автор говорить про те, 
що тільки місце виставки робить з цих об’єктів твори мистецтва. Це воно надає худож-
ню вартість об’єктові, яким би мало естетичним він не був. Саме вмістище стає носієм 
художнього заряду: галерея, салон, музей. Або ще тексти, газети, публікації, нотатки, 
у тому числі особисті, на зразок тих, що Дюшан возив із собою у своєму переносному 
музеї, у своїх “валізах” та “ящиках” [5].

Сам термін “ящики” добре демонструє, яку функцію Дюшан приписував вмістищу. 
Переносний Музей може ніколи не бути відкритим, або ж один ящик може бути запеча-
таним, але нічого не містити...

Цінність змінила місце: вона прикріплена відтепер до місця та часу, залишивши сам 
об’єкт. Розподіл між естетикою та мистецтвом проводиться на користь локалізованої 
сфери, що схожа на сцену: те, що демонструється на ній, і є мистецтвом.

У цьому випадку автор зникає як митець-художник, він є тільки демонстратором. 
Йому досить намітити, сигналізувати. Єдина ознака його існування – це підпис, що су-
проводжує “готовий” об’єкт. Ця ознака часто буває замаскованою: так було з підписом 
“Р.Мутт” на урильнику. Так само було ще з кількома випадками особистого асистування 
(т.зв. ready-made з асистуванням, наприклад, “Таємний шум” (1916)). Згорток мотузки 
затиснений між двома мідними пластинами. Всередині згортка Дюшан попросив Арен-
сберга помістити маленький об’єкт, про який Дюшан (відтак і глядач) не знає нічого, 
крім того, що він спричиняє шум, коли рухати ready-made.

Якщо естетика, а також вміння працювати руками відкидаються вбік, якщо художник 
стає демонстратором, якщо він виробляє знаки, весь розподіл ролей всередині царини 
мистецтва має бути переглянутим. Дюшан цим користується.

а) Художник як виробник.
У цій новій грі художник – це той, хто виробляє, тобто виставляє, висуває наперед 

об’єкт. Він розташовує його і розпоряджається ним. Роблячи це, він ідентифікує себе з 
торговцем-галеристом, який сам “виробляє” художників на сцені мистецтва. Він їх роз-
ташовує і, якоюсь мірою, ними розпоряджається. Він ідентифікує себе, таким чином, з 
виробником вищезгаданих об’єктів. Що ж до об’єкту заводського виробництва, то тут 
втручання художника є мінімальним. Він іноді асистує ready-made або іншому знаку, але 
матеріальність об’єкту залишається поза його впливом. Діяльність цього демонстратора-
постановника виявляється у розташуванні об’єкту: він змінює його місце або темпораль-
ність. Таким чином, відмовлено у будь-якій претензії на створення форм та кольорів. 
Художник не творить, він використовує матеріал. “Зробити щось – це значить вибрати 
тюбик з блакитною фарбою, тюбик – з червоною... Ви купили цей тюбик, ви не зробили 
його. Ви його купили як ready-made; всі полотна світу є ready-made, яким допомогли, а 
також вони є наслідувальними працями...”

Першим виробником твору є індустрія, а другим – художник, який вибирає фабрич-
ний продукт для використання. Художник ідентифікується на етапі індустріального ви-
робництва, він вносить у твір простий “коефіцієнт мистецтва”...
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б) Глядач як виробник.
 Друге переміщення ролей. Відомий вислів Дюшана: “Саме глядач робить картину”, 

– треба сприймати у буквальному розумінні. Він не стосується, як часто вважають, якоїсь 
метафізики погляду, ідеалізму сприймаючого суб’єкту, а відповідає добре відомому зако-
ну кібернетики, цитованому в теоріях комунікації: спостерігач є частиною системи, яку 
він спостерігає; спостерігаючи, він виробляє умови свого спостереження і трансформує 
об’єкт, який спостерігають. Очевидно, що йдеться не про відділення художника від його 
віртуального споживача, а про їхній зв’язок спільною продукцією. Місце художника ви-
значається тут, з одного боку, спостерігачем, а з іншого – фабрикантом [5].

в) Художник як куратор (хоронитель).
Тут ролі ще раз сплутуються: посередник – хоронитель, галерист чи торговець – це 

сам художник. Дюшан не тільки зберігає, “консервує” випадок. Він консервує крім цього 
нотатки, тексти, фотокопійовані об’єкти у своїх валізах та ящиках. Він збирає їх та пере-
возить з собою. З іншого боку, щоб довершити цикл, він стає хоронителем відділу музея 
у Філадельфії, який виставляє 45 творів з колекції Аренсберга: його власні твори. Він 
також є членом журі, граючи одразу дві ролі: художника, який виставляє свій твір, і члена 
журі, який... розкритикував свій же “Фонтан”.

У квітні 1917 року у “Товаристві незалежних” він виставляє пісуар з емальованої 
кераміки, підписаний “Р.Мутт”. “Я був у журі, але його члени не знали, що це я прислав 
його. Я написав ім’я “Мутт”, щоб уникнути будь-яких зв’язків з особистим... Це було, 
проте, досить провокаційно...”

Чудова ілюстрація: художник – це не окремий елемент, відділений від глобальної 
системи; немає автора, немає сприймаючого, є тільки мережа комунікації, що замикаєть-
ся сама на собі.
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мнЕмонічні вЛаСтивоСті Жанру

Жанр як мистецтво пам’яті демонструє всі явища в залежності від їх опису, яке було 
раніше, що проявляється в рецептивній природі його відтворення. Жанр повинен бути 
відомим в системі культури і мати мнемоничні властивості, які відновлюючи його струк-
туру, роблять можливим когнітивний розвиток через систему літературних парадигм.

Ключові слова: жанр, мнемоничні властивості, пам’ять жанра, когнітивный під-
хід, жанрове відновлення.

Жанр как искусство памяти демонстрирует все явления в зависимости от их описа-
ния, которое было заявлено раньше, что проявляется в рецпетивной природе его воссо-
здания. Жанр должен быть известен в системе культуры и должен иметь мнемонические 
свойства, которые, восстанавливая его структуру, делают возможным когнитивное раз-
витие «тропы» в Тернеровском смысле через систему литературных парадигм.

Ключевые слова: жанр, мнемонические свойства, память жанра, когнитивный под-
ход, жанровое воспроизведение.

Genre as memory art shows up all things in dependence with its descriptions, which were 
before declared, in underlined reception nature of genre recreation. Genre must be known 
in the system of culture, and, must have mnemonic characteristics, which reconstructing his 
structure make a cognitive development of the «path» possible in M.Terner’s sense through the 
system of literary paradigms.

Key words: genre, mnemonic property, memory of genre, cognitive approach, genre rec-
reation.

Термін “мнемоніка” походить від τα μνημονιχα з грец. – мистецтво запам’ятовування, 
mnēmē – пам’ять, як термін у системі природничих наук введений фізіологом Рихардом 
Земоном, потім актуалізований Евальдом Герінгом, який пропагував пам’ять не тільки 
як органічну, але і як психологічну властивість. Мнемонічні властивості жанру просту-
пають насамперед у двох аспектах його оприявлення у літературі: 1) як тяглість схеми 
втілення певних елементів, структурна властивість відтворювати попередньо заявлені у 
світовій літературі жанрові характеристики – “пам’ять” жанру, про яку писали М. Бахтін 
і Ю. Лотман та 2) як схильність змістовно відтворювати події минулого, адже основою 
окремих жанрів є саме підсилена орієнтація на пригадування, пам’ять про щось, як то 
маємо у щоденнику, мемуарах, біографії, автобіографії, травелінга тощо, цієї теорії при-
тримуються Р. Лахманн [6], О. Зирянов та ін. До речі, О. Зирянов тлумачить жанр «як 
результат конкретно-історичного зсуву художньої свідомості», який може бути вмоти-
вований лише на засадах історичної поетики [4]. Отже, жанр як форма комунікації в 
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мистецтві слова та існує тільки у полі дії людської пам'яті та поза ним існувати не може. 
М. Бахтін писав: “Літературний жанр за самою своєю природою відображає найбільш 
стійкі, “одвічні” тенденції розвитку літератури. В жанрі завжди зберігаються нетлінні 
елементи архаїки. Правда, ця архаїка зберігається в ньому тільки завдяки постійному її 
оновленню, так би мовити, осучасненню. Жанр завжди той і не той, завжди старий і но-
вий одночасно. Жанр відроджується та відновлюється на кожному новому етапі розвитку 
літератури і в кожному індивідуальному творі. У цьому життя жанру. Тому й архаїка, 
яка зберігається в жанрі, не мертва, а вічно жива, тобто здатна завжди пам'ятає своє 
минуле, своє начало. Жанр – представник творчої пам'яті у процесі літературного роз-
витку. Саме цим жанр і здатен забезпечити єдність та безперервність цього розвитку” [2 
: 314]. Бахтін вважав, що пам'ять жанру спрацьовує у художньому творі незалежно від 
авторського усвідомлення. Зокрема, аналізуючи жанровий рівень творів Достоєвського, 
він зазначав: “Висловлюючись дещо парадоксально, можна твердити, що не суб'єктивна 
пам'ять Достоєвського, а об'єктивна пам'ять самого жанру, в якому він працював, 
зберігала особливості античної меніппеї” [2 : 330]. Обґрунтувавши категорію “пам'яті” 
жанру як мнемонічної властивості, яка не залежіть від авторського усвідомлення/
неусвідомлення, дослідник фактично заснував новітній – когнітивний – погляд на цю 
стару літературознавчу категорію. Понятійний контекст жанру починає укладатися як 
своєрідна теорія лише із розвитком когнітивістики, яка використовує давні практики, 
зокрема мнемоніку, розвиваючи та примножуючи їх.

У теоретичній спадщині М. Бахтіна міститься уявлення про “велику пам'ять”. У 
пізніх записках, розмірковуючи над «моделлю світу, що лежить в основі кожного ху-
дожнього образу», він звертається до «великого досвіду людства», в якому «пам'ять, що 
не має меж, пам'ять, що опускається і йде в долюдські глибини матерії і неорганічного 
життя світів та атомів», зберігається «тисячоліттями у системі фольклорних символів», 
що забезпечують «інтелектуальний затишок обжитого тисячолітньою думкою світу» 
(на відміну від «символів» офіційної культури» з їх «малим досвідом», прагматичним 
і утилітарним). Історія окремої людини починається для цієї пам'яті задовго до пробуд-
ження її свідомості (її свідомого «я»)». «Ця велика пам'ять не є пам'яттю про минуле (у 
часовому сенсі); час відносний у ній. Те, що повертається вічно, і в той же час незворот-
но зникає. Час тут не лінія, а складна форма обертання тіла» [1 : 518-519]. Відповідаючи 
на запитання, «в яких формах і сферах культури втілений великий досвід, велика, не 
обмежена практикою пам'ять», Бахтін виділяє: «Трагедії, Шекспір – в плані офіційної 
культури – корінням своїм сягають неофіційних символів великого народного досвіду. 
Мова, неопубліковані схеми мовного життя, символи сміхової культури, не переробле-
на і не раціоналізована офіційною свідомістю основа світу» [1 : 520]. Для сучасного 
когнітивного тлумачення жанру бахтінське поняття “великої пам'яті” також стає надзви-
чайно актуальним, оскільки окремі жанри літератури мають настільки тривку “пам'ять” 
жанру, що вона перевершує даний категоріальний рівень функціонування та може бути 
осмислена в аспекті функціонування “великої пам'яті”. Наприклад, до таких зразків, де 
конкретна “пам'ять” жанру фактично співпадає із “великою пам'яттю”, належить жанр 
параболи, який докладно був проаналізований когнітивістом Марком Тернером. Адже 
саме він розкрив мнемонічни механізми цього жанру.



44

За спостереженням М. Тернера, провідною жанровою ознакою параболи є властивість 
проектувати в одному сюжеті – наступний сюжет. М. Тернер наголошує: «Тільки єдиний 
специфічний жанр літератури – парабола – вдало комбінує сюжет і проектування. Парабола 
служить лабораторією, в якій великі думки висловлюються у малих обсягах. Для розуміння 
параболи необхідно усвідомити укоріненість у повсякденній свідомості, і навпаки» [19 : 
14]. Для М. Тернера парабола є елементарною понятійною лабораторію і звертається від 
до цього літературного жанру з метою дослідити його ментальні властивості та атрибути-
ку. Він пише: «Парабола починається з оповідного образотворення – з усвідомлення ком-
плексу об’єктів, подій, діючих персонажів, які організуються у нашій свідомості в певну 
історію (сюжет). У такий спосіб комбінується історія з проекцією: один сюжет проектує 
наступний. Сутність параболи й полягає у цьому складному комбінувані двох наших базо-
вих форм мислення – сюжетоскладання та проектування. Ця класична комбінація продукує 
загострення нашого ментального процесу конструювання мислення. Еволюція жанру па-
раболи полягає, таким чином, не у випадковості та ексклюзивності творів літератури, а у 
поступово та невідворотному русі самої природи нашої концептуальної системи. Вагомим 
для параболи є, як структура, так і мотивація кольористики, так і смислова структура, так 
і здатність наблизити віддалений об’єкт» [19 : 14]. У розумінні М. Тернера, літературна 
парабола є лише артифактом ментального процесу параболічності. Довгу мнемонічну 
історію цьому жанру подарувала своєрідна контрастність оповіді, сам жанр оформився 
внаслідок контрастного руху думки, як категорії базової шкали людського мислення. У 
даному разі мнемонічні властивості параболи мотивуються саме приналежністю цього 
жанру до «базової шкали людського мислення» [19 : 22]. Подовжуючи думку М. Тернера, 
зазначимо, що кожен жанр, який має тривалу історію – має й дотичність до базової шкали 
людського мислення, зазвичай неусвідомлювану письменником. 

Бахтінська категорія “пам'яті” жанру плідно подовжилась у західних дослідженнях. 
Новозеландський дослідник Девід В. Вільямс (David W. Williams) [18] та англійський Ро-
ланд Боер (Boer, Roland) [17] вказували на той вагомий вплив, який мав М. Бахтін та його 
“пам'ять” жанру. Зокрема, в огляді Девіда В. Вільямса зазаначено, що Крістофер К. Фал-
лер (Christopher C. Fuller), використовуючи його хронотоп, переглянув генеалогію Ме-
тью (Matthew), продемонструвавши, як бахтінські ідеї можуть сприяти перегляду жанро-
вих тлумачень Нового Завіту. Особливо ж зацікавила Фаллера бахтінська ідея “пам'яті” 
жанру, жанру як “форми мислення” [18]. Автор усвідомлює, що ця ідея є, фактично, 
декларацією “творчого мислення” в жанровому аспекті. Фаллер практично показав, як 
введення категорії пам'яті жанру змінило генеалогію жанрів Нового Завіту. Жанр є фор-
мою мислення, хронотоп в структурі жанру відіграє роль спрямовуючої сили мислен-
ня в просторі та часі, великим жанрам відповідають й величні хронотопи. Рене Веллек 
[20] вважав величезним здобутком для жанрології таку категорію Бахтіна як поліфонія 
та докладно проаналізував включення меніппеї до структури романів Достоєвського як 
романний принцип навернення до минулого, навіювання та пригадування жанрів, які 
не є актуальними для часу письменника. Російська дослідниця Н.З. Коковина також 
звернулась до інтерпретації бібілійних жанрів у категоріях мнемоніки [5]. Характерна 
тенденція культурологічного осмислення знаків культури, одним із яких називається 
жанр, проглядає у працях Л.В. Стародубцевої [9, 13, 14].
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Хоча тільки у наш час спостерігається взаємопроникнення концепцій пам’яті в 
системі різних дисциплін та загострений інтерес до проблем мнемотехніки, проте теорія 
і тактика мнемоніки укладалась здавна. Зокрема, Платон стверджував, що сам акт при-
гадування – це прагнення душі пригадати все, що вона бачила, коли була разом із Богом. 
«...Пам'ять звернена на те, чим божественний Бог. Тільки людина, яка вірно користується 
таким пригадуванням, завжди посвячується у достеменні таїнства, стає справді доскона-
лою» [10 : 158]. За його концепцією пам'ять і туга пов'язані, оскільки душа тужить за тим, 
що вона бачила в лоні божественного життя. Плотін розвинув та поглибив платонівську 
концепцію пам'яті. Він твердив, що «пам'ять не варто сприймати однозначно; існує 
пам'ять про Мислячу Першопричину, яка сприяє піднесенню душі; існує пам'ять про 
речі нашої сфери, яка тягне донизу, у наш всесвіт; існує межова пам'ять про небесні сфе-
ри, яка утримує душу й там; але все, про що вона пам'ятає, – це вона сама і те, чим вона 
прагне стати, оскільки таке пригадування повинне бути або уявленням (тобто знанням з 
тотожністю), або зразком; а у випадку з душею, сотворення образу – це не сприйняття чо-
гось у сенсі враження, а видіння і стан» [11 : 104]. Давньогрецькі автори розрізняли пам'ять 
для речей і пам'ять для слів. Мистецька пам'ять, за давніми трактатами, складається із 
місць та образів (Constat igitor artificiosa memoria ex locis et imaginibus). Щодо образів 
вона поділяється на: пам'ять для речей і для слів. Давні греки розрізняли також науку 
забування й науку пам'яті. Сучасні вчені майже не використовують ці давні градації 
сфери мнемоніки, надаючи перевагу психоаналітичним дослідженням пам'яті. Проте 
актуальність градації стадій та формовтілень мнемонічного акту зафіксованого у тексті 
знову навертає нас до старих мнемонічних схем. Зразком того є праця П. Рікера “Пам'ять. 
Історія. Забуття” [12]. Писемність варто розглядати як форму колективної пам'яті. Су-
часна літературознавча мнемотехніка оперує такими поняттями: ейдотехніка (специфіка 
образного конструювання з точки зору забування/пригадування); мнемотехніка (способи 
художнього відтворення забування/пригадування); мнемонічна онірокритика (поетика 
оніричного у творі, пов'язана із несвідомим маніпулюванням пам'яттю); мнемоцентризм 
(пам'ять над усе, відтворення пам'яті як основи мистецтва слова); криптосимволіка 
(утворення криптографічних мнемонічних символів, в тому числі обліку часу, просто-
ру, символіка чисел та повторюваних явищ тощо); заміна мнемотехніки комбінаторикою 
(замість реального відтворення парадигми пам'яті – принцип перерахування, часто 
удавано впорядкованого); синестезія (накладання слухової, звукової, смакової, зорової 
пам'яті); ампліфікаційне прочитання (нетотожний самоповтор тексту з метою увираз-
нення того, що треба запам'ятати, що в художньому тескті найчастіше класифікується як 
ремінісценція, авторемінісценція, цитата, риторична ампліфікація); мнемонічне страж-
дання (пригадування болю, втрати, нещасливого кохання); мнемонічна аномалія (напри-
клад, незвичне запам'ятовування); процедури кодування, переліку та перенайменування, 
застосовувані мнемоністом; мнемонічні фантазми (зона експериментування уявлення-
ми, які містить пам'ять); меланхолія і пам'ять (вперше їх взаємозалежність обґрунтована 
Аристотелем); виникнення нової пам'яті; метафора як мнемонічний парадокс. Звичайно, 
навагомішим результатом мнемонічного експериментування поетів є утворення ефекту 
нової пам'яті. Р. Лахманн вважала такі утворення нової пам’яті позитивним результа-
том художнього мнемогенезису, адже “транспозиція універсальної пам’яті (знання) в 
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ідіосинкразію індивідуальної memoria, мова якої є новою у тому відношенні, що вона 
заново закодовує вже існуючі знаки (код), призначені для досвіду та сприйняття, ключ 
до яких зберігається у одного лише винахідника цієї мови. Так виникає нова пам’ять, 
яка збагачує світ, створює його заново в призматичному заломленні – для однієї єдиної 
людини” [6 : 401]. О. Лихоманова зазначала: “Пам'ять – це процес збереження колиш-
нього досвіду, який передбачає його повторне використання в діяльності та повернення 
до сфери свідомості” [7 : 5]. Жанр можна розглядати як форму повернення колишнього 
естетичного досвіду людства, адже сонет від часів де Лантіно та Ф. Петрарки пройшов 
значний розвиток, але у сучасному його вигляді вражаючі відмінності не можуть зни-
щити колишню жанрову форму. Пам'ять пов'язує минуле жанру з його сьогоденням і 
майбутнім і є найважливішою пізнавальною функцією, що лежить в основі розвитку 
та навчання. Мнемотехніка жанру відновлює образи окремих предметів, дій і процесів, 
відчуттів, емоцій, міркувань, сприйнятих у минулому як характерні ознаки даного жан-
ру, що разом становить минулий жанрологічний досвід людини, зміст жанру, мнемосхе-
му жанру, що пам'ятається та обертається у лабіринтах культуротворення. 

М.Бахтін запевняв, що “новий жанр складається із наявних жанрів; всередині кож-
ного жанру відбувається перегрупування готових елементів” [3 : 153-154]. Суголосне з 
ним Ц. Тодоров важав, що “жанри походять від інших жанрів” [15 : 25], а це означає, що 
мнемосхема жанру є надзвичайно вагомою для самого його існування, а не тільки для 
наступного розвитку чи асиміляції. Жанр не можна синтезувати з нежанрового джере-
ла, хоча може приймати до власної мнемосхеми джерела іншого порядку, зокрема жанр 
постмодерного роману може приймати у свою структуру елементи побутового життя, 
інших видів мистецтва, теоретичні доктрини минулого та сучасності та ін. Це робить 
мнемосхему постмодерного роману дуже складною, але попри всі включення, провідну 
роль у його розвитку відіграє все-таки літературна жанрологічна традиція, поза якою 
роман не існує взагалі. 

Вивчаючи мнемонічні особливості людини, О. Лурія звернув увагу на невичерпні 
можливості образного мислення, яке дає можливість маніпулювати речами та явища 
так, як би ми могли це вчинити в реальності. Він писав: «Поезія народжує не уявлення, 
а сенси; за образами в ній приховане внутрішнє значення, підтекст; треба абстрагува-
тися від наочного образу, щоб зрозуміти її переносне значення, інакше вона не була б 
поезією...» [8 : 111]. Епістемологічний сенс поетичного/жанрового підтексту полягає у 
його спорідненості з пратекстом/пражанром письменницької пам'яті, текстом, який пере-
дував будь-яким смисловим розгалуженням конкретних літературних текстів. Підтекст 
– це конкретна навіяна текстом понятійна фреймова структура, яка є складовою пратек-
сту. Варіацією пратексту є пражанр, тобто жанр, який передував появі даного конкретно-
го жанру. Отже, пратекст є сумою підтекстових смислових рівнів, що покликаються до 
життя конретною поетичною інформацією тексту. Якщо підтекст (інтуїтивна парадигма) 
встановлюється завдяки аналітиці тексту (когнітивної парадигми), то пратекст/пражанр 
(феноменологічна парадигма) є сферою суто мнемонічною, в якій когнітивне й інтуїтивне 
співпадають, як дві сторони одного феномена пам'яті, він ідентифікується на основі спо-
лучення низки сенсів підтексту та тексту. Характерні метафори пам'яті, які містяться, 
наприклад, в поезії Т. Шевченка, зазвичай наділені смисловою парадоксальністю: «Не-
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наче степом чумаки Уосени верству проходять, Так і мене минають годи, А я й байду-
же» [16 : 425]. Шевченкові метафори пам'яті зазвичай відсилають читача до конкрет-
ного історичного або індивідуального минулого. Поетична мнемотехніка була добре 
відома романтикам та використовувалась ними з метою відродження подій історичного 
та особистого минулого. Особливості мнемонічної поетики в тому, що вона спрямо-
вана на запам'ятовування певних актів та феноменів буття, на відтворення їх у худож-
ньому тексті мінімальними засобами мови та покликанням на певні, зокрема жанрові, 
традиції. Занурення в минуле найчастіше в романтичній літературі здійснюється у фор-
мах алюзій, ремінісценцій, авторемінісценцій, міфологем, проте найкомпактнішою та 
влучною формою мнемонічного ретроспективного навернення є і завжди була метафо-
ра. До речі, саме вона зазвичай лежить в основі алюзій, ремінісценцій та міфологем. 
Жанрова мнемотехніка романтиків базувалась передусім на зверненні до фольклор-
них та біблійних жанрів та прагненні оперувати ними. Фольклор та Біблія становлять 
домінантний жанровий підтекст всього українського романтизму. Мнемонічний підтекст 
ідентифікує часпросторові властивості художнього твору так само, як і його жанрові 
особливості. Мнемонічна ейдотехніка становить частину мнемоніки жанру. Особливо 
вагомою виявляється вона в жанрах автодокументальної прози (non fiction).

Жанр не тільки залежіть від мнемоніки попереднього періоду його функціонування, 
а й сам творить “нову пам'ять”, оскільки тотожне відтворення канонічного жанру, зокре-
ма у період постмодернізму, вважається несмаком. Пересотворений жанр (старий але 
оновлений) символізує саме народження “нової пам'яті”, адже витіснення (максималь-
но припустиме в межах певного жанру) старих уявлень про цей жанр входить до про-
грами творення. Таким чином жанр у когнітивному відношенні представляє собою ек-
спериментальну лабораторію мнемонічних практик, де канонічна схема жанру існує як 
“пам'ятка” для новоутворених його форм. Жанр як мистецтво пам'яті проявляється насам-
перед в залежності його характеристик від тих, які були раніше заявлені, у підкреслено 
рецептивній природі його відтворення. Якщо образ письменник може створити, користу-
ючись лише власною фантазією, то жанр ніколи не твориться на такій основі. Він пови-
нен впізнаватися в системі культури, а значить, повинен мати мнемонічні властивості, за 
якими й можливе реконструювання його укоріненості в систему літературних парадигм. 
У світлі всього сказаного ідеалістична теорія мнемогенезису вже не видається абсур-
дною, а саме існування безсвідомої пам’яті жанру набуває окреслення.
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ФЕномЕн ЯПонСКой уЛЫБКи гЛаЗами руССКого 
чЕЛовЕКа XIX вЕКа

(на материале очерков путешествия)

таттю присвячено дослідженню феномену японської посмішки. Робиться висновок 
про те, що оцінка усмішки залежить більшою мірою від контексту спілкування.

Ключові слова: емоції,невербальний знак.
Статья посвящена исследованию феномена японской улыбки. Делается вывод о 

том, что оценка улыбки зависит преимущественно от контекста общения.
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Ключевые слова: эмоции, невербальный знак.
The article deals with the exploration of smile as a non-verbal mark. It is concluded that its 

estimate depends on the context of communication.
Key words: emotions, non-verbal mark.

Несмотря на общие границы и давний интерес России к неизученной на тот момент 
восточной стране, первые полноценные дипломатические контакты России и Японии 
датируются 1984 годом. Экспедиция под руководством Е.В.Путятина была первым пло-
дотворным контактом с японской стороной. Результатом стал «Договор о дружбе», за-
ключенный 21 декабря в 1854 году [5: 42].

Данное исследование проводится на материале очерков путешествия «Фрегат Пал-
лада» И.А. Гончарова, который на тот момент был служащим департамента внешней 
торговли и включен в состав экспедиции в качестве секретаря адмирала Е.В.Путятина.

Языком переговоров между русской и японской сторонами был голландский, кото-
рый не был родным ни для кого из участников диалога, что, по всей видимости, суще-
ственно осложняло процесс коммуникации. В таких специфических условиях общения 
невербальные средства приобретают особое значение, поскольку воспринимаются собе-
седниками непосредственно (в отличие от вербальных, воспринимаемых опосредован-
но). В таких обстоятельствах особенно важен тот факт, что в восприятии невербального 
материала участники коммуникативного процесса опираются на свою культурную базу.

Тот факт, что мировоззрение народа отражается в его языке, был отмечен еще В. 
фон Гумбольдтом. Человек воспринимает окружающий мир через призму своего языка, 
«языковой картины мира, которая отчасти была «впитана с молоком матери», а отчасти 
выработана под влиянием сформировавшего личность окружения». [5: 99] В данном ис-
следовании была предпринята попытка выяснить, как японская улыбка воспринималась 
русскими путешественниками XIX века.

Как справедливо отмечает П.Н. Донец, «будучи в принципе универсальными, эмоции и 
чувства могут находить специфическое выражение в разных культурах» [3: 217]. Нет необ-
ходимости говорить, что культура смеха, улыбки достаточно разнится в русской и японской 
культурах. Об этом свидетельствует наличие в литературе, в том числе и научной, таких 
понятий, как «японская улыбка» и «азиатский смех» [3: 217]. Лафкадио Херн, посещавший 
Японию в XIX веке, даже написал трактат «Японская улыбка», посвященный этому вопро-
су. Существование такого понятия как японская улыбка говорит об особенности данного 
явления, отличиях в западной и восточной манере выражения эмоций. 

Специфика выражения эмоций в Японии уходит корнями в тысячелетнюю историю 
японской культуры и восходит к одному из древнейших мифов, повествующих о том, 
как смех богов помог выманить их пещеры Аматэрасу – Богиню Солнца и спасти тем 
самым Японию от вечной тьмы. [10: 49] В Японии существует также Праздник смеха, 
один из древнейших японских праздников [10: 292]. Однако выражение чувств и эмо-
ций в Японии издавна подчинялось жесткому регламенту: «Самообладание – вот цель и 
средство воспитания японца…Если на него нападет грусть, он должен прикрывать ее 
улыбкой [выделено мной – Е.М.] делать так, чтобы никто не догадывался об истинных 
переживаниях» [7] Культура сокрытия истинных эмоций, вежливость, проявляющаяся в 
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стремлении не утомлять собеседника своими эмоциями, выражена понятиями внешнего 
и внутреннего лица: татэмаэ «(букв. каркас, основа)» и хоннэ «(затаенное, истинное)» 
[7]. «Внешнее лицо – для всех, внутреннее – для своих близких» [7]. Понятия татэмаэ и 
хоннэ, в свою очередь, связаны с масками рукотворными, история использования кото-
рых в японской культуре восходит еще к традиции древних ритуальных представлений 
– гигаку [9: 352]. «Маска накладывает на того, кто ее надевает, определенный стереотип 
поведения» [9: 352]. Таким образом, маска нерукотворная, бесстрастность лица также 
требует от японца определенного стереотипа поведения. Маски использовались в тради-
ционном японском театре Но. Интересно, что подготовка актера к выступлению вклю-
чает в себя работу с маской: «Перед выходом на сцену актер тщательно и без спешки 
изучает особенности той маски, которую он наденет, переживая в своей душе всю гамму 
запечатленных в ней эмоций. … Все, что требуется от него на сцене, запечатлено в экс-
прессиях маски. Ему нужно лишь вывести эти экспрессии во внешний план поведения» 
[8: 220-221]. И знаменитая «японская улыбка», и «азиатский смех» можно вполне на-
звать масками, определяющими поведение японского человека, выполняющими функ-
цию «вписывания» японского человека в социум и подгоняющих его под выработанные 
веками модели и стереотипы поведения.

Русская же смеховая культура тесно связана с христианской культурой. Смеховая 
культура была и в Древней Руси, однако с принятием христианства претерпела измене-
ния. А.М. Панченко пишет: «Православие третировало смех, признавая только «улыбку» 
как реакцию на красоту и благоустроенность мира» [6: 356]. Однако он же далее отмечает, 
что «смех существовал, с ним надлежало считаться, приходилось включать в культуру». 
Реабилитация смеха происходит в период петровских реформ («всешутейший собор») 
[6: 366] . Не вдаваясь в подробности достаточно освещенного в науке вопроса, можем 
заключить, что смеховая культура, естественно, отличная от японской, существовала на 
Руси издавна, однако понятий, аналогичных татэмаэ и хоннэ, в русской культуре нет. 
Определенною связь можно найти с русским понятием юродства, которое рассматри-
вают как «маску, скрывающую добродетель» [6: 337]. Но, ношение маски – выражения 
лица, возведенной в ранг нормы поведения целой нации, аналогов в России не имеет.

Есть еще два важных момента, непосредственно связанные с данным вопросом – это 
бинарные оппозиции искренность- неискренность и уместность-неуместность как важ-
ные отличия русского и японского невербальных кодов. 

Знаковая функция улыбки. 
Улыбка воспринимается как некий невербальный знак, который И.А. Гончаров деко-

дирует, отталкиваясь от русского невербального кода. Оценка феномена улыбки в тексте 
варьируется от резко отрицательного до нейтрального и положительного. Реакция на 
улыбку зависит от контекста той или иной ситуации, оценка осуществляется в соответ-
ствии с оппозицией «уместность-неуместность»:

– Неуместной. с точки зрения автора, является слишком частая улыбка – «постоян-
ная», это может быть расценено как недостаток ума, несерьезность.

«У него круглое, полное и смуглое лицо, без румянца, как у всех у них, с выдавши-
мися донельзя верхними зубами, с постоянною, отчасти невольною, по причине вы-
давшихся зубов, улыбкою. Он очень проворен и суетлив; зовут его Кичибе.»[1: 33] Как 
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видим, в данном отрывке постоянная улыбка во время серьезных переговоров вызывает 
негативную реакцию, поскольку, с точки зрения русского человека, не вписывается в 
этот контекст, противоречит ему. Негатив усиливается еще и дефектом внешности, вос-
приятие которого имеет глубокие мифологические корни в русской культуре.

«Только Кичибе постоянно показывал верхние зубы и суетился по обыкновению: 
то побежит вперед баниосов, то воротится и крякнет и нехотя улыбается.»[1: 71] Улыб-
ка здесь воспринимается еще и с эстетической точки зрения. Некрасивые зубы дела-
ют некрасивой и улыбку, которую по этой причине лучше скрывать, а не показывать ее 
слишком часто, как это делал переводчик Кичибе. 

Частая, неуместная улыбка (неуместная с точки зрения русского человека) расценивает-
ся как недостаток ума, вероятно, вызывая ассоциации с юродивыми и скоморохами:«только 
переводчик Кичибе ничего не думает: ему всё равно, возьмут ли Японию, нет ли, он про-
должает улыбаться, показывать свои фортепиано изо рту, хикает и перед губернатором, и 
перед нами.» [1:47] Здесь улыбка выступает не только как знак неуместного веселья, но и 
как безразличие к важным вопросам– «ему всё равно, возьмут ли Японию, нет ли», отсут-
ствие серьезных мыслей, ума – «только переводчик Кичибе ничего не думает». 

Улыбка японцев не всегда понятна автору, поскольку в условиях незнания японского 
языка понимание контекста ее употребления было затруднено: «Он говорил обыкновен-
ным голосом, а иногда вдруг возвышал его на каком-нибудь слове до крика, кивал голо-
вой, улыбался.»[1: 18] И.А. Гончаров не дает здесь трактовки улыбки, поскольку смысл 
ее остается непонятным, улыбка в данном случае вызывает недоумение. 

Улыбка, смех могут пониматься русским человеком и как лесть, стремление что-либо 
выпросить, это льстивая, униженная улыбка также вызывает отрицательное отношение: 
«Кичибе, кланяясь, разводил руками, давился судорожным смехом, и всё двигался к сто-
лу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали – всё 
напрасно» [1: 60]. 

«Боже мой! сколько просьб, молений! Кичибе вертелся, суетился; у него по вискам 
лились потоки испарины. Льода кланялся, улыбался, как только мог хуже» [1: 36]. 
Лесть обладает в русском языке отрицательными коннотациями, льстивая умоляющая 
улыбка (сама по себе умоляющая улыбка не может быть искренней, а неискренность 
в русской культуре также понимается как нечто негативное) вызывает порицание, не-
гативную оценку. Здесь, однако, стоит упомянуть о том, что улыбка в невербальном коде 
японца обозначает также еще и стремление сгладить неудобное положение, чтобы не 
«потерять лицо»: «Улыбка или смех в Японии ….это ……. и признак неловкости, вы-
званной затруднительным положением» [7]. Так что в данном случае видим один из при-
меров нарушения коммуникативного процесса. 

Еще более резкое неприятие вызывает улыбка переводчика, сопровождавшая со-
общение о смерти сегуна: «Кичибе, с своей улыбкой, с ясным взглядом и наклоненной 
головой, просто, без вздохов и печали, объявил, что сиогун, ни больше ни меньше, как 
gestorben – умер!» [1: 72].

Автор с негодованием пишет об отсутствии каких-либо признаков скорби на лице го-
ворившего – «просто, без вздохов и печали», смерть – печальное событие – «сиогун, ни 
больше ни меньше, как gestorben – умер!» [1: 72], которое требует совершенно иных 
невербальный средств: «вздохов и печали». Удивление автора вполне понятно – в русской 
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культуре улыбка неуместна, когда речь идет о таком печальном событии, как смерть, од-
нако в данном случае то, что И.А. Гончаров ошибочно принимает за невоспитанность и 
бесчувственность, является как раз вежливостью. Истолкование невербального знака 
«улыбка»в японском контексте с использованием русского невербального кода, приводит к 
искажению информации – русские воспринимают такое невербальное поведение как бес-
тактность, более того, как мы узнаем из контекста, оно дает повод подозревать японцев в 
обмане. Интересно, в связи с этим отрывком, вспомнить уже традиционно упоминающий-
ся в разговорах о «японской улыбке» рассказ Акутогавы Рюноскэ «Носовой платок», где 
потерявшая ребенка мать сохраняет улыбку на лице, сообщая о смерти любимого сына, 
более того, упрекает себя в том, что она слишком сильно скорбит об этом событии! 

На фоне преимущественного непонимания и неприятии специфической даже по ны-
нешним временам для нас, и особенно непонятной для человека XIX века «японской 
улыбки», интересен пример коммуникативного успеха: «Он улыбался, когда ему изъ-
являли неудовольствие: видно было, что он действовал не сам собою. Ему, конечно, 
поручено было протянуть дело до нашего ухода, и он исполнял это отлично» [1: 180]. 
Улыбка в данном контексте не воспринимается как уместная, однако получает трактовку 
вынужденной и не осуждается автором. Интуитивно чувствуя ситуацию, И.А. Гончаров 
понимает причину улыбки: «он действовал не сам собою».

Несовпадение невербальных кодов часто ведет к неверной интерпретации невер-
бального знака: «Он сказал, что ему придется самому там спать и караулить стулья. «По-
жар будет, сгорят, пожалуй, – говорил он, – и крыс тоже много в этом доме: попортят». 
Мы все засмеялись, и он не выдержал и тоже осклабился» [1: 179]. В данном отрывке 
улыбка (осклабиться – улыбаться, усмехаться, ухмыляться [2 (2:697)]) расценивается 
И.А. Гончаровым как признание губернатором глупости своих слов. 

Улыбка в русской культуре служит преимущественно для выражения положительных 
эмоций. Улыбка, свидетельствующая о положительных эмоциях, искренняя, соответ-
ствующая ситуации, не получает у И.А. Гончарова отрицательной оценки: «Японцы 
тихо, с улыбкой удовольствия и удивления, сообщали друг другу замечания на своем 
звучном языке» [1: 27].

Улыбка, которая расценивается как признак дружеского расположения, вызывает 
положительный отклик у русских: «Старик всё поглядывал на нас дружески, с 
улыбкой» [1: 163].

Улыбка невольная, соответствующая ситуации, уместная, также не вызывает отри-
цания у автора: «Сосед мой старался есть палочками и возбуждал, да и мы все тоже, не 
одну улыбку окружавших нас японцев. Не раз многие закрывали рот рукавом, глядя, как 
недоверчиво и пытливо мы вглядываемся в кушанья и как сначала осторожно пробуем 
их» [1: 161]. В данном случае речь идет о невольной улыбке: «и возбуждал….не одну 
улыбку окружавших нас японцев» [1: 161], которая, с точки зрения автора, вполне оправ-
дана и соответствует ситуации. Важен и тот факт, что улыбку пытаются скрыть, это в по-
нимании русского человека соответствует нормам вежливости, поэтому в данном случае 
И.А. Гончаров пишет об улыбке без негатива. 

Еще один параметр оценки улыбки – ее эстетическая ценность, недаром в русском 
языке существует пословица: «Хохочи, коли зубы хороши» [2 (4:563)]. Некрасивая 
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улыбка оценивается отрицательно: «У него круглое, полное и смуглое лицо, без румян-
ца, как у всех у них, с выдавшимися донельзя верхними зубами, с постоянною, отчасти 
невольною, по причине выдавшихся зубов, улыбкою. Он очень проворен и суетлив; зовут 
его Кичибе» [1: 33].

На основе исследованного материала можно заключить, что решающую роль в 
восприятии невербального знака улыбки играет контекст. В зависимости от контек-
ста оценка феномена улыбки варьируется от резко отрицательного до нейтрального и 
положительного. Причем наиболее негативную реакцию вызывает неуместная, с точ-
ки зрения принадлежащего к русской культуре человека, улыбка. Уместная улыбка 
воспринимается положительно. Еще один важный параметр оценки – искренность-
неискренность улыбки. Улыбка, расцениваемая как искренняя, получает положитель-
ную оценку, в свою очередь улыбка, которая понимается как неискренняя, получает 
негативную оценку.

Немаловажный аспект восприятия японской улыбки – эстетический. В данном 
случае важно соответствие русским канонам красоты, регламентирующим цвет и 
форму зубов.
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Песчанская Е.В.
(Киев, Украина)

многоЗначноСтЬ чЕХовСКой уЛЫБКи

У статті розглядається кінема «посмішка» як функціональна одиниця невербальної 
комунікації. У роботі описані основні різновиди номінацій кінеми, виявлені ситуації її вжи-
вання та визначено основні типи мовних засобів, що використовуються для її опису.

Ключові слова: посмішка, кінема, жест, номінація, емоція, мовний корелят.
В статье рассматривается кинема «улыбка» как функциональная единица невер-

бальной коммуникации. В работе описаны основные разновидности номинаций кинемы, 
выявлены ситуации ее употребления и определены основные типы языковых средств, 
используемых для ее описания. 

Ключевые слова: улыбка, кинема, жест, номинация, эмоция, языковой коррелят.
The article studies the kinema “smile” as a functional unit of non-verbal communication. 

In this paper the principal variety of kinema’s nominations is described, the situation of its use 
is revealed, and the main types of language means used to describe it are determined.

Key words: smile, kinema, gesture, nomination, emotion, language correlate.

Нужно немного, чтобы вызвать улыбку,
и достаточно улыбки, чтобы все стало возможным.

Жильбер Сесброн
 

Улыбка – одно из самых мощных средств, с помощью которых мы воздействуем на 
других. Когда люди улыбаются, то любая напряженность моментально исчезает. Она 
располагает людей к восприятию слов, придает уверенность нашему голосу. С помощью 
улыбки можно передать множество сообщений и эмоций. 

Специалисты, изучающие человека, утверждают, что улыбка была первоначально 
жестом покорности и уступки. При улыбке губы раздвигаются, открывая ряд зубов, сом-
кнутых в неугрожающей позиции. Улыбающийся человек как бы говорит: «Смотри, я 
абсолютно безобиден и не собираюсь тебя кусать». Однако в нашу эпоху улыбка выра-
жает гораздо более сложный комплекс сигналов. Как именно мы улыбаемся, зависит от 
конкретных обстоятельств [1: 51].

Г. Е. Крейдлин выделяет два типа употреблений улыбки: 1) физиологически исходное, 
симптоматическое употребление в качестве средства выражения эмоции; 2) производное, 
коммуникативное использование – сознательная передача адресату некоторой информа-
ции. При этом отмечается, что большую значимость имеет последний вариант приме-
нений. В данном случае улыбка является сознательным и контролируемым выражением 
лица, и в этой связи – одной из важнейших форм общего контроля за коммуникативной 
ситуацией [2: 345]. Следовательно, необходимо различать улыбку как непроизводное ми-
мическое движение и улыбку как жест, являющийся знаком в коммуникации. 

© Песчанская Е.В., 2010
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Целью данной статьи является выявление значений, форм и ситуаций употребления 
мимического жеста «улыбки» в невербальной коммуникации. объектом исследования 
является репрезентация многозначности «улыбки» в контексте. Предмет исследования 
– языковое оформление «улыбки». материалом для анализа послужили текстовые 
фрагменты из произведений А.П. Чехова: «Хамелеон», «Верочка», «Степь», «Смерть 
чиновника», «Припадок», «Обыватели», «Княгиня», «Сирена», «Свирель», «Ведьма», 
«Учитель словесности», «Критик», «Беззащитное существо», «Тоска», «Беззаконие», 
«Поленька», «Следователь», «Зиночка», «Шуточка», «Толстый и Тонкий».

С физиологической точки зрения «улыбка» – это мимика лица, губ, глаз, показываю-
щая расположение к смеху, выражающая привет, удовольствие, насмешку и т.п. [3: 583]. 
Физиологи и психологи, изучавшие улыбки, различают несколько типических форм дан-
ного жеста. Так, в результате экспериментов, известный психолог Дэвид Хэмфрис [1] 
идентифицировал следующие типы улыбок:

верхняя улыбка•	 . При такой улыбке губы обычно раздвигаются таким образом, что 
видны только верхние зубы. Эту теплую «общественную» улыбку можно наблюдать, 
когда люди здороваются с друзьями или разговаривают с ними. Эта улыбка возникает 
совершенно непроизвольно. Такая улыбка свойственна всем людям, независимо от 
социального статуса, возраста, пола и национальной культурной принадлежности. 
Такой тип улыбки является выражением радости и счастья: 

– Да разве братец ихний приехал? Владимир Иваныч? – спрашивает Очумелов, и все 
его лицо заливается улыбкой умиления [4: 42].

Персонаж рад приезду своего товарища. Его радость передается за счет метафоры, 
выраженной глагольным словосочетанием «заливается улыбкой умиления», где суще-
ствительное «умиление» имеет словарное значение «нежное чувство, возбуждаемое 
чем-нибудь трогательным» [3: 583]. Прагматический контекст и семантика выражения 
указывают на данную эмоцию.

Простая улыбка•	 . Человек улыбается сам себе, думая о каком-нибудь счастливом 
случае или забавном эпизоде:

– Молча думал он о чем-то хорошем и веселом, и добрая, благодушная улыбка за-
стыла на его лице [5 (6: 22)].

В данном текстовом отрезке наряду с мимическим средством «улыбка» используются 
прилагательные «добрая» и «благодушная», которые, согласно словарю, имеют следую-
щие значения: «спокойно-беззаботный», «радостный», «хороший», «безукоризненный» 
[3: 118; 36]. Из контекста становится ясно, что герой погружен в приятные мысли. 

– Поглядев на профиль Веры, он ласково улыбнулся и сказал: – Не хочется уезжать 
в такую хорошую погоду! Вечер настоящий, романтический, с луной, с тишиной и со 
всеми онерами. – Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верочки, и в душе его 
один за другим воскресали весенние и летние дни; то было время, когда вдали от своего 
серого петербургского номера, он наслаждался ласками хороших людей, природой и лю-
бимым трудом… [6 (5: 76)].

Персонаж чувствует удовлетворение, вспоминая о счастливом времени. Его чувство 
передается посредством глагольного словосочетания «ласково улыбнулся», в котором 
наречие «ласково» имеет положительную окраску. 
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Широкая улыбка•	 . При такой улыбке обнажены оба ряда зубов – и верхние, и 
нижние.

«Широкая улыбка» в произведениях А. П. Чехова может эксплицировать положи-
тельную эмоцию – «радость»: 

– Дождавшись ветра, говорю вполголоса: – Я люблю вас, Надя! 
Боже мой, что делается с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается во все лицо и 

протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая [4: 114].
В приведенном случае героиня испытывает эмоцию радости, услышав признания 

любви. Данная эмоция в тексте представлена мимическим жестом «улыбаться», интен-
сифицированного наречием образа меры и степени – «во все лицо».

Данный тип улыбки у Чехова является и маскировочным средством истинной эмоции: 
– Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все сторо-

ны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он 
съежился, сгорбился, сузился… – Я, ваше превосходительство… Очень приятно-с! Друг, 
можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельмож-с! Хи-хи-с [4: 27].

Коммуникант испытывает смущение из-за социального неравенства и старается по-
казать свою радость по поводу повышения своего товарища. Неискренняя радость в 
тексте отражена глагольным словосочетанием «кривить улыбкой», где существительное 
«улыбка» сопровождается прилагательным в превосходной степени «широчайшая» для 
большей маскировки своего истинного чувства. 

– Глаза его, как всегда, глядели серьезно и ласково, но лицо, в особенности рот и зубы, 
были изуродованы широкой неподвижной улыбкой. Сам он хохотал, прыгал, подерги-
вал плечами и делал вид, что ему очень весело в присутствии тысячи лиц [6 (5: 482)].

В примере наблюдается соединение стилистически нейтрального слова «улыбка» 
с экспрессивным глаголом «изуродовать», со словарным значением «безобразить, пор-
тить» [3: 587], и прилагательное «неподвижный», со значением «лишенный выразитель-
ности», [3: 284] в эмоционально окрашенное единство. Автор сознательно использует 
прием, чтобы выразительнее передать состояние персонажа. В примере явно прослежи-
вается неистинная радость персонажа,

Застенчивая улыбка•	 . Такую улыбку можно заметить у стыдливо-робкого че-
ловека:

– Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но 
уж блаженства больше не чувствовал. В антракте он подошел к Бризжалову, походил воз-
ле него и, поборовши робость, пробормотал: – Я вас обрызгал, ваше-ство…Простите… 
Я ведь … не то чтобы… [4: 23].

Действие происходит в театре. Экзекутор Червяков, чхнув, нечаянно обрызгал 
впереди сидевшего генерала. За свою невежливость он переживает чувство нелов-
кости, которое передается в тексте глагольным словосочетанием «глупо улыбнулся», 
где наречие «глупо» означает «лишенный целесообразности, разумной содержатель-
ности» [3: 95]. 

– Вдруг она захохотала и сказала громко, так, что все слышали, длинную циническую 
фразу. Васильев оторопел и, не зная, какое выражение придать своему лицу, напряжен-
но улыбнулся [7 (7: 207)].
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Наряду с мимическим средством автор использует наречие «напряженно» со словар-
ным значением «неестественно, с усилием» [3: 270]. Семантика выражения и контекст 
свидетельствуют о неловкости персонажа за слова своего собеседника.

Кривая улыбка•	 . Кривая улыбка часто напоминает вымученную гримасу [8: 115].
– иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит: – А у меня, брат, тово…

сын на этой неделе помер [4: 75]. 
Главный герой пытается поделиться своим горем, однако никто не обращает на него 

внимание. Эмоция тоски, вложенная автором в текст посредством глагольного словосо-
четания «кривит улыбкой», заставляют читателя ему сочувствовать. 

– Ну, ну… – забормотал бледный Мингуев, кривя рот улыбкой. – Я пошутил.…Это 
не мой, а… а прачки Аксиньи [6 (5: 271)].

Главный герой на своем пороге обнаруживает брошенного младенца. Приняв его за 
своего ребенка, он просит прощения у своей жены. Однако, как выясняется позже, это не 
его ребенок. Персонаж за своей кривой улыбкой пытается скрыть чувство стыда перед 
своей женой.

натянутая улыбка•	 . Такая улыбка проявляется мельком на неподвижном лице 
человека. Она отличается от улыбки, сигнализирующей искренность поведения. 
Искренняя улыбка нарастает медленно и, достигая полной силы, медленно угаса-
ет. «Натянутая улыбка» же длится мгновение [9: 120]. 

Данный вид улыбки в произведениях А. П. Чехова является выражением эмоции 
страха:

– Видя такой факт, я прижался к стене, съежился, жду, что вот-вот сейчас эта бадья со 
всего размаха трахнет меня по голове, вспоминаю папашу и мамашу, и Могилев, и Гру-
махера… молюсь богу, но, к счастью… Даже вспомнить страшно. александр иваныч 
насильно улыбнулся и вытер ладонью лоб [6 (5: 291)].

Из контекста мы узнаем, что персонаж со страхом вспоминает случай, произошед-
ший с ним. Эмоция в тексте представлена глагольным словосочетанием «насильно улыб-
нулся», в котором наречие «насильно» означает «без воли, силой» [3: 272]. 

«Натянутая улыбка» может служить маскировочным средством истинной эмо-•	
ции. В данном случае – отрицательной эмоции – волнение:

– Николай Тимофеич загораживает Поленьку и, стараясь скрыть ее и свое волнение, 
морщит лицо в улыбку и громко говорит: – Есть два сорта кружев, сударыня! Бумаж-
ные и шелковые!... [6 (5: 590)].

– Следователь насильно улыбнулся и, чтобы скрыть свое слишком заметное волне-
ние, стал закуривать папиросу [6 (5: 200)].

В данных примерах истинная эмоция скрыта за счет экспрессивных глагольных сло-
восочетаний «морщить лицо в улыбку» и «насильно улыбнуться».

вымученная улыбка. •	 Испытываемая негативная эмоция маскируется коммуни-
кантом вследствие того, чтобы соблюсти нормы этикета и принцип вежливости, 
которые создают среду положительного взаимодействия.

– Бригадный генерал, старик лет под семьдесят, поздравил одну только Манюсю и 
сказал ей старческим, скрипучим голосом: так громко, что пронеслось по всей церкви: 
– Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же розаном. офицеры, 
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директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем 
лице приятно неискреннюю улыбку [4: 400]. 

В данном текстовом фрагменте наблюдается употребление глагольного словосоче-
тания «улыбнулись из приличия». Прагматический контекст и семантика данного вы-
ражения свидетельствуют о том, что персонажи в силу своей воспитанности не придали 
значения словам коммуниканта. 

– никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей, но после обеда по-
шел к себе в кабинет и заперся. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что 
тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью, и сам он, чтобы не выдать 
им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках [4: 408].

Персонаж презирает своих гостей. Как и они, он скрывает свою истинную эмоцию, 
которая эксплицируется глагольным словосочетанием «приятно улыбался» с положи-
тельной окраской.

Фальшивая улыбка. •	 С помощью такой улыбки коммуникант маскирует свои 
истинные эмоции, такие как гнев, страх, презрение, недовольство и т.д.

– Нагляделся я на ваши театры. Хороши, нечего сказать, – ворчит благородный отец, 
сардонически улыбаясь [6 (5: 184)]. 

В приведенном примере невербальный компонент мимического типа представлен 
глаголом положительной окраски – «улыбаться», сопровождаемый наречием «сардониче-
ски», которое придает высказыванию отрицательную коннотацию. Согласно словарному 
определению, «сардонический» означает «злобно-насмешливый, язвительный» [3: 492]. 
Прагматический контекст свидетельствует о том, что герой недоволен игрой актеров 

– Русский человек, ничего не поделаешь! – говорит Финкс, снисходительно улыба-
ясь. – У русского кровь такая… Очень, очень ленивые люди! [6 (5: 204)].

В данном примере употребляется мимическое выражение «снисходительно улыбаться», 
в котором наречие «снисходительно» имеет следующее значение – «обидно-высокомерное 
отношение к кому-либо» [3: 519]. Данная кинема выбрана осознанно, чтобы продемон-
стрировать скрытое презрение персонажа-иностранца по отношению к русским.

– Щукина завернула в платочек деньги, спрятала и, сморщив лицо в сладкую, дели-
катную, даже кокетливую улыбочку, спросила: – Ваше превосходительство, а нельзя 
ли моему мужу опять поступить на место? [6 (5:97)].

Госпожа Щукина, выпросив у банка жалованье для мужа, просит устроить его на 
работу. В примере явно выраженная авторская ирония. Наряду с кинемой «улыбаться» 
употребляются следующие прилагательные с положительной окраской: «сладкая», озна-
чающая «нежный, умильный» [3: 512]; «деликатная» со значением «мягкий, вежливый» 
[3: 111]; «кокетливая», выражающий кокетство [3: 198]. Однако под сладкой улыбочкой 
персонажа скрывается наглость и ехидство. В качестве средства иронии автор употре-
бляет слово «улыбочка» с уменьшительно-ласкательным суффиксом.

– вдруг лицо, шея и даже кулаки благородного отца озаряются блажейнейшей и 
нежнейшей, как пух, улыбкой… – А вот ежели бы выкурить из вашей Александринки 
Потехина да всю бы его труппу – фюйть! [6 (5: 189)].

В приведенном примере мимический невербальный компонент представлен языковым 
коррелятом – метафорическим глагольным словосочетанием «озаряться улыбкой», в ко-
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тором глагол «озариться» означает «ярко осветиться с пометой «высок.» [3: 312]. В свою 
очередь существительное «улыбка» идентифицировано прилагательными в превосходной 
степени: «блажейнейший» со словарным значением «в высшей степени счастливый» [3: 
37] и «нежнейший» со словарным значением «проявляющий любовь» [3: 281], имеющие 
положительную окраску. Однако интересным является тот факт, что вербальная и невер-
бальная части противоречат друг другу: они неконгруэнтны. С помощью паралингвисти-
ческого средства говорящий пытается замаскировать свое пренебрежительное отношение 
к труппе театра. В данном примере наблюдается негативная эмоция презрения. 

С помощью улыбки может выражаться такое отношение как почтительность:
– Приказчик магазина – подвижная, французская фигурка с брюшком и в белом жи-

лете – раскладывал перед ним револьверы и, почтительно улыбаясь, шаркая ножками, 
говорил: – Я советовал бы вам, мсье, взять вот этот прекрасный револьвер [6 (5:351)].

Продавец магазина проявляет свое уважение клиенту, которое передается в тексте 
глагольным словосочетанием «почтительно улыбаясь» со словарным значением «выра-
жающий почтение» [3: 403].

А. П. Чехов не использует традиционную портретную характеристику. Характер 
своих персонажей он раскрывает с помощью жестов и мимики, в данном случае кине-
мой – улыбка: 

– Это была улыбка необыкновенно добрая, широкая и мягкая, как у разбужен-
ного ребенка, одна из тех заразительных улыбок, на которые трудно не ответить тоже 
улыбкой [5 (6: 80)].

Автор рисует положительный образ своего персонажа с помощью улыбки. Наряду 
с жестом употребляются коммуникативно-значимые прилагательные: «добрая», «широ-
кая», «мягкая», «заразительная». Чтобы показать, насколько улыбка персонажа уникаль-
на, автор интенсифицирует прилагательные наречием «необыкновенно».

– Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, 
маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим проявлением долж-
на была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости [7 (7: 237)].

Для описания характера своей героини автор использует наряду с кинемой прила-
гательные «приветливая», «веселая», благодаря которым рисуется образ благодушной 
женщины. 

– Ну, как доехал, puer bone? – засыпал его о. Христофор вопросами, наливая ему чаю 
и по обыкновению лучезарно улыбаясь [5 (6:101)].

В данном примере образ персонажа представлен глагольным словосочетанием «лу-
чезарно улыбаясь». Наречие «лучезарно», сопровождающее кинему, имеет следующее 
значение – «сверкающий, сияющий» [3: 231], благодаря которому рисуется образ при-
ятного, искреннего человека. В свою очередь обстоятельство образа действия «по обык-
новению» подчеркивает постоянную характеристику персонажа. 

Улыбка может возникать в зависимости от вида ситуации:
– Я сидел над задачником, думал и соображаю. По моей роже плавала победонос-

ная улыбка. С одной стороны, приятно быть владельцем чужой тайны, с другой же – 
тоже весьма приятно сознавать, что такие авторитеты, как Саша и Зиночка, во всякую 
минуту могут быть уличены мною в незнании светских приличий [6 (5: 326)].
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В данном эпизоде персонаж, осознав, что владеет чужой тайной, ликует. Его радость 
передается метафорическим выражением «по роже плавала победоносная улыбка» с 
явно выраженной коннотацией, где прилагательное «победоносная» означает «одержи-
вающий полную победу» [3: 369].

– Перед ними стоял секретарь съезда Жилин, маленький человечек с бачками около 
ушей и с выражением сладости на лице. медово улыбаясь и глядя на толстяка, он гово-
рил в полголоса: – Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый 
час [6 (5: 336)].

Данный пример демонстрирует уникальное сочетание образного выражения «сла-
дость на лице» с выражением «медово улыбаться», в котором наречие «медово» проис-
ходит от слова «мед», означающее «сладость» [3: 240]. Из контекста становится ясно, что 
персонаж мечтает о еде, на что указывает и семантика кинемы. 

– Мойсей Мойсеич склонил голову набок, согнул колени и выставил вперед ладони, 
точно обороняясь от ударов, и с мучительно-сладкой улыбкой стал умолять: – Иван 
Иваныч! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, покушайте у меня чаю! [5 (6: 27)].

В приведенном примере автор употребляет экспрессивное словосочетание «мучительно-
сладкая улыбка», выраженное оксюмороном. Такое описание кинемы позволяет читателю 
увидеть, насколько искренне персонаж просит, даже умоляет остаться своих гостей.

– В прошлом году он написал отличное сочинение… – сказал медик. – Виноват, не 
перебивайте меня, вы мешаете мне сосредоточится, – сказал доктор и улыбнулся одной 
щекой. – Да, конечно, и это играет роль в анамнезе. Форсированная умственная работа, 
переутомление... [7 (7: 220)].

В данном эпизоде наблюдается авторская ирония. Доктор иронизирует по поводу 
глупого замечания медика. Его насмешка передается за счет глагольного словосочетания 
«улыбнулся одной щекой».

Улыбка является физиологическим проявлением определенных эмоций:
– Жалко! И, боже, как жалко! Оно, конечно, божья воля, не нами мир сотворен, а все-

таки, братушка, жалко. Ежели одно дерево высохнет или, скажем, одна корова падет, и то 
жалость берет, а каково, добрый человек глядеть, воли весь мир идет прахом? на лице 
пастуха вспыхнула грустная улыбка, и веки его заморгали [6 (5: 345)].

В анализируемой коммуникативно-прагматической ситуации выражается отрица-
тельное эмоциональное состояние персонажа, что становится ясно из прагматического 
контекста: персонажу жаль природу. Информация об эмоции наглядно передается описа-
нием мимического компонента. В качестве языкового коррелята выступает метафориче-
ская фраза «на лице вспыхнула грустная улыбка». Основным компонентом для верного 
декодирования информации является прилагательное «грустная», называющее пережи-
ваемую персонажем отрицательную эмоцию. 

– Даром только ворожила: уехал! – сказал он, злорадно ухмыльнувшись [4: 107].
Ситуация в данном случае имеет негативную окраску. Прагматический контекст по-

казывает нам пренебрежительное отношение мужа к своей жене, которое передается 
посредством глагольного словосочетания «злорадно ухмыляться». Согласно словарно-
му значению, наречие «злорадно» выражает «злобную радость при неудаче другого» [3: 
163]; глагол «ухмыляться» – «самодовольно улыбаться» [3: 592]. 
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– По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка [6 (5: 33)].
В рассматриваемом случае персонаж испытывает негативную эмоцию – презрение, 

вызванное поведением другого персонажа. В контексте речь идет о том, что хорошо вос-
питанная англичанка выражает недоумение, когда русский мужчина начинает раздевать-
ся при даме, чтобы искупаться в реке. Ее эмоцию автор передает за счет метафорического 
выражения «пробежала надменная, презрительная улыбка». Согласно словарному значе-
нию, прилагательное «надменный» означает «высокомерный» [3: 262]. Прагматический 
контекст и семантика языковых средств способствуют передачи данной эмоции.

– Старик Малахин берет в руки шапку и с видом знатока щупает мех, дует, нюхает, и 
на сердитом лице его вдруг вспыхивает презрительная улыбка [6 (5: 400)].

Персонаж испытывает отрицательную эмоцию «презрения», вызванную недоволь-
ством по поводу ненастоящего меха на шапке. Негативная окрашенность ситуации под-
тверждается использованием в тексте метафоры «вспыхивает презрительная улыбка», в 
которой языковая единица с отрицательной коннотацией – прилагательное «презритель-
ная» – указывает на данную эмоцию. 

Все примеры дают наглядное представление о семантическом богатстве чеховской 
улыбки. Как и другой вид жеста, улыбку можно поделить на классы в соответствии с 
основными признаками:

1) Физические признаки:
а) форма и степень открытия рта и положения губ: во все лицо заливаться улыбкой; 

улыбаться во все лицо; широко улыбаться; искривиться во все стороны широчайшей 
улыбкой;

б) длительность жеста: пробежала улыбка; вспыхнула улыбка; плавала улыбка; не-
подвижная улыбка;

в) интенсивность жеста: мягкая улыбка; напряженно / насильно улыбаться; морщить 
лицо в улыбку; кривить рот в улыбку.

2) Социальные признаки:
а) вид ситуации общения: приветливая улыбка; мучительно-сладкая улыбка; глупо 

улыбнуться; медово улыбнуться; улыбнуться одной щекой;
б) межличностное отношение между партнерами: победоносная улыбка;
в) нормы этикета: улыбнуться из приличия; почтительно улыбаться.
3) Психологические признаки:
а) выражение постоянного свойства характера человека: лучезарная, добрая, веселая, 

приветливая, заразительная улыбка; 
б) отношение человека к адресату, ситуации или предмету: надменная / презритель-

ная улыбка; злорадно ухмыльнуться; снисходительно / сардонически улыбнуться; благо-
душная улыбка; 

в) обозначение эмоционального состояния человека: грустная улыбка, веселая 
улыбка, улыбка умиления; 

г) жест-маска (несоответствие жеста реальному психологическому состоянию челове-
ка): блажейнейшая, нежнейшая, широчайшая, сладкая, деликатная, кокетливая улыбка.

При анализе улыбок следует учитывать наличие языковых коррелятов, которые об-
разуют разнообразие смысловых типов улыбок. Номинации улыбок в произведениях 
А.П. Чехова допускают вариативность различного плана:
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Употребление ключевых глаголов: улыбаться, ухмыляться, кривить рот в улыбку, •	
морщить лицо в улыбку; ключевых лексем: улыбка, улыбочка;
 Использование прилагательных: лучезарный, мягкий, заразительный, победо-•	
носный, веселый, широкий, грустный, широкий, неподвижный; наличие синони-
мического ряда, выполняющего функцию улыбки, как жеста проявления положи-
тельного отношения к кому/ чему – либо: добрый, благодушный, приветливый;
Применение наречий: ласково, глупо, напряженно, насильно, приятно, сардони-•	
чески, снисходительно, медово, почтительно, злорадно; наречия образа меры и 
степени: во все лицо; обстоятельства образа действия: улыбаться из приличия, 
одной щекой;
Для образного представления персонажа автор использует метафору: улыбка за-•	
стыла на лиц; лицо, в особенности рот и зубы, были изуродованы улыбкой; по 
роже плавала улыбка; на лице вспыхнула улыбк;, по лицу пробежала улыбка; 
сравнение: озаряется блажейнейшей, нежнейшей, как пух улыбкой; улыбка до-
брая, широкая и мягкая, как у разбуженного ребенка; иронию: сморщить лицо в 
сладкую, деликатную, кокетливую улыбочку;
Наблюдается использование стилистической фигуры – оксюморона: мучительно-•	
сладкая улыбка. Так как первичная функция жеста – экспликация положительной 
эмоции, присутствие элементов с отрицательной коннотацией рядом с кинемой 
«улыбка» можно считать оксюмороном, который употребляется для создания 
других видов улыбки: презрительная / надменная улыбка. 

вывод. Таким образом, кинема «улыбка» – полифункциональна. Номинации улыбки 
передают не только физиологическую и коммуникативную, но и прагматическую инфор-
мацию – сознательную передачу адресату определенного сообщения. Это дает нам осно-
вания сказать, что  улыбки ярко отражают и постоянные черты характера, и чувства, ко-
торые  испытывают чеховские герои в тот или  иной момент жизни. Несмотря на частое 
использование этого характеристического средства, А.П. Чехов, по нашим наблюдениям, 
ни разу не повторился. Улыбка в его художественном мире  всегда индивидуализирована 
и всегда открывает неповторимость ситуации и человека. Однако нужно отметить, что 
данное мимическое средство может выражать не только положительные эмоции, а также 
может являться маскирующим средством подавления отрицательных эмоций, таких как 
презрение (сказать с натянутой улыбкой), гнев (смеяться в гневе), страх (насильно улыб-
нуться) и некоторые другие.
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Черкас Н.В.

(Львів, Україна)

ЗагоЛовоК-БіБЛійна аЛЮЗіЯ ЯК ЗаСіБ творЕннЯ 
вЕртиКаЛЬного КонтЕКСту

Статтю присвячено розгляду заголовку-біблійної алюзії як засобу творення верти-
кального контексту у романі «Син ранку» Дж.К. Оутс. Вертикальний контекст визна-
чено як семантико-функціональну категорію, що акумулює національно-марковану та 
загальнокультурну інформацію.

Ключові слова: заголовок, біблійна алюзія, вертикальний контекст.
В статье рассматривается заглавие-библейская аллюзия как средство создания 

вертикального контекста в романе “Сын утра” Дж.К.Оутс. Вертикальный контекст 
определëн как семантико-функциональная категория художественного текста, аккуму-
лирующая национально-маркированную и общекультурную информацию.
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The article deals with the title-biblical allusion as a means of vertical context creating in 

the novel “Son of the Morning” by J.C. Oates. Vertical context is defined as a semantic and 
functional category of the belles-letters text accumulating nationally marked and general cul-
tural information.
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Проблема вертикального контексту актуальна у вітчизняній лінгвістиці тексту. В ро-
сійському мовознавстві вертикальний контекст активно вивчають ще з другої половини 
минулого століття. Класикою стали праці О. Ахманової та І. Гюббенет. Учені розглядають 
екстратекстову природу названої категорії, аналізують особливості співвідношення фоно-
вої інформації і вертикального контексту, виділяють компоненти імпліцитного змісту тек-
сту. Основою для інтерпретації культурологічного наповнення вертикального контексту 
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є мовознавчі роботи Є. Верещагіна і В. Костомарова. Теорію імплікації та декодування 
прихованого змісту розробила І. Арнольд. Вивченню категорійного апарату тексту при-
свячені дослідження І. Гальперіна, Т. Матвєєвої, З. Тураєвої та ін. Значення контексту 
для реалізації семантичного потенціалу тексту ґрунтовно проаналізував Г. Колшанський. 
Особливості функціонування алюзивних номінацій і цитат описані у працях О. Давидо-
вої, Л.Машкової та ін. 

В українському мовознавстві питаннями лінгвістики тексту займаються В.А. Куха-
ренко, І.М. Колєгаєва, А. Загнітко, А. Мамалига, А. Мойсієнко, Л.Пац, Т. Радзієвська, В. 
Різун, М. Феллер та інші науковці.

У даній статті ми розглянемо роль заголовку-біблійної алюзії у творенні вертикаль-
ного контексту у романі «Син ранку» Дж.К. Оутс.

вертикальний контекст – семантико-функціональна категорія художнього твору, що 
акумулює у своїй структурі позатекстову інформацію – культурологічну (національно-
марковану) і загальнокультурну (співвідносну зі світовою культурою)), котрій притаман-
ний імпліцитний спосіб вираження змісту. Ця категорія, реалізуючись у творі, є важ-
ливим сектором внутрішньотекстової організації, оскільки за мінімальної експліцитної 
репрезентації на денотативному рівні генерує значний обсяг інформації, що впливає на 
розвиток сюжетних ліній горизонтальної площини, проте може бути факультативним 
елементом у змістовій структурі художнього твору [1: 1].

алюзія – відсилання через одиницю будь-якого рівня мови до певного історико-
культурного знака, що супроводжується прагматичним прирощенням змісту твору, в ко-
трому функціонує алюзія, – найефективніший засіб творення вертикального контексту. 
Репрезентантами алюзії можуть виступати слова, словосполучення, речення, надфразові 
єдності. Відповідно, біблійна алюзія – посилання за допомогою слова, словосполучен-
ня, речення на певний біблійний факт або подію.

Серед основних категорій вертикального контексту, у першу чергу, виділено літера-
турні номінативні і цитатні алюзії. Кожне висловлювання має експлікований та імпліко-
ваний зміст у тексті. Експлікований зміст виражений безпосередньо сукупністю мовних 
знаків, що входять до складу даного висловлювання. Той зміст, що не втілений в узуаль-
них лексичних та граматичних значеннях мовних одиниць, які входять до складу вислов-
лювання, а може бути розкритий при сприйнятті висловлювання, імплікований.

Правильно витлумачити алюзивний образ читач зможе, об’єднавши в єдине 
ціле інформацію, яку він почерпнув з прототексту – Біблії (за умови обізнаності з 
останнім реципієнт тільки активізує відповідний сектор власного тезаурусу, в іншому 
разі сприймачеві необхідно ознайомитися з оригіналом), із предметно-логічними й 
асоціативними ланцюгами художнього твору. Численні асоціативні, предметно-логічні 
зв’язки між прототекстом та художнім твором генерують вертикальний контекст, струк-
туру якого характеризують семантичний і прагматичний сегменти. Останній формує 
емоційно-експресивний фон сприйняття художнього твору, через який письменник не 
просто передає реципієнтові особисті прагматичні конотації, а насамперед викликає 
появу певних читацьких асоціацій. Семантичний сегмент вертикального контексту є 
багаторівневою змістовою організацією, котру характеризує відносно чітка ієрархія 
інформаційних компонентів.
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За К.А. Долініним, будь-яка мова підпорядковується чотирьом загальним прин-
ципам: 1) принципу осмисленості – кожне закінчене висловлювання (і організована 
послідовність висловлювань) повинно мати номінативний зміст: адресату як і са-
мому адресанту повинно бути відомим про що саме у ньому йдеться; 2) принципу 
цілеспрямованості чи мотивованості – кожне висловлювання повинно мати певну ціль; 
3) принципу ситуативності – кожне висловлювання повинно бути пов’язане із певною 
мовленнєвою ситуацією; 4) принципу зв’язності – кожне висловлювання, яке входить 
до структурно більшої одиниці мовлення, повинно бути пов’язане за смислом з іншими 
висловлюваннями. Чотирьом згаданим принципам підпорядковуються і елементи верти-
кального контексту: алюзії та цитати [2: 39].

Класифікуємо біблійні алюзивні номінації та цитати за їх місцем у структурі ху-
дожнього твору. Цей підхід передбачає вивчення специфіки функціонування алюзій у 
композиційному контексті. Виділяємо такі позиції алюзій: початкова, медіальна, кінцева. 
Алюзії в початковій позиції (алюзії-заголовки, субномінативні алюзії, алюзії, розміщені 
на початку художнього твору) переважно акумулюють семантику основних змістових 
ліній, реалізують зв’язок інтер- та екстратекстових відомостей. Конотативна інформація, 
появу якої генерує алюзивна назва, епіграф, стає будівельним матеріалом вертикально-
го контексту літературного твору, його художньої концептуальності. Такі одиниці ма-
ють потужний підтекстовий потенціал, спираючись на індивідуальний тезаурус читача, 
активізують у його свідомості додаткові асоціації, емоції, формують ретроспективний 
хронотоп, створюють єдиний часовий простір [1: 11]. 

А також, слідом за А.Г. Мамаєвою, поділяємо біблійні алюзії на два основних види: 
домінантні біблійні алюзії та локалізовані біблійні алюзії (або біблійні алюзії обмеженої 
дії) [3]. До перших відносимо ті, що визначають головний мотив усього художнього тво-
ру, а до других відносимо ті, які не визначають головної ідеї художнього твору, а діють 
на певному відрізку тексту, сприяючи розкриттю головної ідеї.

Заголовок роману Дж.К. Оутс “Son of the Morning”, будучи алюзією на біблійного Лю-
цифера, символізує духовне падіння головного персонажа, спричинене гординею. Намага-
ючись уподібнитися до Ісуса Христа у всьому, протагоніст став схожим на Люцифера, якого 
у Біблії названо Сином ранкової зірниці. Алюзія на біблійний факт набуває символічного 
значення, пронизуючи весь твір, що особливо характерно для домінантних алюзій.

Епіграф із Євангелія від Матвея супроводжує заголовок роману Дж.К. Оутс “Son of the 
Morning” (“Син ранку”) (Isaiah, 14:12): “I will open my mouth in parables; I will utter things 
which have been kept secret from the foundation of the world” (Matthew, 13:35). Ці слова на-
лежать Ісусу Христу. Вони стосуються Натанаеля Вікері, що також, наслідуючи у всьому 
Ісуса Христа, намагався проповідями повчати людей і навертати їх до істинної віри.

Слова заголовку повторюються у Натанаелевій промові до християн, у якій він 
застерігав їх від впливу Сатани: “Vickery went on to speak of Satan in the schools. In 
government. Pride, materialism, drunkenness. Drugs, the sinful use of one another’s bodies, 
the making of war upon defenseless people. From all the pulpits come hollow faithless cries. 
American Christians! American hypocrites! Sinners! Devil-worshipers! Their fate will be 
that of their secret, invisible god; they will not escape any more than he escaped, before the 
start of human history.
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And in a voice heart-stopping beauty, he spoke those verses from Isaiah…
How art thou fallen from heaven, O Lucifer,
son of the morning! How are thou cut down
to the ground, which didst weaken the nations!
For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, …
I will be like the most High,
Yet thou shalt be brought down to hell…” [5: 275–276]. 
Сином ранку Ісая називає Люцифера. Ісая проповідував про звеличення Ізраїлю, 

пророкуючи падіння гордого вавилонського царя, якого порівнював із Люцифером. Як 
відомо, Люцифер був красивим і гордим, а у спробі протистояти Богові зазнав падіння. 
Невипадково Натанаель Вікері, протагоніст роману, порівнюється із Люцифером.

У своїй проповіді Натанаель вживає антропонім Satan в узагальненому значенні «зло, 
негативні сторони життя», до якого входять pride, materialism, drunkenness, drugs, sinful 
use of bodies, making war. Зухвалість протагоніста виражається у тому, що він наважується 
назвати своїх співвітчизників American Christians, American hypocrites, sinners, devil-
worshipers. Лексема Christians набуває негативного значення у ряду контекстуальних 
синонімів hypocrites, sinners, devil-worshipers і передає презирство головного персонажа, 
що ставив на перше місце свою віру. Епітет heart-stopping до лексеми beauty, що 
характеризує голос Натанаеля, експлікує ораторський вплив протагоніста на аудиторію.

Цікавою художньою символічною деталлю виступає light (світло) у романі. 
Лексема light має у романі пряме і переносне значення. Першим явищем, що вразило 
Натанаеля при народженні, оскільки він народився на світанку, було світло: “But he 
was to remember, too, and most vividly and irrefutably, the accrual details of his birth. The 
hurtful air: a sudden chill envelope sticking greedily to his wet hide. The painful pricking 
of light against his eyes. (Not Your light, which is both glimmering and dark and wonder-
fully gentle, but the light of the outer jumbled world)” [5: 67]. У переносному значенні 
лексема light (світло) вжита стосовно віри в Ісуса Христа, яку описано за допомогою 
протиставлення таких епітетів, як glimmering (мерехтливе) та dark (темне), проте 
gentle (ніжне, лагідне). Дуже вдало описують виняткове значення Ісуса Христа у 
житті Натанаеля наступні слова: “The One: the Spirit of Absolute Illumination: the 
Many-in-One: You” [5: 311]. Лексема illumination є синонімічною до light. В одному 
реченні Ісуса Христа метафорично названо The One (єдиний), The Spirit of Absolute 
Illumination (дух абсолютного світла), the Many-in-One (багато в одному). На останніх 
сторінках роману протагоніст називає Ісуса Христа God of radiance, God of dark: “God 
of radiance, God of dark, I pray, but my mouth twists in mid-prayer, and surely You will 
never hear me” [5: 373]. Антитеза radiance – dark допомагає збагнути суперечливе 
ставлення Натанаеля до Ісуса у час повного розчарування у своїй місії.

Видіння Натанаеля також відзначені лексемою brilliance (блиск): “I despair even of 
suggesting how he despaired when it became evident to him that he could not communicate the 
power and brilliance of his visions to anyone else – not even to his most adoring, uncritical fol-
lowers, not even to the young man who was to become his closest and most devoted disciple” 
[5: 311]. Дані рядки передають емоційний стан протагоніста після духовного зламу, коли 
він втратив дар сили переконання пастви.
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Синонімами до light виступають у контексті роману radiance (сяяння) та bliss 
(блаженство): “The infant Nathanael saw through his closed eyelids such realms of light! – 
and breathed with his tiny lungs the rich warm liquid radiance. It was dearer than blood to him, 
more precious by far than any physical substance… He never forgot that radiance, that bliss, 
and forever afterward in the depths of his soul he sang praises to you. Even in the darkest times 
he sang praises to You” [5: 65]. Від самого народження Натанаель асоціював появу Ісуса 
Христа у своєму житті із сяянням та блаженством.

Light стає символічною деталлю у тексті. Світло супроводжує кожну появу Ісуса 
Христа у видіннях Натана. Воно стає необхідним атрибутом віри протагоніста.

У розмові зі своїм послідовником Натанаель зухвало себе називає avatar of Christ 
(представником Ісуса Христа): “I joined your church in order to get close enough to deter-
mine whether you were a fraud or simply a madman I dreamed of you as an avatar of Christ … 
and I think that you are.” “An avatar of Christ”, Nathan said softly” [5: 325].

На останніх сторінках роману тричі повторюється застереження для Натанаеля “Be 
ye in the world and not of it”:

“Be ye in the world and not of it.
Tough and fibrous the root forced itself up out of the earth, and grew strong and powerful 

and majestic as a tree, pushing defiantly upward, straining upward into the sky. It was gigantic: 
no longer a tree but a tower. A day and night Nathan gazed upon it, in helpless rapture. He could 
not move. His mind was broken and gone, his very being sucked out of himself. Be ye in the 
world and not of it, You cautioned him” [5: 355]. Розчарування протагоніста прийшло тоді, 
коли він зрозумів, що фанатична віра в Ісуса Христа знищила його як особистість. Повтор 
речення Be ye in the world and not of it разом з гіперболою the root grew strong and power-
ful as a tree, no longer a tree but a tower, що символізує силу Натанової віри передає його 
емоційний стан. Повтор застереження імплікує те, що протагоніст вчинив протилежне. 
Він настільки перейнявся своєю обраністю і місією, що втратив все у власному житті.

“He was allowed to see, then, at the base of the tower was himself, the Tribulation that 
was to be the fate of ordinary men and women. Seven years it would rage, seven chaotic 
years, and there would be great suffering, and weeping and gnashing of teeth, and he must 
steel himself against pity: for pity for mankind would melt his bones and hе would be lost 
like Jesus of Nazareth was lost. Be ye in the world and not of it, as Jesus was of it; his 
worldliness cost him his life. In you I am come again. In you I will not fail” [5: 356]. У 
процитованому абзаці проводиться паралель між долею Натанаеля та Ісуса Христа, 
який прийняв смерть за гріхи людей. Експресивності даному висловлюванню надають 
контекстуальні синоніми tribulation (бідування), suffering (страждання), повтор лексеми 
pity (жаль) метафора pity would melt his bones, та порівняння, введене за допомогою 
like з алюзивним антропонімом Jesus of Nazareth.

Навіть Біблія, як книга, ніколи не дивувала молодого Вікері через те, що він нама-
гався побачити усе з позиції свого Бога: “Never did the Bible puzzle him, since he read it, 
from the inside – as if God-in-Nathan were writing the Bible even as he read it…” [5: 187]. 
Утворений письменницею складений іменник God-in-Nathan є авторським неологізмом 
і вжитий Дж.К. Оутс саме для того, щоб читач зміг відчути, що Натанаель, як обранець, 
відчував Бога в собі.
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Думку про те, що проповідник Вікері вважав себе обраним продовжує цитата, включе-
на у внутрішню мову героя: “All men cannot receive this saying, save them to whom it is given, 
Nathan thought. But he did not say these words aloud, since he did not wish to hurt the Reverend 
Sisley’s feelings” [5: 189] (Matthew, 19:11). Ці слова є відповіддю Ісуса Христа фарисеям, 
що цікавилися у нього, чи може розлучитися чоловік зі своєю дружиною. У результаті Ісус 
їм сказав, що його настанова може бути прийнятною тільки для тих, кому вона адресована. 
Так і Натанаель вважав, що йому доступна Божа мудрість саме через його обраність.

Дана біблійна цитата у тексті роману перегукується зі словами Few are chosen, спри-
яючи створенню підтексту, і вживається з метою характеристики головного персонажа як 
марнославної самозакоханої людини. Біблійна цитата: “He could hear what was being said and 
could see with absolute clarity the anxious expressions on his grandmother’s face, and the queer 
pinched blankness of his own face, but he felt no real alarm, for You were always close beside him. 
There is nothing to fear so long as you obey me” [5: 190] (Matthew, 6:25) підтверджує те, що 
проповідник не міг самостійно діяти і мислити, бо він не повинен був нічого боятися поки 
перебував у цілковитій покорі Богові. У тексті роману ім’я Ісуса Христа автор заміняє на осо-
бовий займенник You і, таким чином створює ефект його наближеності до свого обранця. 

Біблійна цитата у мові автора: “When Nathan led the group in a hymn the man only 
pretended to sing, mouthing the words without enthusiasm – A mighty fortress is our God – 
while his expression remained unchanged. They were sinners, Nathan knew” [5: 194] (Psalm, 
18:2), у якій Бог метафорично порівнюється із фортецею, сприяє створенню підтексту, 
допомагаючи читачеві зрозуміти, що Натанаель намагався замкнутися у своїй фортеці 
фанатизму і нікого не допустити до неї. Тих, хто ухилявся від співу гімнів Богові, він 
вважав грішниками. 

Біблійна цитата у прямій мові молодого проповідника Вікері: “Jesus inhabited the body 
as we inhabit the body”, Nathan repeated. “but He was not contained within that body. Ye are 
from beneath, I am from above: ye are of this world; I am not of this world! When we take Jesus 
into our hearts we ascend with Him into the realm of spirit – when we allow lustful or unclean 
or egotistical thoughts to enter us, we are weighed down back to earth and lose His blessing. 
God and Christ are one. God and Christ and I are one” [5: 244] (John, 8:23), свідчить про те, 
що він сподівався на порятунок, дозволивши думкам про Бога та Ісуса Христа витіснити 
усі думки про рідних і друзів, бо: “God and Christ and I are one” [5: 244]. Біблійна цитата, 
підкріплена повтором God and Christ are one та God and Christ and I are one, підкреслює 
самозвеличення Натана, удавану здатність поєднатися з Богом.

Під впливом таких думок проповідник зробив себе калікою, позбавившись лівого 
ока. Над цим випадком іронізує письменниця, вживаючи голофразис у словах Дж. Спрау-
ла, послідовника Вікері: “…he had been shaken and amused and contemptuous of that If-
thine-eye-offend-thee performance” [5: 264]. 

В сучасній англійській мові можливе посилення експресивності епітета за рахунок 
транспозиції за типом голофразиса, тобто оказіонального функціонування словосполу-
чення або речення як цільнооформленого утворення, графічно, інтонаційно та синтак-
сично уподібненого слову.

За допомогою голофразиса If-thine-eye-offend-thee письменниця втретє відсилає чи-
тача до біблійного рядка: “And if thine eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee…” 
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(Matthew, 5:29; 18:9; Mark, 9:47), наголошуючи на тому, що фанатичний вчинок Натана 
видавався недоречним навіть в очах одного з його прихильників. 

У наступній біблійній цитаті, що міститься у мові автора: “And it was his duty, Nathan 
Vickery’s duty, to call them back to their senses, to shout into their faces the truth of God’s 
love. Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. But 
I forewarn you whom you shall fear: Fear him, which after he hath killed hath power to cast 
into hell…” [5: 333] (Luke, 12:5), підсвідомо відчувається, що Натанаель звертає увагу 
пастви на страх перед Богом, який може кинути до пекла невіруючих, тим самим харак-
теризуючи Бога як жорстокого, суворого і невблаганного. Експресивності цитованому 
висловлюванню надає анадиплозис лексеми fear та антитеза be not afraid – fear. Біблійна 
цитата супроводжується лексемним повтором duty та паралельними конструкціями to 
call them back to their senses, to shout into their faces the truth of God’s love. 

“Be ye in the world and not of it” [5: 355]. “Be ye in the world and not of it, as Jesus was 
of it, his worldliness cost him his life. In you I am come again. In you I will not fail” [5: 356]. 
Такий повтор цитати і порівняльна конструкція as із антропонімом Jesus, анафоричний 
повтор in you та інверсія In you I will not fail сприяють передачі остаточного передбачен- in you та інверсія In you I will not fail сприяють передачі остаточного передбачен-сприяють передачі остаточного передбачен- передачі остаточного передбачен-передачі остаточного передбачен- остаточного передбачен-остаточного передбачен- передбачен-передбачен-
ня того, що Натанаель Вікері, як Ісус Христос, повинен спокутувати чужі гріхи і свої. 

На останніх сторінках письменниця вживає метафору: “He [Nathan Vickery] stood there, 
crouched, cringling, his skin dead white, and he saw that the hole before him was a mouth, and 
that the writhing dancing molecules of flesh were being sucked into it, and ground to nothing and 
at the same time retained their illusory being… What he knew to be You before he imagined itself 
quite otherwise – imagined itself broken and separated into parts, into individuals, into people, 
“men” and “women” and “children”. It was madness, their madness, Your madness, and he was 
paralyzed before it” [5: 393]. Ця метафора полягає у тому, що Бог Натанаеля порівнюється із 
величезним ротом, який поглинув і засмоктав його. Трикратний епіфоричний повтор слова 
madness та двократний повтор imagined itself набувають експресивно-оцінюючого ефекту: 
Натан дійшов до божевілля своєю фанатичною вірою і воно знищило його духовність. 
Стан емоційного спустошення передається за допомогою антитезного протиставлення You 
(Ісус Христос) – parts, individuals, people, men, women, children та дієприкметників crouched 
(припавши до землі), cringling (зіщулившись), номінативної абсолютної конструкції his 
skin dead white, вживання зворотнього займенника itself до Ісуса Христа.

Натанаелева самовпевненість і спроба дорівнятись до Бога зумовили його духов-
не падіння. Проповідник, як і Сатана, зазнав повного краху через таку рису характе-
ру, як гордовитість. Заголовок-біблійна алюзія у даному випадку сприяє створенню 
глибших асоціативних зв’язків між мотивами поведінки протагоніста та біблійного 
персонажа – Сатани. Дж.К. Оутс, даючи роману заголовок “Син ранку”, дає читачеві 
зрозуміти, що головний персонаж буде наділений такими негативними рисами Люцифе-
ра як гордовитість та самовпевненість. Також Сатана у романі стає уособленням темних 
сторін життя та негативних рис характеру, символом зла, напротивагу символу світла 
(light), що представляє позитивні сторони життя, прагнення до відданого служіння Ісусу 
Христу. Домінантна біблійна алюзія заголовок, підкріплена локалізованими біблійними 
алюзивними цитатами, натякаючи на додаткові характеристики персонажа, слугує дже-
релом конотативної інформації, акумулюючи імпліцитні відомості.
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Таким чином, провівши паралель між головним персонажем роману та Люцифером 
ще у заголовку, і добираючи такі локалізовані біблійні алюзивні цитати, що сприяють 
постійному підкресленню фанатизму вчинків протагоніста, який дослівно трактував 
вчення Ісуса Христа, письменниця сатирично змалювала американських проповідників, 
що вважають себе Божими обранцями і посередниками.

Згідно з думками американського критика Грега Джонсона, висловленими у книзі “Не-
видимий письменник” (“Invisible Writer”, 1999), Дж.К. Оутс дивували такі риси Ісуса Хри-
ста, як нетерпимість, жорстока несправедливість та нестриманість, які не повинні бути при-
таманними Божому Синові [6]. Наділивши ними головного персонажа, Натанаеля Вікері. 
письменниця показала, яким саме не повинен бути проповідник Христового вчення.
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ЛитЕратурнаЯ КритиКа 
(К ПроБЛЕмЕ СиСтЕмного и СтруКтурного анаЛиЗа)

У статті розглядаються актуальні проблеми теорії літературної критики. Ува-
гу акцентовано на тому, що літературна критика є завершеною логічною системою. 
Складові частини системи визначають специфіку літературної критики, що виявля-
ється в її структурних та інших модифікаціях.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы теории литературной критики. 
Внимание акцентируется на том, что литературная критика является завершенной 
логической системой. Составные части системы определяют специфику литератур-
ной критики, что проявляется в ее структурных и других модификациях.

Ключевые слова: критика, система, интерпретация, полемика, структура.
The article deals with the problems of theory of literary criticism. The attention is being 

paid to the fact that, the literary criticism is a logical system. 
Key words: criticism, system, interpretation, discussion, structure.

В последние десятилетия очевиден интерес к теоретическим проблемам литератур-
ной критики. Об этом неоднократно писали Б. Егоров, С. Кормилов, Р. Громяк, С. Коче-
това и др. Как нам представляется, сегодня следует вести речь не только об отдельных 
аспектах литературной критики, но и о том, что она является самостоятельной системой, 
о чем свидетельствует ее специфика и структура.

Системный подход можно определить как способ познания действительности, в ко-
торой существенную роль играет то или иное использование системы.

Основатель общей теории систем Людвиг фон Берталанфи определил понятие си-
стемы как комплекс взаимодействующих элементов. Однако система связана не только 
взаимодействием или общей целью, но и тем, что в ней присутствуют отношения, удо-
влетворяющие каким-то заранее фиксированным требованиям. Совокупность элементов, 
связанных структурными отношениями, дает субстрат системы. В литературной критике 
в качестве субстрата системы может быть взята концепция человека. Она реализуется в 
специфике критики, воплощенной в структуре текста, конкретно во взаимоотношениях 
авторского и читательского сознаний. Таким образом, структура и субстрат – это основ-
ные дескрипторы литературной критики как системы.

Если также учесть, что система – это комплекс компонентов, у которых взаимодей-
ствия и взаимоотношения принимают характер целостного результата, то все элемен-
ты критики, ее развитие как определенного логического процесса, структурирование, 
интерпретация и рецепция критического текста позволяют сделать вывод о завершен-
ности критической системы.

Диалектика объективных и субъективных начал обеспечивает устойчиво-
изменчивый, инвариантно-вариативный, многозначный характер прочтения и оценки 
литературного произведения критикой [1]. Безусловно и то, что специфика крити-
ки определяется прежде всего процессом культурного развития. В связи с этим ей 
присущи особые формы отражения мира, средства коммуникации, сферы психики 
[2]. Исходя из концепции трех типов мышления (художественного, теоретического, 
практического), критика, принимая на себя множественность функций, обладает соб-
ственными законами развития. Специфика литературной критики, представляющей 
единство научного и практического знания, обусловлена на наш взгляд, следующими 
факторами: во-первых, обобщение художественного опыта идет от критики к тео-
рии и от нее к методологии, а затем и практике литературно-критического анали-
за; во-вторых, восприятие предмета анализа (произведения, процесса) происходит 
не зеркально, а сквозь призму мировоззренческих установок, которые ориентируют 



72

критика на те или иные художественные явления, направления, течения; в-третьих, 
собственно традициями критики, накопленным ею «мыслительным материалом» пред-
шествующей литературно-критической мыслью.

Литературоведы справедливо полагают, что сущность критики [3] теоретически еще 
недостаточно осмыслена, ввиду большой сложности этого феномена духовной культуры 
и сравнительной «молодости» теории критики. Действительно, охватывая самые различ-
ные области знания, принимая на себя множество эстетических, воспитательных функ-
ций, критика, однако, обладает и собственной алгеброй внутренних законов, по которым 
она должна обсуждаться и расцениваться наравне с другими явлениями литературове-
дения [4]. В связи с этим не бесспорны, но интересны размышления Ю. Б. Борева об 
инструментах анализа критики и литературно-критического процесса в целом [4].

Заметим, что литературно-критический процесс как всякое движение протекающее 
во времени, следует понимать как диалектическое единство прерывного и непрерывного. 
В своих философских, культурологических и эстетических работах П. А. Флоренский 
видел в «идее непрерывности» один из ложных элементов заложенных в фундамент со-
временного миросозерцания европейской цивилизации» [5: 25]. Идее непрерывности 
Флоренский противопоставлял «идею прерывности», о которой говорил, что она «со 
всех сторон врывается в науку» [5: 25]. Как нам представляется, современному науч-
ному взгляду на литературно-критический процесс наиболее соответствует идея един-
ства прерывного и непрерывного. Эта идея предполагает, в частности, и периодизацию 
литературно-критического процесса, его научное членение, ибо всякий культурный про-
цесс диалектичен и включает в себя «внезапные скачки».

Вместе с тем в современных работах по истории русской критики [6] исследователи 
не опираются на концепцию развития критики по принципу ее «самодвижения». Разде-
ление критического процесса на периоды и этапы, фазисы и моменты основывается не 
на таящихся в самой критике, именно ей специфически присущих началах, а на факторах 
общих, восходящих либо к определенным сферам, либо к истокам идеологии в целом, 
словом, на факторах не имманентно-диалектического, а извне-детерминирующего, а по-
тому «чужого» происхождения.

Необходимо учитывать и различные типы критик, взаимодействующих на тех или 
иных этапах литературно-критического процесса. Противоречия между ними играют су-
щественную роль не только в процессе становления и утверждения критики, но и всего 
дальнейшего ее развития. А потому фазисы, моменты истории критики должны опреде-
ляться с учетом и этого обстоятельства. Напомним о преобладании художественного на-
чала в методологических установках, в логике анализа и оценки литературных явлений 
у Ап. Григорьева, славянофильской критики (К. Аксакова, например). Критику «шести-
десятников» определяло во многих, принципиально значимых моментах доминирование 
публицистического подхода и т. д.

Весьма плодотворной при определении специфики критики является идея структури-
рования литературно-критического текста [7]. Она дает возможность осмыслить дискурс 
литературной критики в целом и своеобразие индивидуума, в частности. Структурирова-
ние литературно-критического текста также способствует постижению системы жанро-
вых форм, ключевых знаков в его семантическом пространстве, связи между культурным 
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кодом текста и коммуникативно-рецептивными процессами. Петер Козловский отмечает, 
что контекстуальность литературно-критического текста подразумевает познание явле-
ния во всех его соотношениях, какими они присутствуют в облике самого предмета, и в 
целях, смыслах его местоположения [8]. Контекстуальность бытия и когерентная теория 
истины требуют принимать во внимание внешнюю и внутреннюю взаимосвязь пред-
метов и обстоятельств. В литературно-критическом тексте такая связь осуществляется 
посредством отношений между критиком, автором, реципиентом. Справедлива мысль 
Р. Громяка о необходимости исследования различных философских систем, например, 
И. Канта и Э. Гуссерля, Р. Ингардена и М. Хайдеггера, способствующих осмыслению 
разных моделей, вариантов структурирования литературно-критического текста как воз-
можности его интерпретации [9: 17].

Сложность взаимоотношений между автором, критиком и реципиентом определя-
ет выбор кодирования информации, содержащейся в литературно-критическом тексте. 
Представляется, что при всей полисемантичности текста все же существует то инвари-
антное ядро, которое и допускает противоположное толкование. Ю. Лотман отмечал, что 
новые коды читательских сознаний выявляют в тексте новые семантические пласты и 
чем «больше новых истолкований <...> тем дольше его жизнь» [10: 160]. В то же время 
Р. Барт констатировал: «текст <...> это питательная среда, <...> это пространство, не под-
дающееся ни классификации, ни стратификации, <...> это галактика означающих» [11: 
262]. С нашей точки зрения, критический текст представляет собой гомогенный контекст 
с несколькими темами, денотативным ядром которых является диалог. Смысловые свя-
зи обусловливают структуру текста и указывают на его целостность и завершенность. 
Интерпретация смысла критического текста определяется оппозицией полемизирующих 
сторон. Каждый структурный элемент способствует восприятию и пониманию в зависи-
мости от возможности критика вызвать эмоционально-эстетическую реакцию реципиен-
та, дать этико-эстетическую оценку ситуации.

В критическом тексте важно выявить культурный код, риторический, социоисториче-
ский и код загадки (герменевтический), а также блоки информации (БИ), устанавливаю-
щие различные смысловые отношения (критик – автор, критик – читатель и т. д.). Струк-
турным центром, определяющим движение в литературно-критической статье, является 
полемика. В пространстве текста в этом плане особую значимость приобретают границы 
полемики (интерпретация-полемика, интерпретация-переосмысление и т. д.). «Полемика», 
как и всякий другой термин, должен быть оценочно нейтральным по отношению к объ-
екту. Этому может содействовать рассмотрение функциональных возможностей явления, 
обозначаемого этим термином, его генетических связей с культурой и т. д. Более того, по-
лемика обнажает, во-первых, тот смысл произведения, который критику представляется 
наиболее существенным, во-вторых, раскрывает его собственную личностную позицию.

Полемическую задачу в критической статье выполняют монологические реплики, 
риторические вопросы, диалоги, аналитические рассуждения, пародийные фрагменты, 
сценки-описания, сравнения и параболы, стилистические фигуры. В каждом конкретном 
случае проявляются эстетические, этические пристрастия критика, характер и степень 
его таланта, личностные черты, наконец, темперамент критика. В этом плане любопытна 
мысль Г. Шпета, отмечающего, что «если идея не разрешима вовне, – она – ничто. Но 
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если она – живая действительная идея, она не “только идея”, а вид, прежде всего внеш-
ний видимый облик» [12: 50].

Интерпретация-полемика может вестись как с современниками (синхронный аспект), 
так и с предшественниками, либо с противниками из будущего (диахронный аспект). 
Благодаря полемике преодолевается самозамкнутость единичной критической рефлек-
сии, мнение критика о факте искусства вступает во взаимодействие с суждениями пред-
шественников и современников и оказывается одним из них в многоголосье культуры. 
Диалоги, куда включаются голоса оппонентов, в пределах статьи служат выражением 
полемической позиции ее автора.

В литературно-критической статье момент «беседы» (диалога, контакта, общения) 
оказывается и сущностным, сюжетообразующим, и условным, поскольку в данности 
литературно-критического текста до конца выявленными и закрепленными в слове 
оказываются суждения, взгляды лишь одного из «лиц беседующих» – критика. Второе 
же лицо – публика – конструируется в тексте критического сочинения, становясь ча-
стью «мира» критика, и существует как нечто внеположенное данности литературно-
критической статьи.

Автор-критик оказывается одновременно и демиургом своего читателя-собеседника 
и реальным лицом, осуществляющим диалог с носителем иного сознания.

Читатель, воссоздаваемый в контексте критической статьи, – основной объект об-
ращения критика, его конструируемый адресат, функционально замещающий реального 
читателя. Кроме читателя, тем или иным способом обозначенного в критическом тексте, 
у литературного критика могут быть иные, периферийные адресаты или корреспонден-
ты. Вероятно, на первом месте здесь окажутся «инакомыслящие», с которыми автор-
критик вступает в полемику. Диапазон полемических контрагентов достаточно широк и 
многообразен и колеблется от конкретного индивидуального лица до обобщенного вне-
личностного оппонента.

Полемика – порождение диалогической природы критики (критик-оппонент, критик-
читатель, критик-автор произведения). Иногда, становясь самоцелью, полемика зат-
мевает сущность дискуссии, т. е. само художественное явление. Порой полемические 
фрагменты функционируют как элементы литературно-критической статьи и могут рас-
сматриваться только в составе целого. Как правило, критический дискурс связан с социо-
культурными пристрастиями критика, со степенью его владения словом и, наконец, с тем-
пераментом автора. Важно учесть и тот фактор, благодаря которому возникла полемика. 
Она может быть задана по авторской воле (скажем, статья Н. Чернышевского «Русский 
человек на rеndes-vouse»), либо возникать спонтанно на «стыке мнений» (В. Белинский 
«Объяснение на объяснение по поводу поэмы Н. Гоголя “Мертвые души”»). В зависимо-
сти от данного фактора в тексте реализуется полемическая направленность. Личностный 
аспект отражает не только характер обращения к оппоненту, но и то, как подписана ста-
тья (фамилия, псевдоним или криптоним, ссылка на коллективную позицию, например, 
редакции журнала и т. д.). Полемическая задача автора статьи может быть и не выявлена 
в тексте, а установлена по косвенным материалам (переписка, дневники и т. д.). Полеми-
ка может длиться, переходя из журнала в журнал, но при этом ведущей фигурой остается 
автор статьи. Весьма иронично по этому поводу писал А. С. Пушкин: «Публике-то что?, 
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а публика, как судья беспристрастный, всегда соглашается с тем, кто последний жалу-
ется ей» [13: 180]. Плодотворность полемики очевидна в том случае, если она не пере-
ходит в сферу публицистики. Так, возражения К. Аксакова («Похождения Чичикова, или 
Мертвые души») построены как цепь доказательств. Он старается быть убедительным и 
точным даже тогда, когда обвиняет оппонента в преднамеренном непонимании. В связи 
с этим диапазон дискуссии расширяется, в результате которой проясняются пути разви-
тия русского и мирового эпоса, характер традиции, понятие сатирического в литературе, 
связь автора «Мертвых душ» с современностью и т. д. Диалог редуцирован: сведен к 
репликам-обращениям, обширно представляет эстетические позиции. При нарушении 
этих границ полемики литература является не предметом анализа, а поводом. Аллю-
зии накладываются одна на другую, текст статьи превращается в код, для разгадывания 
которого читатель должен быть не столько тончайшим знатоком литературы, сколько 
внимательным наблюдателем, следящим за журнальной баталией. Сатирический, а не 
аналитический подход приводит к тому, что критика попадает в «мертвую зону», т. е. 
теряет свою эстетическую значимость. Такова, например, полемика М. Антоновича и 
Ф. Достоевского и комментарий к ней редакции журнала «Современник» [14: 38].

Такой же характер приобретает полемика Н. Михайловского с В. Розановым. Не слу-
чайно современники писали, что В. Розанов – это большой скандал в литературе. По 
одному и тому же поводу В. Розанов говорил «да» и «нет», предлагал тезис, чтобы до-
казать антитезис. А. Синявский замечал: «И в этом сказывается не только противоречи-
вость его натуры, или ее многогранность, или нежелание останавливаться на каком-то 
одном определении, на одном готовом и застывшем решении. В этом особый способ и 
стиль розановской доказательности» [15: 237].

Вследствие такой формы общения с оппонентом дискуссия В. Розанова с Н. Михай-
ловским на научном и литературном уровне не состоялась. Н. Михайловскому не удалось 
увидеть в статьях В. Розанова психологизм и одновременно нарочитую физиологичность 
стиля, осмыслить, что полемика В. Розанова – своеобразное откровение, феноменология 
духа, ибо рецепция критика, безусловно, должна определятся его личностью, тяготением 
к «душе» славянофильства как нематериальному началу жизни.

Таким образом, системный подход позволяет осмыслить, что интерпретация лите-
ратурной критики тесно связана с ее спецификой и проявляется в структурировании 
текста, центром которого является полемика, обнажающая код эпохи, культуры и лич-
ности ее участников.
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(Донецк, Украина)

ономаСтичЕСКиЕ воПЛоЩЕниЯ ПиСатЕЛЬСКого ЗамЫСЛа

У статті аналізуються способи вибору або створення письменниками поетонімів у 
різноманітних за жанровою приналежністю художніх творах.

Ключові слова: ім’ятворчість, присвоєння імені, знакові системи, субститутні іме-
на, інобуттєвий стан.

В статье анализируются способы выбора или создания писателями поэтонимов в 
различных по жанровой принадлежности художественных произведениях. 

Ключевые слова: имятворчество, имянаречение, знаковые системы, субститутные 
имена, инобытийное состояние. 

The article studies the ways of authors’ choice or creation of poetonyms in literary texts of 
different genres. 

Key words: name creativity, naming, sign system, substitutive names, different being state. 

Выбор ономастического материала для художественного произведения всецело на-
ходится в воле писателя. Однако субъективность этого процесса не абсолютна: автор 
может принимать разные решения, но не любые. Выбор имени обусловлен художествен-
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ным замыслом, который, впрочем, тоже носит субъективный характер. Но если учесть, 
что даже самая изощренная писательская концепция не появляется ниоткуда, а рождает-
ся в сознании творца в результате отражения и преломления объективно существующей 
реальности, то субъективность имятворчества становится не столь очевидной. 

На этот факт указала А. Суперанская в «Общей теории имени собственного», от-
метив, что в любом художественном произведении все собственные имена являются ре-
зультатом “значимого” выбора, а не произвола писателя [1: 30-35, 133-148]. Ю. Карпен-
ко, анализируя многоплановые связи поэтонимов с художественным замыслом, которые, 
в целом, и определяют художественную ономастику, писал о “существенном сужении ее 
субъективного начала”: “Воля писателя не становится произволом: она направлена не на 
то, чтобы придумать эдакое, а на поиски адекватного имени” [2: 211].

Нахождение ономапоэтических решений – это сложный творческий процесс. Подоб-
но тому, как композитор не может не обладать музыкальным слухом, мастеру художе-
ственного слова не обойтись без специфического ономастического “слуха” – особого 
сплава специальных знаний, вкуса, фантазии, чувства меры, интуиции, огромной эру-
диции. Как правило, писатель пребывает в поиске до тех пор, пока не находит вариант 
имени, кажущийся ему единственно возможным. В окончательном авторском решении 
субъективное начало снова выступает на первый план, главным же мерилом “правиль-
ности” выбора является соответствие имени художественной задаче писателя. Адекват-
ность именования проверяется в дальнейшем восприятии произведения читателем, ко-
торый в своем сознании навсегда связывает имя с литературным персонажем и вряд ли 
рефлексирует по поводу возможности других вариантов.

Реализуя свои художественные задачи, писатель при обдумывании поэтонимов либо 
выбирает их из существующего ономастического материала, либо прибегает к имятвор-
честву. Основным критерием для определения способа имянаречения является жанрово-
стилистическая характеристика произведения. Все многообразие художественных 
текстов можно разделить на две категории: на воплощающие гипотетически реальные 
события и основанные на фантастическом или волшебном начале. 

Для первой категории произведений при наличии самых разнообразных функцио-
нальных факторов всегда характерны координаты времени и места. Вопросы “где?” и 
“когда?” существенно влияют на выбор ономапоэтического варианта. Читатель в зависи-
мости от своего когнитивного и апперцептивного опыта уже по поэтонимам может опре-
делить хронотоп сюжета. Сравните, например, персонажей Н.В. Гоголя и М.А. Булгако-
ва: Феодулия Ивановна, Кифа Мокиевич и Мокий Кифович («Мертвые души») – Михаил 
Александрович Берлиоз, Иван Николаевич Бездомный, Маргарита Николаевна («Мастер 
и Маргарита»). Эти поэтонимы легко декодируются как представители обихода разных 
исторических эпох, принадлежащие одному географическому пространству (при нали-
чии и других признаков, не принимаемых здесь во внимание). В романе Булгакова поэто-
нимы иллюстрируют не только временное отстранение, но и дистанционный контраст: 
Берлиоз, Бездомный, Маргарита – Понтий Пилат, Иешуа, Левий Матвей.

Для семантического наполнения имени писатели не только выбирают готовые на-
звания, но и очень часто придумывают последние, опираясь на существующие оно-
мастические модели. Поэтому поэтоним может не иметь предыдущих соответствий в 
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реальном ономастиконе: города Тьфуславль (Н.В. Гоголь, «Мертвые души»), Глупов 
(М.Е. Салтыков-Щедрин, «История одного города», ряд рассказов), антропоэтонимы 
Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский (там же), Победоносиков, Велоси-
педкин, Мезальянсова, Исаак Бельведонский (В.В. Маяковский, «Баня») и другие.

Решая художественные задачи усиления образности поэтонимов, писатели нередко на-
зывают персонажей литературных произведений именами, являющимися знаками “иной” 
(чужой) культуры и сознательно сохраняют за ними форму их существования в исходном 
языке. Будучи для принимающей лингвосистемы чуждым, имя становится объектом схож-
дения взаимодействующих культур, и такое пребывание в иной языковой среде – инобытие 
– значительно усиливает его экспрессивные свойства. Как и в отмеченных выше примерах, 
авторы выбирают имена из иностранного ономастикона или придумывают им подобные. 
При этом художественные цели могут быть достигнуты по-разному. 

Писатель может использовать оригинальный вид заимствованного имени, сохраняя 
его иноязычную графику: monsieur l’Abbe, Talon (А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»). Имя 
может быть подвергнуто некоторым трансформациям, чаще всего транслитерационным: 
Гильо, Чайльд-Гарольд (там же). При выборе ономапоэтических решений возможен и 
такой вариант, когда автор сознательно “подчиняет” имя персонажа законам лингвокуль-
туры создаваемого им произведения. Часто происходит образование морфологически 
“своего” отчества от “чужого” имени: Маркиз де Санглот Антон Протасьевич, Пфейфер 
Богдан Богданович, ДюШарио Ангел Дорофеевич (М.В. Салтыков-Щедрин, «История 
одного города»).

Интереснейшая писательская творческая находка – онимия повести В.П. Катаева 
«Алмазный мой венец». С момента первой публикации (1978 год) это мемуарное про-
изведение� привлекло к себе пристальное внимание читателей, критиков, литераторов, 
ученых и вызвало широкую полемику, одной из главной причин которой стало беспре-
цедентное воплощение ономастического мира повести. В задачу настоящей работы не 
входит глубокий анализ рассматриваемых произведений, поэтому и здесь ограничимся 
описанием формальных признаков ономастического новаторства писателя. 

Повесть содержит два пласта онимии: название персонажей, за которыми стоят 
реальные люди из круга общения В. Катаева, преимущественно известные писатели, 
и собственные имена, необходимые для воспроизведения исторического фона описы-
ваемых событий (антропонимы, топонимы, библионимы). Вторая группа имен употре-
бляется традиционно, являясь необходимым для повествования упоминанием реально 
существующих (существовавших) лиц или объектов. Но для персонажей писатель ввел 
субститутные имена – прозвища, написанные со строчной буквы: королевич, птицелов, 
синеглазый, сын водопроводчика и другие. В тексте находятся различные указания к 
расшифровке скрытых за прозвищами фамилий, но читателю приходится самостоятель-
но декодировать их, опираясь на свой апперцептивный литературный багаж: ключик – 
Ю. Олеша, Командор (единственное имя-прозвище с заглавной буквы) – В. Маяковский, 
штабс-капитан – М. Зощенко и т.д.

Ономастическая выдумка В. Катаева породила ряд иронических и юмористических 
пародий на названия его “детища”, среди которых самое интересное, на наш взгляд, – 
«Алмазный мой кроссворд».
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В текстах, основанных на нереальном начале, темпоральный признак и любое про-
явление историзма теряют свою актуальность. Если описываемая “действительность” 
выдумана, то и возможные указания на время выдуманы тоже. Локальный признак также 
попадает в сферу вымысла, но, впрочем, может все-таки иметь отношение к реальной 
топонимике. В таких произведениях на первое место выступает само повествование, а 
хронотоп, в случае его проявления, становится частью этого повествования.

Писатели при литературном воплощении преобразованной реальности имеют боль-
шой простор для ономастического творчества. Иногда реальные и вымышленные имена 
встречаются в одном произведении. В повести А.Н. Толстого «Аэлита» земляне Мстис-
лав Сергеевич Лось, Алексей Иванович Гусев носят имена, привычные для русской на-
циональной антропонимии. У персонажей-марсиан, естественно, другой вариант имено-
вания: Аэлита, Тускуб, Иха (последнюю традиции своей антропонимической системы 
Гусев ласково называет деминутивом “Ихошка”). Наряду с привычной земной топони-
микой в повести присутствует вымышленная марсианская. 

Тот же прием сочетания реального и вымышленного использовал в «Марсианских 
хрониках» Р. Брэдбери. Поэтонимы англоязычного типа, такие как Nathaniel York, John 
Black, David, Hinkston, резко контрастируют марсианским – Mr. Yll K., Mrs. Ylla K., Mr. 
Aaa, Mr. Xxx, Mr. Bbb и другим, им подобным. Представителям разных планет вначале 
кажутся нелепыми имена друг друга. Контраст двух групп поэтонимов символизирует 
полярность двух миров. Впоследствии антропонимия землян поглощает марсианскую, и 
ономастика Марса приобретает вид земной. 

Уникально антропонимическое решение романа-антиутопии Е. Замятина «Мы», где 
персонажи вместо имен имеют буквенно-цифровые символы: Д-503, S-4711, R-13. Неко-
торые цифры сопровождают латинские буквы, другие – кириллица. Есть персонаж, на-
званный одной буквой Ю без цифрового сопровождения. Из общего ряда имен выделяется 
своим сходством с реальным иностранным антропонимом лишь поэтоним Мефи. Иногда 
подобным именам предшествует обращение “нумер”, например, “нумер О-90”. При отсут-
ствии буквенно-цифровой символики персонажей называют Благодетель (он же “супер-
нумер” – Нумер из Нумеров), Строитель (или Строитель Интеграла), Второй Строитель 
и другими, определяющими статус, именами. Топонимия города тоже “пронумерована”: 
48-й проспект, Проспект 59-й (см. статью Е.С.Отина «О на коленях у R-13» [3])

Уникальность поэтонимии романа-антиутопии Е. Замятина заключается не столько 
в оригинальности именования, а в том, что автор подобным арсеналом создал яркие и 
выразительные индивидуальные характеристики персонажей, вдохнул полную челове-
ческих страстей жизнь в казалось бы обезличенную “пронумерованную” биологиче-
скую массу. Подобно тому, как “чужое” имя, не входящее в онимическую ассортимент 
принимающего языка, порождает столкновение (“единство и борьбу”) семиотически 
однородных, но различных в лингвокультурном плане онимосистем, ономастическое 
озарение писательской мысли Замятина проявляется контрастом разнородных семиоти-
ческих плоскостей – языково-речевой и буквенно-цифровой. В обоих случаях поэтоним 
оказывается в чужом, инородном, инобытийном состоянии, которое актуализирует свой-
ства и функции, не присущие ему в родном знаковом поле, но частично ингибируют его 
“врожденные” признаки.
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Анализ рассмотренных примеров позволяет сделать ряд выводов. Поэтонимосфера 
литературного произведения создается сложением субъективной воли писательского за-
мысла и обусловленных им объективных стилистических задач для его художественного 
воплощения. Стрелка шкалы ономастических возможностей колеблется от использова-
ния реального ономастикона до беспрецедентных творческих решений. Критерием реле-
вантности творческих находок является их эффективная работа на усиление стилистиче-
ских свойств произведения.
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вЫдЕЛЕниЕ модЕЛЕй рЕПрЕЗЕнтаЦии КомичЕСКого 
в КонтЕКСтаХ С ПоЭтонимами С ПоЗиЦии 

ЛингвиСтичЕСКой СЕмантиКи

Пропонується класифікація моделей репрезентації комічного, що виявляється при 
взаємодії сем поетоніма і контексту. Для дослідження феномена екстрапольовано ме-
тодику компонентного аналізу лексичного значення, тезаурусний метод і теорію по-
етонімів В.М. Калінкіна.

Ключові слова: комічне, конотація, контекст, семантика, поетонім.
Предлагается классификация моделей репрезентации комического эффекта, про-

являющегося при взаимодействии сем поэтонима и контекста. Для изучения феномена 
экстраполируется методика компонентного анализа лексического значения, тезаурус-
ный метод и теория поэтонимов В.М. Калинкина.

Ключевые слова: комическое, коннотация, контекст, семантика, поэтоним.
The classification of models of representation comic effect that is shown with the interac-

tion semes of poetonym and context is proposed in the article. Method of component analysis 
of lexical meaning, the thesaurus method and V. Kalinkin theory of poetonyms are extrapolated 
to study the phenomenon.
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Комическое может возникать при взаимодействии поэтонима и контекста особого 
рода как результат накладывания, взаимопроникновения, взаимоотталкивания и сегрега-
ции отдельных сем, накопленных компонентами высказывания (в первую очередь – они-
мом). Такая многовекторная динамика представляет собой, по выражению Б.М. Гаспа-
рова, “процесс модулирования коммуникативного пространства”, переключение в иной 
коммуникативный мир и столкновение смысловых “ландшафтов” [1: 309]. При взаимо-
действии составляющих частей контекста возникает некое объединение, переосмысление 
и “уплотнение” коннотаций воспринимающим сознанием, возводящее созначения на ка-
чественно иной иерархический уровень. Мы взглянули на природу осознания вербаль-
ного комического в свете основополагающего в диалектической логике закона, по кото-
рому происходит любое познание, – о взаимопроникновении и диалектической природе 
анализа и синтеза. Общеизвестно, что анализ и синтез – “два способа единого диалекти-
ческого процесса исследования и каждый из них выполняет функции, соответствующие 
определенным этапам этого общего пути познания” [2: 422]. Анализ и синтез представ-
ляют собой такое диалектическое единство противоположно направленных процессов 
познания, каждый из которых возможен только потому, что содержит в себе другой, 
т. е. анализ содержит в себе синтез, синтез – анализ. Это соображение дает нам право 
предположить, что при интерпретации комического одновременно протекают два про-
цесса: “разложение” составляющих частей контекста на коннотационные (семантичес-
кие) наборы с выбором соотносимых, “сталкивающихся” сем; и выделение смысловой 
составляющей достижения юмористического эффекта, т. е. вычленение из имеющихся 
родовидовых моделей той, по которой в данном случае происходит развертывание и осо-
знание комического как такового.

При выделении моделей комического мы основываемся на следующих положениях 
и рабочих гипотезах:

1. Соглашаясь с тем, что основной идеей комического как эстетического феномена 
является несоответствие, отклонение описываемого случая от того эталона / шаблона 
/ образца / нормы, который принято называть эстетическим идеалом в обществе, мы 
отмечаем, что комическое (а, следовательно, и семантический механизм его восприя-
тия) внутри себя весьма неоднородно (например, существуют оттенки и разновидности 
комического: юмор, ирония, сарказм, сатира). При анализе комических контекстов мы 
учитываем его ведущую смысловую составляющую, благодаря осознанию которой ко-
мическое как диалог авторского и воспринимающего сознаний не только актуализирует-
ся, но и становится возможным в принципе, поскольку в противном случае, по нашему 
мнению, комического быть не может.

2. Анализирование комических контекстов с поэтонимами с позиции констатации 
примененных языковых приемов нам видится не всегда перспективным, поскольку при 
таком методе не учитываются семантические нюансы комического эффекта и могут быть 
упущены ценнейшие сведения, касающиеся приращения в семантику поэтонима, кон-
курирования сем контекста, обусловливающие эстетический эффект, а также факторы 
поэтонимогенеза художественного произведения в целом.
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Например, в двух комических контекстах с поэтонимами: 1) Ум, честь и совесть как 
Лебедь, Рак и Щука [3]; 2) В розовых очках можно не заметить Синей бороды [3], на 
первый взгляд, используется один языковой прием, а именно – контаминация устойчивых 
выражений. Однако оказывается, что комическое в первом случае обусловлено эффектом 
высмеивания несовершенства явления, упоминающегося в контексте и столкновением 
сем хороший – плохой, а во втором – эффектом осознания юмористической парадоксаль-
ности авторского мышления и столкновением коннотаций контекста умный – глупый. 
В первом контексте обыгрываются два устойчивых выражения, без привлечения при-
ема парадоксальности. Одно – ум, честь и совесть – используется для исключительно 
положительной характеристики кого / чего-либо (впервые это выражение использовал 
В.И. Ленин в 1917 г. для характеристики партии большевиков) [4: 352]. Второе – Лебедь, 
Рак и Щука (“имена” персонажей из басни И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак») [4: 183] 
– используется тогда, когда замечают отсутствие согласованности в каком-либо деле, 
некие разновекторные силы. Обыгрывание и антонимизация двух выражений вызывает 
комический эффект. Во втором контексте два фразеологических оборота сочетаются в 
нескольких смысловых плоскостях. Во-первых, в буквальном, прямом смысле, действи-
тельно: если надеть очки с розовыми стеклами, то все кажется такого же цвета, хотя очки 
надевают для того, чтобы видеть, а не для того, чтобы “не замечать”. Чтобы обнаружить 
очередной уровень смысла, необходимо уже знать значение выражения в розовых очках 
('очарованно мечтать, не замечая действительности') и литературный антропоэтоним Си-
няя Борода. Синяя Борода употребляется в значении: 'ревнивый муж, зверски обращаю-
щийся с женой'. Возникло оно из старофранцузской сказки, в которой рассказывалось о 
кровожадном рыцаре, который убил шесть своих жен за то, что они, нарушив его запрет, 
отпирали дверь в комнату, служившую для него местом убийств [4: 317]. Комическое 
создается за счет осознания парадоксальности, буквализации метафор (при сохранении 
ими переносного смысла), объединения двух фразеологических единиц по ассоциации 
цвета и столкновении коннотаций контекста.

3. Для анализа комического, проявляющегося при взаимодействии сем поэтонима и 
контекста, мы экстраполируем на изучаемый материал методику компонентного анализа 
лексического значения, тезаурусный метод применительно к определению плана содер-
жания частей контекста и теорию поэтонимов В.М. Калинкина.

Компонентный анализ – это “метод исследования содержательной стороны значимых 
единиц языка, имеющий целью разложение значения на минимальные семантические со-
ставляющие” [5: 233-234]. Он основан на гипотезе о том, что значение каждой единицы 
языка состоит из семантических компонентов (сем). Компонентный анализ лексических 
значений, по определению И.М. Кобозевой – это представление значений (и созначений) 
слов в виде комбинации элементарных компонентов смысла через установление комби-
наций между словами [6: 109-110]. От констатации сходств и различий между значения-
ми противопоставляемых друг другу слов, от выделения на этой основе общих для них 
и различительных семантических признаков осуществляется переход к выводу о том, что 
значение каждой единицы языка состоит из набора семантических компонентов – сем, кон-
нотаций. Представители Московской семантической школы замечают, что при определении 
значения слова необходимо учитывать элементы смысла и связывающие их синтаксические 
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отношения, “многие слова могут быть описаны семантически только в составе выражений, 
больших по объему, т. е. словосочетаний или предложений” [6: 117]. Метод в настоящее 
время достаточно широко используется, например, в грамматике и в синтаксисе.

Применительно к материалу, анализируемому нами, этапы анализа можно предста-
вить следующим образом: во-первых, определение границ семантически противопос-
тавляющихся частей комического контекста, включающего в себя поэтоним; во-вторых, 
определение ведущих коннотаций / “семоимпликационных” значений (термин В.М. Ка-
линкина [7: 156]) для выявленных частей контекста при обязательном учитывании кон-
нотем поэтонима; в-третьих, определение используемых автором художественного про-
изведения собственно языковых приемов, способствующих формированию гиперсем 
контекста; в-четвертых, составление списка гиперсем, вступающих в антонимические 
отношения в контексте; в-пятых, определение роли поэтонима в образовании смешно-
го при протоколировании семантических сдвигов в поэтониме комического контекста; 
в-шестых, констатация: столкновением каких сем и при помощи каких языковых при-
емов обусловлен комический эффект в каждом конкретном контексте.

Нами были выявлены следующие основные коннотации, вступающие в антоними-
ческие отношения в комических контекстах с проприальными единицами: возможный 
– невозможный; свой – чужой; большой – маленький; одушевленный – неодушевленный; 
человеческий – животный; мужской – женский; знакомый – незнакомый; хороший – пло-
хой; умный – глупый; возвышенный – сниженный; съедобный – несъедобный.

При определении языковых средств, способствующих созданию комическо-
го, мы опирались на систему анализа собственных имен, подробно разработанную 
В.М. Калинкиным. Ее основные положения таковы: “1) семантика поэтонима специфич-
на и отличается как от семантики собственных имен, так и от семантики апеллятивов; 
2) важнейшей задачей семантических исследований поэтонимов следует считать задачу 
прояснения взаимоотношений между именем, образом и денотатом; 3) подлинная се-
мантика поэтонима проясняется только как контекстная семасиология сложной иерархи-
ческой структуры; 4) <…> поэтика проявляется в ощущаемом читателем (осознаваемом 
исследователем) хотя бы минимальном уклонении от нормы” [7: 371].

Поэтоним в комическом контексте может развить бесконечное множество значе-
ний благодаря встрече 1) созданного автором “особого мира”; 2) восприятия этой ху-
дожественной реальности читателем и 3) осознания читателем авторской рефлексии. 
Поэтоним в комическом контексте соответствует сформулированным В.М. Калинкиным 
постулатам специфики значения поэтонима и поэтики онима: во-первых, он “всегда об-
ладает какой-нибудь из особенностей, позволяющих либо соотносить его содержание 
с понятием апеллятива, послужившего основой имени, либо ощущать актуализирован-
ность речевой, языковой, энциклопедической информации или эксплицировать ситуации 
наречения именем”; во-вторых, “в каждом из конкретных его употреблений реализуется 
лишь часть его семантического потенциала”; и, в-третьих, “главным качеством поэтики 
<…> онима является иррадиация его влияния на весь текст” [7: 122-123].

Изучение опыта различных тезаурусов и наблюдение над материалом исследования при-
вело к необходимости обратить внимание на семантические нюансы комического эффекта и, 
соответственно, к идее выделить виды комического эффекта в контекстах с поэтонимами.
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Если компонентный анализ комического контекста движется по типу индукции: от 
частного к общему; то тезаурусный подход к парадигматическому исследованию плана 
содержания контекста с поэтонимом идет по сценарию дедукции: от общего к частному. 
По нашему мнению, в их объединении – залог успеха адекватного изучения подобных 
речевых явлений. Тезаурусный подход является средством, которое помогает структури-
ровать и классифицировать понятия и связи, относящиеся к определенной предметной 
области (ср, например, структуру тезаурусов Роже; А.Н. Баранова – on-line версия, вклю-
чающая идиоматику; тематических словарей и т. д. [6: 123-124; 8; 9]).

Интересную мысль высказывает Шауна Рутерфорд в статье о возможности использо-
вания тезауруса в качестве поисковой системы: «Тезаурус есть совокупность словарей нор-
мативной лексики, термины которых связаны сетевой структурой. Это значит, что, помимо 
родовидовых отношений, в тезаурусе используются ассоциативные связи, которые могут 
обозначаться по-разному: или “связан с термином”, или, более сложно, “термин A связан с 
термином B”. В тезаурусе существует два типа связей: “выше / ниже”, что очень сходно со 
связью “обобщающий /специальный”, и множество других разнообразных связей (напри-
мер, классификационных). По существу, вышеназванные тезаурусные связи типа “выше 
/ ниже” не отличаются от связей в словарях-классификаторах. Однако тезаурус имеет и 
такой тип связей, который, хотя и может быть назван иерархическим, не является типично 
иерархическим. Подобная связь может вообще не иметь никакого другого эксплицитного 
значения, кроме того, что существует некая связь между двумя терминами» [10].

При выделении видов достижения комического эффекта в контекстах с поэтонимами 
мы придерживались принципа учета позиций отправителя – автора художественного 
произведения / публицистического и др. контекстов; и позицию получателя речи – чи-
тателя. Комические контексты изучались в двух направлениях: от значения к контек-
сту, следуя речевой логике говорящего, и от контекста к значению, анализируя позицию 
воспринимающего. Имена собственные демонстрируют феномен приращения смыслов, 
актуализации коннотаций, вступая в различные смысловые отношения с контекстами, в 
которые они погружаются. Поэтонимы могут вести себя следующим образом:

1) аккумулировать антонимические коннотации или оказываться способными их ге-
нерировать, становясь ключами для восприятия эстетического явления (комическое как 
эффект осознания намеренно заложенных противоречий контекста);

2) проявлять чрезвычайную смысловую наполненность, демонстрируя динамику в 
ходе разворачивания контекста (комическое как эффект рокировки планов при восприя-
тии контекста);

3) обусловливать построение контекста вокруг себя как его ядерной части, причем 
адекватное прочтение таких высказываний должно основываться на информации, кон-
центрирующейся в номинативных единицах (комическое как эффект высмеивания несо-
вершенства явления, упоминающегося в контексте);

4) намеренно отсутствовать в контексте (если это поэтонимы “интерлингвального и 
экстралингвального типов”, пользующиеся широкой известностью); либо упоминаться 
без поясняющей их информации; мыслительные операции по “воссозданию” пропущен-
ного фрагмента обусловливают возникновение эстетического эффекта (комическое как 
эффект недосказанности в контексте);
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5) “сопротивляться” включению в неадекватное его созначениям сообщение, обус-
ловленное речевой или экстралингвистической некомпетентностью говорящего (коми-
ческое как эффект осознания непреднамеренной нелепости контекста);

6) предполагать осознание игрового момента и примат нестереотипности мышления, 
способствуя созданию новых литературных жанров (комическое как эффект осознания 
юмористической парадоксальности авторского мышления);

7) быть маркером нацеленности писателя на “имятворчество”, создание поэтонимов; 
стремиться к приобретению различных коннотаций и к проникновению в литературный 
язык, всегда сохраняя онимную память – связь с произведением-источником (комичес-
кое как эффект конструирования авторского «комического мира»);

8) являться знаками, способствующими определению “первичного” произведения, и 
приобретать новые, “смеховые” коннотации сообразно “вторичному” контексту (коми-
ческое как эффект реконструкции уже существующего художественного мира).
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СЕмантиКа й СтруКтура ЛоКативниХ СЛовоСПоЛучЕнЬ 
З ПриймЕнниКами В (у) та ДО у ХудоЖнЬому 

мовЛЕнні ваСиЛЯ СтуСа 

Стаття продовжує ряд публікацій про поетичний ідіолект В.Стуса, зокрема лока-
тивні словоформи та предикативні структури із значенням місця, які матеріалізують 
потужну систему контрастів. У ній розглянуто семантику й структуру дієслівних слово-
сполучень з прийменниками в (у) та до в художньому мовленні В.Стуса.

Ключові слова: локативні словоформи, дієслівні словосполучення, прийменникові кон-
струкції.

Статья продолжает ряд публикаций о поэтическом идиолекте В.Стуса, в частно-
сти, о словоформах и предикативных структурах со значением места, которые мате-
риализуют мощную систему контрастов. В ней рассмотрена семантика и структура 
глагольных словосочетаний с предлогами в и к в художественной речи.

Ключевые слова: локативные словоформы, глагольные словосочетания, предлож-
ные конструкции.

The article continues the series of publications about the poetic idiolect Vasyl Stus, includ-
ing locative predicative word forms and structures with a value space that materializes power 
of contrasts. It reviews the structure and semantics of verb phrases with prepositions in (in) and 
to speech in the workst by Vasyl Stus. 

Key words: locative word forms, verb phrases, prepositions constructions. 

В україністиці локативні словоформи та предикативні структури зі значенням міс-
ця досліджували О.П.Безпалько, І.Р.Вихованець, В.Г.Войцеховська, Н.В.Жигилій, 
З.І.Іваненко, А.С.Колодяжний, М.П.Коломієць, О.С.Мельничук, М.Я.Плющ, І.І.Слинько, 
Є.К.Тимченко, М.І.Фурдуй, І.Г.Чередниченко, Г.М.Шелемеха та інші [1: 3]. 

До питання про використання конструкцій із значенням місця у художніх творах звер-
талися Єрмоленко С., Супрун А., Чабаненко В., О.Виноградова та ін. Лірика Василя Стуса 
є об’єктом вивчення Бондаря М, Ільницького М., Коцюбинської М., Плюща Л., Рубчака 
Б, Чеховської Л., Шевельова, Оліференко Л., Виноградової О. та ін. Проте лише незначна 
кількість праць присвячена функціональному вияву форм категорії локативності.

Незважаючи на складність і значущість, категорія локативності на ґрунті українсько-
го художнього мовлення В.Стуса ще не була об’єктом комплексного аналізу як у тра-
диційному, так і у функціональному аспектах, і розглядалася спорадично. Цей факт і 
зумовлює актуальність пропонованої статті.

Прийменник i вiдмiнкова форма в планi синтаксичної органiзацiї слiв становлять собою 
дiалектичну єднiсть як у формально-граматичному, так i в логiко-смисловому вiдношеннi: 
утворюється нова, особлива цiлiсна смислова одиниця. При такiй синтаксичнiй єдностi 
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встановити окреме вiд прийменника значення вiдмiнка у бiльшостi випадкiв видається 
неможливим, оскiльки “лексико-граматичнi сфери вiдмiнка i прийменника у структурi 
прийменниково-вiдмiнкової конструкцiї спiввiдносяться своїми найбiльш абстрактними 
рiвнями” [2 : 10].

Локативна синтаксема переважно вживається при дієсловах власне-локативних, 
локативних дієсловах процесу і локативних дієсловах дії. Характерну рису цих дієслів 
становить ”наявність у їх структурі локативного постфікса (прийменника), який дифе-
ренціює лексичні значення дієслів і викликає семантичну і морфологічну варіантність 
локативних субстанціальних синтаксем” [3: 69]. Семантичними варіантами локативної 
синтаксеми виступають варіанти дієслів із значенням напрямку руху, шляху руху тощо. 
Морфологічними варіантами локативної синтаксеми є місцевий, знахідний, родовий, да-
вальний і орудний відмінки. 

 Опорними членами словосполучень, які включають прийменники просторового зна-
чення, виступають дієслова різних лексичних груп, серед яких особливо активні дієслова 
руху, фізичної дії, місцезнаходження, перебування, стану тощо. Залежні їх компоненти 
– іменники просторової і конкретно-предметної семантики, значно рідше в цій функції 
використовуються особові займенники і субстантивні прикметники.

 Просторові конструкції, які включають прийменники від (од), з (із/с), до, біля, коло, 
край, близько, поблизу, навколо, довкола, попереду, позаду (ззаду), поверх, поруч, поряд, 
рядом, усередині, всередині, посередині, серед, посеред, навкруги, кругом, проти (на-
впроти), збоку, між (межи), поміж, через, над, за, по, під, понад, мимо, вздовж (уздовж 
), впоперек (поперек), в(у) тощо мають залежне слово – прийменниковий іменник або 
особовий займенник у родовому, знахідному, орудному і місцевому відмінках, яке вжи-
вається із значенням місця, простору, напряму.

Аналізуючи дієслівні конструкції в поезії В.Стуса, можна зробити певні висновки щодо 
основної функції прийменників в (у) та до, яка зводиться так чи інакше до засобу дооформ-
лення, увиразнення межі поширення дії, позначуваної іменником у певному відмінку. 

Так, серед дієслівних конструкцій з прийменником в (у) найбільш широко представ-
лені конструкції з так званими “метонімічно-просторовими” відношеннями, у яких в (у) 
+ З.в. при дієсловах руху, переміщення, зміни, стану, спрямованої чинності тощо висту-
пає у функції об’єкта, в середину якого спрямована дія, тобто з ілативним значенням: Цей 
бенкет смерті в образі життя Щасливого відстрашує і врочить: Устромиш ногу в воду – і 
помреш (“Попереду нарешті порожнеча...”); Бо тільки там життя – Ще до народження. 
Із світу імітацій – вповзти у кожну з вимінених шкур. Простуй назад – в народження 
вертайся (“У тридцять літ ти тільки народився...”); У порожній кімнаті Біла, немов стіна, 
притомившись чекати, Спить самотня жона (“У порожній кімнаті...”). 

Ілативне значення передається також з метафоричним і метонімічним значенням 
місткості, зокрема: 

а) назв різноманітних людських почуттів, станів, частин тіла тощо: Хай світ збоже-
волів, та розум ясний І зісподу входить у витлілі сни (“Наблизь мене, Боже, і в смерть 
угорни...”); Дай мені лишитись У цьому часі страдному... Ти знову в сни мої заходиш... І 
золоті, брунатні, карі очі... беруть У свій полон... аби жбурнути – в прірву... (“Ти десь жи-
веш на призабутім березі...”); В ту арку муки я ввійду, мов тінь... І перейдеш дорогу, щоб 
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пірнути В надзірних сосон кострубатий смерк.... Мов пес здичавілий, піду в твій крок, 
ховаючи в ступнів твоїх заглибинах Свій сором, свій острах, свою образу... (“Дозволь 
мені сьогодні...”); Шукав опорятунку у знесиллі (“Будинок той, котрого жаль будив...”);

б) абстрактних назв природних явищ, впадин і заглиблень, а також підвищень на по-
верхні землі чи на якихось інших предметах типу вирій, небо, яр, імла, рів тощо: Обколо-
те, в намерзі стогне вікно (“Обколоте, в намерзі стогне вікно”); Святошин там – дивився 
просто в ріг (“Нерозпізнане місто дороге...”); Зачервоніє горобина, Птахи у вирій відле-
тять (“Зачервоніє горобина...”); Ми ж, двоє пішних пішаниць, Упали в небо горілиць... І 
вже ні неба, ні землі – Лиш ти одна, моя надіє, І та не жевріє – чорніє В опротипівнічній 
імлі (“День величався і пишався...”); Стенають в герці скажені сини України, Той з орда-
ми ходить, а той накликає Москву... З руїни вже мати не встане – розкинула руки в рову 
(“За літописом Самовидця”); Думою тугу розвіюю, Щоб був я завжди такий, Яким мене 
мати вродила і благословила в світи (“Господи, гніву пречистого...”); Реве повесіння в 
оглухлім яру (“Як синьо, як біло, як яро горить...”);

в) назви рослинних, камінних і под. масивів типу ліс, гай, поле, степ і под., які у фор-
мі в (у) + З.в. при відповідних дієсловах мають ілативне значення, напр.: Сурмлять у ріг 
чотири вітри в полі (“Немов крізь шиби, кроплені дощами...”);Всі вітри зійшлися у полі 
(“Сто плах перейди, серцеокий...”); Немає побратимів у степах, Ні жодної душі... (“Втечу 
од світу й дамся самоті...”); Хай сходить співом горло солов’я В гаю нічному (“Верни 
до мене, пам’яте моя!..”); Мов ящірка, що між пісків сліпучих, В розпеченому блудячи 
камінні, Напризволяще свій лишає хвіст (“Мов ящірка, що між пісків сліпучих...”); Лиш 
модрини гудуть... Що заблуканий в сопках пестун скоро Без ведмедиці в пург-снігах 
згине (“Душ спресованих мерзлота...”).

Саме в (у) + З.в. або М.в. використовується у більшості випадків для увиразнення 
семантики метонімічно вираженого просторового значення в конструкціях із підпоряд-
кованими іменниками, що означають назви різноманітних просторових об’єктів, органів 
чуття та почуттів тощо типу завтра, темінь смерк, крок, лице, серце і под.: Сто дзеркал 
спрямовано на мене, В самоту мою і німоту (“Сто дзеркал спрямовано на мене...”) За-
зираю в завтра – тьма і тьмуща Тьма... (“Зазираю в завтра...”); Колодязь, тин і два вікна 
сумні, Що тліють у вечірньому вогні (“Весь обшир мій – чотири на чотири”); Воно й мені 
чуже – і не про мене Чужіти в чужаниці-чужині (“О не дивуй, о не дивуй мені...”); Невже 
ти народився, чоловіче, Щоб зазирати в келію мою? (“Невже ти народився, чоловіче...”); 
Десь галактичний Київ бронзовіє У мерехтінні найдорожчих лиць (“Сосна із ночі ви-
пливла, як щогла...”); В цій темені – осліпнути якраз, Оглохнути в такому верещанні 
(“Дивлюсь на тебе – і не пізнаю”).

Локативні словосполучення з прийменником в (у) виражають певну диференціацію 
щодо просторового орієнтира, а саме: 

– дію, спрямовану всередину певного об’єкта або простору: Трипільських сонць ша-
лена коловерть Волого ллється у трипалі руки богів поганських... Кружляє ватрище в 
рухливім колі чар, Простерті чари вкручуються в простір... Загрузнуть в ніч язичницькі 
бори (“Накликання дощу”); Щоб не нароком ясний погляд твій Мені ножем у серце не 
ввігнався... В ту арку муки я ввійду, мов тінь... І перейдеш дорогу, щоб пірнути В надзі-
рних сосон кострубатий смерк.... Мов пес здичавілий, піду в твій крок, ховаючи в ступнів 
твоїх заглибинах Свій сором, свій острах, свою образу... (“Дозволь мені сьогодні...”);
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– дію у функції наближення в напрямку до певного орієнтира: І в беручке багаття Укра-
їни Мене за руку взявши, повела (“Колючий посмерк повз, немов їжак...”); Ридають ув аор-
тах солов’ї І пролітають в вирій, пролітають... (“Немов крізь шиби, кроплені дощами...”);

– дію, спрямовану в межі конкретної території або предмету взагалі, з так званим “уяв-
ним проникненням всередину”: Знялися в небо легкі висотні будинки, А ти біля них – 
маленький-маленький (“Я блукав містом своєї юності...”); І, кавалок болю... у тьмущій тьмі 
завис (“Мені здається, що живу не я...”); Дивлюсь туди, де мій німує край, Де корчиться у 
віковій надсаді Обпалений громами зелен-гай (“Вечірнє сонце дибиться при спаді...”).

Заперечне значення просторових відношень передається за допомогою частки не, напр.: 
І та не жевріє – чорніє В опротипівнічній імлі (“День величався і пишався...”); Щоб не наро-
ком ясний погляд твій Мені ножем у серце не ввігнався... (“Дозволь мені сьогодні...”).

Характерне також для художнього мовлення В.Стуса повтор прийменника: У цьому 
полі, синьому, як льон, Де тільки ти і ні душі навколо, Уздрів і скляк: блукало в тому 
полі сто тіней. В полі, синьому як льон...Здичавів дух і не впізнає тіла У цьому полі си-
ньому, як льон (“У цьому полі, синьому, як льон...”); І місяць... Навіяв сніння: вечір цей 
святиться – У твоїх пучках, у зажурених долонях, Що там лежать при чорному столі... І 
в беручке багаття України Мене за руку взявши, повела (“Колючий посмерк повз, немов 
їжак...”); Ридають ув аортах солов’ї І пролітають в вирій, пролітають... Сурмлять у ріг 
чотири вітри в полі... (“Немов крізь шиби, кроплені дощами...”).

Також широко представлені у поетичному мовленні В.Стуса конструкції із просторо-
вими відношеннями, у яких прийменник в (у) виступає у функції виразника місця за осо-
бою: Пустіть мене в просмолене дитинство... Пустіть мене у молодість мою... Поможіть 
мені води востаннє... У пригірщ із криниці зачерпнуть (“Останній лист Довженка”).

Залежні родовий або місцевий відмінки іменника вживаються зокрема при різноманіт-
них дієсловах стану і чинності типу віддаватись, жовкнути, бродити, входити, відігрівати, 
брати, жбурляти, ходити, лишатися, пронизувати тощо: ...ми віддані життю і нам віддасть-
ся в славі! (“Не одлюби свою тривогу ранню”); Жовкнуть у вікні ліхтарі (“Безсонні ночі”); 
Я вже на волі, раз почув, як в полі бродить Круглий шурхіт молочаїв... (“Гайдамацьке”); 
Ти увійшла в той склеп, де синій посмерк...гойдає стогін... Нам ряд утрачено. В космічній 
стужі Відігріває нас лише вогонь від самоспалення... (“Бентежністю вивищена до неба...”); 
Свічадо спить. У ньому спить свіча, Розплатана метеликом, акантом. В аканті біль твій – 
сяє діямантом (“Там тиша. Тиша там. Суха і чорна...”); В вікні глухому На день займається 
зоря (“Осики лисмт каро-зелений...”); Сльозою темінь пронизала В пропасниці чи маячні... 
(“Мов лебединя, розкрилила...”); У небо, у надвищ, у стужу прелюту, До сонця, Ікаре, ти, 
рабе розкриль (“Нарешті – прощальна пора настигає...”).

Конструкції сполученням до + Р.в. поєднуються зв’язком керування майже виключно 
з дієсловами і вступають з ними головним чином в об’єктні та об’єктно-просторові від-
ношення, рідше в часові та способові відношення з цілим рядом часткових значень та їх 
семантичних нюансів.

Функція прийменника до в основному полягає у дооформленні, увиразненні межі 
поширення дії, позначуваної іменником у родовому відмінку. 

Локативні словосполучення “дієслово + іменник у Р.в. з прийменником до” досить 
продуктивні у досліджуваній поетичній творчості В.Стуса. Вони виражають два основних 
відтінки локативних просторових відношень:
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а) спрямування дії до меж певного простору або предмета без проникнення в їх серед-
ину: І дерева, як тіні предковічні, мене до себе кличуть і зовуть... Пустіть мене до мене 
(“Останній лист Довженка”); Ще дибиться до пагорба стежа, Іще в криниці блискає цям-
риння (“І джерело напругле і круте...”); І сежка геть до лісу стелеться (“Гайдамацьке”);

б) спрямування дії в межі якогось простору чи всередину предмета (ілативне значен-
ня, найчастіше метонімічне): В кишені я маю телеграму, Що через чотири години Літак 
прилетить до Жулян (“Вони сидять за столом...”); Ніч осідала і влягалась падолом, А я 
горою брався до світів (“Ніч осідала і влягалась падолом...”); Спішать додому козаки, До 
України в гості (“Спішать додому козаки...”) тощо.

Опорними членами словосполучень аналізованого типу виступають дієслова руху, 
переміщення, спрямованої дії, значно рідше вживаються дієслова інших функціонально-
семантичних груп, напр.: Якийсь шофер підійшов до фонтана, Що оприскував незнайому 
гінку топольку, Вимив руки... (“Я блукав містом своєї юності...”); І мужем, хлопчиком, 
дитиною Мене до неба вознесла (“Душа ласкава, наче озеро...”); Нею б до печінок про-
пахнути, в грунт вгрузаючи по коліна (“Звіром вити, горілку пити...”); Ти йшла до мене, 
але не встигла За першим зойком, за першим громом (“Уже Софія відструменіла...”); І на 
екрані самоти До мене крізь віки летіла (“Коли б не ти – оця зима...”). 

У конструкціях з просторовим відношенням функція межі поширення дії найвираз-
ніше передається до + Р.в. іменників (займенників) різних лексико-семантичних розрядів 
при дієсловах з префіксами, найчастіше серед яких вживається префікс при-: До узбіч 
прилипла зірка, чи жар-птиця, чи прорубано вікно... (“Нічна хмарина зупинилась над...”); 
Бентежністю вивищена до неба, Ти прочинила двері і ввійшла У вертикальний склеп... 
рушала вгору – аж до зірок у найпевнішу ніч (“Бентежністю вивищена до неба...”); І день 
до берега припав... (“Душа ласкава, наче озеро...”); Таємний острах, млосно прихилявся 
До сніжних спантеличених грунтів (“Будинок той, котрого жаль будив...”) тощо.

Залежними членами конструкцій з прийменником до найчастіше виступають займен-
ники, а також іменники конкретно-предметної та абстрактної семантики, напр.: Верни 
до мене, пам’яте моя! (“Верни до мене, пам’яте моя!..”); Усі стежки до себе захаращуй 
(“Трени М.Г.Чернишевського”); Бредуть Михайловим узвозом, Угору й нору – аж до 
хмар (“У Прохорівці сни, мов ріки...”); Ступай у паділ божевіль, До відчаю рушай (“Усе-
витончуваний зойк...”); Горить налитий сонцем оболок, І день до берега припав...Мені 
була ти голубинею...І мужем, хлопчиком, дитиною Мене до неба вознесла (“Душа лас-
кава, наче озеро...”). 

Прийменникові форми родового відмінка іменника, що означають назву істоти, та 
особового займенника, вживаючись у словосполученнях, які виражають просторові від-
ношення дещо своєрідні і специфічні, невіддільні від об’єктних відношень, виступають 
у позиції придієслівної обставини і можуть при тому уточнювати попередню обставину 
місця або й самі уточнюватися [4:17], напр.: Втікаю думами з полону До україн, до до-
мовин (“Стовпами кригу облягло”).

Виразна функція межі до + Р.в. простежується і при дієсловах руху та спрямованої 
чинності без префіксів, зокрема коли в родовому вживається займенник означення осіб і 
взагалі істот, наприклад: До неї ти від неї йдеш, Страсна до неї путь... (“На схід, на схід, 
на схід...”); Де й нам опроти ста століть стояти І навіжену мати виглядати, Що з білих 
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божевіль до нас біжить (“А ти – відтята, стята, нежива...”); Іду до вас – ви всі попереду 
за зримим обрієм моїм (“Іду до вас – ви всі попереду...”) тощо.

Отже, функція локативної синтаксеми з прийменниками в (у) та до в поетиці В. Стуса 
має свої особливості в плані мовного оформлення. Вона зводиться так чи інакше до засо-
бу дооформлення, увиразнення межі поширення дії, позначуваної іменником у певному 
відмінку. Морфологічними варіантами локативної синтаксеми є місцевий, знахідний, ро-
довий відмінки, що вживається переважно при дієсловах власне-локативних, локативних 
дієсловах процесу і локативних дієсловах дії.
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Думич О.І.

(Київ, Україна)

КонЦЕПт РОЗуМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ у СучаСній ЛінгвіСтиЦі

У статті описується структура та семантика мовних одиниць на позначення кон-
цепту розумова діяльність в українській мові, а також подається аналіз взаємозв’язку 
його складових.

Ключові слова: концепт, розумова діяльність, думка.
В статье описывается структура и семантика языковых единиц для обозначения 

концепта умственная деятельность в украинском языке, а также приводится анализ 
взаемосвязи его состовляющих.

Ключевые слова: концепт, умственная деятельность, мысль.
The article describes structure and semantics of language units of the concept mental ac-

tivity in Ukrainian and analyses its interconnection between its components.
Key words: concept, mental activity, thought.

Мова, мислення і дійсність: між ними є складні зв’язки. Важливим є функціонування 
мови у процесах пізнання і комунікації. Формою існування мисленнєвої діяльності є 
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мова. Сфери мови і сфери мислення є взаємопов’язані. Мова – мислення – комунікація – 
це триєдина природа мови. Э. Д. Сулейманова вважає, що вся семантика мови і мовних 
одиниць вписана в смисл. А концепт є згустком смислу. Поняття смислу є важливим для 
багатьох галузей науки, наприклад, психології, когнітивної лінгвістики, філософії, логіки, 
тому, що, воно торкається проблеми відношення пізнання та буття. Багато лінгвістів вважа-
ють, серед них: Колшанський Г. В., Кубрякова Е. С., Павільоніс Р. І., Сулейманова Э. Д. та 
інші, що необхідно співвідносити смисл з концептуальними системами, оскільки смисл є 
складовою частиною концептуальної системи, яка показує пізнавальний досвід людини. 

Через призму концептів ми уявляємо своє життя. Когнітивна лінгвістика, перш за все, 
цікавиться вербалізованими компонентами певної системи, особливо вербалізованими 
концептами.

Існує багато різних тлумачень щодо поняття концепт. За словником іншомовних слів 
за редакцією Л. Пустовіт концепт – це формулювання, смисл знака, думка, поняття, або 
концепт – це смисл імені формулювання, загальна думка, мисленнєвий образ, понят-
тя [6: 279]. На думку З. Д. Попової, концепти – це ідеальні сутності, які формуються 
у свідомості людини. Е. С. Кубрякова вважає, що концепти – це оперативні змістовні 
одиниці… всієї картини світу, відображені у людській психіці. Концепт – це ніби згусток 
культури в свідомості людини; те у вигляді чого культура входить у ментальний світ лю-
дини. А з іншої сторони, концепт –це те, засобом чого людина… сама входить у культуру, 
а в деяких випадках і впливає на неї [4: 40].

Система концептів показує сукупність наших знань про навколишній світ, які фор-
муються за допомогою окремих концептів. Крім цього, за допомогою цих концептів 
твориться своєрідна концептосфера мови. Проте повністю у мовленні не виражається 
жоден концепт тому, що всі засоби мовної і мовленнєвої репрезентації концепту у 
мові не фіксуються і не відображаються. Ми можемо виділити деякі пласти (рівні), що 
фіксуються у мові і є вербалізованими. Таким чином, ми стараємося описати зміст кон-
цепту. Можна одержати докладнішу інформацію про зміст концепту з семантики мовних 
одиниць. На думку З. Д. Попової слово є “ключем, який відкриває для людей концепт як 
одиницю мисленнєвої діяльності. А це означає, що лише аналізуючи лексику, ми можемо 
зробити висновок щодо бачення світу певного народу.

Слова-концепти розумової діяльності не виражають чіткої дефініції. Наша свідомість 
має деяке уявлення про поняття завдяки опису семантики концептів. Ми виражаємо наше 
уявлення у мовних стереотипах, за допомогою слів і словосполучень.

Ми повинні дотримуватися послідовності щодо інтерпретації смислу слів при 
введенні концептів тому, що концептуальна система безперервно конструюється. Смисл 
складається з інших концептів і відображається як концепт. Нам потрібно вибудувати 
певну структуру, яка вміщає певні концепти у ролі інтерпретаторів наявного концепту, 
що входить до системи концептів, щоб сприйняти наявний смисл (концепт). Створення 
цієї системи є необхідною умовою побудови концептуальної системи.

Проте, концепт вже має відношення, яке співвідноситься з іншими концептами, що 
розвиваються в цьому напрямку. Видно, що концепти пересікаються один з одним, ме-
жують та координують свої окреслення. У концептуальній системі несумісність між 
концептами системи виявляє перехід від одних концептів до інших, до побудови нових 
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концептів. Кожен концепт розпадається на інші концепти, інакше побудовані з різними 
зонами одного й того ж плану , які розглядають однакові проблеми. Концепту потрібен 
перетин проблем, щоб поєднатися з іншими проблемами, де є перерозподіл суб’єкта та 
об’єкта, центру, фону та окраїн концепту, щоб переходити від концепту до концепту, ніби 
по мосту. Американський філософ Річард Рорті висловив думку, що кожна людина має 
свій набір концептів, тобто “кінцевий словник”. При спілкуванні людей ці кінцеві слов-
ники перетинаються.

Описуючи семантику слів-концептів розумової діяльності ми посилаємося на зв’язки 
з іншими концептами. При описі відносин досліджуваного концепту з іншими концепта-
ми одержуємо часткове пояснення досліджуваного концепту. Тут є дуже важливим вста-
новлення регулярних семантичних зв’язків між концептами.

Ми говоримо про концепт як про складне явище, зародження якого відбувається у 
вигляді конкретного образу. Концепт набуває нових рівнів (пластів) у процесі пізнавальної 
діяльності людей. Оскільки, концепт немає чітко вираженої структури, його ознаки за-
лежать від формування і функціонування концепту у кожного окремо.

Концепт складається з компонентів, за допомогою яких творяться різноманітні 
концептуальні рівні. Компоненти концепту відображаються у вигляді сем у вербально-
му мовленні, а концептуальні рівні інколи співвідносяться з семами. мета когнітивно-
лінгвістичного дослідження – показати значення максимальної кількості слів і виразів, 
що відображають той чи інший концепт у мові, а також систематизувати “уривок мови”, 
що представляє наявний концепт.

Кожен концепт, відповідно до своєї природи, відправляє до інших концептів і в 
своєму становленні, і в своїй історії, а також у своїх нинішніх зв’язках. Складові кожно-
го концепту можуть виступати в якості окремих концептів. Складові концепту розумова 
діяльність – думка, дума, мисль, задума, гадка можуть виступати окремими концептами. 
Отже, ми бачимо, що концепти постійно множаться.

Концепт характеризується тим, що його складові стають нероздільними. Складові 
концепту є різними, але одночасно і невід’ємними одна від одної. Кожна відмінна від 
інших складова перекривається якоюсь іншою і утворює з нею зону сусідства, має 
межу нерозрізнення. Наприклад, одне із тлумачень слова думка: “продукт мислення” 
перегукується з тлумаченням слова гадка : “те, що з’явилося внаслідок міркування”, із 
значенням слова мисль: “здатність мислити”.

Інше значення слова думка: ”процес міркування” співпадає з першим значенням сло-
ва думка: “те, що з’явилося внаслідок мислення”. Бачимо, що складові є розрізненими, 
але між ними є дещо спільне, від одної до іншої щось переходить.

Концепт потрібно розглядати як точку співпадання, накопичення і згущення складо-
вих. У свою чергу, кожну складову потрібно розуміти як одиничне, а не як загальне чи 
індивідуальне. Прослідкувавши тлумачення мовних одиниць, які вміщає концепт розу-
мова діяльність, можна побачити, що тут переважають слова з інтелектуальною семан-
тикою: міркування, гадка, помисел, задум, роздум, розуміння, судження, намір, намисел, 
переконання, твердження, задуматися, обдумувати, передумати, додумати, кумекати, 
роздумати, замишляти, дума. Внутрішні концептуальні відносини мають характер упо-
рядкування, а складові концепту є варіаціями, впорядкованими по сусідству.
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Концепт є відносним і абсолютним. Абсолютним він є завдяки конденсації, яку 
сам здійснює, а відносним він є до своїх власних складових, до інших концептів. Він є 
відносним у своїй фрагментарності і абсолютним, як одне ціле. Він сам передбачає свій 
об’єкт і себе самого. У ньому об’єднуються і абсолютне, і відносне одночасно.

Концепт вміщає багаторівневу і багатокомпонентну структуру. Ю.С. Степанов вис-
ловив думку, що структура концепту поділяється на три рівні, а це має вигляд поля у 
лінгвістиці (ядро, колоядерна зона і периферія). Покажемо це на прикладі концепту ро-
зумова діяльність.

Перший пласт – це актуальна ознака концепту, його наочна конкретність. Це є перше 
та друге значення слова “думка”, а також слів “мисль”, “гадка”.

думка:
1. Продукт мислення; мисль; // Намір, замисел, задум. “Пробувши з нею [Айгуль] 

день чи два, [Карнель] починав думати, що молоді дівчата найбільше бояться в чоловіках 
розуму.” (П. Загребельний)

2. Процес мислення. Мати на думці. “І ви ось такі добрі тільки тому, що думаєте 
немовби чужоземці обкрадають тільки вас особисто. Ні, ні, ні! Вони обкрадають усіх 
нас…” (О. Ільченко)

мисль:
Здатність мислити. Мати на мислі. “Семен розумніший, ніж я мислив!” (М. Коцю-

бинський) “Те, що не побачить око, домислить хлоп’яча фантазія .” (Д. Бедзик)
гадка:
Те чим заповнена свідомість. “Ченці і барони Розвернулись у будинках і гадки не 

мають – Бенкетують.” (Т. Шевченко)
Словник української мови тлумачить слово думка через мисль, роблячи спробу зафіксувати 

непомітне, певною мірою ототожнюючи їх, наприклад, думка 1. мисль “Еней один за всіх 
не спав; Він думав, мислив, умудрявся, як Турна-ворога побить.” (І. Котляревський); мисль 
1. думка “В цьому році він замислив застосувати яровизацію ранніх сортів картоплі.” (Я. 
Гримайло) Тлумачення цих слів (думка є мисль) рухаються у замкнутому синонімічному 
ряду і є важко визначити, що об’єднує чи розрізняє значення цих слів та концептів, що сто-
ять за ними. Для багатьох сфер цей концепт розумова діяльність є фундаментальним. Він є 
присутнім і закріпленим у свідомості людей, у мові, слові чи групі слів.

Другий пласт містить додаткову “пасивну” ознаку. У концепті розумова діяльність 
– це є третє значення слова думка: те чим заповнена свідомість; міркування. “Задумала 
Орлиха свого Василя одружити.” (Марко Вовчок)

міркування:
Результат роздумів. “Поділився [Федір Іванович] з ним своїми міркуваннями про сьо-

годнішні, на вечір призначені, дуже важливі збори.” (А. Головко) Інші семантичні пласти 
містять периферію концепту, іншими словами третій рівень, на думку Э. Д. Сулеймано-
вої – це “внутрішня форма слова, зафіксована у словесній формі.” У концепті думка – це 
всі поняття, що розгалужуються від п’ятого значення слова.

Проаналізувавши концепт розумова діяльність у сучасній лінгвістиці, можна зробити 
такий висновок. У концепті розумова діяльність в українській мові є наявними і відобра-
женими всі три пласти . Але вони є по-різному висвітлені і мають різний ступінь актуаль-
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ності, також різні компоненти наявного концепту. Периферія тої чи іншої концептуальної 
ознаки не свідчить про мваловажлтвість чи малозначущість у полі концепту, а тільки 
показує ступінь її віддаленості від ядра залежно від ступеня наочності та конкретності 
репрезентації. У концепті розумова діяльність простежуються зони співпадання сусідніх 
складових. Це показує тісний взаємозв’язок між ними, крім цього, тут спостерігається 
плавний перехід концепту думка в інші концепти. Наприклад, думка – мисль – гадка.
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СтруКтурно-СЕмантичні оЗнаКи КонтраСту 
у ПроСтому рЕчЕнні

У статті йдеться про протиставні відносини у простому реченні, шляхи утворення 
контрасту, роль антонімічного лексичного наповнення, можливість вільного об’єднання 
контрастних за змістом частин з різними модально-часовими властивостями.

Ключові слова: контраст, просте речення, структура, семантика, повтор, динамі-
ка, контекст, модифікація.

В статье идет речь о противопоставлении на уровне простого предложения, путях 
создания контраста, роль антонимического лексического наполнения, возможность сво-
бодного объединения контрастных по своему содержанию частей с разными модально-
временными свойствами.

Ключевые слова: контраст, простое предложение, структура, семантика, повтор, 
динамика, контекст, модификация.
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The article dwells on contrastive relations in the simple sentence, ways of creating con-
trast, the role of antonymic texical patterns, possibility of free combination of contrastive in 
contents parts with different modal and temporal qualities.

Key words: contrast, simple sentense, structure, semantics, repetition, dynamics, context, 
modification.

Ознаки контрасту у простому реченні полягають передусім у мовній структури та її 
зв’язку з позамовним змістом. Спроби знайти семантичну структуру речення у позамовній 
сфері наштовхуються на певні труднощі вважає Золотова Г. О., котрі пов’язані з тим, що 
структура, ступінь узагальнення позамовного плану надають певну ступінь інтерпретації 
[1: 17]. Саліванова О. О. у свою чергу вважає просте речення (ПР) найменшою синтак-
сичною одиницею з комунікативною функцією і різновид комунікативно, інтонаційно та 
змістовно завершеного речення, представлений однією предикативною одиницею [2: 503]. 
Наведемо приклад з новели Й. В. Гете “Die Sägerin Antonelli”: “Man gewöhnte sich endlich 
an diese Erscheinung wie an die vorige und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke 
nicht hoch an” [S. 45]. Повтор, що міститься у ПР – an diese Erscheinung wie an die vorige, 
неочікуване порівняння an diese та an die vorige замість очікуваного jene – cкладає карти- порівняння an diese та an die vorige замість очікуваного jene – cкладає карти-порівняння an diese та an die vorige замість очікуваного jene – cкладає карти- an diese та an die vorige замість очікуваного jene – cкладає карти-та an die vorige замість очікуваного jene – cкладає карти- an die vorige замість очікуваного jene – cкладає карти-замість очікуваного jene – cкладає карти- очікуваного jene – cкладає карти-очікуваного jene – cкладає карти- jene – cкладає карти-кладає карти- карти-карти-
ну динамічного контрасту. Процес формування лексичного матеріалу ПР у синтаксичний 
полягає передусім у єдності категоріально-семантичних та функціонально-синтаксичних 
одиниць. Контраст на рівні ПР, у семантико-синтаксичному плані може набувати додатко-
вих, або зовсім нових значень, обумовлених контекстуально, які можуть функціонально 
наближатись, відштовхуватись, або бути тотожніми. Наведемо приклад з новели Гете: 
“Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne” 
[S. 46]. Динаміка дій – verlor sich auch dieser Klang переходить у статику – verwandelte 
sich in angenehmere Töne. Семантичне “наповнення” речення, присутність контрастних 
елементів, належність його компонентів до певних семантико-граматичних підкласів є 
ознакою синтаксичної форми речення, що містить контрасні відносини, або передбачає їх 
наявність. Модель ПР знаходиться у центрі семантичного поля, системи граматичних форм, 
семантико-граматичних та комунікативно-експресивних модифікацій, а також антонімічних 
та синонімічних відносин. Завдяки цим семантико-граматичним відмінностям, за якими 
моделі співставляються, ототожнюються та протиставляються, – визначається понят-
тя типу речення – у аспекті взаємних зв’язків між типами – системна впорядкованість, 
типологія речень. Наведемо приклад з новели Гете “Die Verwirrung des jungen Ferdinand”: 
“Die Aussicht auf ein tätiges Leben, auf eine Verbindung mit Ottilien verschwand” [S. 97]. 
Паралельні структури die Aussicht auf ein tätiges Leben, auf eine Verbindung mit Ottilien, 
що містять повтори auf ein tätiges Leben, auf eine Verbindung завершуються несподівано 
неочікуваним verschwand. Ніби наростаючий контраст раптово зникає.

Синтаксична система ПР не може досліджуватись ізольовано, разом з лексичною 
семантикою вона слугує організації системи мови. Диференціація мовних засобів 
відбувається за рахунок різного співвідношення у них лексико-семантичних та синтак-
сичних ознак. Наведемо приклад з новели Гете: “Die Lichter strichen an ihr her, hüpften 
über sie weg und lachten nach ihrer Weise” [S. 107]. Однорідні члени речення Die Lichter 
strichen an ihr her та hüpften über sie weg вказують на взаємно протилежні дії, утворюючи 
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ознаки контрасту ПР. Пов’язані предикативними відносинами компоненти зі значенням 
носія ознаки та предикативної ознаки складають структурну основу речення з ознаками 
контрасту, предикативні відносини між ними виражаються в окремих значеннях мов-
них категорій часу та особи. Загальне значення суб’єкта речення реалізується в окремих 
його різновидах, щодо типу значення та форми вираження. Наведемо приклад з новели 
Гете: “Diese Heiterkeit, diese anmutigen Scherze wurden die Ankunft des traurigen Jünglings 
unterbrochen” [S. 124]. Лексичні повтори diese Heiterkeit – diese anmutigen Scherze проти- 124]. Лексичні повтори diese Heiterkeit – diese anmutigen Scherze проти-124]. Лексичні повтори diese Heiterkeit – diese anmutigen Scherze проти-diese Heiterkeit – diese anmutigen Scherze проти- Heiterkeit – diese anmutigen Scherze проти-Heiterkeit – diese anmutigen Scherze проти- – diese anmutigen Scherze проти-diese anmutigen Scherze проти- anmutigen Scherze проти-anmutigen Scherze проти- Scherze проти-Scherze проти- проти-
ставляються подальшому – die Ankunft des traurigen Jünglings та логічно завершуються. 
Статика протиставляється динаміці за значенням психологічного стану особи.

З відмінності у структурно-семантичній будові випливають структурно-комунікативні 
особливості, які проявляють себе не ізольовано, а у тісній взаємодії один з одним. На-
ведемо приклад з новели Гете: “Soll ich noch länger nur so hin und wider gehen und den 
traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen?” [S. 125]. Hin und wider – herüber 
– hinüber – ці протиставні пари спрямовані на один об’єкт – ich – та підсилюються 
дієсловами gehen та abmessen. Дієслово руху протиставляється за значенням дія–стан, 
межа між ними визначається різницею у дієслівній семантиці.

З однієї сторони ПР відбиває зв’язок з дійсністю – з іншої зв’язок з процесом мислен-
ня. Зв’язок слів у ПР методом контрасту відносимо до дуже розповсюджених та суттевих 
у мові. Слова з протилежними значеннями будують стійки семантичні зв’язки, утворюю-
чи пари та мікросистеми лексичних одиниць. Наведемо приклад з новели Гете: Ist bei 
so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten [S. 134]. Одне слово “Wunder” 
у ПР має відразу два протиставлення – у однині та множині kein Wunder та so vielen 
Wundern, та твердження – заперечення viel – kein, коли viel не стоїть у ряді з очiкуваним 
– wenig, а містить різке протиставлення – kein Wunder meine Hand zu retten.

Передусім слід підкреслити, що не кожна відмінність являє собою опозицію. 
Опозиція можлива лише тоді, коли між її членами існують не лише відмінності, але й 
спільні ознаки, вважає Арнольд І. В. Якщо продовжити цю думку, то спільні ознаки, як і 
відмінні, мусять бути спрямовані на один об’єкт. Поділяємо її думку, що опозицію можна 
визначити як семантичну відмінність за однією ознакою при наявності подібності, або 
тотожності інших. Авторка пропонує привативні, або бінарні, градуальні та еквіполентні, 
або рівнозначні опозиції, причому тотожність вона відносить до нульової опозиції [3: 38]. 
Наведемо приклад з новели Гете: “Der Mann von fünfzig Jahren: Bei dem späteren Aufgang 
des Mondes fuhr der Gast hinweg und versprach, in einiger Zeit zurückzukehren” [S. 242–243]. 
Взаємно протилежні дії hinwegfahren та zurückkehren спрямовані на один об’єкт – der 
Gast, який надає їм послідовності у часі та просторі, вказує на взаємну оберненість дій.

Слід відмітити, що на фоні складних синтаксичних речень короткі прості виділяються 
та фіксують увагу, додатково акцентують важливі положення, факти, або тверджен-
ня. Розташовані у кінці абзацу такі короткі речення з простим синтаксичним складом 
підсумовують інформацію, на початку слугують для введення нової думки. Наведемо 
приклад з новели Гете “Josephsgeschichte”: “Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete 
die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Fußen” [S. 164]. Контраст у реченні 
відбувається завдяки протиставленню стан – процес. Die Sonne stand noch hoch – стан, 
та процес – erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Fußen. У 
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реченні реалізуються дві комунікативні функції: ідентифікація предметів, про які йде 
мова, та предикація, що вводить повідомлення. Проблема об’єднання слів у контрастні 
відносини має два аспекти – лексичний та семантичний, які не завжди чітко розме-
жовуються. Відомо, що іменники та займенники виконують функцію ідентифікації, 
прикметники та дієслова згідно свого значення беруть на себе роль повідомлення. 
Предикативні слова легко та природно входять в антонімічні відносини. Не менш 
цікаво утворюють контраст іменники. Наведемо приклад з новели Гете: “Leider aber 
war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu finden” [S. 289]. У той час як Ruhe 
та Beruhigung не можна віднести до групи протиставлень – завдяки запереченню keine 
утворюється контекстуально антонімічна пара. Загальне правило побудови семантики 
протиставного речення вимагає, щоб предикат містив компоненти значення, які не вхо-
дить у предикат, створюючи об’єднання вказаних семантичних зон, у свою чергу пре-
дикативне значення входить до значення підмету. Відносини між частинами речення 
можуть розгортатись у будь-який логічній послідовності, оскільки підмет та присудок 
у семантичному відношенні як правило не елементарні, тобто кожен з них може вклю-
чати у себе ієрархічну систему смислових компонентів, об’єднаних в одному слові, 
або групі слів. Комунікативна роль семантичних компонентів тим більша, чим більш 
окремому поняттю вони відповідають. Арутюнова Н. Д. дотримується тієї думки, що 
у семантичному ланцюгу синтаксичний центр та семантична вагомість зворотньо 
пропорційні: найбільш синтаксично периферійний елемент буває найбільш семан-
тично важливим [4: 375]. Наведемо приклад з новели Гете “Die Verwirrung des jungen 
Ferdinand”: “Ferdinand ging sogleich zur größten Freude über” [S. 98]. Статика першої ча-Статика першої ча- першої ча-першої ча- ча-ча-
стини речення, його спокійний темп Ferdinand ging sogleich… різко протиставляється 
його другій динамічній частині – zur größten Freude über, коли опущені форми індикативу 
– groß, компаративу – größer слугують мовній економії, але відчутні невербально і тому 
виникає форма Superlativ – zur größten...

У художньому тексті всі елементи можуть бути насичені інформацією, внаслідок 
чого актуальне членування речення може бути багатоступеневим. Послідовне роз-
гортання речення, поступове введення нової інформації прагне здобути той компо-
нент значення, який відповідає самій часній ознаці повідомлення. Не випадково, з 
цього випливає закономірність, що у реченні зі звичайним розташуванням акцентів 
найбільш ударна кінцева позиція. Наведемо приклад з новели Гете: “Die Irrlichter 
neigten sich anständig und blieben zurück” [S. 131]. Динаміка першої частини речення 
Die Irrlichter neigten sich anständig протиставляється статичному зображенню другої 
– blieben zurück.

Наявність категорії предикативності – модальності та синтаксичного часу по-
ряд з існуванням своєї власної структурної схеми є найважливішою ознакою ПР 
як самостійної граматико-синтаксичної категорії. Категорії синтаксичного часу 
та об’єктивної модальності виявляються у системі протиставлень [5: 542]. ПР, що 
містить ознаки контрасту, – це самостійна синтаксична одиниця повідомлення гра-
матичним значенням якого є предикативність з ознаками протиставності, формою 
його є мінімальна структурна схема. За Є. Бенвеністом усвідомлення себе можливе 
лише у протиставленні. Полярність осіб – ось у чому полягає у мові основна умова. 
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Полярність до того ж досить своєрідна, вона являє собою особливий тип протистав-
лення, що не має аналога ніде поза мовою. Автор вказує на те, що я–ти знаходяться у 
відношенні взаємного доповнення, але за опозицією “внутрішній–зовнішній і одно-
часно у відношенні взаємозворотності” [6: 294]. Наведемо приклад з новели Гете: “Die 
pilgernde Törin” – Mein Sohn hat Ihr Herz gerührt!” [S. 197]. Протиставність Mein Sohn 
hat Ihr Herz gerührt створює перехід почуттів від однієї особи до іншої.

У ПР, що містять контраст, синтаксичні форми слова належать до тих одиниць, 
з яких утворюється його структура: синтаксичні форми з вільною, або обумовленою 
семантикою здійснюють при цьому конструктивну функцію, вони утворюють ком-
поненти ПР, які складають предикативний мінімум речення та ускладнюючи його, 
утворюють модель речення. На думку Золотової Г. О. [7] модель речення – централь-
не поняття синтаксису речення. Авторка вважає, що слід визначити її як мінімальне 
достатнє співвідношення взаємообумовлених синтаксичних форм, які утворюють 
комунікативну одиницю з певним типовим значенням. У нашому випадку – значення 
контрасту [7: 124]. Наведемо приклад з новели Гете: “Er stieg aufwärts und verspätete sich 
dadurch den Sonnenuntergang” [S. 168]. Протиставність відбувається між дієсловом та 
іменником у групі слів – er stieg aufwärts та verspätete sich dadurch den Sonnenuntergang. 
Контраст відбувається завдяки сполучнику und, який об’єднує протиставні групи.

Кожному реченню, так само як і реченням, що містять ознаки контрасту, незалеж-
но від складу та будови притаманна предикативність, тобто віднесення до дійсності, 
яка і робить його засобом формування та повідомлення думки. Не можна зрозуміти 
форму ПР контрасту без його постійних структурних ознак. Значення ПР полягає 
у його семантичній структурі, воно не випливає лише з лексичного значення, воно 
глибоко граматичне, тому що виражається граматичними засобами та синтаксичними 
формами слова.

Функціонування ПР – це здатність виражати типове значення, властивість бути 
носієм цього значення. Наведемо приклад з новели Гете: “Lucinden wie uns allen waren 
die Hände gebunden” [S. 229]. У наведеному прикладі спостерігаємо протиставність 
– sie (Lucinde) – wir (uns allen), яка спрямована на одну групу слів – waren die Hände 
gebunden. ПР не є ізольованим, воно являє собою певну систему. Синтаксичне поле 
ПР – це система, що об’єднує навколо структури реченння її регулярні структурно-
семантичні та граматичні модифікації та антонімічні або синонімічні перетворення. За 
Золотовою Г. О., теза про єдність форми та значення, форми та функції у синтаксисі …. 
набуває реального cенсу [7: 140]. Вона стверджує, що спостереження за модальними 
та фазисними регулярними модифікаціями моделей речення виявляє протиставність 
класів речення із загальним динамічним значенням (значенням дії, стану у широкому 
значенні) класам речень із загальним статичним значенням [7: 217]. Співвіднесеність 
виявлених класів речень з їх модифікаційними властивостями підтверджує, що влас-
не у структурно-cемантичній організації речення міститься механізм керування його 
регулярними модифікаціями. Наведемо приклад з новели Гете: “Der Major selbst 
glaubte das schöne Kind mit anderen Augen anzusehen als kurz vorher” [S. 233]. Сполуч-Сполуч-
ник als передбачає порівняння з перспективою на відмінність співставних елементів 
ПР – Der Major selbst протиставляється glaubte das schöne Kind mit anderen Augen, та 
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підтвердження зміни ставлення до особи – als kurz vorher. Відбувається процес зміни 
ставлення до своєї племенниці.

Включення нового суб’єкту завжди передбачає ускладнення структури речення, 
можливість її подальшого ділення та перетворення у системі ПР. Роль тієї чи іншої 
синтаксичної форми у системі ПР визначається її функціональними властивостями, але 
при цьому важливо, що існує взаємообумовленість між функціональними властивостя-
ми синтаксичної форми та її семантикою. Тобто, у синтаксичному функціонуванні форм 
слова, у закономірностях різного роду комбінації у ПР, відбувається співвіднесеність 
мови та позамовної дійсності. Наведемо приклад з новели Гете: “Der volle Mond stieg 
zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung” 
[S. 281]. У реченні відбувається протиставлення Der volle Mond – zu dem glühenden 
Sternenhimmel – та початок і кінець дії – stieg …herauf та vollendete das Magische der 
Umgebung.

У заключення слід відмітити, що кваліфікація структурно-смислових компонентів 
ПР ґрунтується на сукупності відповідних один одному семантичних та функціонально-
синтаксичних ознак, з урахуванням морфологічної форми, причому формальні 
опозиції відповідні щодо опозицій змістовних. Кожне слово ПР має певні категоріальні 
властивості. Вони утворюються сукупністю його внутрішніх ознак: по-перше, загаль-
ним категоріальним значенням – приналежністю до іншої частини мови; по-друге, 
системою значень слова як частини мови та його словотворчим значенням; по-третє, 
приналежністю до певного семантичного класу, тобто третя властивість слова – його 
лексичне значення, яке надає йому можливість входити у контрастні відносини, які по-
требують свого подальшого дослідження. 
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ФрЕймова органіЗаЦіЯ КонЦЕПту дорога
в німЕЦЬКиХ народниХ КаЗКаХ

У статті проведено аналіз фреймової структури концепту ДОРОГА, що 
об’єктивується в текстах німецьких народних казок. Установлено, що для семантичної 
структури даного концепту характерним є інтегрований фрейм, в основі якого лежить 
акціональний. Схема процесу «дехто-агенс діє», представлена в мовних одиницях, що 
включають дієслова з урахуванням контамінації в їх семантиці динамічного руху. 

Ключові слова: концепт, фреймова структура, динамічний рух.
В статье проводиться анализ фреймовой структуры концепта ДОРОГА, который 

объективируется в текстах немецких народных сказок. Установлено, что для семанти-
ческой структуры данного концепта характерным является интегрированный фрейм, 
в основе которого находится акциональный. Схема процесса «некто-агенс действует» 
представлена в языковых единицах, которые включают глаголы с учетом их контами-
нации в семантике динамического движения.

 Ключевые слова: концепт, фрейм, динамическое движение.
The article analyses the frame structure of “Road” concept, that occurs in German fairy 

tales. It is stated that the semantic structure of the concept is the integrated frame on the basis 
of the actional one. The process scheme “someone – who acts”, is presented in language units 
which include verbs with contamination in their semantic dynamic movement. 

Key words: concept, frame structure, dynamic movement.

На сучасному етапі розвитку мовознавства вчені, розглядаючи те чи інше лінгвістичне 
явище, вже не задовольняються тільки констатацією фактів, простим накопиченням та опи-
сом емпіричного матеріалу, а намагаються з’ясувати глибинні процеси його формування. 
Для пояснення того чи іншого факту в мові інтегрується досвід багатьох сфер наукового 
знання: лінгвістики, психології, логіки, антропології, нейронаук. Звернення багатьох лінг-
вістів до когнітивної науки пояснюється саме взаємодією мови зі свідомістю та мислен-
ням, характером ментальних процесів, природою та номенклатурою ментальних одиниць, 
створених мозком. «Виходячи з того, що природна мова є комплексною інформаційною 
системою, когнітивне мовознавство має предметом свого вивчення шляхи і способи пред-
ставлення знань та одержання інформації у процесі комунікації» [1: 17].

Народна казка як фольклорний жанр, що фіксує певну модель світобачення людей тієї 
чи іншої культури, дає багатий емпіричний матеріал дослідження для вивчення специ-
фічних уявлень та вірувань людей тієї епохи, коли створювались казки. Знання про світ та 
оточення фіксувалися в тексті фольклорної казки у образах казкових персонажів, подіях 
та елементах сюжету, який мав сталу тричленну модель розвитку і був побудований на 
подоланні певних перешкод героями казки та досягненні певної мети. Ключову позицію 
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у формуванні сюжету казки завжди посідає дорога, яка сприймається не лише як певний 
відтинок дійсності, місце розгортання дій, але й як життєвий шлях героя. Попри те, що уяв-
лення про дорогу як елемент становлення характеру та долі людини, фіксовані у фольклор-
ному тексті, складають основу для розгортання казкового сюжету, вони не були предметом 
лінгвістичних розвідок раніше, що визначає актуальність даного дослідження. 

об’єктом дослідження у даній роботі є концепт ДОРОГА як один з ключових кон-
цептів німецької народної казки. Предмет дослідження складає фреймова організація та 
мовні засоби об’єктивації даного концепту.

Як відомо, події та об’єкти людина сприймає за допомогою перцептивних модусів, 
які потрапляють до її когнітивної сфери, а потім лексикалізує своє сприйняття світу, тоб-
то відображає його в мові [2: 79]. Слід також зазначити, що сприйняття об’єкта позначає 
не тільки власне перцептивне, але й його концептуальне виділення з середовища інших 
об’єктів шляхом надання цьому об’єкту певного змісту (концепту) в якості його менталь-
ної репрезентації [3: 385-386]. 

Для представлення знань когнітивна наука оперує такими когнітивними структурами 
як концепт, фрейм, сценарій, схема, план та інші. При всій неоднозначності тлумачень 
терміну «концепт» дослідники вважають його складним, багатовимірним утворенням, 
що має визначену, хоча й не жорстку структуру. 

У межах даної роботи для опису змісту концепту ДОРОГА розглядається один із спо-
собів представлення знань про навколишній світ і мову в мисленні людини – організа-
ція знань в так звані пакети «інформації» (фрейми). «Структури знань, які називаються 
фреймами, схемами, сценаріями, планами і т.д., являють собою пакети інформації, які 
забезпечують адекватну когнітивну обробку стандартних ситуацій» [4: 8]. Отже, фрейми 
здатні відображати концептуальну основу організації пам’яті людини.

Виходячи з цього, метою даного дослідження є вивчення фреймової організації кон-
цепту ДОРОГА, що вербально об’єктивується в текстах німецьких народних казок. Для 
досягнення вказаної мети вважаємо за доцільне виконання таких завдань дослідження:

– проаналізувати різні підходи у тлумаченні поняття фрейму;
– розглянути особливості п’яти типів фреймових структур;
– структурувати універсальний фрейм концепту ДОРОГА;
– дослідити мовні засоби, що вживаються в тексті німецької народної казки для 

об’єктивації концепту ДОРОГА.
Фреймова теорія привертала і привертає увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних 

дослідників. Причина, на думку І. Бехти, полягає у тому, що фрейми, під час розгляду 
найрізноманітніших явищ дійсності, дають змогу перейти до вищого рівня узагальнення, 
зберігаючи при цьому тісний зв’язок з такими поняттями, як схеми, концептуалізації, ґе-
штальти, мережеві структури, класифікації та інші види структурних утворень [5: 188].

Безпосереднім попередником теорії фреймів, на думку ряду вчених (В.А. Звегінцев та 
ін.), стала лінгвістична концепція фреймової семантики Ч.Філлмора [6: 14]. Саме фрейм 
у відмінковій граматиці Ч.Філлмора слугував для характеристики невеликої абстрактної 
ситуації, яка, щонайменше, визначає учасників ситуації, аргументи твердження і речен-
ня, які описують ситуацію. Для розуміння речення мовець повинен мати ментальний до-
ступ до таких схематичних ситуацій [7: 120]. Початкове трактування дослідником фрей-
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му як системи вибору мовних засобів-слів, граматичних правил та мовних категорій, які 
асоціюються з прототиповими сценами, несе у собі суто лінгвістичний зміст. Згодом по-
няття фрейму трактується з когнітивної точки зору як особлива уніфікована конструкція 
знання або зв’язана схематизація досвіду. Дослідник визначає вже фрейми як когнітивні 
структури, знання яких передбачається концептами, репрезентованими словами [8: 54].

Поняття фрейму як структури даних для репрезентації стереотипних ситуацій ввів у 
науковий обіг М.Мінський [9: 72]. Людина утримує в своїй пам’яті інформацію, структу-
ровану певним чином та співвіднесену з будь-якою типовою ситуацією або її компонен-
тами, яка і називається фреймом. Якщо людина потрапляє у нову ситуацію, то вона ви-
бирає з пам’яті відповідний фрейм та пристосовує його до даної ситуації. При цьому дані 
фрейму можуть дещо змінюватися, з тим, щоб адаптувати його до конкретної ситуації. 

Графічно фрейм має вигляд мережі, яка складається з вузлів та зв’язків між ними. 
«Верхні рівні» фрейму чітко позначені, оскільки утримують інформацію, інваріантну для 
всього класу об’єктів, зумовлених даним фреймом. На більш низьких рівнях наявні так 
звані термінали, які заповнюються змінними даними, що характеризують особливості 
окремих об’єктів, які належать даному класу [9: 73]. Компоненти фрейму розглядаються 
також як наукові дефініції та загальноприйняті людські поняття, які несуть дійсну інфор-
мацію. Людина сприймає не просто слова або вислови за певною темою, а мовну ситуацію 
в цілому. Це дає можливість сприймати у фреймі стереотипно лише загальні властивості.

Звернемось до поняття фрейму та його трактуванню у сучасній лінгвістиці. За ви-
значенням М.М. Полюжина, фрейм – одиниця знань, яка зберігається в пам’яті та фор-
мує певну понятійну структуру мовного (конструкції взаємопов’язаних слів), а також 
позамовного досвіду (а саме вміння відповідно орієнтуватися у ситуації) [10: 19]. Отже, 
фрейм з цієї точки зору виступає в якості структури, де проходить накопичення, зберіган-
ня та організація знань людини про навколишній світ.

Слушним є також наступне тлумачення фрейму: «Фрейм у фреймовій семантиці є 
одночасно: 

– набором припущень про побудову формальної мови для відбиття знань у якості 
альтернативи для семантичних сіток або для обчислення предикатів;

– набором сутностей, за припущенням дослідника, які існують в зображеному світі 
(метафізична інтерпретація поняття). Фрейм дає розуміння того, який вид знань є суттє-
вим для такого опису;

– організацію уявлень, що зберігаються в пам’яті (людини і/або комп’ютера) та ор-
ганізацію процесів обробки і логічного висновку, які оперують у цій царині (евристична 
або імплементаційна інтерпретація).

Фрейм – структура даних для представлення стереотипних ситуацій, особливо для 
організації великих обсягів пам’яті. Формально фрейм представляють у вигляді вузлів 
відношень [11: 187]».

Фрейми здатні відображати концептуальну основу організації пам’яті людини, по-
єднуючи когнітивну та мовну сферу у процесі вербалізації інтенційного змісту. Це свід-
чить про те, що будь-яка когнітивна одиниця як результат розумової діяльності людини 
постає у процесі вербалізації у вигляді фрейму, де фокусується її об’єм та зміст. Суть 
багатовимірної об’ємної одиниці здійснюється у свідомості в слотах (вузлах) фрейму як 
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когнітивній проміжній структурі, і є тим ланцюжком, що дозволяє пов’язати когнітив-
ний та мовний рівні.

Залежно від того, які слоти включає у себе структура фрейму і як ці слоти пов’язані 
між собою, С.А. Жаботинська розрізняє п’ять типів фреймових структур: 

1. Предметноцентричний фрейм, який складається із системи пропозицій, де до од-
ного й того ж логічного суб’єкта приєднується декілька логічних предикатів; у центрі 
уваги перебуває сам предмет.

2. Акціональний фрейм, конституентами якого є декілька предметів, які наділяють-
ся семантичними ролями, акцент зміщується на взаємодію одного предмета з іншими.

3. Партонімічний фрейм, предметні сутності якого співвідносяться між собою як 
ціле і його частина.

4. Гіпотонімічний фрейм, у якому предметні сутності поєднуються родо-видовими 
відношеннями.

5. Асоціативний фрейм, що ілюструє відношення схожості, яке базується на збли-
женні концептів у мисленні самого індивіда [12: 17].

Ці фрейми дослідниця вважає базовими, оскільки вони «демонструють найбільш 
загальні принципи категоризації та організації вербалізованої інформації. Ця інформа-
ція онтологічного плану про предмети матеріального світу, їх властивостях та реляці-
ях» [12: 21].

На основі виділених універсальних дефінітивних ознак імені концепту ДОРОГА, 
які дають прототипові уявлення про цей феномен у німецькій культурі, вважаємо мож-
ливим структурувати універсальний фрейм даного концепту на підґрунті предметного 
та акціонального фрейму: 

дехто/дещо (агенс) є/ існує у просторі (там), у певних часових рамках (тоді), 
має певні якості (такий); – предметноцентричний фрейм 

дехто/дещо (агенс) діє за допомогою (щось: інструмент) на (щось,хтось: паці-
єнс)] – акціональний фрейм 

Структура універсального фрейму концепту ДОРОГА представлена вершинними 
вузлами універсального фрейму, що є постійними компонентами ситуації, та перемін-
ними слотами, що заповнюються при актуалізації ситуації в казці.

Визначення вершинних вузлів здійснено на основі компонентів руху, які прита-
манні йому, як і будь-якому переміщенню у просторі: діюча особа (подорожуючий), 
мета, направлення, спосіб руху, та відбиває прототипову ситуацію руху, структуруючи 
інформацію про мету, протікання та результати.

Таким чином, семантичну структуру концепту ДОРОГА можна представити в якос-
ті інтегрованого фрейму, складовими компонентами якого є предметноцентричний та 
акціональний фрейми.

Предметноцентричний фрейм ініціює ситуацію початку руху/подорожі та включає 
розгортання предметних ознак, що локалізуються у таких категоріях, як якість, місце 
та час. 

Наприклад:
“Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte an 

dem Rande eines einsamen Waldes.” [13:709]
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                      ТАКИЙ                                                            ТАМ   
        arm  in einer kleinen Hütte an                   dem Rande eines einsamen Waldes  

                        ДЕХТО                                                             ІСНУЄ 
        Ein Holzhauer mit seiner Frau                            lebte und drei Töchtern

Слот ДЕХТО представлений діючою особою (агенсом) – Ein Holzhauer mit seiner Frau 
und drei Töchtern

ТАКИЙ надає характеристику агенсу – “arm”.
До локативних параметрів фрейму належить місце існування діючої особи – in einer 

kleinen Hütte an dem Rande eines einsamen Waldes. Лексичне наповнення слоту ІСНУЄ 
визначається дієсловом – lebte.

Як показує аналіз фактологічного матеріалу, предметноцентричний фрейм доволі 
часто отримує уточнення про місце, якщо воно певним чином пов’язане з подальшим 
розвитком подій:

„Es war einmal ein Graf. Der wohnte mit seiner Mutter in einem großen Schloß.“ [14:15]
 „Es war einmal ein steinaltes Mütterchen, das lebte mit seiner Herde Gänze in einer Einöde 

zwischen Bergen und hatte da ein kleines Haus.“ [13:730]
Слот ТАМ заповнюється лексичними конструкціями in einem großen Schloß, in einer 

Einöde zwischen Bergen. 
 Проте слід зауважити, що предметні ознаки, які локалізуються у категоріях місця та 

часу не дають нам ані точних даних, ані приблизних уявлень про якісь певні місця, краї-
ни, часи тощо. Тобто якщо предметноцентричний фрейм і отримує часові та топографіч-
ні дані, то в науковому розумінні такими їх назвати не можна, бо вони не містять жодних 
точних даних. З точки зору мовної репрезентації часова та топографічна неозначеність 
знаходить своє відображення через взаємодію лексичних та граматичних засобів кате-
горії означеності/неозначеності. Загальне уявлення про час та простір досягається в ви-
користанні конструкцій з неозначеним артиклем: „аn einem Sommermorgen[13:142], vor 
ein paar hundert Jahre [13:719], in einem Dorfe [13:133], vor einem großen Walde [13:116], 
in einer kleinen Stadt [13:719]». Саме неозначений артикль зі своїм сигнифікативним зна-
ченням стає носієм додаткової інформації – анонімності.

Натомість більш поширеним є використання усіченого предметноцентричного фрейму:
„Es lebte einmal ein König, der hatte drei Söhne.“ [14:7]
„Es war einmal ein König und eine Königin.“ [14:64]

        ДЕХТО                                ІСНУЄ                                  ТОДІ
      Ein König                                  lebte                                   einmal 
     Ein König und eine Königin       war                                    einmal

Слот ТОДІ есплікується здебільшого за допомогою прислівника “einmal”: “Es war 
einmal ein Mann und eine Frau…“[13:104], “Es waren einmal drei Brüder…” [13:308], “Es 
war einmal ein König…” [13:486],“Es war einmal ein steinaltes Mütterchen…” [13:730].

Оскільки концепт ДОРОГА представляє собою рух, а не статичне утворення 
концептуального рівня, профілюючим моментом є активація акціонального фрейму. 
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Акціональний фрейм виділяється на основі пропозиції, що включає предмет-агенс та 
акт, що ним здійснюється, позначений дієсловами діє/робить. Такий тип пропозиції 
називають акціональною схемою.

Проведений аналіз фактичного матеріалу доводить, що основним елементом акціонального 
фрейму, який зумовлює семантику та кількість слотів даного фрейму, виступає дієслівний 
компонент, що містить у своєму основному значенні або варіанті значення переміщення як 
змістовний фактор. Схема процесу «ДЕХТО-агенс діє», представлена в мовних одиницях, що 
включають дієслова з урахуванням контамінації в їх семантиці динамічного руху. Більшість 
акціональних фреймів ускладнені за рахунок додаткових елементів, які являють собою 
комбінаторику процесуальної схеми та схеми дії, вказуючи на місце початку процесу, напрям 
руху, мету або кінцевий пункт руху, умову тощо.

Таким чином, структура акціонального фрейму може мати таку схему: 
Der Junge ging auch seines Wegs…“

ДЕХТО                             ДІЄ                                у НАПРЯМКУ
Der Junge                          ging                                seines Wegs

„Da ging er in das Schloss, und es war mäuschenstill darin, und schlief alles“ [13:543].
„Sie fuhren schnurstracks nach dem Schloss des Grafen, und schauten sich nicht einmal 

um, …“[14:25].
„Schnell liefen sie ihm entgegen“[14:31].
У даному прикладі слот ДІЄ заповнюється дієсловами gehen, fahren, laufen, які пе-

редають довготривалу дію, позначуючи тривалість в її розвитку, процесуальності. До 
локативних параметрів руху належить контекстуальне уточнення середовища, місця пе-
реміщення (nach dem Schloss des Grafen, in das Schloss), що становлять слот НАПРЯМКУ. 
В цілому ж експлікація горизонтального руху утримується в самому контексті, що відо-
бражає ситуацію переміщення.

Рух вгору або вниз конкретизується за допомогою префіксів, прислівників та обста-
вин, різним контекстуальним уточненням, наприклад:

„ Da gingen sie zusammen fort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war, blieben sie 
bis zum Abend.“ [13:85]

„ Als er fort war, ging sie in dem Haus herum von unten bis oben und besah alles,…
“[13:258]

„ Dann kam eine Kluft, da brach der Erdboden unter ihm herunter, und es fiel in den 
Abgrund.“ [14:51]

Домінуючою в народній казці є ознака замкнутості, яка пов’язана з відображенням 
в ній міфологічного мислення. У замкнутому просторі народної казки існує жорстка 
прив’язка до визначеного місця, простір сприймається як коло, в середині якого знахо-
диться сама діюча особа:

„Ich möchte noch dreimal mit meinem Pferd um das Schloss herumreiten, ehe ich sterben 
muss.“ [14:45]

„Da führte er ihn überall herum, auf und ab, und ließ ihn alle die Reichtümer und prächtigen 
Kammern sehen.“ [13:66]
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Мовним засобом об’єктивації циклічного або колового руху в слоті ДІЄ є поєднання 
дієслів з префіксом um…herum- та herum-, де одночасно передається два значення: напрям 
позначається за допомогою префікса, а на спосіб переміщення вказує основа дієслова.

Оскільки в більшості дієслівних лексем імпліковано певний відтинок часу, ми 
можемо констатувати наявність просторово-часового аспекту як прояв єдиної категорії 
просторово-часової локалізації, що поєднує ситуацію в цілому.

Отже, для семантичної структури концепту ДОРОГА характерним є інтегрований 
фрейм, в основі якого лежить акціональний.

До перспектив дослідження слід віднести питання вивчення мовних засобів для 
об’єктивації концепту ДОРОГА та їх класифікації у різних типах німецьких народних казок.
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УДК 811.112.2
Когут Л.Ф.

(Івано-Франківськ, Україна)

ЗначЕннЯ СЛова КріЗЬ ПриЗму триХотоміЇ

Стаття висвітлює результати експериментального та статистичного досліджен-
ня, які відображають процеси деривації, що відбуваються в дериваційно-епідигматичній 
ієрархії семантичної структури слова. 

Ключові слова: епідигматика, полісемант, деривація, ієрархія.
Статья представляет результаты експериментального и статистического ис-

следования, которые отражают процессы деривации, происходящие в деривационно-
эпидигиатической иерархии семантической структуры слова.

Ключевые слова: эпидигматика, полисемант, деривація, иерархия.
The article shows results of experimental and statistical investigation, that the wide spec-

trum of sem is legacy derivation processes that happen in derivation apidigmatical hierarchy 
of semantical structure of the word. The results of investigation can be used in explanatory or 
synonym dictionaries. 

Key words: polysemant, derivation, epidegmatic, hierarchy.

«Значення – це внутрішня структура знакової операції, 
це те, що лежить між думкою і словом». 

(Виготський Л.С.)

Наприкінці ХІХ ст. російський дослідник І. Бодуен де Куртене розглядав два типи 
відношень у мові: горизонтальні й вертикальні. На початку ХХ ст. швейцарський лінг-
віст Ф. де Соссюр аналізував дихотомію асоціативних і синтагматичних відношень 
мовної системи. Празькі лінгвісти відстоювали положення про наявність цих двох ти-
пів відношень на всіх рівнях мовної системи. Згодом у 1950-х рр. термін «асоціативні 
відношення», що своєю назвою мимоволі вказували лише на довільне асоціювання, був 
замінений більш нейтральним терміном «парадигматичні». Ґрунтуючись на дихотомії 
синтагматики та парадигматики, наступні дослідники практично аналізували самі від-
ношення на різних рівнях мови (у т.ч. і на лексичному). Доповнюючи попередників у 
1960–1970-х рр., Д.Шмельов, спираючись на більш досконалий трихотомічний аналіз, 
виділив ще й третій тип відношень – епідигматичний, який стосується внутрішньострук-
турних семантико-дериваційних характеристик слова. 

Як уже зазначалося, на лексичному рівні усі відношення, що виникають між усіма 
словами мови, позначають як синтагматичні, тобто сполучувані, та парадигматичні, тоб-
то взаємозамінні відношення між словами, які мають схожі сполучувані властивості, або 
відношення між словами, які здатні заміняти один одного в словосполученні із збережен-
ням його граматичної правильності та деякої змістової спільності. Загальноприйнятим 
вважається те, що лексична синтагматика та парадигматика тісно пов’язані між собою. 

© Когут Л.Ф., 2010
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Парадигматичні та синтагматичні характеристики слова взаємно доповнюють один од-
ного, співвідношення цих значень в кожному слові носить індивідуальний характер: у 
одних слів вони можуть збігатися або бути схожими, в інших – мають між собою помітні 
розбіжності. Дискусійним питанням, однак, залишається первинність синтагматики чи 
парадигматики. З одного боку, сполучуваність мовних одиниць ґрунтується на їхньому 
парадигматичному потенціалі, з іншого, парадигматика визначається синтагматичними 
можливостями одиниць. Тому синтагматика і парадигматика становлять взаємопов’язані 
параметри системи мови.

Змістова спільність, що ґрунтується на процесі семантичної деривації стосується, 
однак, на нашу думку, епідигматичних характеристик слова. Іншими словами, для лек-
сичного рівня синтагматичні відношення проявляють себе як зв’язки горизонтального 
поєднання між словами, парадигматичні відношення стосуються вертикального чергу-
вання взаємозамінних слів, а епідигматичні (як перехрещення перших двох) походять від 
внутрішньоструктурної деривації (творення) нових, структурно-значеннєвих елементів. 

Лексичну систему складають слова, зв’язані один з одним синтагматичними, парадиг-
матичними та епідигматичними відношеннями. Як правило, семантично подібні лексич-
ні одиниці, що утворюють одну лексичну парадигму, характеризуються тими самими чи 
подібними синтагматичними та парадигматичними властивостями. Вказати місце слова 
в лексичній підсистемі можна тільки після встановлення між словами характеру семан-
тичних відношень, які, в свою чергу, визначаються нами шляхом врахування лексичної 
сполучуваності даних слів в тексті та їх парадигматичних зв’язків в словниках. Іншими 
словами, встановити відношення між словами означає не що інше, як на основі деякої 
змістової спільності визначити місце слова в синтагматичній та парадигматичній систе-
мі лексики. Якщо вивчення синтагматичних зв’язків слова, тобто його сполучуваності, в 
синхронії дає дослідникові, як мінімум, ключ до розуміння й опису семантики слова, то 
в діахронічних дослідженнях отримання повної й точної інформації про синтагматичні 
відношення досліджуваних лексичних одиниць набуває надзвичайно важливого значення 
для епідигматичних характеристик – вони вказують на зміну семантики. Тому вивчення 
кола сполучуваності слова, звуження чи розширення його сполучуваних потенцій, частоти 
вживання з синтагматичними партнерами – не тільки важливий, а й головний об’єктивний 
засіб дослідження його семантичної еволюції, епідигматичних характеристик і парадигма-
тичних зв’язків із іншими лексичними одиницями в межах досліджуваної ЛСГ. 

Свого часу Т.Шіппан визначила синтагматичні відношення як «відношення між еле-
ментами, що поєднуються в мовленнєвий ланцюжок (Redekette) та з’являються чи мо-
жуть з’являтися в одному контексті» [1: 205]. Тому синтагматичним є наскрізний тип 
зв’язків у мовній системі, що визначає комбінаторну здатність одиниць будь-якого рівня, 
тобто потенційну можливість їхнього лінійного сполучення в мовленнєвому потоці. У 
лінгвістичній семантиці синтагматична методика репрезентована валентнісним аналі-
зом, у фонетиці, морфеміці, синтаксисі – дистрибутивним аналізом, елементи яких зго-
дом почали застосовуватися і в семантичних дослідженнях. 

Контекст характеризує мовні та позамовні умови вживання слова, які, ґрунтуючись 
на валентності, визначають реалізацію одного із його значень. Реалізовану валентність 
позначають у вітчизняній лінгвістиці терміном «сполучуваність». За способом реалізації 
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на рівні слова, семантичних груп та всього класу слів за Н.Амосовою та Ю.Апресяном 
розрізняють лексичну, семантичну та синтаксичну сполучуваність. 

Загалом «навіть однозначні слова не стоять у мові ізольовано, а входять у маленькі 
лексичні системи», що ґрунтуються на різних типах парадигматичних зв’язків, і «місце, 
яке займають ці слова в лексичній системі, складеній їх найближчими сусідами, завжди 
різне...» [2: 9]. Тому на лексичному рівні парадигматику, яка стала предметом опису в 
німецькій лексикографії ще в середині ХVІ ст., представлено синонімією, антонімією, 
гіперо-гіпонімією, метонімією лексичних одиниць. Різні місця (тобто ієрархію) парадиг-
матично пов’язаних слів здебільшого репрезентовано в різних синонімічних словниках 
(на зразок Görner, Kempcke etc.) через певну послідовність їх наближення до леми (слово 
витлумачення). Як правило, найближче слово тлумачення найбільше відповідає лемі. Ця 
послідовність піддається кількісним спостереженням та відповідним розрахункам. 

Вивчення окремого слова чи ізольованих підсистем не може бути продуктивним. 
Ізольоване слово, вирване з системи його зв’язків, є мертвим, а окрема підсистема 
закономірно пов’язана з іншими, які у парадигматичному плані впливають на неї. Оскільки 
значення слова зумовлюється певною мірою його місцем у лексико-семантичній системі, 
то зіставлятися повинні цілісні парадигматичні об‘єднання – синонімічні, антонімічні 
та гіперонімо-гіпонімічні, ієрархічно організовані. Зіставляючи лексико-семантичні 
парадигми компонентів у межах антонімічної пари ЛСГ і аналізуючи їх синтагматичні та 
парадигматичні характеристики, можна виявити кількісні (квантитативні) відмінності їх 
складових елементів, що завжди сигналізує про якісні відмінності між цими лексичними 
об‘єднаннями та їх компонентами. За влучними словами М.Кочергана [3: 24], визна- 24], визна-
чення семантики тягне за собою ряд інших проблем, для вирішення яких «потрібен по-
вний аналіз лексико-семантичних систем мов, включаючи зіставлення на всіх рівнях 
лексико-семантичні системи (рівень значень, лексем, лексико-семантичних груп, 
лексико-семантичних полів)». На його думку, аналіз повинен базуватися на принципі 
системності, за яким до уваги слід брати усі зв'язки й відношення між лексичними оди-
ницями кожної мови, яка зіставляється – парадигматичні (всередині слів, синонімічні, 
антонімічні, гіперо-гіпонімічні й міжпольові), синтагматичні, які уточнюють резуль-
тати парадигматичного вивчення, та епідигматичні. Останні, що виступають місцем 
динамічного перетину цих відношень, певною мірою уточнюють синтагматику та 
парадигматику і мають знайти своє лексикографічне вираження. Для цього у словни-
ку нового покоління, як і в самому дослідженні, доцільно реалізувати нову системну 
репрезентацію компонентів парадигм, що відносяться до протиставлених ЛСГ (ба-
жано, з урахуванням їх внутрішньої форми). Такий підхід здатний, на нашу думку, у 
перспективі вивести дослідника на ономасіологічний і прагматичний рівні. З усіх струк-
турних рівнів мови лексико-семантичний найбільшою мірою й безпосередньо пов'язаний 
з позамовною дійсністю, бо, як відомо, називання предметів, явищ, реалій позамовної 
дійсності має чітко виражений культурний характер. У семантичній структурі сфоку-
сована завдяки цьому, з одного боку, «технічна», «сигнальна», або «мала семантика», з 
другого – «сума додаткових співзначень та емоційних уявлень («велика семантика»), в 
яких відображається «внутрішнє життя слова» і, які в сукупності своїх складників утво-
рюють «ідіосемантику», максимально наближену до внутрішньої форми слова». Малу 
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і велику семантику творять, за концепцією Д.Шмельова [4: 163–171], епідигматичні 
(мотиваційні), парадигматичні (опозиційні, таксономічні й ін.) і дифузні (включення, 
перетину, поєднання) відношення між значеннями слова. 

Термін «епідигматика» запроваджено радянським лінгвістом Д. Шмельовим як 
третій вимір мовної системи, поряд з парадигматикою і синтагматикою, що знаходить 
своє вираження в семантичній системі слова. Епідигматика як тип зв’язків у мовній 
системі, що ґрунтуються на асоціативності й образності людського мислення й опосе-
редкують процеси перенесень, поставала предметом розгляду у Д.Шмельова [4: 280], 
О.Селіванової [5: 144], О.Огуя [6: 37] та його учнів: Т.Венкель [7], Р.Мельник [8] та ін. 
Епідигматичні зв’язки загалом уможливлюють асоціативно-метафоричну мотивацію 
найменувань, творення метафор у мові й мовленні, а епідигматика (як спосіб організації 
внутрішньоструктурних зв’язків) тісно пов’язана із семантичною деривацією та має 
реалізацію в семантичній структурі слова. 

Проблемі семантичної структури слова, що є результатом епідигматичних відносин 
та дериваційних процесів, присвятила свої дослідження І.Арнольд та її учні. Під семан-
тичною структурою слова у руслі цих досліджень слід розуміти структурну множину 
лексико-семантичних варіантів слова, які знаходяться в епідигматичних відношеннях 
семантичного утворення. Терміном лексико-семантичний варіант позначається «такий 
двосторонній мовний знак, який є єдністю звучання та значення, зберігаючи незмін-
ним лексичне значення в межах притаманної йому парадигми та системи синтаксичних 
зв'язків» [9: 14]. У складі лексеми окремі значення чи ЛСВ формуються внутрішньослів-
ні зв’язки, які демонструють системність лексики. 

Дискусійною й остаточно не розв’язаною проблемою залишається розмежування 
полісемії й гомогенної омонімії, хоч цій проблемі присвячено чималу кількість розро-
бок теоретичного та прикладного характеру. Сучасні когнітивно орієнтовані семантич-
ні студії моделюють зв’язки ЛСВ за допомогою семантичних графів, що відображають 
множинне поєднання значень у полісемантів. Кожний лексико-семантичний варіант має 
відповідний статус, ознаками якого є спосіб номінації, референційна самодостатність, 
частотність значення, наповнення його словотворчих і формотворчих парадигм, синтак-
сична валентність, обмеження сполучуваності, число змістових зв’язків з іншими ЛСВ 
у семантичній структурі слова тощо. Когнітивні методики, на наш погляд, спроможні 
розв’язати проблему розмежування полісемії й омонімії шляхом зіставлення концепту-
альних структур різних ЛСВ слова. Іншою складною проблемою є проблема ієрархії зна-
чень у семантичній системі слова, щодо якої склалося декілька точок зору.

Структура окремого значення є явище багатоступеневе, яке включає в себе семи (спе-
цифічно структуровані мовою елементи відображеної дійсності різного ступеня узагаль-
нення). Семи, що не мають формального мовного вираження, проте визначаються на осно-
ві логіко-лінгвістичного аналізу, бувають різного рівня узагальнення – мікрокомпоненти чи 
семи та макрокомпоненти. До макрокомпонентів належать такі його типи: денотативний, 
коннотативний, емпіричний, селективний. Кожен з мaкрокомпонентів може поділятись на 
мікрокомпоненти – семи, які передають не настільки конкретний зміст, скільки специфіку 
відношень між різними компонентами семеми. Таким чином, коннотативні семеми, які 
відображають відношення мовця до денотата, можуть бути оціночними, емоційними та 
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стилістичними. Денотативні семеми, в свою чергу, можуть бути основними і неоснов-
ними (в семемі); похідні і непохідні (за походженням); постійними (в структурі значен-
ня) і потенційними, узуальними та оказіональними (в мовленні); яскравими та слабкими 
(за відтворенням); а також актуалізованими та неактуалізованими. Саме на рівні сем, на 
нашу думку, слід досліджувати як механізм семантичної деривації, так і функціонування 
епідигматики. 

Епідигматика як процес функціонування системи значень багатозначного слова зна-
ходить своє вираження в полісемії (багатозначності слова). Причини цієї багатозначності 
поставали багаторазово предметом досліджень, які трактують їх як наслідок диспропор-
ції між кількістю знаків мовлення і кількістю понять, що шукають вираження в мові. Ви-
токи полісемії на думку К.Балдінгер у обмежених можливостях людської пам’яті і слов-
никового запасу мови. На сьогоднішній день полісемія може розглядатися як загально 
лінгвістична категорія, яка характеризує процес утворення нових значень і як конкретну 
багатозначність лексичної одиниці, що має місце в семантичній структурі полісемантич-
ного слова. 
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СуБКонСтитуЕнтна СтруКтура КонЦЕПту BEAUTY

У статті реконструюється субконституентна структура концепту BEAUTY. На 
основі теорії поля у його складі виокремлююються базові концепти, субконцепти пер-
шого та другого порядків.

Ключові слова: концепт, мініконцепт, мікроконцепт, макроконцепт, мегаконцепт, 
субконцепт, базисний концепт, теорія поля.

В статье реконструируется субконституентная структура концепта BEAUTY. На 
основе теории поля в его составе выделяются базовые концепты, субконцепты первого 
и второго порядков.

Ключевые слова: концепт, миниконцепт, микроконцепт, макроконцепт, мегакон-
цепт, субконцепт, базисный концепт, теория поля.

In the article the subconstituent structure of the concept BEAUTY is reconstructed. On the 
basis of the field theory the basic concepts, the first and second level subconcepts are singled 
out within it.

Key words: concept, miniconcept, microconcept, macroconcept, megaconcept, subconcept, 
basic concept, field theory.

Концепт як глобальна, структурована, багатомірна одиниця ментального рівня [1: 13] 
охоплює цілу низку субконституентних одиниць, на позначення яких у сучасній мовоз-
навчій науці використовуються такі термінологічні одиниці як субконцепт або мікрокон-
цепт. Визначення субконституентів у складі концепту є наріжним питанням когнітивної 
лінгвістики, оскільки воно уможливлює чіткішу дескрипцію структури концепту, а від-
повідно дозволяє певним чином об’єктивувати методику концептуальних досліджень. В 
даному ракурсі актуальною видається запропонована стаття. У фокусі концептуальних 
студій (М.Ф. Алефіренко, Л.Ю. Буянова, Е.М. Різяпова та інші) викристалізувались різно-
манітні погляди лінгвістів на субконцептуальну архітектоніку. Так, О.С. Калініна (2009) 
говорить про те, що будучи результатом відображення дійсності свідомістю концепт має 
складну, багаторівневу, не жорстко організовану структуру [2: 7]. В.І. Убійко (1999) за 
ступенем інтеграції дослідниця відповідно виокремлює суперконцепти, макроконцепти 
базові концепти і мікроконцепти [3: 53]. Л.Ю. Буянова (2004) послуговується терміном 
суперконцепт, визначаючи його як асоціативно-образний поліконденсат, що об’єднує 
множину семантично ізоморфних та суміжних макро -, мега – та мікро – субконцептів і 
концептів [4: 267]. О.Є. Сапогова (2005) виокремлює у будові концептосфери рівень ме-
гаконцептів, який охоплює одиниці, що описують індивідуальній свідомості межі явищ, 
що трансформуються, змінюються, на тому рівні пізнання і узагальнення, який на даний 
момент доступний соціуму. Макроконцептами дослідниця називає маніфестації мегакон-
цептів в етносоціокультурних хронотопах: наприклад, мегаконцепт чОлОвік в хронотопі 
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середньовічної культури виявляє себе в концепті лицар тоді як чоловічий зразок сучасної 
Росії це успішний, криміналізований підприємець [5: 81-82]. Е.М. Різяпова (2009) ствер-
джує, що множинність концептів різного рівня є очевидною. Таким чином, за ступенем 
інтеграції семантичних структур дослідниця виокремлює мікроконцепти, або власне кон-семантичних структур дослідниця виокремлює мікроконцепти, або власне кон-
цепти, суперконцепти та базові концепти. Як мікроконцепти автор визначає одиниці, які 
орієнтовані на лексичне значення окремої лексеми, мають невеликий смисловий об’єм, 
виконують ідентифікуючу функцію та слугують для опису атомарних лексем [6: 111-112]. 
Макроконцепти можуть також використовуватися при інтерпретації блоків лексем і класів 
слів досить великого об’єму. Наприклад, макроконцепти типу жити, гОвОрити, рухатися, 
працювати, бачити, чути слугують для виявлення та систематизації великих ієрархічно 
організованих розрядів лексики, які можна інтерпретувати як функціонально-когнітивні 
сфери, що виступають в якості об’єкту опису у функціонально-когнітивному словни-
ку. Суперконцепт дослідниця визначачає як такий, що орієнтований на функціонально-
комунікативний потенціал глобальної ментальної одиниці та проявляється в об’ємному 
макрофреймі. Базисними науковець називає сутнісні концепти, які неодмінно повинні 
бути виражені для того, щоб мова була задовільним засобом комунікації. 

Метою даної статті є реконструкція субконституентної структури концепту BEAUTY. 
Для цього необхідно виконати наступні завдання: 1) визначити польову структуру 
концепту BEAUTY; 2) виокремити на цій основі субконституенти в системі концепту 
BEAUTY та описати їх;  3) інтерпретувати та проаналізувати отримані даних та окресли-
ти подальші методи моделювання концепту BEAUTY. 

Базуючись на твердженні М.Ф. Алефіренка (2005) про те, що згідно польового прин-
ципу у мовній свідомості виділяються ядро і периферія, причому ядро складають слова, 
які в асоціативно-вербальній мережі об’єктивують базові концепти, а периферію кон-
ституюють різного роду субконцепти [Алефиренко, 64], було реконструйовано польову 
структуру концепту BEAUTY. Внаслідок здійсненого компонентного аналізу лексеми 
beauty із залученням 30 лексикографічних електронних джерел, а саме 23 тлумачних 
словників англійської мови (Compact Oxford English Dictionary, Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary, Heritage® Dictionary of the English Language, Encarta® World English 
Dictionary, North American Edition, Merriam-Webster’s Online Dictionary, 11th Edition, 
Wiktionary, Webster’s New World College Dictionary, 4th. Ed, The Wordsmyth English 
Dictionary-Thesaurus, Infoplease Dictionary, Dictionary.com, UltraLingua English Dictionary, 
Cambridge Dictionary of American English, The Online Plain Text English Dictionary, 
Rhymezone, The Free Dictionary, Heinle’s Newbury House Dictionary of American English, 
Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 
LookWayUp Dictionary, Chambers 21st Century Dictionary, People’s Dictionary, Collins 
English dictionary, Macmillan English Dictionary 2nd Edition), спеціалізованих, тобто ме-
дичних та філософських словників, словника найменування рослин, енциклопедичному 
та Moby Thesaurus II by Grady Ward, 1.0, який надає синоніми та асоційовані слова до 
лексеми веautу, отримано модель польової структури концепту BEAUTY, яка охоплює 
ядро (beautiful person or thing (24 лексикографічних джерела), quality (23 лексикогра-
фічних джерела)), ближню периферію (excellent example (17 лексикографічних дже-
рел), advantage (11 лексикографічних джерел)) та дальню переферію (symbols of beauty 
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(Botanical Name listing of Plants та Encyclopedia), fashion (The Online Plain Text English 
Dictionary та People’s Dictionary), structure, quark (Merriam-Webster’s Online Dictionary та 
Wiktionary)). 

Бачимо, що базовими підконцептами для концепту BEAUTY виступатимуть ядерні 
елементи польової структури, а саме QUAliTY, Beautiful Person, Beautifil thing. Субкон-
цептами першого рівня у структурі концепту BeautY виступатимуть складові ближ-
ньої периферії, тобто excellent examPle, advantage, а другого відповідно конституенти 
дальної периферії – structure, sYmBols, fashion. На нашу думку доцільно розглянути 
лексеми, які є репрезентантами вищезазначених концептів, оскільки це дозволить най-
повніше відтворити субконституентну структуру концепту BEAUTY та слугуватиме 
найбільш точним та обєктивним методом її дескрипції. 

Лексема quality починає вживатись у 14 столітті [8]. Вона походить з середньоанглій-
ського qualite, з англофранцузького qualité, з латинського qualitat -, qualitas, з qualis, спо-
рідненого з латинським qui хто. Таким чином бачимо, що в корінному значенні QUAliTY 
містить антропологічний компонент. Це, на нашу думку зумовлює той факт, що вона кон-
ституює ядро польової структури лексеми beauty, адже, насамперед носієм краси є люди-
на. Компоненти синонімічного ряду передають цілісну багатогранність сфери вживання 
лексеми quality. Quality, property, character, attribute означають на перший погляд невлови-
му ознаку, за якою можна ідентифікувати предмет. Quality виступає загальним терміном 
на позначення певної індивідуальної чи родової риси або характеристики material with a 
silky quality. Property передає рису чи характеристику, яка складає сутнісну природу речі 
та може використовуваватись для опису видів або типів the property of not conducting heat. 
Сharacter позначає характерну рису речі чи класу речей remarks of an unseemly character. 
Аttribute передбачає певну приписану речі чи істоті якість the traditional attributes of a 
military hero. Quality слугує також вказівкою на становище в суспільстві (people of 
quality, the quality (вищі класи суспільства, знать), панство (the common people) a lady of 
quality (знатна дама)), тембр (the quality of a voice), якість навколишнього середовища 
(environmental quality), якість води (air quality), якість життя (life issue quality). Широка 
сфера вираження лексеми quality у юриспруденції. Тут вона позначає арбітраж з питань 
якості (quality arbitration), контроль або перевірку якості (quality audit, quality inspection), 
атестацію якості товарів (quality certification of goods), атестат якості (quality clearance), га-
рантію якості (quality guarantee), якість адвокатської роботи (quality of counsel), критерій 
доведеності, якість доказів, що вимагаються, якість потрібних доказів (quality of proof), 
вимоги до рівня якості (quality requirements), норматив, норма, рівень, стандарт якості 
(quality standard). У структурі концепту BeautY підконцепт QUAliTY позначає рису, при-
таманну конкретній особі чи предмету, яка робить їх привабливими.

Лексема beautiful починає вживатись у 1520-х роках як дериват від beautу [8]. Вона 
виступає прямим ад’єктивним номінатором концепту BeautY та має у Merriam-Webster 
Online Dictionary лише одне значення: very pleasing to look, яке і актуалізується в структурі 
концепту BEAUTY: He felt at that moment how sweet a thing it would be to possess one who 
should seem beautiful to him alone, and yet to him be more beautiful than all the world beside! 
(Henry Longfellow). Синонімічний ряд лексеми beautiful досить різноманітний. Компоненти 
beautiful, lovely, handsome, pretty, comely, fair використовуються, коли йдеться прочуттєве 
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або естетичне задоволення. Beautiful передає найвищий ступінь чуттєвого задоводення, 
найвищу міру якості beautiful mountain scenery. Lovely близьке за значенням до beautiful, 
однак має дещо менше емоційне забарвлення a lovely melody. Дана лексема не вживаєть-
ся з підсилювачем very, натомість використовуються прислівники extremely, dazzlingly, 
surprisingly. Handsome використовується, коли йдеться про симетрію, пропорцію, елегант-
ність handsome Georgian mansion. Pretty апелює до поверхневої, несуттєвої привабливості a 
painter of conventionally pretty scenes. Comely близьке за значенням до pretty та позначає про-
сто схвалення на противагу емоційному відгуку the comely grace of a dancer. Fair передбачає 
красу крізь призму чистоти, бездоганності чи свіжості fair of face. Beautiful, lovely, pretty 
вживаються по відношенню до жінок та дітей, тоді як по відношенню до чоловіків вжива-
ється handsome. У випадку ж, коли вищезазначена лексема використовується по відношен-
ню до жінки, підкреслюється її статність, зрілість та імпозантність. З абстрактними іменни-
ками та неживими предметами використовуються всі елементи синонімічного ряду лексеми 
beautiful, окрім attractive, good-looking та handsome, наприклад beautiful weather (чудова по-
года), a lovely day (чудовий день). Beautiful вживається, коли йдеться про зовнішність. Коли 
мова йде про характер використовуються лексеми nice, wonderful. 

Лексема person входить в обіг приблизно у 13 столітті. Вона має середньоанглійську 
етимологію з англофранцузького persone, з латинського persona маска актора, персопаж 
в п’єсі, персона, можливо з етруського phersu маска, з грецького prosōpa, форма мно-
жини від prosōpon обличчя, маска [8]. Корінне значення лексеми person, а саме маска, 
логічно вбудовується в структуру концепту BEAUTY, оскільки маскувати семантично 
експлікується в приховувати недоліки, робити красивішим. Лексема person у Merriam-
Webster Online Dictionary має наступні значення: 1) human, individual; 2) a character or part 
in or as if in a play 3) one of the three modes of being in the Trinitarian Godhead as understood 
by Christians; the unitary personality of Christ that unites the divine and human natures; 4) 
archaic bodily appearance, the body of a human being, the body and clothing; 5) the personality 
of a human being 6) one (as a human being, a partnership, or a corporation) that is recognized 
by law as the subject of rights and duties; 7) reference of a segment of discourse to the speaker, 
to one spoken to, or to one spoken of as indicated by means of certain pronouns or in many 
languages by verb inflection. У структурі концепту BeautY реалізується 5 значення його 
дефініції у зазначеному словнику. Семантика вищезазначеної лексеми охоплює також 
етичний, філософський, психологічний, фізіологічний, навіть граматичний (the third 
person singular) компоненти. У юриспруденції (особа, індивід, людина; особистість; фі-
зична особа; юридична особа (person about to commit an offence), особа, яка має намір 
вчинити злочин (person about to commit an offense), особа, прийнята на роботу за колек-
тивною угодою (person about to commit an offence person employed on collective agreement 
basis), особа, яка не відповідає за свої дії (person irresponsible for her/his acts), особа, 
умовно звільнена від кримінальної відповідальності (person on conditional discharge). 

Лексема thing вживається ще до 12 століття. Вона середньоанглійського походження, 
простежується з староанглійського слова, що означає річ, збори, яке походить від ста-
роверхньонімецького ding з аналогічним значенням, спорідненого з готським theihs час 
[8]. У Merriam-Webster Online Dictionary знаходимо такі значення для лексеми thing: 1) 
a matter of concern; plural state of affairs in general or within a specified or implied sphere; a 
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particular state of affairs; event, circumstance; 2) deed, act, accomplishment; a product of work 
or activity; the aim of effort or activity; a separate and distinct individual quality, fact, idea, 
or usually entity; the concrete entity as distinguished from its appearances; a spatial entity; 
an inanimate object distinguished from a living being; 4) plural possessions, effect; whatever 
may be possessed or owned or be the object of a right; an article of clothing; plural equipment 
or utensils especially for a particular purpose; 5) an object or entity not precisely designated 
or capable of being designated; 6) detail, point; a material or substance of a specified kind; 
7) a spoken or written observation or point; idea, notion; a piece of news or information; 8) 
individual; 9) the proper or fashionable way of behaving, talking, or dressing; 10) a mild 
obsession or phobia; something (as an activity) that makes a strong appeal to the individual. 
Сема an inanimate object distinguished from a living being є інтегруючою для всіх значень 
та реалізується в структурі концепту BeautY. Компоненти синонімічного ряду лексеми 
thing, а саме article, object, item, lifeless object, commodity, device, gadget, material object, 
conversation piece, being, entity, materiality, corporeality, body, person, something, anything, 
everything, element, substance, piece, shape, form, figure, configuration, creature, stuff, goods, 
matter, substance, matter, condition, situation, circumstance, deed, feat, movement, action, 
quality, trait, attribute, notion, opinion, impression, wretch, poor person, sufferer, urchin; 
see patient, refugee, tramp, possessions, clothes, personals, property, affair, matter, concern, 
business, occurrence, anything, everything, something, stuff, point, information, subject, idea, 
question, indication, intimation, contrivance, word, name, shape, form, entity, task, obligation, 
duty ще раз демонструють її багатогранність та ширину плану вираження. 

Лексема excellent входить в обіг з 14 століття, вона староанглійського походження, 
з англофранцузького, спорідненгого з латинським excellent-, excellens, з дієприкметника 
теперішнього часу від excellere [8]. Вона виступає компонентом синонімічного ряду лек-
семи beautiful, прямого ад’єктивного вербалізатора концепту BeautY та має два значення 
(very good of its kind, eminently good, та superior), перше з яких актуалізується у його 
структурі. Компоненти синонімічного ряду лексеми excellent передають найвищий сту-
пінь очінки якості, особи чи предмету: first-class, first-rate, outstanding, exceptional, very 
good, superb, superior, premium, choice, first, best, top, choicest, prime, select, exquisite, fine, 
very fine, desirable, admirable, magnificent, wonderful, extraordinary, remarkable, distinctive, 
attractive, great, highest, world-class, champion, prize, striking, capital, accomplished, 
supreme, estimable, distinguished, enticing, unique, custom-made, hand-picked, the best 
obtainable, high-grade, high-quality, finest, superfine, incomparable, transcendent, priceless, 
rare, peerless, matchless, invaluable, skillful, excelling, superlative, worthy, sterling, refined, 
well-done, foremost, to be desired, exemplary, praiseworthy, commendable, masterful, 
masterly, competent, skilled, paramount, notable, above par, terrific, sensational, marvelous, 
splendid, divine, heavenly, sublime, smashing, super, cool, all right, crackerjack, sharp, keen, 
neat, groovy, boss, bully, dandy, jim-dandy, A-one, grade A, A-OK, ace-high, classy, top-notch, 
tops, tiptop, top-flight, blue-chip, crack, frontline, out of this world, out of sight, a jump ahead, 
in a class by itself, as good as they get, to die for, dynamite, hot, bad. 

Лексема example староанглійського походження, датується 14 століттям [8]. Її корні 
сягають англофранцузького essample, example, спорідненого з латинським exemplum, 
похідним від eximere виймати, від ex- + emere брати. У юридичних науках example 
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матиме значення приклад, зразок, взірець; покарання для прикладу (для науки); аналогіч-
ний випадок; судовий прецедент. Компонентами синонімічного ряду лексеми example є 
illustration, case, instance, representative, specimen, part, warning, exemplar, exemplification, 
sample, citation, pattern, model, object lesson, prototype, archetype, stereotype, original, copy, 
symbol, quotation, exponent,  instance, standard, pattern, model, precedent. Example засто-
совується до чого-небудь, що наводиться як типовий членів своєї групи an example of 
romantic literature. Instance відноситься до особи, речі, або події, для аргументації за-
гального твердження here is an instance of his sincerity. Case застосовується до будь-якого 
випадку або умови, яка демонструє існування або випадок чого-небудь a case of mistaken 
identity. Illustration використовується для зразка або прикладу, який допомагає пояснюва-Illustration використовується для зразка або прикладу, який допомагає пояснюва-
ти або прояснювати що-небудь this sentence is an illustration of the use of a word.

Лексема advantage походить від середньоанглійського avantage, з англофранцузького, 
спорідненого з avant перед, що походить з пізньолатинського abante [8]. Відома навіть 
точна дата введення лексеми в оббіг, а саме 1523. Компоненти синонімічнно ряду лексе-
ми advantage експлікують значення більшої корисності та переваги одного індивіда, яви-
ща чи об’єкта над іншим: luck, favor, approval, help, aid, sanction, leeway, good, patronage, 
support, preference, choice, odds, protection, start, leg up, helping hand, upper hand, leverage, 
purchase, hold, favoring circumstance, dominating position, favorable opportunity, superior 
situation, best estate, dominance, superiority, supremacy, lead, influence, vantage, upper 
hand, power, resources, wealth, mastery, profit, gain, authority, prestige, recognition, position, 
eminence, preeminence, primacy, hold, sway, precedence, ascendancy, prevalence, good, gain, 
benefit, profit, welfare, avail, interest, expediency, improvement, return, behalf, account, sake, 
worth, comfort, gratification, convenience, help, utility, use, success, emolument, windfall, 
satisfaction, consolation, enjoyment, pleasure, solace, bounty, favor, boon, weal, blessing, 
service, compensation, asset, prize. Місце ADVANTAGE в субконституентній структурі 
концепту BEAUTY видається логічно обумовленим, оскільки краса завжди ставить носія 
у вигідне становице, тобто надає певну перевагу. 

Лексема fashion походить від староанглійського facioun, fasoun форма, манера, з ан-
глофранцуззького façun, fauschoun, спорідненого з латинським faction -, factio акт тво-
ріння, від facere та датується 14 століттям [8]. Вищезгадага лексема має Merriam-Webster 
Online Dictionary має наступні значення: 1) the make or form of something; archaic kind, 
sort; 2) a distinctive or peculiar and often habitual manner or way; mode of action or operation; 
3) a prevailing custom, usage, or style; the prevailing style (as in dress) during a particular 
time; a garment in such a; social standing or prominence especially as signalized by dress 
or conduct. Третє значення знаходить своє вираження у структурі концепту BeautY. 
Щодо компонентів синонімічного ряду лексеми fashion, то fashion, то fashion, style, mode, 
vogue, fad, rage, craze означають використання, прийняте тими, хто хоче бути сучасним. 
Fashion виступає найбільш загальним терміном і використовується на позначення ма-
нери одягатись, писати, поводитись, яка підтримується в будь-який час та в будь-якому 
місці the current fashion. Style часто позначає певну моду, прийняту людьми зі смаком a 
media baron used to traveling in style. Mode передбачає швидкоплинну моду серед тих, хто 
прагне видатись витонченим та елегантним slim bodies are the mode at this resort. Vogue 
підкреслює широприйнятість моди short skirts are back in vogue. Fad  підкреслює каприз в 
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слідуванні моді last year’s fad is over. Rage та craze підкреслюють наполегливий ентузіазм 
в слідуванні моді Cajun food was the rage nearly everywhere for a time; crossword puzzles 
once seemed just a passing craze but have lasted.

Лексема symbol походить з старолатинського symbolum, споріднеого з пізньогрець-
ким symbolon знак, зявляється у 15 столітті [8]. У Merriam-Webster Online Dictionary 
вона має п’ять значення: 1) an authoritative summary of faith or doctrine; 2) something that 
stands for or suggests something else by reason of relationship, association, convention, or 
accidental resemblance; 3) an arbitrary or conventional sign used in writing or printing relating 
to a particular field to represent operations, quantities, elements, relations, or qualities; 4) an 
object or act representing something in the unconscious mind that has been repressed; 5) an act, 
sound, or object having cultural significance and the capacity to excite or objectify a response. 
У структурі концепту BeautY реалізується 2 значення. Cимволами краси виступають 
Грації, Афродіта, квіти тощо. 

Лексема structure середньоанглійського походження, вона походить від латинськоко 
structura, з structus, дієприкметник минулого часу від struere. Зустрічається з 15 століття 
[8]. Компоненти синонімічного ряду лексеми structure окреслюють її семантичну струк-
тура: сonstruction, arrangement, composition, fabrication,  formation, edifice, house, building. 
Структура визначається як взаєморозміщення та певний взаємозв’язок складових час-
тин цілого, внутрішня будова, як устрій, організація чого-небудь. У структурі концепту 
BeautY структура експлікується як гармонійна модель, поєднання. 

Отже, в результаті дослідження отримаємо субконституентну структуру концепту 
BeautY, яка охоплює базисні концепти (QUAliTY, Beautiful Person, Beautiful thing), субкон-
цепти першого (excellent examPle, advantage) та другого (structure, sYmBols, fashion) 
порядків. Кожний з них має своє місце в певній чітко впорядкованій системі ієрархіч-
них відношень. Перспективу подальших досліджень методики моделювання концепту 
BeautY ми вбачаємо у проведенні його фреймового аналізу із залученням синоніміч-
них словників англійської мови.
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німЕЦЬКомовна новЕЛа ЯК Жанр, тиП тЕКСту і диСКурС

У статті розглядається проблема визначення німецькомовної новели як жанру, 
типу тексту і дискурсу. Простежуються основні ознаки новелістичної композиційно-
змістової структури. Наводиться робоче визначення новели як типу тексту. Аналізу-
ються дискурсивні характеристики німецькомовної новели.

Ключові слова: новела, тип тексту, дискурс.
В статье рассматривается проблема определения немецкоязычной новеллы как жан-

ра, типа текста и дискурса. Прослеживаются основные признаки новеллистической 
композиционно-содержательной структуры. Приводится рабочее определение новеллы как 
типа текста. Анализируются дискурсивные характеристики немецкоязычной новеллы.

Ключевые слова: новелла, тип текста, дискурс.
The article analyses the problem of a German short story definition as a genre, text type 

and discourse. The basic attributes of composite-substantial structure of a short story are 
traced. Working definition of a short story as a text type is resulted. Discourse characteristics 
of a German-speaking short story are analyzed.

Key words: short-story, text type, discourse.
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Новела – одна з форм оповідальної художньої творчості. Міжнародне слово «новела» 
має свій аналог у багатьох мовах світу: нім. – Novelle, франц. – nouvelle, італ. – novella, 
іспан. – novela, лат. – novellus [1]. Своїм корінням новела сягає XІV-XVI ст. Становлення 
цього жанру відбулося в Італії після виходу в світ книги Джовані Бокаччо «Декамерон» 
(біля 1353 р.), сюжет якої полягав у тому, що декілька чоловік, рятуючись від чуми 
за містом, розповідали один одному новели. Автор в своїй книзі створив класичний 
тип італійської новели. В новелістичній книзі Джовані Бокаччо чітко окреслилися як 
естетичні, так і суспільні контури свого роду ідеальної моделі гуманістичної культури 
Відродження [2 : 142]. В епоху Відродження новела – це невеличке оповідання, нерідко 
з гумористичним чи сатиричним забарвленням, що передавало «новини дня» (з цього 
вислову і виникла назва жанру) [3 : 510].

Дослідник періоду німецького романтизму Н. Я. Берковський наділяв жанр новели 
«революційними» рисами. «Вона руйнувала середньовічний консерватизм і виховувала 
смак і волю до оновлення – людини і усього, що її оточує. … Після середньовічного 
традиціоналізму, після його навиків довіряти тільки встановленому, століттями сфор-
мованому, тільки його й шанувати, потрібні були сміливі сюжети новели, їх руйнівна 
робота, потрібні були їх блискавки, щоб заново перетворити світ, колишні авторитети 
якого поникли» [4 : 131]. 

Подальший розвиток новели був пов’язаний з творчими пошуками представників 
епохи Романтизму. Під творчим впливом Е. Гофмана, Г. Клейста, А. фон Шаміссо, Л. 
Тіка, Й. фон Ейхендорфа, А. фон Арніма, К. Брентано та ін. жанр новели зазнає осо-
бливого розквіту. З однієї сторони значно посилюється його тяжіння до суміжних жан-
рів: «У романтиків жанри новели, повісті, оповідання мало розрізняються.» [4 : 133], з 
іншої – жанр новели переймає на себе елементи містики, фантастики, казковості: «І що 
особливо відзначає новелу романтиків – це її зв’язок з казкою … Вони (романтики) були 
прихильниками казки фольклорної та літературної, складали власні казки … і вплітали 
казку в свої новели і повісті. Співіснування новели і казки мало свої внутрішні підстави. 
Новела охоче йде назустріч ексцентриці, а та може розвиватися до фантастики, і тоді є 
привід для подібності з казкою» [4 : 133]. 

На даний час існує багато визначень жанру новели, в яких акцентуються ті чи інші 
її ознаки. Більшість дослідників сходяться на таких рисах, які є характерними для 
новелістичної композиційно-змістової структури:

1. Малий розмір твору [5; 6; 7].
2. Гострий доцентровий сюжет. Новела вирізняється доцентровим сюжетом, нерідко 

парадоксальним [8 : 248].
3. Односпрямованість дії [8; 6; 9; 3]. Поетизуючи випадок, новела гранично розкри-

ває ядро сюжету – центр, перипетію, зводить життєвий матеріал в фокус однієї події [8 : 
248]. Новела – «окремий випадок з єдиним конфліктом у стислій, прямолінійній формі, 
яка веде до мети і є замкнутою в собі» [9 : 629]. Для новели є характерною перевага сю-
жетної однолінійності [3 : 510].

4. Суворість композиційної структури: чітка фабула, відсутність описовості, ви-
падкових компонентів [5; 6; 8; 3; 10; 11]. Новела розумілась як невелике, з чіткою фа-
булою оповідання, насичене подіями, в якому про них стисло розповідається; новелі 
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чужа екстенсивність в зображенні дійсності і описовості; вона вкрай скупо зображує 
душу героя («подробиці почуття»). Новелу розуміють як строгий жанр, в якому відсутній 
жодний випадковий компонент [5 : стовп. 306-308]. Новела – короткий епічний твір з 
компактною фабулярною конструкцією, наближеною до драматичної, з перевагою ди-
намічних мотивів [6 : 170]. Новела вирізняється строгою й усталеною конструкцією. До 
композиційних канонів належать: наявність строгої та згорненої композиції [3 : 510].

5. Наявність пуанта [6; 5], який іноді навіть збігається з розв'язкою [7]. Новела по-
значає «короткі реалістичні розповіді, як правило, драматичного змісту, які закінчуються 
якоюсь несподіваною подією. Зрештою, можна навіть сказати, що вся новела задумана 
як розв'язка» [7 : 77]. В новелі має місце виразний і несподіваний поворот, від якого дія 
одразу приходить до розв'язки [5 : стовп. 306-308]. Для новели є характерним потужний 
акцент на закінченні, який вміщує в собі пуант [6 : 170].

6. Мала кількість персонажів. Автор у новелі концентрує увагу на змалюванні їх вну-
трішнього світу, переживань і настроїв [3 : 510].

7. Чітко окреслена позиція розповідача [6; 9]. Новела характеризується чітко окрес-
леною позицією розповідача [6 : 170]. Новела робить можливим для поета висловлення 
власної думки або відображення того, про що розповідається, завдяки тому, що сприй-
мається [9 : 629].

В плані вираження новелу вирізняють:
1. Парадоксальність, незвичайність сюжету [8; 12; 9; 10]. У новелі зазвичай зображу-

ються «приватні» вчинки і переживання людей, їх особові, інтимні стосунки. Для новели 
як типу тексту характерним є прозовий, нейтральний стиль, який відтворює багатогран-
ність, багатобарвність стихії приватного життя. Дія новели розгортається у звичайному, 
повсякденному житті, але сюжет тяжіє до незвичайності, різко порушує розмірений пе-
ребіг буденності [12 : 239-240].

2. Містичність, казковість, фантастичність. Новела не зраджує своїй реалістичній 
природі, фантастика вміщується в ній на правах дивної гри, яка взялася з ґрунту реаль-
них відносин, нерідко з побуту самого звичайного [4 : 133]. 

3. Елементи символіки [10]. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що найбільш притаманними 

для новели є такі жанростворюючі ознаки, як невеликий розмір твору, який вирізняється 
суворістю і односпрямованістю композиції; незвичайність сюжету, як правило, з елемента-
ми символіки; подійність, відсутність описовості, наявність пуанту і несподіваної розв'язки, 
які іноді збігаються; невелика кількість персонажів і чітко окреслена позиція оповідача, що 
дає підстави стверджувати про інформаційну насиченість даного типу тексту. 

У світовій науці довгий час існувала тенденція до вивчення жанрів малої форми 
(оповідання, новела, притча, байка тощо) виключно у літературознавчому аспекті. На 
сьогоднішній день дефініція «жанр» все частіше стає предметом вивчення представників 
лінгвістичної школи. Лінгвостилістичний підхід до проблеми визначення жанру 
дозволяє досягти дійсної єдності змістового і мовленнєвого аналізу художнього тексту. 
У філологічних дослідженнях формується лінгвостилістична теорія жанрів. В основі цієї 
теорії є співвідношення між жанровою природою твору і мовленнєвою матерією тексту. 
З позиції лінгвістики жанр – це певний відбір і комбінаторика мовленнєвих засобів.
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Спроба визначення дефініції «жанр» в сучасній лінгвістичній науці привела до поя-
ви суто лінгвістичного аналогу даного поняття – «тип тексту». Тобто розгляд жанрів й 
літературно-жанрових форм відбувається не як розгляд жанру, а як розгляд певного типу 
тексту («Textsorte») [13 : 44-45]. Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку лінгвіс-Textsorte») [13 : 44-45]. Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку лінгвіс-
тичної науки існує ряд характерних ознак, які створюють певний «тип тексту». До них 
відносять об’єкти, способи, функції та цілі зображення [14 : 16]. З суто лінгвістичної точ-
ки зору проведено аналіз художніх творів з позиції типу тексту, а не жанру літератури (Е. 
Г. Різель, Н. М. Аннєнкова, Ю. Н. Глазунова, Л. С. Піхтовнікова, Я. В. Мукатаєва та ін.).

В узагальненому смислі згідно з М. П. Брандес мовленнєвий жанр набуває конкрет- мовленнєвий жанр набуває конкрет-
ного змісту тільки в певному соціально-культурному контексті. Ці соціально-культурні 
контексти в стилістиці називають функціональними стилями. Розрізняють діловий, 
газетно-публіцистичний, художній та інші функціональні стилі. Кожний функціональний 
стиль є система сталих форм, стереотипів, схем; він за своєю природою є конвенційним 
і являє собою сукупність таких підсистем [15 : 159]. 

1. Змістовна підсистема – результат певного метода відображення (абстрактний в 
науковому стилі, образний в художньому). 2. Підсистема функціонального змісту – по-
няття, що відомо в лінгвістиці як «тип тексту» – директивний, пояснюючий та ін. 3. 
Підсистема тонального зафарблення (ділова, нейтральна, урочиста). 4. Тип мислення, 
що визначає набір композиційно-мовленнєвих форм. 5. Типовий набір мовних засобів. 

Наведені пункти між собою пов'язані, але не витікають один з одного. 
Виходячи з наведеного вище, експлікуємо наступне робоче визначення новели як 

типу тексту. 
В межах художнього функціонального стилю новела являє собою художній тип тек-

сту, що має жанрову форму відносно короткої реалістичної авторської розповіді з чіткою 
композицією, що відображає особисті стосунки, вчинки та емоції персонажів. Змістовна 
композиція новели побудована як підготовка до несподіваної розв'язки описуваних подій. 

Новелу можна також розглядати як об'єкт, що має ознаки дискурсу. 
Останні дослідження в галузі лінгвістики свідчать про недостатність розгляду нове-

ли та інших текстів лише як певних типів тексту. Такий розгляд є занадто звуженим, бо 
викреслює із поняття «текст» усне мовлення [16 : 28], а також комунікативний аспект 
створення тексту. Останній аспект відіграє провідну роль у когнітивно-комунікативній 
парадигмі лінгвістики ХХІ сторіччя і у глобальному понятті «дискурс». 

У когнітивно-комунікативній парадигмі дискурс розуміється як інтегральний фено-
мен, як мисленнєво-комунікативна діяльність, яка є сукупністю процесу й результату і 
включає як позалінгвальний, так і власне лінгвальний аспект; в останньому крім тексту 
виділяється пресуппозиція і контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), які обу-
мовлюють вибір мовних засобів [17]. 

У роботі Л. С. Піхтовнікової наводиться образно-порівняльне визначення дискурсу, 
яке належить Г. Г. Почепцову: «Речення – звичайний для нас елемент структури. Ви-
словлювання об'єднує в собі як саме речення, так і соціальний контекст його вживання. 
На більш високому рівні ті ж відносини повторюються у тексті і дискурсі» [18 : 75]. У 
наведеному визначенні є важливим те, що тут ясно простежуються складові дискурсу – 
текст і соціальний контекст (а також їх взаємозалежність) [19 : 29]. При цьому контекст 
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розуміється як семантико-прагматична та комунікативна єдність текстового елементу 
з текстовим і ситуативним оточенням як індикатором значення і функціональної ваги 
даного елементу [20 : 251]. 

У сучасній лінгвістичній науці активно розробляється типологія дискурсів. Напри-
клад, згідно з В. І. Карасиком можна виділити два основних типи дискурсу: персональ-
ний (особистісно-орієнтований) та інституціональний. У першому випадку речник 
виступає як особистість в усьому багатстві свого внутрішнього світу, у другому випад-
ку – як представник певного соціального інституту. Персональний дискурс у свою чер-
гу має два різновиди: побутовий та буттєвий. Специфіка побутового спілкування, яка 
знаходить свого відображення в дослідженнях усного мовлення, є природним вихідним 
типом дискурсу, який органічно засвоюється з дитинства. Буттєвий дискурс має роз-
горнутий, насичений змістом характер, в ньому вживаються усі форми мовлення на 
базі літературної мови; буттєве спілкування здебільшого монологічне і представлене 
творами художньої літератури, філософськими та психологічними інтроспективними 
текстами [21 : 5-6]. Однак, на даний час не існує ні загальноприйнятого визначення 
дискурсу, ні його типології. 

Дискурс характеризується як багатозначний термін лінгвістики тексту, який вжи-
вається рядом авторів у значеннях, майже омонімічних. Найважливішими з них є: 
зв'язний текст; діалог; група висловлювань, зв'язаних між собою за змістом; мовлен-
нєвий твір як даність – писемна або усна [22 : 467]. Під дискурсом розуміють зв'язний 
текст у сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, пси-
хологічними та іншими факторами; текст в подійному аспекті; мовлення, яке розгляда-
ється як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей 
і механізмах їх свідомості (когнітивних процесах) [23]. 

На наш погляд, якщо вдасться сформулювати визначення того чи іншого типу тек-
сту і встановити його відношення з функціональним стилем і жанром, то такий тип 
тексту породжує однойменний тип (або підтип) дискурсу. Таким чином, можна ствер-
джувати про існування дискурсу новели, який утворюється типом тексту «новела» і 
функціонує в рамках художнього дискурсу. Як системне явище, кожний конкретний 
тип тексту може мати ознаки інших типів дискурсу, однак вони не є домінуючими.

Наприклад, для німецькомовної новели є характерним прямий або опосередкований 
буттєвий дискурс, а також наявність елементів інституціонального дискурсу. Прямий 
буттєвий дискурс, основною композиційно-мовленнєвою формою змістового переходу 
якого є міркування, тобто вербальне вираження думок і почуттів, призначенням якого 
є визначення неочевидних явищ, які стосуються зовнішнього або внутрішнього світу 
людини [21 : 5], простежується нами у новелах «Der Verbrecher aus verlorener Ehre» (F. 
Schiller), «Brigitta» (A. Stifter), «Tonio Kröger» (T. Mann), «Traumnovelle» (A. Schnitzler). 
Новели «Die Marquise von O» (H. v. Kleist), «Der blonde Eckbert» (L. Tieck), «Novelle» (J. 
W. v. Goethe), «Ein Hungerkünstler» (F. Kafka), «Die Portugiesin» (R. Musil), «Peter Schleh-
mils wundersame Geschichte» (A. v. Chamisso) можна віднести до опосередкованого 
буттєвого дискурсу, для якого є характерним аналогічний (переносний) та алегоричний 
(символічний) розвиток ідеї через оповідання та розповідь [21 : 5]. 
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Говорячи про інституціональний тип дискурсу можна стверджувати, що всі 
твори художньої літератури у той чи іншій мірі відображають побут, традиції, 
манеру спілкування представників певної етнічної групи, а отже містять у собі 
культурологічний дискурс. Окрім цього, для певного художнього твору може бути 
характерним і свій, власний тип дискурсу. Так, за нашими дослідженнями, у новелах 
«Der blonde Eckbert» (L. Tieck), «Peter Schlehmils wundersame Geschichte» (A. v. Cha-
misso) простежується фантастичний дискурс, «Schachnovelle» (S. Zweig) містить у 
собі елементи спортивного, «Traumnovelle» (A. Schnitzler) медичного, «Das Fräulein 
von Scuderi» (E. T. A. Hoffmann) юридичного, «Die Hochzeit des Mönchs» (C. F. Meyer) 
релігійного, «Mozart auf der Reise nach Prag» (E. Mörike) музичного, «Tonio Kröger» (T. 
Mann) романтичного, «Die Marquise von O» (H. v. Kleist), «Die schwarze Galeere» (W. 
Raabe) військового дискурсу.

Однак, усі наведені атрибути ряду новел спостерігаються і в інших типах художнього 
тексту, однак останні при цьому в новелу не перетворюються, оскільки мають інший 
стиль і композицію. У новелі ж як дискурсі провідне значення мають ознаки, зазначені 
вище, наприклад, цілеспрямоване викладення, яке готує розв‘язку. У своїй сукупності 
перераховані раніше ознаки новели створюють текст з конвенційною композицією і 
контекст, тобто дискурс.

Найближча перспектива системного лінгвістичного дослідження німецькомовної 
новели – це створення її системно-структурної моделі, яка відображає прагмастилістичні 
і когнітивні аспекти новели як типу тексту і як дискурсу, а також виявлення характеристик 
новели як дискурсу, в тому числі характеристик мовленнєвих стратегій новели. 
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УДК 811. 161. 2: [398 + 34]
Лавриненко С.Т.
(Ізмаїл, Україна)

мовна рЕаЛіЗаЦіЯ народно-ПравовиХ 
Енграм чЕСтЬ і гідніСтЬ
(на матеріалі українських дум)

У статті розглядаються вербалізації знаків сфери народної юриспруденції, пов’язані 
з фольклорними уявленнями про честь і гідність. Аналіз засвідчує, що українські думи 
відтворили провідні риси правового кодексу козацької спільноти.

Ключові слова: українська дума, мовний маркер етноправотворчості.
В статье рассмотрены вербализации знаков сферы народной юриспруденции, свя-

занные с фольклорными представлениями о чести и достоинстве. Анализ показывает, 
что украинские думы зафиксировали основные черты правового кодекса казацкого со-
общества.

Ключевые слова: украинская дума, языковой маркер этноправотворчества.
The article highlights the verbalization of signs in the sphere of folk jurisprudence. The 

analysis proves that the Ukrainian dumas fix the general outline of the Cossack society legal 
code, connected with folk ideas of honour and dignity.

Key words: Ukrainian duma, lingual markers of ethnic jurisprudence.

Думи зафіксували народну інтерпретацію історичних подій XV – XVII ст. й втілили 
глибоко закорінені в міфопоетичниму мисленні моральні принципи та пріоритети, невід-
дільно пов’язані з ідеєю національної незалежності та особистої гідності носіїв козаць-
кого етосу. Історизм дум – швидше умовний, тоді як їх міфологічна символіка є джере-
лом інформації, котра розкриває специфіку становлення національної ментальності та 
демонструє спадкоємність моделей поведінки праукраїнців [1: 16].

Аналіз вербального підґрунтя правових феноменів національної культури визначається 
потребами осягнення закодованих мовною системою світоглядних засад та ціннісних орі-
єнтирів української спільноти. Метою статті є вивчення текстових сегментів українських 
дум, що співвідносяться з народноюридичним осмисленням понять «честь» і «гідність».

Сучасна філософсько-правова думка кваліфікує уявлення про честь і гідність як еле-
менти правового досвіду. Становлення згаданих цінностей сягає найдавніших етапів роз-
витку людської цивілізації. Представленість ідей гідності та честі у багатьох пам’ятках 
вітчизняної правової культури (Руська Правда (Коротка редакція), Статут князя Яросла-
ва про церковні суди (Просторова редакція), Статутна Двинська грамота й інші) свідчать, 
що ці феномени вже за часів Київської Русі мали статус об’єктів захисту. У зазначений 
історичний період честь підлягала кримінально-правовій охороні, проте як самостійна 
правова категорія не виокремлювалася, а сама лексема «честь» у законодавстві не вжи-
валася. Судебник Івана III 1497 року, який став основою Судебника 1550 року, Литовські 
Статути (1529, 1566, 1588 рр.), а також Соборне Уложення 1649 року містили поняття 
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«безчестя». Одними з перших нормативних актів вітчизняного законодавства, відповідно 
до яких поняття «честь» було введено в юридичну діяльність, слід вважати Конституцію 
Пилипа Орлика 1710 року та Воїнський Артикул 1715 року [16: 7–8].

Відмінність між поняттями «честь» і «гідність» полягає у тому, що уявлення про гід-
ність особи виходить з принципу рівності всіх людей та інших суб’єктів права у мораль-
ному відношенні, тоді як уявлення про честь диференційовано оцінює людей залежно 
від їх входження до певної соціальної, професійної та інших спільнот [2: 968]. Право 
на гідність і честь віднесено до особистих немайнових прав і невідчужуваних благ, що 
забезпечують соціальне буття фізичної особи [2: 968]. Сутність права на гідність і честь 
зводяться до права кожної особи на недоторканість її гідності й честі та можливості ви-
магати від усіх суб’єктів утримання від їх порушення [16: 11]. Честь і гідність реалізують 
суб’єктивне право фізичної особи на убезпечення від принизливих дій.

Феномен честі у «психологічному обличчі» українця характеризується єдністю прин-
ципів корпоративізму та індивідуалізму, де честь є внутрішнім почуттям, що формуєть-
ся у серці людини на засадах особистісної свободи та індивідуальної відповідальності, 
спрямованих на загальне благо. Феномен честі в українському соціокультурному про-
сторі співвідноситься з такими концептуальними поняттями, як «слава», «віра», «геро-
їзм», «мужність», «велич», «авторитет», кожне з яких має власний правовий ракурс через 
зв’язок з уявленнями про порядок і порушення порядку, необхідність здійснення вибору, 
активізацію механізмів розуму, волі, потреби, інтересу [5: 3].

У народних думах честь є екзистенційним феноменом правової культури, значущим 
як для окремого суб’єкта (честь як інтровертна ціннісна орієнтація), так і для тієї чи 
іншої соціокультурної цілісності (екстравертна ціннісна орієнтація: корпоративна честь, 
честь роду, сім’ї, країни тощо). Отже, народноюридична інтерпретація феномену честі 
має корпоративний (груповий) та екзистенційний виміри.

Козацька честь постає у народних думах як феномен буття, складне духовне поліструк-
турне багатовимірне утворення, котре відображає у своєрідний спосіб численні ціннісно-
значущі смисли сфери права. Честь і право пов’язані у фольклорному тексті через концеп-
туальний зв’язок: честь – ідеал – порядок – вчинок. Честь є надвіталістичним феноменом, 
бо в процесі вибору між ганебним життям і збереженням честі людина честі обирає фізичну 
смерть, що символізує духовне безсмертя. Для фольклорного персонажу діяти за честю по-
значає дотримуватися порядку: не порушувати прав батьків, не зраджувати бойовому това-
риству, не відмовлятися від своїх обов’язків. Порушення порядку у народноюридичній свідо-
мості є безчестям, адже честь передбачає повагу до власних прав і прав інших людей.

Честь пов’язана передусім з вимогою відповідної позитивної поведінки і способу дії 
для підтримання репутації особи або престижу тієї спільноти, до якої вона належить [2: 
968]. Поняття честі співвідноситься для козака з правом бути носієм віри предків: «Бодай 
же ти того не діждав, // Щоб я віру християнськую під нозі топтав! // Хоч буду до смерті 
біду та неволю приймати, // А буду в землі козацькій голову християнськую покладати» 
[15: 54]. «Бодай ти того, царю, не дождав, // Щоб я в твою віру вірував, // А християнськую 
поламав» [15: 23]. Прагнення відповідати канонам лицарської честі виражається у праві 
козака шанувати військові авторитети, визнавати заслуги членів товариства: «А сам низь-
ко укланяє // Наперед батькові кошовому, // Отаману військовому, // І всьому товариству 
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кревному й сердешному» [15: 27]. «Ісповідайтеся ви // Милосердному богу, // Чорному 
морю, // Отаману кошовому, // Хто на собі гріхи має» [15: 60]. Уявленням про честь від-
повідає право козака на повагу з боку інших представників військової корпорації: «Тоді 
козак чуру вихваляє, // Словами промовляє: // Чуро мій чуро, // Вірний мій слуго! // Коли 
ти будеш вірно пробувати, // Будуть тебе козаки поважати» [15: 30]. З поняттям честі спів-
відноситься право козака зробити все можливе для збереження життя і недоторканості 
товаришів: «Іване Богуславче, гетьмане Запорозький! // Десять літ ти в неволі пробував, 
// Ні одного козака не утеряв!» [15: 44]. Відчуття честі дає козакові право пожертвувати 
собою, щоб не зашкодити інтересам громади: «То нехай я буду // Своєю головою // Чорне 
море дарувати, // Ніж я маю // Много війська безневинно // На Чорнім морі погубляти, 
// Ніж я маю много душ, // Вір християнських, // На Чорному морі потопити» [15: 61]. 
Право козаків виявити військову доблесть є проявом честі: «От тоді-то козаки, друзі, 
молодці, добре дбали, // Од сна уставали, // Руський оченаш читали, // На лядськії табори 
наїжджали, // Ляхів, мостивих панів у пень рубали, // Кров їх лядськую у полі з жовтим 
піском мішали» [15: 115]. Право надати військову допомогу бойовому товариству також 
спирається на поняття козацької честі: «А сам Хмельницький // До Богуна під’їжджає // І 
словами промовляє: // «Не сам бог вас спасав – // Я не менше помагав!» [15: 122].

Уявлення про індивідуальну честь визначають право козака не вчинити ганебно, не 
зазнати сорому, не припуститися гріха. Якщо ж козак відчуває, що схибив, потреба повер-
нути собі втрачену честь диктує йому необхідність використати право на каяття, спокуту 
провини з метою відновлення втраченого порядку: «Се отцевська-матчина мене молитва 
карає. // Ей, коли б мене отцевська-матчина молитва // На Чорному морі не втопила, // Од 
смерті боронила, // Як буду я до отця, до матері // І роду прибувати, // То буду я отця і матір 
// Штити, шанувати, поважати, // І старшого брата // За рідного отця почитати, // І близьких 
сусід // За рідну братію // У себе вживати» [15: 61-62]. Прояви зухвалої поведінки козака 
трактуються народним епосом як безчестя, співвідносне з уявленнями про суттєве обме-
ження потенціалу винного аж до втрати ним права на життя: «Тогді-то Івасю Удовиченку 
сього не слухає, …// Міжду козацькими табурами пробігає, // Шлика не скидає, // Хреста на 
себе не благає, // Отцевої і материної молитви не споминає // І всякого козака зневажає…// 
Як став із низу літній вітер повівати, // Cтав його нещасний хміль ізнемагати, // Став він 
коневі на гриву ізлягати, // Cтав і поводи із рук упущати…// Стали його турки у хмелю по-
знавати, // Cтали по комишах засідати, // Стали його з коня збивати…» [15: 86-87].

Реалізація права козака віддати останню повагу загиблим героям є одним з виявів кор-
поративної честі: «Козацьке тіло позбирали, // До стародавнього куреня привозили, // Шап-
ками приполами землю носили, // Козацьке тіло схоронили» [15: 132]. «Гей то пішов би я 
по тернах, по байраках блукати, // Тіла козацького молодецького шукати, // Та тіло козацьке-
молодецьке в чистім полі поховати, // Звірам і птицям на поталу не оддавати» [15: 76].

Козак, як носій архетипів честі, має право здобути безсмертну славу: «Що козаки, добрі 
молодці, // На долину Кодину прибували, // Срібла-злота много набирали, // Козака по-
стреляного порубаного знаходжали, // Шаблями, наділками яму копали: // В семип’ядную 
пещаль продзвонили: // Славу козацьку учинили, // Шапками, приполами семикопну виси-
пали, // На могилі прапір устромляли, // Славу козацьку учиняли» [15: 36]. «Слава не умре, 
не поляже! // Буде слава славна // Помеж козаками, // Помеж друзями, // Помеж рицарями, 
// Помеж добрими молодцями!» [15: 59].
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Честь постає корелюючим і контролюючим чинником народноюридичної свідомос-
ті, виступає принципом організації та гармонізації соціальних взаємодій суб’єктів пра-
ва українських дум. Честь – значущий орієнтир козацтва, культурно-правова константа, 
яка комплементарно окреслює смислові контури козацького права. Феноменологічні па-
раметри індивідуальної та корпоративної честі спонукають носіїв козацького етосу до 
самоздійснення, диференціюють соціальну відповідальність, детермінуючи ліміт авто-
ритету, престижу, слави.

Поняття гідності, як і розглянуте вище поняття честі, має проекцію у сферу право-
свідомості: права людини покликані утверджувати її гідність, високі духовні й моральні 
якості, а головне – захищати від сваволі. Дослідженню проблем людської гідності присвя-
чені праці багатьох учених, які є представниками різних наук. Значний внесок у розробку 
проблематики людської гідності зробили А. Анісімов, Л. Архангельський, Г. Бандзеладзе, 
Б. Безлепкін, А. Власов, М. Гуренко-Вайцман, В. Капіцин, А. Козловський, М. Козюбра, 
А. Ковлер, Є. Лукашева, С. Максимов, В. Малахов, М. Малеїн, І. Марогулова, В. Мархо-
тін, М. Марченко, Є. Міхно, Т. Москалькова, М. Придворов, М. Проніна, П. Рабінович, 
С. Сливка, І. Солодкін, Р. Стефанчук, О. Тихомиров, С. Чернишова, В. Ященко та інші.

Розуміння людини як біосоціальної істоти з неминучістю вимагає визнання певного 
рівня її цінності, але підставою такої цінності є не наявність біологічних ознак чи мож-
ливість групового існування (що властиве й тваринам), а саме духовний елемент, який є 
специфічною, притаманною лише людині формою буття. Гідність спонукає людину упо-
рядкувати світ: сформулювати певні правила співжиття, осмислити власний правовий 
статус. Гідність у всі часи вважалася проявом природи людини, її духовного начала, а тому 
розглядалася як підґрунтя й базис природного права [4: 11]. Будучи проявом гуманітарно-
родової рівності людей, гідність пов’язується з реалізацією правосуб’єктності.

Правовий базис людської гідності визначається параметром автономії, що є ідеальною 
основою для самовдосконалення особи, раціонального вибору можливих дій, способу 
життя загалом на основі власної системи ціннісних орієнтирів [4: 12]. Природа соціальних 
реалій зумовлена тим, що всі форми суспільного життя виникають в результаті рефлексій 
автономних індивідів. Отже, саме в осмисленні людиною своєї цінності, тобто власної гід-
ності, як автономного суб’єкта суспільства, слід шукати витоки правосвідомості.

Гідність є тією визначальною ознакою, яка звеличує людину над оточуючим сві-
том й спонукає до розвитку. Людська гідність супроводжується повагою інших людей, 
а також повагою до самого себе, при цьому критерієм гідності виступає не особисте 
щастя, а прагнення ідеалу. Сукупність таких правових цінностей, як справедливість, 
формальна рівність та свобода забезпечує необхідні умови реалізації людської гідності 
та розвитку сфери правосвідомості. Справедливість виступає показником гармонійного 
поєднання протилежних суспільних інтересів, що мають реалізуватися у випадку необ-
хідності розподілу між однойменними суб’єктами обмеженої кількості певних ресурсів. 
Філософсько-правове бачення справедливості включає: рівність людської гідності кож-
ного індивіда, взаємозв’язок діяння і покарання та справедливий міжсуб’єктний обмін 
матеріальними цінностями. Таким чином, справедливість тісно переплетена з такою пра-
вовою цінністю, як формальна рівність. Наявність правосвідомості визначає також види 
й межі реалізації людиною свободи, як сутнісного прояву індивідуальної гідності.
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Поняття козацької гідності спирається на внутрішню самооцінку, осмислення схва-
лених соціумом моделей поведінки, готовність до повного використання власних пра-
вових можливостей за будь-яких умов, а також очікування поваги з боку авторитетних 
членів товариства.

Представлене у текстах народних дум визнання чеснот козака іншими особами є свід-
ченням його гідності. Уявлення про гідність співвідносяться з правом козака залишатися 
вільною людиною, а у разі втрати свободи докладати максимум зусиль для її повернення: 
«Кажу я вам, добре дбайте, // В городи християнські утікайте» [15: 47]. «Може нам, брат-
ці, бог милосердний буде помагати, // Чи не будем ми з неволі виступати?» [15: 42].

Відчуття гідності дає козакові право діяти відповідно власним бажанням, не виявля-
ти страху всупереч небезпеці: «Ой до поля Килиїмського їде козак-нетяга, // Рукою ма-
хає, // Ні о чім не дбає» [15: 19]. «Молодий козак обід обідає, // Не думає, не гадає, // Що 
на його, молодого, // Ще й на чуру малого, // Біда наступає» [15: 29]. Усвідомлення права 
на висловлення останньої волі, посмертне вшанування й повагу також тісно пов’язане з 
уявленнями про власну гідність: «То будуть козаки у чистім полі гуляти, // Будуть наші 
ігри козацькі зачувати, // Будуть вони до нас приїжджати, // Будем ми добре дбати, // От-
цеві й матері в землю християнськую поклони передавати, // Щоб нас отець і мати добре 
знали, // Вони б до нас приїжджали, // Вони б нас хорошенько поховали» [15: 32].

Поняття індивідуальної гідності співвідноситься з уявленнями про самооцінку коза-
ка, що дозволяє йому адекватно усвідомлювати особисті можливості: «Чи тебе городова 
старшина не знає? // Чи міщанська челядь не поважає?» [15: 83]. Як зазначалося, людська 
гідність є онтологічною підставою права, а отже й правових цінностей, що випливають з 
почуття гідності – свободи, справедливості, рівності. В українських народних думах уяв-
лення про право козаків на свободу тісно пов’язане з відчуттям корпоративної гідності, 
що окреслює юридичний потенціал спільноти. У думах простежується переакцентуа-
ція змісту поняття «свобода» із суб’єктивно-індивідуального на соціально-політичний: 
свобода постає як державотворчий чинник, одна з важливих умов реалізації суспільно-
політичних прав людини та її економічних можливостей [11: 16]. Знаками корпоративної 
гідності, що вказують на осмислення козаками, які потрапили у полон, права на повер-
нення свободи, є узагальнені народноюридичні ремінісценції: «Волів би я, щоб нас чет-
вертували, // Або щоб завтра по степу гуляли» [15: 50]. «Ой визволи, боже, нас всіх бід-
них невольників, // З тяжкої неволі, // З віри бусурменської» [15: 47]. «Визволь, господи, 
нас, бідних невольників, з неволі» [15: 44].

Герой українського народного епосу має право відновити справедливість, захищаючи 
власну гідність. Так, у думі «Козак нетяга Фесько Ганжа Андибер» головний персонаж 
користується правом відновити справедливість й покарати пихатих дуків-срібляників, 
які вітали його не по чину, оскільки не визнали у просто вдягненому козакові запороз-
ького гетьмана: «Тогді стали його вітати, // Медом склянкою // І горілкою чаркою, // То 
він теє од дуків-сребряників приймав, // Сам не випивав, // А все на свої шати проливав: 
// «Ей, шати мої, шати! // Пийте, гуляйте: // Не мене шанують, // А вас поважають; // Як я 
вас на собі не мав, // Ніхто мене й гетьманом не почитав» [15: 99]. Захищати гідність вій-
ськового керівника мають право його підлеглі: «Тогді-то козаки, діти, друзі, молодці, // 
Добре дбали – // Сих дуків-сребреників за лоб брали, // Із-за стола паче волів виводжали, 
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// Перед окнами покладали, // У три березини потягали» [15: 100]. Право звернутися по 
справедливий суд до отамана має джура, якого підозрюють у тому, що він хитрістю при-
власнив майно свого хазяїна: «Ей, джуро Яремо! // Да не своїми ж ти кіньми гуляєш, // І 
не свої тягеля червонії, // Од піл до коміра золотом гаптовані, // І не свою шаблю булат-
ную, // І не свою пищаль семип’ядную маєш. // А десь ти свого пана убив, або істребив, 
// Або ж ти молодого душі ізбавив» [15: 28]. Підозрюваний має право навести аргументи, 
що підтверджують його безвинність: «Ой, батьку кошовий, // Отамане військовий, // Я 
свого пана ані вбив, ні стребив, // Ані молодого душі я не збавив – // А мій пан лежить 
у лузі Базалузі // Постріляний да порубаний» [15: 28]. Право рівності, а отже непоруш-
ної корпоративної гідності, козаків засвідчується у переважній більшості аналізованих 
текстів, де проголошується слава для всіх героїв, стверджується необхідність звільнен-
ня і повернення на батьківщину усіх бранців, здобич розподіляється між усіма членами 
товариства, усі козаки вшановують пам’ять загиблих товаришів: «От тоді-то удова – не 
убогою себе мала – // Всіх козаків у двір завертала, // Бочку меду, а другу оковитої горіл-
ки викотила, – // Всіх козаків поїла, кормила, // По Івасю Вдовиченку похорон і весіллє 
зчиняла» [15: 89]. «Стали од пристані козловської поспішати // І ще до світла до города 
Січі прибувати, // В городі Січі сокровища турецькі розділяти» [15: 44]. «Дай, боже, миру 
царському, // Народу християнському, // Усім на здравіє, на многі літа мати!» [15: 63]. 
Таким чином, крізь призму етноправової енграми «гідність» у текстах дум представлено 
систему народноюридичних цінностей та ідеалів. Усвідомлення представниками коза-
цтва власної гідності є свідченням і проявом рівня їх правосвідомості.

З поняттями козацької честі й гідності пов’язуються різні можливості, зокрема, право 
члена товариства бути патріотом рідної землі, прагнути повернення на батьківщину: «Ой не 
згадуй, не згадуй, – крикнув Коваленко, – // Бо як про Україну почую, то болить серденько» 
[15: 50]. «На чайки турецькі сідали, // Від берега турецького відпливали, // Що сили мали, 
веслами веслували. // В гирло Дніпра прибували, // А щоби коло Очакова, Кизикермені не 
полапали, – // То від гирла Дніпра степами-лісами маширували, // До Запорожжя прибува-
ли» [15: 51]. Право брати трофеї і справедливо розпоряджатися ними узгоджується з кано-
нами честі й гідності переможців: «Козаки сребро і злото турецькеє од них забирали, // До 
города Січі швиденько поспішали, // В городі Січі безпечно себе мали, // Серебро і золото 
турецькеє между собою розділяли» [15: 26]. «Стали турецькі льохи розбивати, // Сребро-
злато, дорогую одежу забирати» [15: 43]. Право розправлятися з ворогами є важливим про-
явом честі й гідності воїна: «Козаки затопили усі клейноди // І всі лядські бубни» [15: 118]. 
«Ще козак не примірився, // А татарин ік лихій матері з коня покотився» [15: 22].

Дії, скеровані на захист честі й гідності, інтерпретуються козаками як заходи по збе-
реженню правомочності: «Слава богу і хвала гетьману, // Що не дав нас у неволю, ляхам 
на поталу» [15: 122]. Вороги порушують права козаків, зазіхаючи на їхнє життя, честь 
та гідність: «А то ж турки-яничари бідних двох козаків та коло могили хапали, // По-
стріляли їх і порубали, // А коней їх із здобиччю в городи Озівські назад забрали» [15: 
80]. «Татари всю дружину зарубали, // Корецького живцем взяли, // До Царьгорода його 
повели, // Назад йому руки зав’язали» [15: 23].

Мовні індексації суб’єктів, предикатів, атрибутів та артефактів, що окреслюють у 
текстах українських народних дум смислові контури понять «честь» і «гідність», дешиф-
рують онтологічну основу прав і свобод представників козацької спільноти.
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Відтворені думами елементи народної правосвідомості забезпечують трансляцію у 
правові програми майбутніх поколінь українців ідей наслідування слави, честі й гідності 
минулих генерацій, підтримання високого «рівня достойності» власною репутацією та 
моральною досконалістю. Правосуб’єктні маркери презентують систему народноюри-
дичних ідеалів, знань, норм, цінностей. Вербалізації енграм правової поведінки спира-
ються на епічну та історичну форми етносвідомості, дешифрують чинники формування 
етичного кодексу української спільноти. Перспективи дослідження пов’язуються з лінг-
вокогнітивним моделюванням смислових контурів права українських народних дум, що 
сприятиме розкриттю ролі фольклорних чинників у становленні сучасних загальнопра-
вових засад та ідей, таких, як законність, демократизм, гуманізм, соціальна справедли-
вість, національне самовизначення.
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УДК 811.162.2΄373.7
Тарасенко О.Д.

(Одеса, Україна)

ФраЗЕоЛогічна антоніміЯ ЯК іСнуЮчЕ мовнЕ ЯвиЩЕ у 
мовотворчоСті воЛодимира винничЕнКа

У статті здійснено дослідження щодо наявності фразеологічної антонімії у мові 
художніх творів В.Винниченка. Визначено типи фразеологічної антонімії та з’ясовано 
її роль в авторському тексті.

Ключові слова: фразеологізми, фразеологічна антонімія, вільний (модифікований) 
фразеологізм, фразеологічна синонімія, контраст.

В статье проведено исследование относительно наличия фразеологической антони-
мии в языке художественных произведений В.Винниченко. Определены типы фразеоло-
гической антонимии и выяснена её роль в авторском тексте.

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологическая антонимия, свободный (моди-
фицированный) фразеологизм, фразеологическая синонимия, контраст.

The article investigates the availability of the phraseological antonymy in the language of 
fiction written by V. Vinnichenko. The types of the phraseological antonymy are defined and its 
role in the authorial text is found.

Key words: phraseological units, phraseological antonymy, free (modified) phraseological, 
phraseological synonymy, contrast.

Питання лінгвістичного аналізу художнього тексту здавна привертали увагу до-
слідників. Ґрунтовними дослідженнями стали праці Л.Булаховського, М.Шанського, 
В.Виноградова, Л.Новікова та ін. Значний внесок у розвиток лінгвістичного аналізу 
художнього тексту зробили українські мовознавці: І.Білодід, В.Ващенко, Л.Ставицька, 
Л.Мацько, І.Чередниченко, С.Єрмоленко та ін.

Вивчення особливостей художньої мови має велике значення для здобуття повноцінної 
літературної освіти: допомагає у розкритті ідейно-художнього змісту твору, вияві ступеня 
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його народності. Невід’ємною складовою народної мови є фразеологізми. Фразеологізми 
– це особливий вид лексики. Саме у фразеологічних зворотах найбільшою мірою виявля-
ється національна мовна специфіка. Крім того, фразеологізми становлять найобразнішу 
частину словникового складу рідної мови і є показником духовної культури народу.

Природа фразеологічної антонімії до сьогодні залишається малодослідженою, зокре-
ма в україністиці. Знаходимо лише поодинокі праці, присвячені цій темі (Бобух Н. М. 
„Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами”, Міллер Є. М. 
„Антонімія у лексиці та фразеології”, „Природа лексичної та фразеологічної антонімії”, 
Калашник В. С. „Явище фразеологічної антонімії” (вступна стаття до „Словника фразе-
ологічних антонімів української мови”). Недостатньо досліджена фразеологічна антоні-
мія й у художній мові.

Зокрема, мова художніх творів Володимира Винниченка мало досліджена, тому й 
викликає безсумнівний інтерес.

Відсутність комплексних досліджень фразеологічної антонімії у мові творів даного 
автора зумовлює актуальність нашого дослідження. Метою статті є встановлення різно-
видів (типів) фразеологічної антонімії та визначення її ролі в арсеналі образних мовних 
засобів у творах В.Винниченка.

Мета статті зумовила розв’язання таких завдань:
1) виокремити фразеологічні антоніми з творів письменника;
2) класифікувати фразеологічні одиниці в залежності від їх структури та позиції в 

реченні (контексті);
3) довести наявність зв’язку фразеологічної антонімії з фразеологічною синонімією;
4) визначити функцію фразеологічних антонімів в авторському тексті та мовленні 

персонажів.
об’єкт дослідження – мова художніх творів В.Винниченка.
Предмет дослідження – фразеологічна антонімія.
Фразеологічна антонімія, хоч і вужча за лексичну, але не є спорадичним явищем. Зна-

чно менша поширеність фразеологічних антонімів закономірна, так як лексичний склад 
мови значно ємніший за фразеологічний. „Під фразеологічною антонімією слід розуміти 
фразеологічну опозицію, що передбачає контрастне протиставлення семантики і відзна-
чається єдністю смислової, логічної сутності, повною чи частковою нетотожністю ком-
понентного складу” [1:4].

Так, на прикладі мови творів В.Винниченка, спробуємо довести наявність фразео-
логічної антонімії, звернемо увагу на її особливу функцію в авторських текстах та на 
особливостях уживання таких фразеологічних одиниць (далі ФО). При дослідженні фра-
зеологічної антонімії проводиться семантичний та контекстуальний аналіз тексту.

Перші спроби фіксації та детального опису антонімічних опозицій, серед яких чільне 
місце зайняла фразеологічна антонімія, знаходимо у ґрунтовному науковому досліджен-
ні Є.Міллера „Природа лексичної та фразеологічної антонімії”, де стверджується: „Фра-
зеологічні антоніми, як і лексичні відображають реально існуючі речі й ідеї, процеси, що 
відбуваються та уявляються, явища дійсності та уявні й відношення протиставності між 
ними”[2:31]. При дослідженні керуємось типологією, яку розробив вищезгаданий автор: 
„Типи антонімічних опозицій”. 
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Слід зазначити, що фразеологічні звороти часто зазнають у творах певних змін 
(трансформацій) – автори переробляють їх відповідно до контексту, замінюючи один чи 
кілька компонентів усталеного фразеологічного звороту синонімічними словами, вводя-
чи до їх складу додаткові слова, перетворюючи його інколи на вільне словосполучення. 
Про таку властивість видозміни ФО зауважувала М.Пентилюк: „У публіцистичних і ху-
дожніх текстах фразеологізми іноді видозмінюються (трансформуються), що теж слу-
жить засобом експресії, створенням каламбурів, оказіоналізмів тощо” [3:189].

Отож, доводимо наявність типу „фразеологізм – фразеологізм”: 

– „Бог дав” [4:188] (походить 
від ФО „дасть Бог – уживається 
для вираження чогось бажаного” 
[5:37]);

 ↔ „не доведи господь” [4:458] 
(походить від ФО „не доведи 
господи – уживається для 
вираження чогось небажаного; 
застереження від чогось; жалю з 
приводу чого-небудь” [5:255]);

– „Бірьоть охота” [4:26] (походить 
від ФО „охота Бере – у кого-небудь 
з’являється, виникає якесь бажання, 
комусь хочеться щось здійснити” 
[5:592]);

↔ „не до душі” [4:31] (дещо 
змінений фразеологізм і означає не 
подобатись; не мати бажання);

„без охоти за роботу не берись” 
[4:26] (походить від ФО „відбивати 
охоту – переставати цікавити” 
[5:114]).

З останнього прикладу видно, що ФО може вступати в антонімічні відношення з 
ФО, у яких виявлено синонімічні відношення: про це свідчить подібність їх значень. 
На цю особливість звернув увагу Є.Міллер: „З антонімією пов’язана також тотожність 
синонімічного характеру. Ця тотожність у фразеології аналогічна зв’язку синонімії з 
антонімією у лексиці” [2:119].

„До антонімічного потенціалу мови входить ще одна група номінативних одиниць 
– вільні ( нефразеологічні ) сполучення слів, які можуть протиставлятися чи окремому 
антонімічному слову чи фразеологічній одиниці або такому ж нефразеологічному 
сполученню слів”[2:126]. До сказаного наводимо приклад: 

„чєлаєк простой” [4:27] „хоч сам я і, можна сказать, не з простих” [4:27].

Даний приклад показує, що після трансформації ФО „простий смертний – тобто 
звичайна людина” [5:833] у синтаксичній конструкції залишаються слова фразеологічно-
го походження: „простой”, „не простой”, які в сполученні з іншими лексемами утворю-
ють вільні (нефразеологічні) сполучення слів; у другій конструкції наявна частка не, що 
і відіграє роль заперечення. Так, виокремлюємо опозицію: „вільне словосполучення 
– вільне словосполучення”. Таким чином, з�ясовано, що змінені ФО на вільні слово-, з�ясовано, що змінені ФО на вільні слово-
сполучення оновлюють семантику фразеологічних зворотів без зміни структури.

синонімічні віднош
ення
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Подальші спостереження дозволяють нам виокремити ще один тип фразеологічної 
антонімії „слово – модифікований (видозмінений) фразеологізм”. Проілюструємо сказане 
прикладами: „На другий день Костеві погіршало, на третій – він уже й до пам’яті не при-
ходив” [4:228]. Лексема „погіршало” за контекстом означає погане самопочуття (гіршати – 
ставати гіршим [56:89]) і протиставляється зміненому фразеологізму „до пам’яті не прихо-
див”, який походить від ФО „не при пам’яті – з втраченою пам’яттю” [5:606]. Хоч в даному 
реченні антонімія прихована, не яскраво виражена, але все ж таки просліжується контраст, 
який використано для змалювання різкої зміни фізичного стану героя. Подібний тип опозиції 
виокремлюємо із діалогічних реплік художніх творів. Подаємо приклад:

„ – не подужаю? Я?
– та..подужаєш... Ти й руки не смітимеш піднять на його...” [4:606]. Трансфор-

мований фразеологізм „руки не смітимеш піднять” походить від фразеологізму 
„піднімати руки – не вистачає рішучості побити, покарати, убити когось” [5:765]. Та-
ким чином, з даного уривка видно, що попередня репліка, яка передає впевненість ге-
роя в своїй перемозі заперечується зміненим фразеологізмом. Зауважуємо, що значення 
фразеологізму пов’язане з конструкцією: поєднання частки + слова (та...подужаєш), 
що зумовлює посилення заперечного значення сказаному.

Цікавою виявилася ускладнена конструкція вищеописаного типу: до слова додається 
синонім, а значення зміненого фразеологізму ускладнюється словом: „Мати лає, грозить-
ся, а він хоч би слово з уст, сидить і мовчить” [4:239]. Лає, грозиться – контекстуальні 
синоніми, що протиставляються вільному фразеологізму „хоч би слово з уст”, який 
посилюється словом „мовчить”, яке по суті й розкриває первинне значення ФО. Отже, 
модифікований фразеологізм „хоч би слово з уст” походить від ФО „ні пари з уст не 
пустити – змовчати, не видавати ніяких звуків” [5:221]. Такий неординарний підбір ав-
тором лексичних одиниць надає реченню витонченості, дає змогу майстерно змалювати 
та підкреслити рису характеру героя.

Виокремлюємо тип „вільний фразеологізм – слово”. Розглянемо приклади: „Камінь, 
а не дитина” [4:240]. Лексема камінь походить із ФО „кам’яне (камінне) серце – жор-
стока, бездушна людина” [5:793]. З речення видно, що при трансформації фразеологізму 
може залишитись тільки слово, яке робить лаконічним вислів і протиставляється сло-
ву із заперечною часткою не. У реченні „Бог дав і взяв” [4:188] спостерігаємо явище 
антонімії між зміненою ФО та словом. Так, трансформований фразеологізм „Бог дав” 
походить від фразеологізму „дасть Бог – означає отримання бажаного” [5:37]; слово ж 
взяв передає зворотнє значення щодо бажаного, тому така конструкція відзначається 
яскравим антонімічним контрастом („наділяти ↔ забирати” [1:115]). 

Зауважуємо, що іноді трансформований фразеологізм поєднується за значен-
ням з лексемою (словом), яке знаходиться в попередній репліці, щоб не втратити 
протиставності з наступним словом. Прикладом може слугувати речення: „–Та не пере-
бивай! не тямиш – і мовчи!” [4:22]. Змінений фразеологізм „не тямиш” походить від 
фразеологізму „без тями (рідше без тямки, без тямку, без тяму [в голові]: нічого не 
усвідомлюючи; відчайдушно, несамовито; до самозабуття” [5:25-26]. Отож, поєднання 
лексем „не перебивай + не тямиш” означає дію мовлення, яка вказує на нерозуміння 
мовцем суті справи, тому заперечує її і вступає в антонімічні відношення з словом 
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„мовчи”. Частково іншу структуру спостерігаємо у реченні: „ ... бідному чоловікові й 
копійка багато значить” [4:45]. Після зміни фразеологізму „копійка цінá – дуже де-
шевий” [1:154], залишилось слово „копійка”, яке у сполученні з попереднім словом 
„бідному” різко протиставляється словосполученню „багато значить”. Так визначаємо 
тип: „вільний фразеологізм – словосполучення”.

Наступним кроком у дослідженні буде встановлення наявності типу: „слово (сло-
восполучення) – фразеологізм”. Розглянемо приклад: „став запанібрата – собакою 
зробишся”. ФО „собакою зробишся має значення: дуже злий” [5:839] тому й вступає 
в антонімічні відношення з словосполученням „став запанібрата”, яке за текстом 
означає: мати близькі, товариські стосунки (Панібратство – 1.надмірна невимушеність, 
фамільярність у поводженні з кимось; 2. компанія, товариство (зазвичай безцеремонне, 
фамільярне) [6:288]). Цікавим є речення, у якому до наявної опозиції „словосполучення 
– фразеологізм” введено слово, що розкриває і підкреслює саме значення фразеологізму: 
„ ...першого злодія на цілий Сонгород – злодія, якого сам батько одцурався, а добрі люди 
десятою вулицею обминають” [4:5]. Такі трактування знаходимо стосовно ФО „десятою 
вулицею обминати – уникати будь-яких контактів з кимось, остерігатись когось; боятись 
когось, чогось” [5:572]. Цей фразеологізм знаходиться у тісному зв’язку зі словом „злодія”, 
тому простежуємо різке протиставлення у відношенні до словосполучення „добрі люди”.

Аналіз художніх текстів засвідчив про наявність у мові творів явища „внутрішньої 
антонімії”, що пов’язана з буквальним значенням і вступає в опозицію з асоціаціями, 
які викликані переносним фразеологічним значенням. Хоч фразеологічні одиниці часто 
піддаються індивідуально-авторській обробці, все-таки „досить часто відношення про-
тиставлення, що закладені у підтексті, засвідчуються суб’єктивно-оцінною модальністю 
заперечного характеру” [1:7]. Так, вільний (трансформований) фразеологізм „проти 
волі” [4:7] походить від ФО „твоя воля – уживається для шанобливого вираження зго-
ди з ким-небудь” [5:145]. У зміненому фразеологізмі наявний прийменник проти, що й 
зумовлює появу внутрішньої антонімії. Із речення „торгуються без видирання очей” 
[4:20] вичленовуємо змінений фразеологізм „без видирання очей”, який утворився на 
основі ФО „видирати очі – силоміць забирати, віднімати що-небудь” [5:87]. Саме при-
йменник без заперечує первинне значення фразеологізму (тобто не забирати силоміць) і 
призводить до утворення внутрішньої опозиції. За таким аналогом утворено трансфор-
мований фразеологізм „не до душі” [4: 31], який походить від ФО „до душі – означає по-
добатись” [5: 285]. У зміненому фразеологізмі саме частка не сприяє появі внутрішньої 
опозиції. Таку ж саму роль частка не відіграє в реченні: „ – Та ти зуби не заговорюй 
– мимоволі всміхнувся Андрій” [4: 41]. Модифікований фразеологізм „зуби не загово-
рюй” походить від ФО „заговорювати зуби – відвертати увагу кого-небудь від чогось, 
переводити розмову на щось інше. Вводити в оману, дурити когось” [5: 312]. Зокрема, 
частка не, яка входить до виразу й спричиняє утворення заперечного значення: не вводи-
ти в оману, не дурити, а говорити правду. Про роль заперечної частки у структурі ФО го-
ворив Є.Міллер: „Заперечення не надає фразеологізму протиставного значення”[2: 102].

Наявністю внутрішньої антонімії можуть характеризуватись й вільні словосполу-
чення, які утворились на основі суміжності з ФО. Наводимо приклад: „ – Бачила.. пхі! 
такого добра!..” [4: 8]. З уривка стає зрозуміло, що у словосполученні „такого добра”, 
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насправді, приховується заперечення, зневажливе ставлення до когось. Лексема „добра” 
тут талановито „замаскована”, і є подібною до ФО „птах високого польоту/велика 
риба” [1: 204], а в сполученні зі словом „такого” набуває протилежного значення: тобто 
мова йде про неповажну особу, яка не має ніякого значення.

Вищенаведені приклади фразеологізмів, що зазнали авторської переробки відповідно до 
контексту, ідейного задуму, „засвідчують прагнення письменника „оживити фразеологізм”, 
а це – шляхи оновлення думки, свіжості, чарівності образного слова” [7: 242].

Доволі цікавою є конструкція, у якій змінений фразеологізм стосується лексичних 
антонімів. Цитуємо: „І з живого, і з мертвого шкуру дерли...” [4: 45]. Вільний фразеологізм 
„шкуру дерли” походить від ФО „здирати (дерти) у три шкури – обдирати кого-небудь, 
визискувати, експлуатувати” [5: 331] і у реченні виступає спільним елементом для лексич-
них антонімів, при цьому посилює контрастність та експресію вислову.

Лінгвостилістичний ефект в реченні посилюється, коли у протиставні відношення 
вступають „словосполучення – синонімічні фразеологізми”. Це видно із контексту: 
„добрі люди десятою вулицею обминають, з яким мають діло тільки його приятелі, такі 
ж як і він, злодії: Андрій Голуб, Марко Чумаченко, дочка Марка, декілька голодрабців і 
весь той люд, що не має в душі Бога й не боїться ні тучі, ні грому” [4: 5]. Словосполу-
чення „добрі люди” вступає в антонімічні зв’язки з фразеологізмами:

                                             „не має в душі Бога”;
„добрі люди”
                                               „не боїться ні тучі, ні грому”.

За словником знаходимо такі трактування цих ФО: „не мати в душі Бога – бути 
нечуйним, жорстоким, бездушним” [5:471]; „не боятися ні тучі, ні грому – діяти без-
совісно, безсоромно або жорстоко” [5:147]. Схожість значень ФО дають підстави ствер-
джувати, що їх можна визначити як синонімічні фразеологізми. Вище проаналізований 
матеріал подаємо у вигляді схеми:

Дослідження показали, що особливе місце займають фразеологічні синоніми у кон-
текстах, де домінуючим є діалогічне мовлення. Проаналізуємо типовий приклад:

„ ... чи ходила б? га?
– Ну, то вже дулю з’їв би! – гордо блиснула очима Мотря. – То вже чорта пухло-

го!” [4: 9]. Визначені ФО мають значення: „дулю з’їв би – нічого не одержати, не діс-
тати” [5: 336]; „чорта пухлого – уживається для вираження категоричного заперечення 
чого-небудь; не буде так; не вийде так” [5: 955]. Попередні питальні репліки із контексту 
передбачають позитивну відповідь, але ж відповідь, в яку включено синонімічні фразео-
логізми, передає незгоду, заперечення (тобто: не ходила б).
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Вище розглянуті приклади дають право стверджувати, що використання автором 
у мові художніх творів саме таких варіацій опозиційних конструкцій посилює експре-
сію вислову і тим самим наближує його до внутрішнього протиставлення. Проведе-
ний аналіз дав змогу повніше дослідити лексичні особливості художньої мови творів 
В.Винниченка. 

Підбиваючи підсумки, сформулюємо такі головні висновки:
– фразеологічна антонімія займає особливе місце в арсеналі образних мовних засобів 

письменника;
– індивідуально-авторська обробка (трансформація) фразеологічних одиниць сприяє 

більшій мовленнєвій експресії;
– серед фразеологічної антонімії визначили типи: „фразеологізм – фразеологізм”, 

„вільне сполучення слів – вільне сполучення слів” , „ слово – модифікований (видозмі-
нений) фразеологізм”, „видозмінений фразеологізм – слово”, „вільний фразеологізм – 
словосполучення”, „слово (словосполучення) – фразеологізм”;

– „внутрішня антонімія” – існуюче мовне явище у мовотворчості В.Винниченка;
– особливого значення фразеологічні одиниці набувають у структурі речення (контексту): 

створюють опозиційні відношення між компонентами речення (складовими контексту);
– фразеологічна антонімія тісно пов’язана із фразеологічною синонімією.
Дані висновки дають право безсумнівно стверджувати, що творчість Володимира Ви-

нниченка визначається оригінальністю та самобутністю авторського стилю. Письменник 
проявив себе як неперевершений знавець рідної мови та життя народу. Використання ж 
фразеологічної антонімії різних типів у мові творів „говорить” про високий ступінь май-
стерності письменника. Незаперечним є той факт, що так автор збагатив фразеологічний 
фонд української мови.

Робота над дослідженням даної теми продовжується.

ЛітЕратура

1. Словник фразеологічних антонімів української мови [ уклад. Калашник В. С., 
Колоїз Ж. В.] .– 3-є вид. [допов.]. – К.: Довіра, 2006. – 349 с.

2. Міллер Є. М. Природа лексичної та фразеологічної антонімії. – Саратов: вид-во 
Сарат. ун-ту, 1990. – 221 с.

3. Пентилюк М. І. Культура і стилістика: Навч.посіб. – Пробний підручник для гімназій 
гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.

4. Винниченко В. К. Твори: [у 2 т.] / В. К. Винниченко. – К.: Дніпро. – Т.1. – 2000. – 584 с.
5. Фразеологічний словник української мови: [ у 2 т. ] [ уклад. В. М. Білоноженко, В. О. 

Винник, І. С. Гнатюк та ін.]. – К.: Наукова думка, 1999. – 984 с.
6. Тлумачний словник сучасної української мови: близько 50 000 сл. [уклад. І. 

М.Забіяка]. – К.: Арій, 2007. – 512 с.
7. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Навч. посіб. – 2-ге вид. [перероб. і допов.]. 

– К.: Знання, 2008. – 423 с.
8. Міллер Є. М. Антонімія номінативних одиниць в сучасній німецькій мові: Навч. 

посібн. – Куйбишев, 1985. – 89 с. 



141

9. Бобух Н. М. Антоніми та фразеологізми з семантично протилежними компонентами 
// Мовознавство – 1992. – №4. – С. 62-67.

10. Плетнєва О. Л. Структурно-семантичні моделі фразеології говірок центральної 
Слобожанщини (на матеріалі фразеосемантичного поля „Зовнішній вигляд людини”) 
// Вісник Харківського національного університету ім.В. Н.Каразіна. – Вип. 41 – 
Харків, 2004. – С.94-101.

11. Присяжнюк О. М. Лексико-семантична динаміка фразеологізмів у культурологічному 
контексті постмодернізму // Лінгвістичні дослідження. Збірник наукових праць 
Харківського національного педагогічного університету ім.Г. С.Сковороди. – Вип. 
29 – Харків, 2010. – С.35-38.

12. Глуховцева І. Я. Фразеологічні неологізми в українській мові // Культура народів 
Причорномор’я – 2009. – №168 – С. 161-164.

13. Дудик П. С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Академія, 
2005. – 368 с.

14. Бондар О. І., Карпенко Н. О. та ін. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. 
Орфоепія. Графіка. Лексикологія. Лексикографія. / Навч.посіб. – К.: Академія, 
2006. – 368 с.

УДК 81.133.1:82 – 312.6
Молокова О.Ф.
(Київ, Україна)

ЗагаЛЬноКуЛЬтурнЕ оСмиСЛЕннЯ КонЦЕПту Пам’ЯтЬ
(на матеріалі романів П. модіано)

У статті представлена спроба охарактеризувати загальнокультурне осмислення 
концепту пам’ять, наголошуючи на розумінні феномену пам’ять у лінгвістиці, психології 
та інших науках, його історичному ракурсі.

Ключові слова: пам’ять, концепт, метафора.
В статье представлена попытка охарактеризовать общекультурное осмысление 

концепта память, акцентируя внимание на понятии феномена пам'ять в лингвистике, 
психологии и других науках, его историческом ракурсе.

Ключевые слова: память, концепт, метафора.
The article presents an attempt to characterize the concept of memory general cultural com-

prehension, by pointing out the undersatanding of memory phenomena, in linguistics, psychol-
ogy and other sciences and its historical foreshortened.
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Ce qui touche le coeur
se grave dans la mémoire

(Voltaire)

Пам’ять – це те, без чого не може існувати ні людина, ні суспільство взагалі. Вона 
лежить в основі життя, культури і є фундаментом історії. Як зауважив П. Рікер, «під 
історією – пам’ять та забуття. Під пам’яттю та забуттям – життя» [1].

Феномен пам’яті віддавна привертає увагу науковців різних галузей знань – психологів, 
антропологів, філософів, культурологів, філологів і стає об’єктом вивчення. Значний вклад у 
розуміння цього поняття внесла міфологія, запропонувавши західній культурі два джерела і 
дві персоніфікації пам’яті та забуття – Мнемозину і Лету, а також образ Тіресія. Філософія, 
починаючи із античності (Платон та Аристотель), формулює базові поняття пам’яті, 
спогадів, забуття, які залишаються актуальними і в наш час. В другій половині ХІХ століття 
починаються експериментальні дослідження пам’яті в психології, активно продовжуються із 
розвитком когнітивної психології. Друга половина ХХ століття характеризується підвищеним 
інтересом до цього поняття, оскільки об’єктом наукових досліджень стає людина в усіх її 
вимірах – біологічному, соціальному, психологічному тощо. Науковці виділяють два аспекти 
проблем, пов’язаних із вивченням пам’яті: пам’ять як явище психіки людини, та вияв пам’яті 
у мові ті символічних кодах культури. У вивченні цього феномену когнітивна наука, яка має 
міждисциплінарний характер, може досягти значних результатів, об’єднуючи в одній теорії 
пам’яті її біологічні основи та функціональні характеристики. 

У психології пам’ять розуміють як когнітивний процес, який складається із 
запам’ятовування, збереження, відновлення та забування набутого досвіду. У найпростішій 
формі пам’ять реалізується як впізнавання предметів, сприйнятих раніше, а у складнішій 
– це відтворення предметів в уяві [2]. Сучасна психологічна наука, розвиваючи ідеї А. Берг-[2]. Сучасна психологічна наука, розвиваючи ідеї А. Берг-
сона, М. Хайдеггера, Н. Бернштейна, Л. С. Виготського, розглядає пам’ять як особливу 
функцію, яка забезпечує орієнтир в часі, а також формує образ світу. 

Увагу лінгвістів до вивчення цього феномену привертає велика кількість інтерпретацій 
та метафоричних утворень на рівні словосполучень. Пам'ять прагматично важлива в житті 
людини, оскільки впливає на її картину світу і на домінанту у світобаченні. Можна свідомо 
викликати в пам’яті позитивні або негативні образи, події. Вона структурує наше минуле, 
яке представлене певним набором епізодів. 

Попри значну кількість наукових робіт на цю тему, досліджень присвячених вивченню 
мовної концептуалізації пам’яті, поки що не багато. Однак зауважимо, що предметом є 
мовні, переважно лексичні й синтаксичні, одиниці, які відбивають зміст концепту пам'ять. 
Так, на матеріалі російської мови В. Туровський аналізує «лінгвістичну поведінку» 
основних дієслів («забыть, вспомнить, помнить»), які належать до функціонування 
пам’яті, та їх здатність утворювати різні типи синтаксичних конструкцій [3]. Російська 
дослідниця О. Кубрякова предметом своєї статті обрала концептуальний аналіз слова 
пам’ять та його зв'язок з такими концептами, як свідОмість, запас, здатність [4]. М. Дми-
тровська розглядає питання філософії пам'яті, аналізуючи зв'язок пам’яті з мисленням і 
досліджуючи відображення цього зв’язку мовними засобами [5]. Ця проблема приверну-
ла також увагу Ю. С. Трофімової, О. В. Шаталової, Ю. М. Рогачової, Н. Г. Брагіної та ін.
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актуальність дослідження зумовлюється відсутністю комплексного аналізу концепту 
пам’ять в художньому просторі французького сучасного письменника П. Модіано. мета цієї 
статті – розглянути загальнокультурне осмислення цього концепту в лінгвістиці, психології 
та ін. науках. Досягнення мети передбачає вирішення конкретних завдань: проаналізувати 
феномен пам’ять, зосередити увагу його концептуалізації та визначити особливості тексто-
вого концепту на прикладах ілюстрованого матеріалу. Предмет дослідження становлять 
лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості феномена пам’ять.

В поетиці романів П. Модіано пам’ять невіддільна від історії, пізнання, проблемами 
ідентичності. Звернення до минулого – це, насамперед, пошук власного «я». Як зауважує 
автор, він пише, щоб розкрити таємниці батьків, щоб знайти розгадку їхнього життя. Для 
цього використовуються реальні імена, номери телефонів, вулиць із надією, що знайдеться 
хтось, хто допоможе відновити недостатні деталі [6]. Так відбувається народження романів, 
в яких здійснюється спроба не стільки відновити минуле у всіх його дрібницях, а показати 
своє уявлення про минуле – створити уявну, міфічну історію життя своєї сім’ї. Творчий за-
дум П. Модіано полягає не в тому, щоб точно описати своє життя (це не автобіографічний 
роман) чи конкретний історичний період, а в тому, щоб передати «дух» цього життя, часу: 
«жодної історичної правди, лише атмосфера, мрія, фантазм. […] Історична реальність 
постійно змішується із уявою. Історія не переказується, не відновлюється, а вигадується» 
[7: 15] (тут і далі переклад наш. – О. М.). Саме тому, автор почувається вільніше в жанрі 
псевдоавтобіографії, використовуючи елементи вигадки (« fiction ») [6]. 

Для розуміння пам’яті у романах П. Модіано, важливою є концепція А. Бергсона, 
згідно якої, людина, втративши пам’ять, і відповідно досвід минулого, не може адекватно 
сприймати і жити в теперішньому, оскільки вона, з’єднуючи минуле із теперішнім, здій-
снює синтез особистості і невіддільна від свідомості та інтуїції [8: 564]. Співзвучні ідеї 
М. Хайдегера, в яких минуле тотально співіснує із теперішнім і дає поштовх в майбутнє: 
“Минуле – це не те, що залишилося позаду, чого вже більше не має, а те, що постійно при-
сутнє і визначає собою як теперішнє так і майбутнє” [9: 337]. Сам автор порівнює пам’ять, 
спогади із пластами шпалер на стіні, які час накладає один на другий yпродовж життя: Je 
me souviens de tout. Je décolle les affiches placardées par couches successives depuis cinquante 
ans pour retrouver les lambeaux des plus anciennes (Modiano, LF, 214).

В художньому просторі П. Модіано спостерігаємо зіткнення двох протилежних потоків – 
амнезії (забути тоді) і спогадів (пригадати зараз): із одного боку, його персонажі відмовляються 
від свого минулого (або втрачають пам’ять, або свідомо забувають, викреслюють із пам’яті 
і починають нове життя), а з іншого – повертаються в минуле, щоб віднайти там себе та 
інших: je suis sur une piste de mon passé (Modiano, RBO, 14); je me demande ce que je serais 
devenu, voilà dix ans, quand j’avais brusquement été frappé d’amnésie (ibid., 15). 

Організація пам’яті в романах П. Модіано характеризується динамічною нелінійною 
системою, проте фрагменти, спогади завжди направлені на висвітлення долі персонажів. 
Пам’ять оповідача існує в єдності різних рівнів пам’яті – пам’ять інших персонажів, 
речей (знакова) та міста, а також емоційній пам’яті і становить «єдину пам’ять» [10: 
146]. Емоційна пам’ять, на думку Ж.-П. Сартра, «представляється як незмінна частина 
особистості, організована форма людської екзистенції і нерозривна від феномена пам’яті, 
сприйняття та ін.» [11: 142]. 
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Пригадування інших персонажів формує образ оповідача. Ця ідея співзвучна із 
трактуванням подвійного особистісного образу М. Бахтіна, згідно із яким, уявлення про 
себе формується одночасно і з своєї та інших точок зору та із твердженням Ж. Лакана про 
те, що Я – це розуміння мене іншими (виділено нами. – О. М.) [12: 16]. Гі Ролан (« Rues 
des boutiques obscures ») намагається пригадати хто він за допомогою спогадів інших 
людей: ... Je (Paul Sonachitzé) suis ravi d’avoir pu vous... vous «localiser»... Vous apparteniez 
à la bande de Stioppa... Je vous félicite... (Modiano, RBO, 25); Son visage (d’André Wildmer) 
devint très pale. Il me fixait bouche bée, les yeux exorbités. Il s’approcha lentement de moi, en 
fronçant les sourcils. [...] – Pedro…(ibid., 156).

Для того, щоб пригадати минуле, оповідачу недостатньо лише спогадів інших, йому 
необхідний зовнішній імпульс (забуті речі, старі фотографії, інформація із записників, за-
пахи тощо), який витягне із підсвідомого досвід минулого. Ця пам’ять речей дозволяє ін-
терпретувати світ як текст, поле значень. [13: 61]. Втрата свого Я, “центрального образу, 
відносно якого рухаються інші образи” [8: 414], призводить до того, що світ умовностей 
стає первинним і постає у вигляді знакової форми, інформаційного поля: Je me souviens de 
la tache claire que faisait ce costume dans l’escalier et des coups sourds et réguliers de la canne 
à pommeau sur les marches. […] Je revois avec précision la rampe de cuivre, le mur beige, les 
doubles portes de bois foncé des appartements (Modiano, RBO, 158).

Звернення до довідників, архівів, фотоальбомів – особливість художнього стилю П. 
Модіано. Його підхід до дійсності як індивідуально-авторської особистості і принципи, за 
якими персонажі відновлюються своє минуле – ідентичні. Свінг Трубадур (« La ronde de 
nuit ») колекціонує старі журнали, довідники; Віктор Хмара (« Villa Triste ») зберігає старі 
листи й афіші; оповідач із « Dora Bruder » піднімає старі архіви в пошуках необхідних 
документів, щоб відродити минуле Дори. Хаотична система пам’яті в поетиці П. Модіано 
схожа на лабіринт із великою кількістю можливих ходів. 

Пам’ять міста зберігає дух історії, інформацію про минулі епохи. Персонажі П. 
Модіано намагаються віднайти квартали, вулиці, будинки, які зникли, але залишилися як 
спогади: Cette place calme me rappelait vraiment quelque chose. Mon grand-père Howard de 
Luz venait me chercher au train de Paris ou bien était-ce le contraire ? (Modiano, RBO, 82)

Опис міста в різні періоди, його деталізація, нагромадження назв вулиць надає 
можливість побачити в цьому образі втілення хаосмоса – порядку, який не доступний 
людському розумінню та існує поза межами часу і простору. Окремій особистості не 
зрозуміти логіку міста, яка зберігає пам’ять поколінь. Персонаж може лише інтерпретувати 
сліди, які він знайшов в цьому великому лабіринті. А сам лабіринт міста виступає у 
функції метафори свідомості – як вічний рух до істини: J’étais comme le sourcier qui guette 
la moindre oscillation de son pendule. Je 

me postais au début de chaque rue, espérant que les arbres, les immeubles, me causeraient 
un coup au cœur (Modiano, RBO, 166).

Пам’ять є одним із ключових концептів гуманітарних дисциплін. В основі 
концептуалізації пам’яті лежить онтологічна метафора, в якій пам’ять постає як автономна 
сутність. Як тільки ми ототожнюємо частини нашого досвіду із об’єктами чи речами, 
з’являється можливість «посилатися на них, відносити їх до певних категорій, групувати, 
визначати їх кількість – розмірковувати про них» [14: 48]. У функції автономної сутності 
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пам’ять відокремлюється від людини, персоніфікується: la mémoire dit, poursuit, montre. У 
романі « Chien de printemps», вона порівнюється із фотоапаратом поляроїд: Il faut croire 
que parfois notre mémoire connaît un processus analogue à celui des photos Polaroid.[…] 
Son souvenir était resté en hibernation et voilà qu’il resurgit au début de ce printemps de 1992 
(Modiano, CP, 17). 

Метонімічна характеристика пам’яті може визначатися каналом сприйняття: mémoi-
re embruméе, souvenir clair, triste mémoire. Це сприяє усвідомленню пам’яті як чогось 
важливого, небуденного. Узагалі ж, як зауважила М.Скаб, «означення до назви концепту 
є важливим концептоформувальним та концептовиражальним засобом» [15: 128].

У нашій розвідці ми досліджуємо текстовий концепт пам’ять. Ключовою лексемою 
обраного концепту є іменник mémoire. Ця лексема етимологічно пов’язана із латинським 
словом memoria і була відома ще у старофранцузькій мові, в ХІ столітті. Вона визначається 
як: 1) здатність запам’ятовувати, зберігати та відтворювати у свідомості минулі враження 
(garder en mémoire); 2) запас вражень, що зберігаються в свідомості і можуть бути відтво-
рені (se graver dans la mémoire); 4) згадка про кого-, що-небудь (en souvenir, en mémoire de 
qn., qch.); 4) здатність розумно, тверезо мислити, міркувати, свідомість (chercher dans la 
mémoire, perdre la mémoire, effacer la mémoire). Як бачимо, полісемічність лексеми відби-
ває сутність пам’яті як ментального явища та культурного конструкта. На основі обрано-
го ілюстративного матеріалу, ми висуваємо гіпотезу, що для прози П. Модіано ці дефіні-
ції виступають домінантними. Таким чином, ми виокремлюємо 4 концептуальних зони: 
пам’ять – здатність запам’ятовувати, пам’ять – запас вражень, пам’ять – згадка, пам’ять 
– свідомість, які формують єдиний концепт пам’ять. На основі лексико-семантичного 
аналізу ілюстрованого матеріалу, виділяємо ядерну лексему пам’ять, та периферійні – 
подорож, життя, спогад, фотографія, світло, минуле.

Концептуалізація пам’яті здійснюється також за допомогою структурних метафор, 
“коли один концепт метафорично структурований в термінах іншого” [14: 35]. Власне, 
звернення до цього стилістичного прийому, як засобу пояснення механізмів пам’яті зна-
ходимо в художньому дискурсі ще із часів античності. У мовній тканині художньої прози 
П. Модіано текстовий концепт пам’ять найвиразніше представляється концептуальними 
метафорами, в яких пам’ять зображається як вмістилище, кОнтейнер: Mais pourquoi Scouffi, 
ce gros homme au visage de bouledogue, flotte-t-il dans ma mémoire embrumée plutôt qu’un 
autre? Peut-être à cause du costume blanc (Modiano, RBO, 158) (виділено нами. – О. М.). 
Інколи ця схема позиціонує оповідача як активну особу, яка використовує за власним 
бажанням те, що знаходиться у цьому вмістилищі: chercher, fouiller dans la mémoire. 

В метафорі пам’ять – місце (відкритий простір) концептуалізується уявлення про 
внутрішню структуру пам’яті, яка буває часто нелінійною, звивистою: les labyrinthes de 
la mémoire, l’impasse de la mémoire.

Розглянутий мовний матеріал дозволяє дійти висновку, що тема пам’яті, пошук 
ідентичності у П. Модіано є основою його художнього світу. Автор створює модель, 
яка синтезує пам’ять інших персонажів, речей, міста та емоціональну пам’ять і є співз-
вучною із сучасними психологічними концепціями. Подальші розвідки у цьому на-
прямку мають бути скеровані на дослідження розгортання текстового концепту пам’ять 
в романах П. Модіано.
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ЛЕКСиКо – СЕмантична груПа «водна СтиХіЯ» ЯК один 
іЗ ЗаСоБів рЕПрЕЗЕнтаЦіЇ КонЦЕПтоСФЕри «нЕЖива Природа» 

в уКраЇнСЬКій ПроЗі другоЇ ПоЛовини ХХ Ст. 
 

У статті розглядається лексико-семантична  група «водна стихія» як репрезен-
тант концепту «вода», одного зі складників концептосфери «нежива природа» , на 
матеріалі прозових творів українських письменників другої половини ХХ ст. Основна 
увага приділяється образно-асоціативним концептуальним ознакам, актуалізуються 
етнокультурні особливості концепту. 

Ключові слова: концепт, концептосфера, слово, лексико-семантична група, асоціа-
тивна пара.  

В статье рассматривается лексико-семантическая группа «Водная стихия» как ре-
презентант концепта «вода », одного из компонентов концептосферы «неживая приро-
да», на материале прозаических произведений украинских писателей второй половины 
ХХ в. Основное внимание обращено на образно-ассоциативные концептуальные призна-
ки, актуализируются этнокультурные особенности концепта. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, слово, лексико-семантическая группа, 
ассоциативная пара.  

The article deals with analysis of the lexical-semantic group “Water” as a representative of 
the concept “water”, a part of the concept sphere “inorganic nature”, in the works of Ukrai-
nian writers of  the middle of the twentieth century. It focuses on the figurative-associative 
sphere of the concept and its ethnic-cultural peculiarities. 

Key words: concept, concept sphere, word, lexical-semantic group, association. 
 
Поняття концепт активно увійшло в науковий обіг у кінці минулого століття. Сьогод-

ні воно є об’єктом дослідження вчених різних сфер: мовознавства, літературознавства, 
культурології, психології, філософії та ін. Вивченню цього явища присвячено роботи С. 
Аскольдова, О. Бабушкіна, 

М. Болдирєва, А. Вежбицької, В. Жайворонка, В. Карасика, В. Колесова, В. Кононен-
ка О. Кубрякової, Л. Лисиченко, М. Толстого, В. Маслової, Ю. Степанова та ін. У мовоз-
навстві чітко виокремилися два основних підходи до розуміння концепту: лінгвокульту-
рологічний і лінгвокогнітивний, – які не виключають один одного: лінгвокогнітивний 
концепт спрямований від індивідуальної свідомості до культури, а лінгвокультурологіч-
ний концепт – від культури до індивідуальної свідомості. 

актуальність нашої роботи зумовлюється посиленням інтересу сучасної мовознав-
чої науки до антропоцентричних проблем, серед яких значне місце посідає концепт, а 
також відсутність спільної думки щодо тлумачення цього явища. 

метою дослідження є аналіз семантичних можливостей слів лексико-семантичної 
групи «Водна стихія», що в художньому тексті є репрезентантами концепту «вода» – 
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одного з важливих складників концептосфери «нежива природа». Матеріалом для до-
слідження послужили прозові твори Михайла Стельмаха, Олеся Гончара та Григорія 
Тютюнника, які є представниками української прози другої половини ХХ ст. 

Проаналізувавши різноманітні дефініції поняття «концепт», можна зробити висно-
вок, що їх поєднує одне: у них завжди підкреслюється актуальна для сучасної лінгвіс-
тики ідея комплексного вивчення мови, свідомості та культури, концепт відносять до 
сфери ідеального, ментального. Ми розуміємо концепт як сукупність усіх сприймань, 
асоціацій, емоцій людини щодо певного об’єкта, реалізовану в слові, а концептуальний 
аналіз – як дослідження концепту, опис його змістової структури. На нашу думку, його 
методика має являти собою синтез різноманітних прийомів і методів, необхідних для 
репрезентації змісту концепту, тобто комплексний аналіз. 

Майже в усіх міфологіях світу зафіксовано шану до води (космологія Гесіода, давні 
індійські вірування, біблійні мотиви). На думку 

Х. Керлота, вода – це «всесвітній збіг потенційних можливостей…, який передує всім 
формам та всьому творенню» [1 : 116]. Згідно з народною космогонією, вода була першою 
стихією світу. Одна з колядок розповідає: Що ж нам було з світа початку? Не було нічого, – 
одна водонька. І. Огієнко, підкреслює, що вода здавна була «обожувана, як сонцева сестра», 
як плодюча й родюча стихія (бажали : Дай, боже, з роси й з води [2 : 40 ; 43]). Давні пам’ятки 
переконують, що в слов'ян було поширене водопоклонство, воді навіть приносили жертви. 
Про шанування й одухотворення води нашими предками свідчить багато свят, обрядів та 
звичаїв, пов’язаних з цим природним явищем, які досі є актуальними в Україні. 

Сакральне розуміння води відбито і в художніх творах другої половини ХХ ст., про 
що свідчить аналіз відповідного концепту. Проте слід зазначити, що його мовні репре-
зентанти тут помітно розширили своє значення, набули нових конотацій відповідно до 
нових історичних умов. 

Концепт «вода» в художніх текстах вербалізується лексико-семантичною групою 
«Водна стихія», до якої входять різноманітні номінації природних об’єктів, пов’язаних із 
водою. У складі ЛСГ «Водна стихія» можна виділити декілька основних груп слів: 1) на-
зви водоймищ, які розподіляються на власні назви й загальні назви ( річка, озеро, ставок, 
море, лиман, криниця, болото, джерело, родник, протока, затока, рівчак, океан, сага, 
заводь); 2) назви атрибутів водоймищ ( хвиля, вир, берег, брід, гребля, плесо, заплески, 
шторм, прибій, коса); 3) назви міфологічних істот – божків води ( водяник, вернивод, ру-
салка, болотяний). Ключовим репрезентантом концепту «вода» в аналізованих художніх 
текстах є слово вода, яке нараховує в М. Стельмаха 120 слововживань, в О. Гончара – 82, 
у Г. Тютюнника – 13. Після ключової номінації найбільшу кількість становить група 
слів, які є власними назвами водоймищ – переважно українських річок, озер та морів. М. 
Стельмах у своїх творах оспівує Дніпро(використовується і його давня назва Славута), 
Дунай, Буг, Тетерев . Улюбленими річками Г. Тютюнника є Буг, Сула, значну увагу пись-
менник приділяє також місцевій річці Ташань, з опису якої й починається його роман 
«Вир». Найширше ж коло назв водоймищ представлене в творчому доробку О. Гончара: 
Буг, Дунай, Дніпро, Славутич, Псьол, Дністер, Сула, Ворскла, Рось, Хорол, Бузулук, Азов-
ське море, Чорне море, озеро Сиваш. Кожен автор акцентує свою увагу на тих номінаціях 
водних об’єктів, що притаманні території України, яку він представляє або добре знає. 
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Назви божків природи, які властиві творчості всіх досліджуваних письменників, до-
зволяють говорити про водну стихію як нішу міфологічних світів, різноманітних духів 
та божеств. У М. Стельмаха список назв міфологічних істот, які населяють водоймища, 
є найбільш репрезентативним: русалка, водяник, вернивод, болотяний, чорт( Не скажу, 
чи так воно було, не знаю, чи водиться Плачинда з болотяними, але чув од людей, що 
якоїсь ночі таки пішов Терентій до старої греблі, де всяка нечисть до півночі водиться 
[3 ( 1 : 76 )] ). Слова на позначення духів води, які здавна в слов'янській демонології були 
уособленням грізної, небезпечної сили водної стихії, в українській прозі другої полови-
ни ХХ ст. виконують дві функції: по-перше, експлікують відповідні анімістичні образи, 
надаючи художньому світу казковості й неповторності ( Недалеко від гатки Максим при-
тирається до берега, бо ж хіба він не знає, що на глибині оселився Вернивод – най-
страшніший водяник. Йому нічого не варт затягнути човна у нурт 

[3 (1 : 446)]; Часом Оксані здавалося, що то водяник, сердитий дідуган з палаючими, 
як жар, очима, тяжко хекає, вибираючись з баговиння, щоб оглянути своє болотяне 
царство [4 : 233]); по-друге, уособлюють певні риси характеру, зовнішності й поведінки 
художніх персонажів ( …Вона [Орися] знову вискакувала в одній сорочці, прямо з посте-
лі, розпиналася в дверях з розпущеними косами, як ташанська русалка [4 : 232]). 

Аналіз значень слова вода як ключового репрезентанта відповідного концепту дає 
можливість виділити в художніх текстах найважливіші концептуальні ознаки . Ілюстра-
ції до словникового тлумачення слова вода 

[5 (1 : 716–717)] знаходимо у творах усіх трьох письменників: «прозора безбарвна ріди-
на, яка в чистому вигляді являє собою найпростішу хімічну сполуку водню з киснем» [5 : 
141]: ³н воду п’є, немов барвінок, синю… [3 ( 7 : 84 )] ; В очереті справді натрапляють вони 
на таке багатство, якому й ціни не складеш у степу : криниця чистої джерельної води! 
[6 (5 : 182 )] ; ³д клуні стежка круто падає в яр з холодною джерельною водою [4 : 24 ] ; 
«водна маса джерел, озер, річок, морів, океанів; водна поверхня озер, річок, морів» [5 : 141 
]: Бачила сизі води трьох ставків… [3 (2 : 530)]; Ніби цілу ніч ранкова зоря барвить ці тихі 
води [6 (7 : 166)]; …Стікала на землю місячна повінь… і котилася ген далі, аж до Ташані, 
росянистими рукавами, слалася по тихій воді іскристими спалахами [4 : 103]; «мінеральні 
джерела, а також курорт із такими джерелами» : Нерви, усе нерви. Водою і жінками їх 
треба лікувати [3 (2 : 60)]. 

Як стверджує Л. Виноградова, «саме діапазон значень, що приписують воді (від її 
природних властивостей до створених магічними діями рис), визначає особливий статус, 
який вона має серед інших символічних знаків» [7 : 57]. Аналіз асоціативно-образних 
характеристик концепту «вода» показав, що в художній картині світу М. Стельмаха й 

О. Гончара водна стихія асоціюється перш за все з людиною, причому зустрічають-
ся порівняння як води з людиною, так і людини з водою за різними ознаками. Так, у 
реченні: Під місяцем зітхає вода, зітхає, мов людина [3 (5 : 283)] (Ст.) – слово вода в 
поєднанні з дієсловом зітхає втілює фізіологічну антропоморфну ознаку концептосфери 
«нежива природа». 

В іншому ж прикладі: Тепер і люди, неначе джерельна вода, живуть у глибинах 
землі [3 (4 : 47 ) ] (Ст.) порівняння, до складу якого входить слово вода, передає важкі 
соціальні умови життя людей в умовах війни. 
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У творчому доробку Г. Тютюнника слово вода позбавлене будь-якого символізму. 
Здебільшого це просто номінація природних реалій, притаманних території України, яка 
стає компонентом чудових пейзажних замальовок. 

На противагу вогню, що в міфологічних уявленнях є уособленням чоловічого начала, 
вода в художніх текстах традиційно співвідноситься з жіночою силою. Як зазначає М. 
Костомаров, приводом бачити у воді жіночу істоту для людини став «страждальний стан 
води в природі» [ 8 : 155 ] . Деякі українські фольклористи та етнографи фіксують ви-
користання за певних обрядових умов на позначення води власних жіночих імен Уляна, 
Олена, Йордана, а також словесних характеристик мила, Богова сестричка тощо [ 9 : 390 
] . І хоча такі характеристики води в художньому мовленні досліджуваних письменників 
не зафіксовані, все ж наш аналіз концепту «вода» доводить споконвічний зв'язок водної 
стихії з жіночим началом. Так, вербалізуючи асоціацію води з дівчиною, М. Стельмах на 
перший план виносить семантичні ознаки «чистота», «краса», із жінкою – «чуткість», 
а О. Гончар – «материнство», наприклад: Дівчина повинна бути чиста, як у весняній 
воді скупана, щоб ніякої тіні не лягло між мною і нею… [3 (2 : 443)] (таке саме значення 
простежується і в народних піснях, порівняймо: « вода чиста – дівка мила, вода нечис-
та – дівка невірна, вода каламутна – дівка баламутна» [ 10 : 107 ] ); Ось там вода, так 
вода: біля неї усі дівчата синьоокими народжуються [3 (4 : 56)] (а в народі про гарну, 
здорову дівчину кажуть, що вона «як з води вийшла»); Та й жінка у мене чутка, наче 
тиха вода [ 3 (4 : 74) ] ; Мати-водиця – всьому цариця… [6 (2 : 29)]. 

Із жіночою символікою води пов’язують її причетність до сфери кохання, достатньо 
пригадати український пісенний паралелізм дівчина – вода / криниця : Галю ж моя, Галю, 
дай води напиться…; Глибока криниця, глибоко копана, Там стоїть Катруся, як намальо-
вана; Ой у полі три криниченьки, Любив козак три дівчиноньки… [11 : 52–53]. У різних 
культурах богині кохання (аркадська Іштар, давньогрецька Афродіта та ін.) обов’язково 
мають якесь відношення до води (наприклад, своїм народженням), що пояснює також зна-
чне розповсюдження еротичної метафорики водної стихії. Асоціативна паралель вода – 
кохання в прозі М. Стельмаха експлікується не лише словом вода, а й цілою низкою інших 
пов’язаних із водою назв, наприклад, берег, кладка : Як не зійшлись береги з берегами, 
так не зійшлась і його доля з долею учительки. А під кладкою так само, як і колись, за-
кохано воркує вода і так само плачуть над нею надламані гілки [ 3 (4 : 337) ] . У цьому 
мікротексті слово берег реалізує традиційну символіку «ворога щасливого кохання», слово 
кладка, яке у фольклорі означає «щасливе місце для пізнавання молодих» і виступає сим-
волом з'єднання (пор.: Стою на кладці, а мила на гадці. – Нар. тв. [ 2 : 46 ] ), у нас набуває 
зовсім протилежного значення, символізуючи розлуку. При цьому дисгармонію людських 
стосунків увиразнює гармонія, яка панує в природі ( закохано воркує вода). 

Варто зазначити, що в художній прозі за допомогою різних порівняльних і метафо-
ричних конструкцій експлікуються основні грані символу «вода», характерні для укра-
їнської народної творчості, перш за все –  «очищення», наприклад, вода – сльоза : По 
кременистих схилах токують і срібляться в’юнкі струмки, і вода в них – як сльоза [3 (3 
: 278)]. У романі 

М. Стельмаха «Велика рідня» побажальна конструкція, до складу якої входить слово 
вода, актуалізує одне із значень народної символіки води – «здоров'я»: Щоб завжди були 
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красні і дужі, як вода. Умивайтесь, синочки, – любовно подивилась на партизанів і зі-
тхнула [ 3 (3 : 576) ] ( пор. з народними приказками : Будь багатий, як земля, а здоровий, 
як вода!; А твоя врода – то чиста вода). 

Символічне значення концепту «вода» «цілюща сила» 
М. Стельмах передає словосполученням непочата вода , тоді як О. Гончар з цією 

метою використовує семантично близьке словосполучення зоряна вода . Адже, за народ-
ними віруваннями, така вода справді має цілющі властивості: Іноді він усім на диво купу-
вав запаршивілі, замордовані «хабети», водив їх на сиві од роси ранкові і вечірні трави, 
натирав якимись брунатними наварами зілля, непочатою водою, і коні ставали зміями 
[3 (1 : 88)]; …Коли корова «присушує», дає мало молока, то набирають води в дійницю, 
ставлять ясної ночі під зорями, хай простоїть так цілу ніч, а тоді корову напувай тією 
зоряною водою… [6 (7 : 32)]. 

Традиційне співвіднесення води з іншою рідиною – молоком, кров ' ю (казали, що 
вода – то кров землі [ 13 : 80 ] ) М. Стельмах реалізує через порівняльну конструкцію : 
Пополежав я тоді в крові, наче у весняній воді 

[ 3 (4 : 104) ] , а також через народну приказку, яка стала символічною назвою одного 
з романів письменника –   « Кров людська – не водиця» (а в самому тексті твору зна-
ходимо її другу частину : Людська кров – не водиця – проливати не годиться [ 3 (2 : 56 
] ). Увесь художній твір переконує в тому, що слова кров і вода виражають не тотожні 
поняття, хоча вони й мають спільну сему «рідина». Словосполучення кров людська (ло-
гічний наголос завдяки позиції слів у складі словосполучення в скороченому варіанті 
приказки падає на слово людська, у повному варіанті – на слово кров, підкреслюючи 
таким чином важливість обох компонентів) набуває символічного значення «життя лю-
дини, його цінність». Зіставляючи кров із водою, яку знаходимо всюди – « на хмарці й 
на травичці, в озері й криниці», – М. Стельмах утілює ідею гуманізму: То сліпий Андрійко 
благав зрячих бути людьми, не проливати людську кров, бо вона ж не безрідна водиця, 
що тримається на хмарці й на травичці, в озері й криниці, а кров тільки тримається 
землі [3 (2 : 207)]. Доречно з цього приводу пригадати слова М. Новикової про те, що в 
українських замовляннях «невпинна плинність води протиставлена зупиненому плинові 
крові» ( «…кров не вода, рікою не біжить») [ 14 : 54 ] . 

Водний простір здавна був уособленням небезпеки або метафорою смерті. Напевно, 
саме під впливом архетипних образів, пов’язаних із водою, у творах М. Стельмаха виникає 
негативно забарвлена асоціація темна, потемніла вода – горе, сум. Негативна конотація 
значною мірою зумовлена переносним значенням прикметника потемнілий – той, що «став 
похмурим, невеселим» [5 (7 : 401], оскільки природний стан води в художньому тексті ціл-
ком гармонує з пригніченим внутрішнім станом людини : За горем дороги не бачила, повер-
таючись додому. Попереду сумно грають потемнілі води в дильованій дильом криничці… [3 
(7 : 357)]. Проте слід зауважити, що словосполучення темна вода в художніх текстах може 
виражати й пряме значення, без будь-яких конотативних смислів, коли характеризує світлові 
особливості водної поверхні якого-небудь водоймища, тобто виконує зображувальну (а не 
виражальну) функцію, наприклад: Білі водяні лілеї гойдались на темній воді [6 (2 : 335)]. 
Отже, мовні засоби вербалізації концепту «вода» в художніх творах можуть набувати супер-
ечливих конотацій залежно від їх функціонального навантаження в тексті. 
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Стосовно оцінного значення концепту «вода», підтримуємо думку М. Новикової: 
води характеризуються амбівалентно, «з ухилом у позитивний бік»; то як грізні пу-
чини, то як найчистіша стихія [14 : 256]. Оскільки 

М. Стельмах і Г. Тютюнник є представниками степової зони України, для них 
вода природно не являла такої небезпеки, яка притаманна, наприклад, гірським ра-
йонам, тому в їх художніх творах не зафіксоване концептуальне значення «руйнівна 
сила». Проте теза М. Новикової про руйнівні можливості води знаходить підтвер-
дження в прозі О. Гончара, оскільки досить часто автор звертається до пейзажів 
гірських регіонів України, наприклад: Ні, це була інша вода, темна, нічна, гуду-
ча вода гір, підступна, рвуча стихія, що, з клекотом несучись, змітає все: ломле 
мости, перекидає автобуси, котить цистерни, зупиняє експреси, змиває житла, з 
гуркотом жене в своїх вировищах дрюччя, худобу, крики людські жене серед бивнів 
пливучого бурелому… Вода, що вирвалась з каменю берегів, вода Чорногори, вона 
руйнівна [6 (4 : 538)]. Привертає увагу велика сконцентрованість негативно коното-
ваних прикметникових означень і дієслів, які в наведеному уривкові сполучаються 
зі словом вода й створюють «оживлений», місцями навіть «олюднений» образ: тем-
на, підступна, рвуча, ломле, перекидає, котить, зупиняє, змиває, з гуркотом жене, 
вирвалась, руйнівна. Негативна оцінка водної стихії, що є особливо виразною в ро-
мані О. Гончара «Циклон», вербалізується цілим рядом інших епітетів та відповідно 
конотованих предикатів, як-от: вируюча, буйна, заливає, валить… із ніг, крутить 
чорториями, агресивна, перелякала, опекла крижаністю, віджахувала, (крижаним 
холодом) ріже, топить, руйнує, скаженіла, доламувала, вивертала бетон, бушую-
чи серед руїн, стріляючи бризками. Структуру концепту доповнює індивідуально-
авторське символічне значення «вода – страшна», яке вичленовується на основі 
порівняння водної стихії з вогнем: Стихія води, страшніша вона за вогонь, перед 
наступом її все живе дичавіє, страчує розум… [6 (4 : 552)]. 

Незважаючи на можливу загрозу для всього живого, яку таїть у собі водна сти-
хія, у творах О. Гончара вода – це також велика цінність 

[6 (2 : 29)], сила, багатство, життя [6 (6 : 120 ) ], надія [ 6 (2 : 163)], темне дзер-
кало [ 6 (3 : 552 )] , а відсутність води – для людини кара [ 6 (2 : 31 ) ]. 

Таким чином, описуючи водну стихію, автори відображають пов’язані з нею 
конкретні відчуття й уявлення, конотації, зумовлені народною символікою води, а 
також додаткові асоціативні ознаки, що виникають у кожному новому контексті. Се-
мантичні межі слів, що входять до ЛСГ «Водна стихія», у художніх текстах, з одного 
боку, обґрунтовані міфологічними віруваннями етносу в походження землі, сонця й 
усього живого з води, з іншого – своєрідністю світобачення кожного письменника. 
Слово вода входить до складу багатьох українських народних прислів’їв та при-
казок, побажань, замовлянь, прокльонів, до яких звертаються у своїх творах проза-
їки. Часто сам художній твір звучить як народна пісня чи казка, чому сприяє і його 
синтаксична оформленість. 

Подальше дослідження проблеми є визначальним для вивчення інших лексико-
семантичних груп, що в художніх текстах вербалізують концептосферу «нежива 
природа». 
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SCRABBLE PHENOMENON IN INTERCULTURAL COMMUNICATION

В роботі йде мова про роль інтелектуальної настільної гри Scrabble, яка успішно ви-
користовується автором в процесі викладання англійської мови, що сприяє поліпшенню 
якості як професійної підготовки, так і розвитку міжкультурної комунікативної ком-
петенції випускників Томського політехнічного університету.

Ключові слова: феномен Scrabble, Scrabble клуб, інноваційна освітня технологія, 
частина світової культури.

В данной работе рассматривается роль успешно практикуемой автором интеллек-
туальной настольной игры Scrabble в процессе преподавания английского языка, что 
способствует улучшению качества как профессиональной подготовки, так и развитию 
межкультурной коммуникативной компетенции выпускников Томского политехническо-
го Университета.

Ключевые слова: феномен Scrabble, Scrabble клуб, инновационная образовательная 
технология, часть мировой культуры.

This paper deals with successful experience of Board Game Scrabble practice while the process 
of teaching English as a Foreign Language (EFL), cross-cultural communicative competence de-
velopment within the system of higher technical education at Tomsk Polytechnic University (TPU).

Key words: Scrabble, Alfred Mosher Butts, part of world culture, innovative education 
technology, Scrabble Club.

This paper deals with successful experience of Board Game Scrabble practice while the 
process of teaching English as a Foreign Language (EFL), cross-cultural communicative com-
petence development within the system of higher technical education at Tomsk Polytechnic 
University (TPU). 

In spite of crucial importance, the efficient methods in effective engineering training for 
intercultural communication required for future graduates has not been thoroughly researched. 
Therefore Board Game Scrabble has become the reason for research and practice.

The goal of Board Game Scrabble usage is to involve students in active producing and ana-
lyzing the language; focusing on grammatical categories; thinking skills improvement, social 
and personal cross-cultural communication in EFL learning process. All these activities are 
based on Educational policies and initiatives of the European Union and on modern require-
ments and recommendations adopted by “The Common European Framework of Reference for 
Languages Learning, Teaching, Assessment”[1].

Being recognized as the Word Game, Scrabble promotes students motivation to learn Eng-
lish as a foreign language and invests in socio-professional intercultural specialists’ develop-

міЖКуЛЬтурна КомуніКаЦіЯ
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ment. Board Game Scrabble is successfully implemented in the process of educational environ-
ment in TPU which is the only university in Tomsk keeping the status of the National Research 
University of Resource-Effective Technologies at a level.

In order to be required as professional engineers in a globalized multicultural world, graduates 
of polytechnic universities need to acquire cross cultural and communicative Foreign Language 
(EFL) competences. This allows graduates to participate in various contacts within the areas of busi-
ness cooperation, science, technology, engineering, education, entertainment, tourism and so on.

Nowadays, it is an incontestable fact that English became an international language. Most 
of specialists recognized it as the passport for better professional career, better pay, advanced 
knowledge and cultural awareness because most of resource books are written in English. Fur-
thermore, English is the dominant language for communication with the entire world. 

To prepare high technology engineers, Tomsk Polytechnic University (TPU) defines up-
to-date innovations in the field of the content of engineering education, chooses technologies 
of educational activities, improves international cooperation with help of Intensive EFL pro-
grams. Moreover, eight educational programs of specialist training have been worked out and 
implemented in English. The programs are based on Educational policies and initiatives of the 
European Union and its political and educational context allows the University alumni to have 
profound knowledge of English [2]. 

Realizing the mentioned objectives concerning EFL training, the Chair of European Lan-
guages of TPU tends to implement those contemporary and practically significant skills, name-
ly, providing English language praxis closely related to future professional activities which, 
undoubtedly, assists professional cross cultural communicative competences forming during 
the process of getting higher engineering education. 

At a pragmatic level, syllabus developers and TPU language teachers are now faced with the 
methodological question of how to integrate “cross-cultural training” into language learning,

The helpful strategy to encourage language and intercultural acquisition may use language 
games as an effective approach. Teachers should also consider the advantages of games: the 
ability to capture students’ attention; lower students’ stress; and give students the chance for 
real communication. Therefore, it may be challenging for teachers to add some games in class 
and out-of-class activities in order to develop students’ target language proficiency and pro-
vide motivation. “Board games provide an interesting entry into various aspects of culture: the 
amount of leisure time available to play them (and therefore, usually, the class structure and 
wealth of a society); the competing social values of cooperation and competition; beliefs about 
skill and luck (or fate), and so on”[3].

This research is focused on linguistic and cultural phenomenon of Board Game Scrabble 
popularity around the world. In addition, Scrabble can be an example of American culture and 
society development.

Invented during the Great Depression in the 1930s, by an out-of-work architect Alfred 
Mosher Butts, Scrabble’s story is a classic example of American innovation and perseverance. 

The invented game, which Butts first called Lexiko, applied elements of anagrams and cross-
words to a board game format. But the inventor had to wait a lot of years till his game became 
a phenomenon. The game’s public popularity began to heat up when Butts joined forces with 
businessman James Brunot. Together they refined the design and rules of the game in 1948. Most 
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importantly, they settled on a new name: Scrabble. This word, which means “to grope frantically,” 
became a part of the international lexicon when Scrabble achieved great success. 

The newly-renamed Scrabble was first manufactured in an old Connecticut schoolhouse. 
The game’s inventors got their first success in the early 1950’s when the president of Macy’s 
Department Store (the world’s largest store in New York since 1924) discovered the delights 
of Scrabble while on vacation and began selling them through Macy’s in 1952. By the next 
year, Scrabble had become an American craze, thanks partly to a nationally-seen newspaper 
article about the game. 

The form, materials, construction, function (“Scrabble’s merger of education and fun 
is an example of how Americans have fused work and fun, an attempt to make work more 
agreeable”[4]) illustrate peculiarities of American culture and attitude to life. “The other very 
American feature incorporated in Scrabble is a sense of rugged individualism… Like the Amer-
ican perspective on life, there is a notion that the person with the most talent will be the winner. 
Luck helps, but ultimately talent and ability can overcome any obstacle. This principle applies 
to life and bad tiles. Talent and ability can overcome any obstacle because Scrabble requires 
innovation, another characteristic Americans pride themselves on”[4].

Scrabble became an iconic game in American culture. The National Scrabble Association 
(NSA) was founded in 1978. As the official organization of North America’s Scrabble Game 
players it finds new ways the Scrabble culture can help in education.

Scrabble set can be found in one of every three American homes. “Even President Obama, 
himself a Scrabble player, sent the competitors a letter of support. ‘My family and I know from 
experience that Scrabble requires creativity, finesse, and, most importantly, a love of learning 
and language. I know that passion is within each of you, and I hope it inspires all of your life’s 
endeavors,’ the president wrote” [5].

The School Scrabble Program was developed in 1991. It has earned praise from educators. 
They use Scrabble as a teaching device to improve vocabulary, spelling, dictionary skills, tradi-
tional and non-traditional math, creativity, critical thinking and cooperative learning among its 
benefits. Currently, over a million students play in more than 20,000 schools nationwide, and 
players have been competing in local, state and regional championships since the mid-1990s.

The program provides teachers with innovative ways of using the Scrabble game. Studies 
have shown that the School Scrabble Program not only improves these essential skills but fos-
ters learning curiosity and builds students’ confidence. 

The Association of British Scrabble Players (ABSP) was formed in 1987. The ABSP con-
trols a rating system containing the names of over 2,000 people who have played in Scrabble 
tournaments around the country. In fact, over 300 Scrabble clubs are registered in the UK 
alone. On the NSA and ABSP websites there are numerous resources for playing Scrabble [6].

When Scrabble celebrated its 60th birthday in 2008, The Daily Telegraph has published a 
list of 60 facts which speak for themselves: “Over 150 million games have been sold in 121 
countries around the world. Scrabble is currently produced in 29 different languages. 53 per 
cent of all homes in Great Britain have a Scrabble set. There are around 4,000 Scrabble clubs 
around the world. Scrabble is used all over the world as a method of teaching English. Celebrity 
Scrabble players include: Keanu Reeves, Madonna, Jonathan Ross, the Queen, Sharon Stone 
and Charles Saatchi” [7].
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Obviously, Scrabble became a part of world culture and innovative education technology. 
No doubt, Scrabble should be the vital component of cultural knowledge and future engineers 
awareness.

Scrabble continues to attract millions of players with a long successful history. Scrabble is 
an elitist game. Eventually, the penetration rate is already high in France, Australia, and Spain 
and in lots of other countries. 

Introducing game Scrabble into TPU teaching environment turned out to be just what stu-
dents’ need. The Board Game Scrabble boosts a half dozen language skills, as well as social 
cross cultural and personal skills. 

It is necessary to emphasize that grammatical correctness in learning English is an impor-
tant part of mastering natural, simple, and straightforward communication. 

Playing Scrabble brings good spelling for even the weakest speller. English vocabulary 
plays a crucial part in learning English. ”Learning a foreign language basically a matter of 
learning the vocabulary of that language” [8]. Moreover, the cultural elements are largely ac-
cumulated during the development of the English vocabulary. 

Learning the English vocabulary can be difficult because there are always exceptions to 
the rules and the language is punctuated with many abbreviations and colloquialisms. Playing 
Board Game Scrabble helps students to build their vocabulary and develops strategies in learn-
ing it in comfortable environment. Scrabble makes words valuable for points, at first, and then 
also for their meanings. Once students see words as valuable, they find out it is fun to “collect” 
them. Besides dictionary skills enlarge as students learn to rely on the dictionary as the final 
judge of their words, as well as an exciting source of new words. 

Thinking skills develop in the exciting team atmosphere of Scrabble play, fostering unique 
opportunities for creative and critical thinking without fear of judgment or poor grades. Imagining, 
planning, evaluating options and decision-making are some of the skills essential to team success. 

Social and personal skills extend naturally as students experience principles of team play 
and friendly competition. Self-esteem grows in the Scrabble game atmosphere, where the defini-
tion of successful participation can range from pulling tiles from the bag to challenging another 
player’s word. Even when a team loses, members have the satisfaction of working together.

Cross-cultural skills of communication may be improved with help of Scrabble Internet 
version witch may be used as a tool in interaction with people from over the world or face-to-
face playing Scrabble with peers from different countries within university environment.

Scrabble practice at Tomsk Polytechnic University illustrates that students who often 
played Scrabble became more sociable and friendly. Undoubtedly, board game is a great com-
munication tool to help students stay in touch.

Scrabble is widely used by teachers in EFL classrooms but there is little research on what 
students and educators think about the game. 

The author investigated how playing Scrabble actually benefits students and teachers. All 
students agreed that the words were important. Nevertheless, not all players questioned unfa-
miliar words. Creating words was only one way the students could improve their vocabulary. 
They also learned from their opponents’ words and discussed the meanings of words with their 
fellow players. 89% of educators recognized the “Scrabble” experience new, interesting, and 
useful. 91% of them answered that their knowledge of Board Game Scrabble as a Teaching 
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Method has changed after the first game. 95% EFL teachers decided to tell others about advan-
tages of Scrabble. 96% of teachers were happily ready to use this experience in their practice.

The facts exemplified above should be considered in the design and implementation Board 
Game Scrabble into EFL University courses.

And one more way of Board Game Scrabble usage at Universities is Scrabble Club as an af-
ter-classes activity. This gives students the chance to add an extra curricular to their schedule.

Organized as a new students and teachers’ society in 2009 [9], at the same time as Cam-
bridge University Scrabble Club was established [10], TPU Scrabble Club became very popu-
lar especially among students of Applied Physics and Engineering Faculty and The Faculty of 
Computer Science and Engineering and teachers. TPU Scrabble Club events provide motiva-
tion for students in enlarging their EFL knowledge, give experience from friendly and multi-
national environment and build life-long friendships among TPU students who came to study 
at the University from 30 countries and share their interest in Scrabble. Scrabble Club also 
supports the members perspective opportunities for inter-national tournaments; information on 
rules, formats etc; discussion of issues affecting international communication. 

In this article the author offers a well-integrated Scrabble-based approach which was used 
and found effective in improving EFL teaching at TPU.

The author is convinced that the use of Board Game Scrabble could contribute significantly 
to the success of learning program and forming professional communicative competence and 
cultural norms so important in engineering education. What is more, the author hopes that this 
paper will provide an impetus and a resource for increased awareness and discussion of the 
problems and opportunities of teaching EFL.

Certainly, good teaching is not easy. Thus, English language teachers do not have all an-
swers how to do the best. There remains plenty of scope for teaching improvement. Neverthe-
less, Board Game Scrabble can be used to develop students’ language learning and also provide 
the students opportunity to practice intercultural communication. Consequently, Scrabble can 
be successfully applied in teaching and learning all European languages.
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ХараКтЕриСтиКа нЕвЕрБаЛЬноЇ КомуніКаЦіЇ ЯК ваЖЛивоЇ 
СКЛадовоЇ міЖКуЛЬтурного СПіЛКуваннЯ

Дану наукову статтю присвячено комплексному дослідженню невербальної кому-
нікації як невід’ємної складової спілкування людей, визначенню міжкультурних особли-
востей засобів невербального спілкування, передумов їх формування, ролі, значення та 
функцій, які виконує «мова жестів».

Виходячи з поставленого завдання, у статті детально описано різні види засобів 
невербальної комунікації, їх вплив на зміст вербального повідомлення, та причини, що 
зумовлюють дослідження невербального спілкування представників інших народів.

Ключові слова: невербальна та вербальна комунікація, міжкультурне спілкування, 
жести, контекст, невербальні сигнали.

Данная статья посвящена комплексному исследованию невербальной коммуникации 
как неотъемлемой составляющей общения людей, определению их межкультурных осо-
бенностей, средств невербального общения, условий их формирования, роли, значению и 
функциям, которые выполняет «язык жестов».

Ключевые слова: невербальная и вербальная коммуникация, межкультурное обще-
ние, жесты, контекст, невербальные сигналы.

This article is dedicated to the complex investigation of non-verbal communication as in-
tegral component of people’s interaction, determination of intercultural peculiarities of means 
of non-verbal communication, the reasons of its formation, the role, importance and functions, 
which the body language performs.

The actuality of this topic is that the knowledge of the principal methods of non-verrbal 
communication helps to set up the connection with the interlocutor quicker and more effec-
tively, to make him interested in order to get the desired result, and also to escape from conflicts 
and misunderstandings. That’s why the great attention is paid for the culture of intercourse and 
non-verbal communication, as its prominent component, in the period of globalization and 
cooperation with international organizations.

© Безсонова Є.О., 2010
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According to the formulated task the different means of non-verbal communication, the 
way they affect the content of verbal message, reasons that cause the research of non-verbal 
communication of other peoples are thoroughly described.

Key words: verbal and non-verbal communication, intercultural intercourse, gestures, 
content, non-verbal signals. 

Спілкування як особливого роду діяльність – це творча гра інтелектуальних та емоцій-
них якостей співбесідників, це взаємне навчання партнерів, досягнення ними нових знань 
під час обговорення предмета розмови, це, нарешті, досягнення встановлених кожною 
стороною мети переговорів (обмін думками, враженнями). “Спілкування – це зв’язок між 
людьми, який призводить до виникнення психологічного контакту, що проявляється в об-
міні інформацією, взаємовпливі, взаємопереживанні та взаєморозумінні” [9: 201].

Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних рівнях. Відомо, 
що спілкування не вичерпується усними або письмовими повідомленнями. До живого 
мовного спілкування включено множину обставин, які супроводжують як ціле вислов-
лювання, так і його фрагменти, причому всі немовні фактори відіграють допоміжну роль 
у спілкуванні. “Постать людини в роботі і в спілкуванні, її поза, обличчя, міміка є важ-
ливими каналами спілкування у ході взаємодії. Це так зване невербальне спілкування 
(від англ. non-verbal – без використання слів, несловесний), яке має індикативне і ре-non-verbal – без використання слів, несловесний), яке має індикативне і ре-on-verbal – без використання слів, несловесний), яке має індикативне і ре--verbal – без використання слів, несловесний), яке має індикативне і ре-verbal – без використання слів, несловесний), яке має індикативне і ре- – без використання слів, несловесний), яке має індикативне і ре-
гулятивне значення” [2: 48]. Воно говорить про інтенсивність переживань людини, її 
стан у процесі спілкування чи праці. Особливістю невербальної мови є те, що вона 
проявляється під дією імпульсів нашої підсвідомості, які неможливо “підробити”, тоб-
то їй можна довіряти більше, ніж вербальному способу спілкування. Обмін поглядами, 
вираз обличчя, наприклад, посмішка і вираження несхвалення, підняті від здивування 
брови, живий чи зупинений погляд, погляд з виразом схвалення чи несхвалення – усе 
це приклади невербальної комунікації. Використання пальця, щоб вказати на предмет, 
прикривання рота рукою, дотик, млява поза також є способами невербальної передачі 
значення (змісту). “Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 
80% комунікацій здійснюється за рахунок невербальних засобів вираження і лише 20-
40% інформації передається за допомогою вербальних” [7].

Дослідники психології спілкування Т. В. Вашека та І. С. Гічан наводять таку класи-
фікацію способів невербальних повідомлень:

Виразні рухи тіла («експресивна поведінка»: міміка, жести, пози);1. 
Звукове оформлення мовлення (його висота, швидкість, голосність, ритмічність);2. 
Певним чином організоване мікросередовище, що оточує людину;3. 
Використання матеріальних предметів, що мають символічне значення (букет до дня 4. 
народження) [2: 50-51].
За кожним жестом, рухом чи типом одягу мають бути закріплені відповідні значення, 

щоб оточення їх правильно інтерпретувало. Тому невербальну комунікацію іноді ото-
тожнюють з мовленням і називають «мовою тіла». “Так само як і слова, пози та жести 
мають закріплені в певній культурі значення. Але часто один і той самий жест може бути 
сприйнятий неоднозначно” [5]. Саме тому досліджувати невербальну комунікацію необ-
хідно як цілісну систему її складових елементів. 
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Елементи системи засобів невербальної комунікації:
Рухи частин тіла (“мова тіла”): жести, міміка, вираз обличчя, посмішки, дотик, пози;1. 
Мова (інтонації, діапазон голосу, прискорення або уповільнення мови);2. 
Простір (просторові форми організації спілкування: наближеність до співрозмовника, 3. 
розстановка меблів, розміри й розташування);
Час (завчасний прихід, точний початок комунікації, запізнення);4. 
Рух очей, погляди (частота, тривалість, уникнення погляду).5. 
Невербальне спілкування здійснюється за допомогою різних сенсорних систем: зору, 

слуху, тактильних відчуттів, нюху. З огляду на полісенсорність невербальної комунікації 
розрізняють такі її види:

Акустична 1. (паузи, кашель, сміх, плач; темп, тембр, голосність);
Оптична – 2. кінесика (виразні рухи; фізіономіка: будова обличчя та черепа, статура);
Тактильно-кінестезична 3. (потискання руки, поцілунки, поплескування);
Ольфакторна 4. (запахи);
Проксеміка – 5. простір і час організації комунікативного процесу.
Ефективність, результативність міжкультурної взаємодії нерідко знижується у зв’язку 

із суттєвими відмінностями в розумінні представниками різних народів елементів невер-
бальної комунікації. Часом люди, що розмовляють однією мовою, але належать до різних 
культур, по-своєму тлумачать вияви почуттів, намірів і мотивів партнерів по спілкуван-
ню. Невербальна комунікація, хоч і належить до норм поведінки в конкретній культурі, 
може суттєво впливати на спілкування. “Невербальна поведінка представників різних 
етносів, навіть якщо вони користуються однією мовою, ускладнює їх спілкування обме-
женнями, які накладає кожна культура на жестикуляцію, оскільки вона співвідноситься 
не з дійсними явищами, а з певним абстрактним змістом свідомості” [6: 253]. Доволі 
часто однакові значення мають у різних мовних спільнотах неоднакове втілення (напри-
клад, з метою передачі цифри «один» українець підніме вказівний палець, в той час як 
угорець – великий, а іранець – середній). Проте, “до комунікативного дисонансу можуть 
призвести перш за все полісемічні жести, значення яких обумовлено національними осо-
бливостями та культурними традиціями певного етносу” [7: 71]. Наприклад, більшість 
європейських народів передають згоду, хитаючи голову згори донизу. Кивки ж головою 
в Болгарії мають антонімічне значення до звичних нам «так/ні». Говорячи про себе, 
європеєць вказує рукою на груди, а японець – на ніс.

“Знакове, у тому числі етикетне, використання індивідами просторових зон, що оточу-
ють їх фізичне тіло, теж регулюється певними нормами, неоднаковими в різних культурах, 
оскільки їх розміри залежать від густини населення людей у місці проживання” [3: 92].

Більшість невербальних дій підлягають не тільки культурним, а й соціальним фак-
торам. Адже лише за зовнішнім виглядом ми найчастіше можемо зробити висновки 
щодо соціального статусу людини. “Манера поведінки, зокрема спосіб спілкування 
з людьми, емоційне забарвлення мовлення та наявність різних рухів тіла при цьо-
му, може допомогти у визначенні професії, посади, рівня освіти та виховання лю-
дей, що беруть участь в акті комунікації” [5]. Люди, в яких вербальна мова менш 
різноманітна, ускладнена синтаксичними, порівняльними конструкціями, застосо-
вують значно більшу кількість невербальних засобів комунікації. Крім того, навіть 
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соціальний стан людини також може мати значення при описі відстані, на якій людина 
тримається стосовно інших людей. 

Невербальна комунікація допомагає нам отримати додаткову інформацію про спів-
розмовника як про особистість, ставлення учасників комунікативного акту одне до одно-
го та ставлення учасників до самої ситуації, що дає можливість регулювати взаємодію.

Під час взаємодії з вербальною невербальній комунікації властиві такі функції:
Доповнення – це означає, що невербальні повідомлення роблять мовлення виразнішим, 1. 
уточнюють та розкривають його зміст, а у деяких випадках – підсилюють значимість 
сказаного.
Заперечення – невербальне повідомлення суперечить вербальному. Через те, що невербальна 2. 
поведінка спонтанна, менше контролюється свідомістю, ніж мовлення, вона може 
суперечити сказаному.
Заміщення – використання невербальних знаків замість мовлення.3. 
Регулювання – використання невербальних знаків для координації взаємодії між 4. 
людьми.
Невербальні явища, що беруть участь у спілкуванні, виступаючи біологічно і куль-

турно детермінованими, нерозривно пов’язані із загальною моделлю людської пове-
дінки. У такому розумінні невербальні засоби є сукупністю типових дій (рухів різних 
частин тіла), закріплених національно-культурними традиціями в певному мовному 
колективі, використовуваних у різноманітних соціально-комунікативних ситуаціях. Не-
зважаючи на розвиток міжнародних, політичних, економічних та культурних зв’язків, 
несловесні символи зберігають етнічні особливості і, так само, як і вербальна мовна 
система, мають обов’язковий характер і передаються від покоління до покоління як час-
тина загальної матеріальної і духовної культури. Нормативність, як характерна ознака 
невербального комплексу та його національна обумовленість, зумовлює конкретність і 
сувору пристосованість та стереотипізацію невербальних засобів спілкування до чітко 
визначеного характеру конкретного комунікативного акту.

Люди різняться за здатністю розуміти та контролювати комунікативність – свою та інших 
людей, здатність експресії та імпресії. Часто несвідомим може бути той чи інший жест або рух, 
значення якого суб'єкт не розуміє; “іноді людина реагує невербально (наприклад, червоніє) й 
не в змозі блокувати виникнення такої реакції, хоча й усвідомлює її наявність тощо” [4].

На думку фахівців, мова тіла більшістю не усвідомлюється, і тому співрозмовникам важ-
че прикидатись і фальшивити, ніж у словесному мовленні. Більшість дослідників поділяють 
думку, що «вербальний канал використовується для передачі інформації, тоді, як невербаль-
ний канал вживається для вираження ставлення партнерів один до одного» [8].

Невербальні засоби можуть викликати довіру співрозмовника, заохотити його до 
спілкування, до відкритості, або навпаки. Американський автор Алан Піз радить виділяти 
кожного дня по 15 хвилин на освоєння невербальних засобів спілкування, завдяки чому 
в людини не буде проблем із тим, як сидіти під час розмови, куди подіти руки, який 
вибрати вираз обличчя [10: 26]. Водночас, з’являється вивчати цю мову за допомогою 
поведінки своїх комунікативних партнерів.

За Л. Е. Орбан-Лембрик правильне трактування невербальної комунікації передбачає 
врахування таких чинників:
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Конгруентність (відповідність) слів та невербальних сигналів. Якщо слова і жести •	
не конгруентні, люди більше довіряють невербальній комунікації, ніж вербальній;
Контекст, у якому функціонують невербальні сигнали. Йдеться про те, що один •	
жест може мати різне тлумачення за різних ситуацій, обставин;
Сукупність невербальних сигналів. Оскільки жести, як і слова, можуть мати •	
кілька значень, висновок слід робити, спираючись не на один невербальний 
сигнал, а на їх сукупність;
Індивідуальні, психофізіологічні властивості людини (стан здоров’я та його •	
вплив на використання невербальних сигналів);
Соціальний статус людини в суспільстві, а також її соціальні ролі. Роль може бути •	
справжньою або удаваною, обраною для маскування;
Національні та регіональні особливості невербальної комунікації;•	
Власний стан і досвід. Застосовувати їх слід обережно, трактуючи невербальні •	
сигнали співрозмовника [9: 205].

Знання особливостей невербальної комунікації у культурі співрозмовника дасть змогу за-
побігти можливим незручним ситуаціям. “Такі типові жести, як “усе гаразд”, піднятий дого-
ри великий палець і V-подібний жест пальцями у національних культурах інтерпретують по-
різному. Жест “усе гаразд”, чи кільце з пальців рук, добре відомі в усіх англомовних країнах, 
в Європі й Азії. Але якщо у Франції він означає “нуль” чи “нічого”, в Японії – “гроші”, то в 
деяких країнах Середземноморського басейну ним позначають гомосексуальність. Піднятий 
догори великий палець в Америці і Австралії використовують при “голосуванні” на дорозі, 
як символ “усе в порядку”, а коли великий палець швидко викидають угору, це є образливим 
жестом. V-подібний знак пальцями популярний у Великобританії, Австралії і має образливу 
інтерпретацію, якщо рука повернута долонею до того, хто говорить. Якщо ж рука повернута 
тильною стороною до мовця, то це означає “перемога”. Це саме значення, а також цифру “2” 
цей жест має у більшості країн Європи” [10: 32]. Якщо не враховувати національних особли-
востей того, хто говорить, можуть виникнути непорозуміння.

Отже, невербальна поведінка представників різних етносів, навіть якщо вони гово-
рять однією мовою, ускладнює їх спілкування обмеженнями, які накладає кожна культу-
ра на жестикуляцію.

Подібність або відмінність морально-етичних звичаїв, мовних і немовних стандар-
тів може призвести до багатьох проблем у міжкультурній комунікації. Тому в наш час 
стає важливим не лише оволодіння іноземною мовою, а й набуття навичок спілкування з 
представниками різних народів. Зараз йде мова про існування національного стилю спіл-
кування – типових, найбільш поширених, найбільш вірогідних особливостей мислення 
і стереотипів поведінки представників різних етносів. Використання невербальних за-
собів теж етнічно обумовлено, тому національна знаковість комунікативної поведінки 
може і повинна бути сприйнятою та вивченою так само, як і природна мова.
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мЕЖКуЛЬтурнаЯ КоммуниКаЦиЯ 
 в рамКаХ мЕЖдународнЫХ ПроЕКтов

У статті розглядається специфіка міжкультурної комунікації (МКК), яка відбува-
ється у ході здійснення міжнародних проектів. Визначаються фактори взаємодії ви-
хідних культур, що регулюють МКК, і пропонується трактування категорії політкорек-
тності як основи даного виду МКК. 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, культура, міжнародні проекти, преце-
дентні феномени, категорія політкоректності.

В статье рассматривается специфика межкультурной коммуникации (МКК), име-
ющей место в ходе осуществления международных проектов. Определяются факторы 
взаимодействия исходных культур, регулирующие МКК, и предлагается трактовка ка-
тегории политкорректности как основы данного вида МКК. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, международные проек-
ты, прецедентные феномены, категория политкорректности. 

The article discusses intercultural communication (ICC) taking place in international proj-
ects. ICC is argued to be regulated by shared values and norms of contacting cultures. The 
category of political correctness is defined as the basis for this specific kind of ICC.

Key words: intercultural communication, culture, international projects, precedent phe-
nomena, category of political correctness.
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В разнообразных сферах межкультурной коммуникации (МКК) раскрываются изме-
нения, происходящие в поликультурном мире, и становятся общим достоянием тради-
ции и ценности того или иного национального лингвокультурного сообщества (ЛКС). 
Особый интерес представляют международные программы как форма МКК, т. к. на 
территории и во время их осуществления значительно увеличивается активность пред-
ставителей различных ЛКС, вовлеченных в эту деятельность, что приводит к появлению 
разнообразного материала специального характера во всех СМИ. 

МКК в настоящем исследовании изучается на материале двух международных про-
ектов. Во-первых, это тексты программы международного сотрудничества «Инициативы 
Перемен» (ИП) – ежегодных международных конференций, проводимых в июле-августе 
в Швейцарии. Во-вторых, это тексты, опубликованные на вебсайте общественной 
Интернет-сети Care2 (Care2), крупнейшего Интернет-сообщества, объединяющего (на 
15.01.2010) около 13 млн. членов, заинтересованных в процессе изменения мира на 
основе принципов уважения человеческих прав, сохранения биологического, экологиче-
ского и климатического баланса мира. 

Актуальность нашего исследования основана на представлении о МКК не как стати-
ческом фрагменте коммуникативного пространства языковых коллективов, а как о дина-
мичной дискурсивной практике, которая постоянно меняется под воздействием культур-
ных, политических и др. факторов, определяющих ее рамки и содержание. Целью данной 
статьи является рассмотрение специфики МКК в дискурсе международных проектов.

МКК в ЛКС программ международного сотрудничества ИП и Care2 имеет свою 
специфику, которую необходимо уточнить. Известно, что в прагматическом плане куль-
тура определяется как набор ценностей, идей, поведенческих стереотипов, артефактов 
и других значимых символов, которые помогают людям общаться, интерпретировать 
информацию и оценивать друг друга как членов определенного общества [1: 560]. Из-
вестные классификации культур [2; 3; 4; 5] учитывают четыре базовых критерия: фактор 
времени, фактор социального пространства, фактор коллективного исторического опы-
та, фактор индивидуальной личности. Опираясь на эти факторы и на систематизацию 
организационных культур, разработанную британским исследователем М. Гердэм [6: 
36], можно распределить культуры, представители которых контактируют в ЛКС ИП и 
Care2, по двум группам:

1. Культуры открытого характера. Они прагматичны, ориентированы на достиже-
ние реальных положительных результатов, предусматривают гибкую систему контроля 
и распределение ответственности Индивидуум рассматривается как независимо иден-
тифицируемый субъект деятельности, включенный в контекст этой культуры. Соответ-
ственно, культуры первого типа по определению открыты для новых членов, толерантны 
к меньшинствам, готовы адаптироваться к изменениям современного мира и т.п.

2. Культуры закрытого характера. Они нормативны, ориентированы на управляемый 
процесс, предусматривают жесткую систему контроля, регламентируемую бюрократи-
ческими и техническими процедурами. Индивидуум рассматривается как объект управ-
ления и манипуляции в патерналистской структуре социума. Соответственно, культуры 
второго типа нетерпимы к аутсайдерам, отмечены ксенофобией, не готовы отказаться от 
традиционной модели социальных отношений. 
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Когда мы говорим о межкультурной коммуникации в ЛКС ИП и Care2, необходимо 
учитывать, что речь идет о диалоге культур закрытого и открытого типа. Общеприня-
тая трактовка понятия межкультурная коммуникация как «процесса взаимодействия (т.е. 
коммуникации) представителей разных культурных систем (т.е. коммуникантов) с целью 
достижения адекватного взаимопонимания (т.е. избегания коммуникативных неудач)» 
[7: 52] не раскрывает механизма этого взаимодействия в ЛКC ИП и Care2. 

В обобщенном представлении культура – это набор ценностей и поведенческих норм, 
передаваемых в социуме от поколения к поколению, но усваиваемых индивидуумами в 
процессе социализации и приобщения к коллективному опыту. В МКК ИП и Care2 за-Care2 за-2 за-
действован ограниченный фрагмент набора ценностей, диапазон которого регулируется 
культурным контекстом, т.е. контактирующие культуры взаимодействуют только фраг-
ментами своих наборов. Представители контактирующих культур определяют для себя 
разделяемые и взаимоприемлемые ценности (shared values). Мы считаем, что МКК ИП и 
Care2 – это динамический процесс накопления и реализации совместного опыта, симво-2 – это динамический процесс накопления и реализации совместного опыта, симво-
лизируемого набором разделяемых и взаимоприемлемых ценностей. Этот процесс пред-
полагает создание разделяемого понимания (shared meaning) концептов путем достовер-
ной интерпретации вербальных и невербальных символов (слов, действий, объектов), 
репрезентирующих их значение, т.е. создание межкультурной компетенции. 

Принято считать, что межкультурная компетенция – это способность к успешной комму-
никации с представителями других культур [8]. Она предусматривает «понимание пресуп-
позиций, фоновых знаний, ценностных установок и вытекающих из них моделей поведения, 
психологической и социальной идентичности, характерных для данной культуры, а также 
основных концептов культуры», то есть «замыкается» на культурной специфике одного 
лингвокультурного сообщества [9: 16]. Однако природа ЛКС ИП и Care2 такова, что меж-Care2 такова, что меж-2 такова, что меж-
культурная компетенция его членов не может замыкаться на специфике одной культуры. 

В настоящем исследовании выдвигается положение о том, что культура ЛКС, ор-
ганизованного в рамках долговременных международных программ ИП и Care2, – это 
специфический набор ценностей и поведенческих норм, сложившихся на основе тех 
фрагментов двух контактирующих типов культур (открытого и закрытого), которые ха-
рактеризуются культурными концептами, разделяемыми членами данного ЛКС. В пер-
вую очередь, это общие для них концепты, составляющие разделяемую конкретную 
языковую картину мира (в понимании З. Д. Поповой и И. А. Стернина, совокупность за-
фиксированных в единицах языка представлений социума о действительности на опре-
деленном этапе развития [10: 5]). Мы назовем ее виртуальной языковой картиной мира 
(virtual to indicate that something is so nearly true that for most purposes it can be regarded 
as true [11]), т.к. она является совокупностью зафиксированных в дискурсе ИП и Care2 
представлений ЛКС, ограниченного пространственно-временными рамками.

Члены данного ЛКС имеют общие культурные установки коммуникативного пове-
дения (по определению И. Г. Ольшанского, это «ментальные образцы», являющиеся про-
дуктом взаимодействия двух и более индивидов и играющие роль своеобразных пред-
писаний [12: 37]). Они имеют общий код культуры (В. В. Красных рассматривает его как 
«сетку», которую «культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризирует, 
структурирует и оценивает его» [13: 297]). 
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Они разделяют представления культурной коннотации – «когнитивной по своему 
характеру интерпретации денотативного или образно мотивированного аспектов значе-
ния в терминах и категориях культуры» [12: 39]. Они функционируют в общем культур-
ном контексте, который понимается как совокупность институциональных, ролевых, 
ценностных, когнитивных условий реализации событий или фактов, с одной стороны, и 
совокупность выразительных средств, используемых людьми в этих обстоятельствах, с 
другой [14: 465]. В ЛКС ИП и Care2 складывается специфическая модель языковой лич-
ности (то есть «личности, проявляющей себя в речевой деятельности, личности во всей 
совокупности производимых и потребляемых ею текстов» [7: 49]).

Таким образом, межкультурная коммуникация в ЛКС ИП и Care2 – это не столько диа-
лог культур, сколько переключение, совершаемое участниками проекта, от своих исходных 
(закрытых или открытых) культур к культуре данного ЛКС, ограниченной временными, 
пространственными, коммуникативными рамками международной программы.

Коллективная межкультурная компетенция в этом ЛКС – сложный феномен со мно-
гими составляющими, среди которых знание базовых концептов данной культуры, уме-
ние оперировать ими в дискурсе, позитивное отношение к коммуникативным партнерам, 
способность устанавливать и поддерживать отношения необходимые для совместной 
деятельности, владение английским языком на уровне, достаточном для восприятия и 
концептуализации информации и выработки коммуникативных стратегий в дискурсе. 

Индивидуальная коммуникативная компетенция может быть недостаточной, что слу-
жит причиной конфликта, непонимания или неполного понимания (misunderstandings or 
blockages of communication). Опираясь на классификацию коммуникативных ошибок 
Д.Б.Гудкова, М. Гердэм, Р. и С. Сколлонов [7; 6; 15], можно указать коммуникативные 
барьеры, порождаемые индивидуальными различиями: стереотипные (влияние социо-
культурных и ментальных установок базовой культуры, недостаточное владение нор-
мами культуры МП), энциклопедические (недостаточные общие или частные фоновые 
знания), этикетные (речевой и неречевой этикет, социальный и ролевой аспект). К этому 
списку мы добавим еще один фактор, который считаем определяющим: (недостаточное) 
владение арсеналом прецедентных феноменов, служащих инструментом идентифика-
ции культурного единства ЛКС ИП и Care2. 

Взяв за основу трактовку прецедентных феноменов Д. Б. Гудкова [7: 104], с учётом 
уточнений, высказанных В. В. Красных [13: 170] и Е. А. Нахимовой [16: 169], определим 
прецедентные феномены как: 

1) феномены, хорошо известные всем представителям ЛКС ИП и Care2, причем, они 
должны знать о существовании того или иного прецедентного феномена и иметь некий 
общий обязательный для всех членов данного социума минимизированный вариант его 
восприятия; 

2) феномены, актуальные в познавательном, эмоциональном и когнитивном планах, 
т.к. за прецедентным феноменом всегда стоит некоторое представление о нем, из которо-
го формируется инвариант его восприятия и которое является общим для всех носителей 
данного социокультурного менталитета; 

3) феномены, обращение к которым реализуется и постоянно возобновляется в речи 
представителей данного ЛКС. 



168

В широком смысле, прецеденты – это некие примеры, образцы, под которые попада-
ют различные явления как вербальные, например, тексты, так и невербальные. В системе 
прецедентов ЛКС ИП и Care2 ценностные ориентации лингвокультурного сообщества 
находят свое отражение, и в то же время они же задаются этой системой. Фоновые зна-
ния, будучи сведениями, безусловно, известными всем членам общности, являются эле-
ментом массовой культуры в ЛКС ИП и Care2. 

Нас интересуют вербальные прецедентные феномены, к которым относят преце-
дентное имя и прецедентное высказывание, и вербализуемые прецедентные феномены: 
прецедентная ситуация и прецедентный текст. 

Для получения полной картины механизмов употребления прецедентных феноменов 
в дискурсе долговременных международных программ была выбрана методика сопо-
ставительного исследования прецедентных феноменов в ИП и Care2, которая включает в 
себя: 1) определение сфер-источников культурного знания и межкультурных основ про-
исхождения прецедентных феноменов в ИП и Care2; 2) анализ лексического потенциала 
прецедентных феноменов в рамках компонентов концептосферы политкорректности; 

Для установления принадлежности прецедентных феноменов, обнаруженных в дис-
курсе ИП и Care2, к различным сферам культурного знания были взяты 1) 72 текста ИП 
– по 4 текста к каждой из шести конференций ИП 2007, 2008, 2009 гг., и 2) 72 адекватных 
им текста Care2 за 2007, 2008, 2009 гг. С достаточной достоверностью можно утверждать, 
что определена концептуальная сфера МКК в ИП и Care2, отражающая основные инте-
ресы ее участников: экология – 22,5%, экономика – 17%, политика – 12%, межэтнические 
отношения – 12%, межконфессиональные отношения – 9,5%, образование – 7%, межго-
сударственные отношения – 6%, законодательство –5,5%, национальная культура – 4%, 
наука – 3%, национальное искусство – 1,5%.

Одним из наиболее важных факторов, предопределяющих дискурсивную практику 
субъектов ИП и Care2, является категория политкорректности (ПК). В целом, мы рас-Care2, является категория политкорректности (ПК). В целом, мы рас-2, является категория политкорректности (ПК). В целом, мы рас-
сматриваем политкорректность, с одной стороны, как категорию межкультурной комму-
никации, способствующую (с позиций ее сторонников) или препятствующую (с позиций 
ее критиков) взаимодействию культур, а с другой, как категорию лингвокультурологии, 
свидетельствующую об отражении в языке процессов внеязыковой действительности, 
активизирующихся на современном этапе развития общества. В коммуникации между-
народных проектов ИП и Care2 – это лингвистический инструмент взаимоприемлемой 
генерализации субъективных (национальных, групповых, институциональных) пред-
ставлений объективных концептов, который обеспечивает взаимопонимание и взаимо-
действие в достижении конкретных целей. 

Для оценки значения ПК автором статьи был проведен ряд пилотных экспериментов 
по методике американских социологов Н. Гросса и С. Симмонса [17] во время конфе- Гросса и С. Симмонса [17] во время конфе-Гросса и С. Симмонса [17] во время конфе- Симмонса [17] во время конфе-Симмонса [17] во время конфе-
ренций ИП в июле-августе 2009 г., где были зарегистрированы представители 38 стран. 
Среди участников первой конференции были более 200 политологов, социологов, пси-
хологов и историков. Из более 350 участников второй – большинство составляли фи-
нансисты, экономисты, бизнесмены и маркетологи. Род занятий участников был изве-
стен, поскольку указывался в регистрационных ведомостях. Целью эксперимента было 
выяснить, существуют ли различия в уровне влияния категории ПК на дискурсивные 
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практики участников конференций в зависимости от рода их деятельности. Во время 
регистрации испытуемым по каждой сфере деятельности выдавались карточки, где было 
три вопроса:

1. Согласны ли Вы с тем, что ПК способствует уважительному отношению к раз-
личиям по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания, сексуальной ориентации и 
т.п.? Ответ: Да. Нет. (Do you agree that PC espouses respect and sensitivity for a diversity of 
race, gender, sexual preference, nationality, religion and alternate lifestyle or any situation or 
view that might differ from one’s own? Yes. No.)

2. Допускаете ли Вы в своей речи слова и выражения, оскорбительные для вышеука-
занных групп или других лиц? Ответ: Да. Нет. (Have you ever used words and expressions 
that might insult or intimidate somebody on the bias against above-mentioned groups or 
persons? Yes. No.)

3. Оцените свое отношение к ПК, выбрав один из четырех ответов на вопрос, насколько 
Вы политкорректны в своей коммуникации. (Do you consider yourself as politically correct, 
moderately correct, politically incorrect, indifferent? Please, mark out one of the four categories)

Факторы этнической, религиозной, и гендерной принадлежности опрашиваемых не 
принимались во внимание. 

Специалисты в области гуманитарных и социальных наук показывают наиболее высо-
кие ранги ПК. Причем большинство психологов осознает необходимость соблюдения норм 
ПК в межкультурной коммуникации, а большинство социологов, историков и политологов 
считают необходимым качеством умеренную политическую корректность, т.е. соблюдение 
социально-приемлемых этических норм общения. Во время возвращения карточек на них 
делалась маркировка, указывающая страну респондента. Как оказалось, практически все, 
кто считает себя политически некорректными, прибыли из стран Западной Европы.

Специалисты в области экономики, бизнеса и рынка не придают ПК большого зна-
чения, а финансисты вообще не считают, что она каким-либо образом влияет на профес-
сиональную коммуникацию. Таким образом, отношения (а соответственно и дискурс) 
в этой сфере практически не связаны с фактором расовой, этнической, гендерной и т.п. 
принадлежности, поскольку для этого сектора ЛКС характерна наибольшая интернацио-
нализация и деперсонификация. 

Имеются определенные расхождения в самооценке политкорректности, объясни-
мые региональными этнокультурными различиями. В целом высокие средние показа-
тели политкорректности (83,9%) сопоставимы с результатами опроса специалистов-
гуманитариев (79,45%). Незначительное превышение, как и меньшую среднюю величину 
отсутствия политкорректности, можно отнести за счет большего энтузиазма людей, 
впервые приехавших на форум.

Представители открытых культур из стран Западной Европы, США и Канады, рабо-
тающие с проблемными группами населения, отличаются наибольшей ПК. Представи-
тели закрытых культур из стран Сев. Африки и Ближнего Востока используют незначи-
тельное число политкорректных единиц. 

Целью одного из экспериментов было выяснить – существуют ли различия в уровне 
влияния категории политкорректности на дискурсивные практики участников конферен-
ций, не являющихся специалистами в какой-либо научной области, в зависимости от их 
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возраста. В ходе регистрации 9-15 августа 2009 г. двумстам испытуемым по пяти воз-
растным группам выдавались карточки, где было предложено оценить свое отношение к 
политкорректности, выбрав один из четырех ответов на вопрос, насколько они политкор-
ректны в своей коммуникации.

Возрастные группы 26-35, 36-49 и 50-64 лет показывают наиболее высокий процент 
ПК, соответственно, 91,5%, 91,4%, и 92,1%. В возрастной группе 18-25 лет более трети 
респондентов отрицательно относятся к ПК. В старшей возрастной группе около четвер-
ти респондентов безразличны к ПК. Практически все респонденты, отметившие отрица-
ние ПК или безразличие к ней, – это участники из стран Западной Европы и США.

Учитывая ответы на 1-й и 2-й вопросы, можно утверждать, что, по-видимому, ком-
муникация практически всех участников программы ИП характеризуется, если не ПК 
(в общепринятом понимании), то коммуникативной корректностью, т.е. соблюдением 
социально-приемлемых этических норм современного коммуникативного поведения, 
поскольку она подчиняется формальным основам взаимодействия культур на принципах 
сосуществования различных социумов. В этом состоит основное отличие современного 
понимания категории ПК от всех предшествующих, тем более, что со второй половины 
1990-ых гг. основой концептосферы политкорректности становится концепт РАЗНОО-
БРАЗИЕ (DIVERSITY), отражающий поликультурную природу западного общества и 
проникающий во все когнитивные сферы человеческой деятельности. 

Подводя итог, еще раз подчеркнем следующее:
Межкультурная коммуникация в ЛКС ИП и Care2 – это не столько диалог культур 

закрытого и открытого типа, сколько переключение, совершаемое участниками проекта, 
от своих исходных культур к культуре ЛКС, ограниченной временными, пространствен-
ными, коммуникативными рамками международной программы. Культура данного ЛКС 
представляет собой специфический набор ценностей и поведенческих норм, сложив-
шихся на основе фрагментов двух контактирующих типов культур и разделяемых члена-
ми данного ЛКС. В системе прецедентных феноменов дискурса ИП и Care2 ценностные 
ориентации ЛКС регулируются категорией ПК, обеспечивающей взаимоприемлемую 
генерализацию субъективных представлений объективных концептов для достижения 
взаимопонимания и взаимодействия.
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УДК 81'42
Каиржанов А.К.

(Астана, Казахстан)

ПроБЛЕма КЛаССиФиКаЦии 
внутриЯЗЫКовой идиоматичноСти

У доповіді аналізуються еквіполентні проблеми типології внутрішньомовної ідіома-
тичності з точки зору останніх досягнень мовознавства кінця XX століття.

Ключові слова: ідіоматичність, семантичне зміщення, іконичний концепт, денота-
тивне та конотативне значення.

В докладе анализируются эквиполентные проблемы типологии внутриязыковой иди-
оматичности с позиции новейших достижений языкознания конца XX века.

Ключевые слова: идиоматичность, семантический сдвиг, иконический концепт, де-
нотативное и коннотативное значение.

The article analyses the equivalent typology of the idiomatic expressions from the position 
of modern theoretical achievements of linguistics of the end of the XX th century. 

Key words: іdiomatic, semantic shift, iconic conception, dinomatic and connomatic meaning. 

В 70-х годах XX в. известные ученые М.М.Копыленко, З.Д.Попова и А.Ф.Лосев неза-
висимо друг от друга предложили эквиполентный подход по типологии идиоматичности 
лингвистических единиц [1; 2]. 

Так, типология М.М.Копыленко и З.Д.Поповой близка европейской традиции, ко-
торая основывалась на теории семантического сдвига (т.е. идиоматичности) в лексе-
мах и их сочетаниях от денотативной (D) до коннотативной (K) сочетаемости лексем 
[3]. Эта типология осуществила существенный вклад в развитие семасиологии на од-
ной шестой части суши и за ее пределами. Об этом свидетельствуют многочисленные 
диссертационные исследования. Отметим, что в некоторых современных российских 
учебных пособиях, посвященных семантике, по каким-то нам неизвестным причинам 
не описывают ее на страницах своих учебных книг. По-видимому, это обстоятельство 
можно объяснить либо частичным отрицанием европейской традиции, либо неприяти-
ем математического подхода к проблемам градуирования идиоматичности лексем и их 
сочетаний, либо связано с теми требованиями, которые не укладываются в прокрусто-
во ложе той или иной научной школы [4]. В современной лингвистике эта методология 
применяется в исследовании лингвистических единиц разных уровней в родственных и 
разноструктурных языках с позиции когнитологии, прагматики [5].

А.Ф.Лосев в большой фундаментальной статье «Проблема вариативного функцио-
нирования поэтического языка», которую он в виде докладов читал на кафедре клас-
сической филологии МГПИ им. В.И.Ленина в 70-х годах XX века, предложил принцип 
индикации применительно к малоидиоматичным и высокоидиоматичным словам и их со-
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четаниям. Однако и эти попытки А.Ф.Лосева были оставлены без внимания со стороны 
современников, и по инерции передались современным языковедам. По-видимому, они 
воспринимают творчество А.Ф.Лосева в большей степени как культуролога, но не как 
лингвиста-теоретика.

В нашей небольшой работе мы попытаемся заполнить этот пробел с целью обра-
тить внимание молодых ученых на творческое наследие М.М.Копыленко, З.Д.Поповой и 
А.Ф.Лосева, которое сегодня не утратило своей актуальности. Это наследие можно при-
менить к исследованию лингвистических единиц разных уровней языка в аспекте новей-
ших подходов к объекту и предмету языкового материала в синхронии и диахронии.

Индикация – процесс, который «оказывается всегда подвижным, всегда текучим, 
всегда способным развиться в ту или иную, уже самостоятельную образность» [2, с.422]. 
Другими словами, мы наблюдаем семантический сдвиг семемы той или иной лексемы 
или сочетаемости лексем. Благодаря этому явлению формируется высокая идиоматич-
ность, либо при отсутствии семантического сдвига идиоматичность стремится к нулю 
[3]. Ср., тонкие наблюдения А.Ф.Лосева: «ножка стула, дверная ручка, носик чайни-
ка» и др. [2, с.422]. Он указывает, что, например, в сочетании подошва горы наблю-
дается «цельный и понятный для нас образ подошвы …, т. е. сам факт нижней части 
чего-нибудь. Вместо цельного образа подошвы… здесь только факт наличия в предмете 
его нижней и опорной части. Такую образность необходимо назвать указующей только 
на факт картины, а не на самое картину» [2, с.422]. Это явление А.Ф.Лосев обозначает 
как индикаторный образ и уточняет его в качестве условного индикаторного образа [2, 
с.422]. Здесь мы наблюдаем указывание на некую когницию, которую он обозначает в 
другой работе в качестве «бытия среднего» [6].

М.М.Копыленко и З.Д.Попова, предлагая градуирование идиоматичности лексем [1, 
с.106], считают, что символ D1 представляет денотативную семему, которая отражает не-
посредственную экстралингвистическую реальность. Ср., например, сочетание «киевский 
подол» уже отсылает к другой семеме, обозначаемой семемой D2. Однако эта семема D2 
не развивается из семемы D1, т. е. «это совершенно новая семема с оригинальным со-
ставом сем». Обращает внимание следующее: «одна-две семы у семем D1 и D2 тожде-
ственной лексемы обязательно оказываются общими» [3, с.36]. Итак, появляется общая 
сема, которая является посредником между обозначающей лексемой реальности и семе-
мами, которые выступают в качестве «бытия среднего» (А.Ф.Лосев). И М.М.Копыленко, 
З.Д.Попова, и А.Ф.Лосев указывают на одну и ту же когнитивную иконичность, хотя семемы 
у тождественных лексем обозначают разные явления, предметы окружающей индивиду-
ума реальности. Ср., сочетания лексем: подол платья, горы, Киева, которые указывают 
на идентичность иконической формы. Эта иконичность является особым посредником, 
т. е. «бытием средним» между этими сочетаниями. Эти сочетания обозначают совершен-
но разные внеязыковые реалии. Кроме того, их семантика не сводима к образующему их 
концепту. Эксплицирование денотативной лексемы в символике D1 и D2 обеспечивает ее 
объективное осмысление, а для этого нужен определенный контекст (или дискурс), ре-
презентирующий семемы D1 и D2. Общая сема помогает выявить когнитивный смысл, 
являющийся основой их формирования, хотя для человека вероятность репрезентирования 
изолированной лексемы в символике D1 будет вероятней, чем в символике D2 [3]. 
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А.Ф.Лосев определяет четыре фазы индикации: 1) указание на простой факт суще-
ствования какого-нибудь предмета; 2) указание не на один предмет, а на известное мно-
жество в динамическом аспекте; 3) ощущается малая идиоматичность лексем, выходящая 
за пределы чисто чувственной данности; и, наконец, 4) ощущается некая образность, 
указывающая на другую, например, моральную, психологическую или общественную 
ценность предмета или явления действительности [2, с.422-423]. 

М.М.Копыленко и З.Д.Попова выделяют четыре степени идиоматичности от нулевой 
денотативной D1, D2 до К1, К2, и К3. 

Семема К1 является мотивированной, возникшей в результате семантического сдвига 
из семемы D1, а также из D2. Мотивированность этой семемы сохраняется не в лексеме, 
а в сознании (в речевой стихии) и в мышлении (в языковой системе) человека, что отра-
жается языковой системой. В семном составе лексемы имеется обязательный рефлекс-
отсылка на иконический концепт совершенно другого денотата. Ср., сочетания сонный 
человек (D1D1), сонная волна (К1D1). В этих сочетаниях мы обнаруживаем общий ико-
нический концепт – между человеком (либо вообще живым существом) и состоянием 
природы в определенных климатических условиях, т. е. мы наблюдаем определенный 
перенос концептуализации ненаблюдаемого явления на непосредственно наблюдаемое, 
маркирующее определенные черты природного явления. В семантическом отноше-
нии произошло следующее: в адъективной лексеме произошел семантический сдвиг, 
который и сформировал коннотативное значение в семантическом статусе К1. Рефлексия 
иконического концепта сохраняется и находится внутри семного состава К1. Итак, толь-
ко в лексике, обладающей денотативной семантикой, когнитивное значение расположено 
между семемой и денотатом (десигнатом), именно оно и есть «бытие среднее», которое 
необходимо обозначить как концепт. Семантический сдвиг, приведший к образованию 
коннотативного значения, это «бытие среднее» не аннигилируется, а сохраняется в каче-
стве рефлекса в языковой памяти говорящих людей. Подобное «бытие среднее» является 
приметой языковой общности, создавая особое идентичное языковое видение этноса, 
которое, в свою очередь, есть рефлекс поведенческого стереотипа народа.

Теперь, что касается семем К2 и К3. 
Эти семемы целостны, немотивированны, так как их означаемое сводится только к од-

ной коннотативной семеме, которая репрезентируется в составе идиомы. Ср., втирать очки 
– К2К2, в подобных сочетаниях аннигилируется только «бытие среднее», которое не со-
храняется в памяти носителей языка, т. е. мы не ощущаем мотивированность иконического 
концепта. На это явление указывает Дж. Лакофф, понимая этот процесс как перенос (более 
глубокий семантический сдвиг) из сферы «источника» в область «мишени», которые по 
существу не связаны друг с другом, образованные эволюцией опыта человека [7, с.202].

Семема К3 оказалась к тому же изолированной от своих денотативных сем. Этот про-
цесс изоляции был более длительным в истории языка и сформировался разными путями. 
В силу этих причин крайне трудно определить ее когнитивный концепт. Определяя этот 
концепт, М.М.Копыленко и З.Д.Попова предлагают следующее: а) может быть, эта лексема 
является ксенологизмом? б) Принадлежит ли эта лексема к тому или иному наречию? в) 
Относится ли она к какой-либо профессиональной терминосистеме? г) Может быть, эта 
лингвистическая единица образована в живой разговорной стихии? д) Может быть, она 
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вышла из активного употребления и является либо историзмом, либо архаизмом? и т. п. 
Ср., баш на баш. В.И.Даль приводит это сочетание в контексте поговорки: «менять баш на 
баш (…) без придачи», т. е. обменивать что-либо вслепую [8,т.1, с.56]. Здесь концепт «об-
мен вслепую» является «зерном» первосмысла (ср., тюрк. baš – «голова»).

Мы предлагаем рассматривать проблему внутриязыковой идиоматичности на 
эфемерной линии между означаемым языкового знака и психолингвистическими аспекта-
ми воображения и ощущения [9, с.19-34]. Кстати, в языкознании считается аксиомой, что 
действие смысла сосредотачивается в слове, а образование этого смысла обуславливается 
контекстом того или иного предложения. Такой подход исходил из идеи Л.Витгенштейна, 
что «Только предложение обладает смыслом и только в контексте предложения имя по-
лучает значение» [10, с.39]. Для современной лингвистики такое понимание семанти-
ческого сдвига является устаревшим. Необходимо использовать последние достижения 
естественных наук и, прежде всего, современные изыскания в области психолингвистики. 
Идиоматичность необходимо рассматривать как динамическое явление, как механизм, как 
некое подобие, при взаимодействии этих процессов и появляется коннотативное значение. 
Этот механизм связан, прежде всего, с иконическим аспектом фокуса дискурса. Появление 
коннотативного значения необходимо осмысливать как некое отклонение от норм языка, 
но это такое отклонение, которое не фиксируется ни одним толковым словарем. Семанти-
ческий неологизм не только суть семантического сдвига, но и результат взаимодействия 
как минимум двух семантических полей, проявляющийся не только в переходе от денота-
тивной несогласованности к фигуративному согласованию полей, но и в появлении обер-
тонов значений, которые по своей природе эфемерны в контексте предложения.

Таким образом, семантическое пространство, членимое с помощью лексем на 
кванты разного денотативного и коннотативного свойства, обладает дискретностью, а 
на определенной точке эволюции языковой системы приобретает конкретные свойства 
«целостного образа». За денотативными значениями стоят иконические представления 
конкретно-чувственной действительности, а за коннотативными семемами стоят такие 
образы, находящиеся на эфемерной линии семантических субстратов. Они переливают-
ся друг в друга без ощутимых пересечений и интервалов при взаимодействии механиз-
ма генерации (трансформации) и диссипации языковой системы [11]. Между границами 
семем К1, К2 и К3 наблюдаем диссипативные процессы, которые протекают в речевой 
стихии, а затем могут и проникнуть в языковую систему, потому что они по своей при-
роде неустойчивы и текучи.
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При зарождении значения слова актуализируется первоэлемент внутренней формы. 
Признак, положенный в основу номинации, транслируется из языка в язык при назывании 
аналогичного явления. Речь идёт именно о «явлении», абстрактном понятии, поскольку но-
минация предмета всегда конкретна и отображает языковую картину мира того или иного 
народа. В номинации абстрактного понятия проявляется точное именование действия. Это 
действие нейтрально и конкретно. Оценка и разного рода коннотации «наращиваются» в 
процессе функционирования и представляются вторичными. Трансформация значения ре-
ализуется в развитии полисемии как в пределах одного языка, так и за его рамками, среди 
языков родственных и неродственных, в последнем случае возможно выделение индоев-
ропейских и, гипотетически, корней праязыка. Глубинное переплетение языков, очевидно, 
существует в результате древнейшей родственности, восходящей к праязыку. Как отмечал 
В. Фон Гумбольдт: «Меня бесконечно привлекает внутренняя, удивительно таинственная 
связь всех языков… [2, 312]», а также «Разные языки – это отнюдь не различные обозна-
чения одной и той же вещи, а различные видения её… [2, 375]». 

Язык, по замечанию С.Г. Тер-Минасовой, является хранителем и свидетелем 
культуры. «Генетическая, культурная, историческая память языка может проявляться 
как относительно открыто и явно, так и в скрытой форме, доступной только в результате 
глубоких диахронических исследований [3, 19]».

Для иллюстрации изложенных тезисов необходимо рассмотреть пример какого-либо 
этически маркированного понятия. Обратимся к анализу трансляции смысла абстрак-
тного понятия «подвиг» в некоторых неродственных языках, оно присутствует во многих 
культурах и сопровождается положительной оценкой.

 Пройдя процесс концептуализации, «подвиг» получил слоистую структуру концепта 
и представляется вторичным по отношению к конкретике первобытного мира, предпола-
гая наличие системы ценностей, представляясь неким моральным актом. Всё это подра-
зумевает прохождение обществом определённых этапов развития, когда «воинственное 
действие» первобытной охоты с целью удовлетворения потребности в питании стало 
этическим свершением во имя чего-либо. 

В испанском языке слово «подвиг» – hazaña соотносится со славным поступком. Дан-
ное слово представляется смешением арабского и латинского корней. С одной стороны, 
оно связывается с арабским словом hásan (красивый, хороший), с другой стороны, восхо-
дит к латинскому глаголу «делать» – facere. В испанском языке данный латинский корень 
реализован в слове hacer (делать), в котором начальный F из facere заменился на H, воз-
можно, под влиянием баскского слоя, в котором не существовало данной фонемы [6]. 

Отметим, что в языке кечуа, ставшим в период испанских завоеваний субстратом, 
и существенно повлиявшем на некоторые латиноамериканские варианты испанского, 
имя действия hacer (делать) транслируется понятием lulay (делать что-либо, работать), 
этот же корень фигурирует в слове lulana – задание, обязанность, обязательство. Следо-
вательно, «действие» воспринимается, прежде всего, как работа, преобразование вне-
шнего мира посредством труда, а не силового воздействия. Данный элемент кечуанского 
мировосприятия представляется очевидным в контексте колоссальных преобразований 
андинских территорий в агрекультурных, стратегических и культовых целях. При виде 
невероятных построек из камней над пропастями, созданных руками инковского народа 
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государства Тавантисую, становится понятным, почему в их языке «действие», «воздей-
ствие» воспринимается как культурное созидание посредством труда.

В современном итальянском языке глагол «делать» fare восходит к указанному ла-
тинскому корню facĕre. Однако слово «подвиг» – impresa этимологически восходит к 
другому корню. Imprendere – предпринимать, от латинского *imprehĕndĕre, prendere – 
брать, от prehĕndĕre. Согласно датированию Де Мауро [5], данный корень фиксируется 
с 1158 года. Внутренней формой этого латинского корня [4, 331] представляется сема 
«хватать, схватывать». Можно высказать предположение о том, что вариация корня 
prehĕndĕre со значением «схватить» просматривается в современном английском слове 
«рука» – hand, восходящем к древне-верхне-немецкому hant [4, 704]. Возможно, этот 
же корень дал современное английское слово «охота» hunt [4, 758], восходящее к ста-
роанглийскому hentan и к Old Norse henda – схватывать.

В значениях «Хватать», «держать» сема присвоения актуальна, прежде всего, для 
мира глубокой древности, в котором происходили процессы номинации. Следователь-
но, название действий «схватить, поймать» могли лечь в основу последующих лек-
сических образований, таких как «рука» – часть тела, которой человек «хватает», и 
«охота» – как процесс «захватывания».

Отметим, что более позднее арабское влияние привнесло эстетическую коннотацию 
«хороший, красивый» в название действия «захвата», в котором в более древний пе-
риод оценка отсутствовала. Очевидно, явление оценки в слове вторично, а первичным 
представляется конкретное название конкретного действия или явления, ставшего пер-
вокорнем. Последний не воспринимался как нечто хорошее или плохое, а выступал как 
факт действительности.

Слово «подвиг» чётко демонстрирует положительную оценку и возвышенную кон-
нотацию.

В турецком языке ярко выражена положительная оценка: «подвиг» – kahramanlık, 
образовано при помощи агглютинативного аффикса –lık от слова kahraman – герой. 
Данный аффикс имеет семантику вместилища чего-либо (ср. чайник – çaydanlık – то, 
что помещает в себе чай). Однокоренными со словом «герой» – kahraman выступают 
kahhar – побеждающий, сокрушающий, карающий [1, 497], kahır – горе, подавление, 
подчинение, kahir – побеждающий, уничтожающий.

Очевидно развитие полисемии на основании семы «сила». Изначально сила ин-
терпретируется как нечто деструктивное, приносящее горе побеждённому, а затем – 
носитель силы, непобедимый – герой. В последнем значении оценка трансформиру-
ется в положительную. Подобное развитие значения подтверждает факт вторичности 
оценки по отношению к корню-первоэлементу, который нейтрально констатирует факт 
называния «носителя силы». Затем следует интерпретация, какой может представлять-
ся эта сила – положительной или отрицательной, развитие значения продолжается с 
положительной оценкой, и на синхронном уровне языка функционирует понятие с по-
ложительной оценкой – герой «kahraman», совершающий подвиг «kahramanlık». 

В современном английском языке, возможно, в силу его аналитичности, нет единой 
формы обозначения понятия подвига: [7, 534]: heroic deed – героический поступок, feat 
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of arms – военный, подвиг, совершённый при помощи оружия. Однако существуют так-
же и синтетические формы: exploit и feat. Последнее соотносимо с англо-французским 
fait и восходит к отмеченному выше латинскому корню factum [4, 564] от factus, при-
частия прошедшего времени глагола facĕre «делать». Синоним английского слова 
«подвиг» exploit по своей внутренней форме [4, 546] восходит к латинскому корню 
ex – plōrāre, от plōrāre, «громко кричать», это значение, согласно версии, приводимой 
в словаре Коллинза, соотносимо с криком охотников, увидевших дичь [4, 546]. Сема 
охоты коррелирует с выделенным выше значением «схватывания, присвоения».

Одним из обозначений понятия подвига в арабском языке выступает слово (maasara)
 влиять на кого-либо. Очевидно, в арабской культуре явление – رژٲ от корня (asr) , ۃرژٲٯ
подвига воспринимается как подчинение посредством интеллектуального, а не физи-
ческого воздействия. Сема «влиять» выступает более поздней, более окультуренной по 
отношению к миру первобытной охоты.

В русском языке слово «подвиг» имеет прозрачную внутреннюю форму: двигать, 
продвигать нечто вперёд, прилагая усилия. Положительная оценка наслоилась в про-
цессе функционирования данной лексемы. Само же название действия «двигать» 
представляется конкретным и нейтральным, подобно латинскому «facĕre» – делать, 
«prehĕndĕre» – хватать.

Таким образом, значение, заложенное во внутреннюю форму номинации понятия 
подвига в разных языках, представляется названием конкретного действия. В быту 
древности действие «охота, захват, хватание» были реальностью не идейного проти-
востояния, а естественным актом выживания, подобно тому, как животное охотится 
для собственного пропитания. Эмоциональные и этические коннотации являют-
ся вторичными и могут вливаться в процессе взаимодействия разных культур. Как, 
например, арабский компонент привнёс мелиоративную окраску при смешении с 
нейтральным испанским корнем в слове «hazaña».
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Статтю присвячено аналізу термінології кримінального права в мовознавчих пра-
цях. Визначено основні аспекти досліджень зазначеної термінології.

Ключові слова: юридична термінологія, термінологія кримінального права, терміно-
система, лексико-семантична група.

Статья посвящена анализу терминологии уголовного права в языковедческих тру-
дах. Определены основные аспекты исследований указанной терминологии.

Ключевые слова: юридическая терминология, терминология уголовного права, тер-
миносистема, лексико-семантическая группа.

The article is dedicated to the analysis of terminology of criminal law in the linguistic 
researchers.

Key words: juridical terminology, criminal law terminology, term system, lexico-semantic 
groups.

Юридична лексика неодноразово була предметом лінгвістичних досліджень укра-
їнських та російських мовознавців як в історичному (Н.В.Артикуца, М.Я.Бріцин, 
М.Б.Вербенець, О.Ф.Юрчук), так і в сучасному (Р. І. Паїсьєва) аспектах її вивчення. Од-
нак лексика кримінального права (далі КП) як один із складників юридичної терміно-
логії в українському термінознавстві фактично не досліджена. Саме тому метою нашої 
розвідки є аналіз мовознавчих праць, у яких вона розглядалася.

Так, Б. Р. Стецюк у дисертації “Юридична лексика кримінально-процесуального пра-
ва Гетьманщини” присвятив цілий розділ термінології КП. Аналізуючи такі джерела, як 
Статут Богдана Хмельницького, гетьманські універсали, дослідник виокремлює лексико-
семантичні групи цього масиву термінології: “злочин, правопорушення”, “злочинець- 
правопорушник”, “покарання за злочин”. Лексико-семантичну групу термінів “злочин, 
правопорушення” поділено на 6 підгруп, залежно від характеру злочину: 1) назви зло-
чинів і злочинних дій, спрямованих проти життя людини (убійство, побої, поранення, 
муки, гвалт, насиліє, забити, изувhчити, побити, замордувати; спросний учинок, 
телесний грhхъ, панства збавити, до забойства вотувати); 2) найменування злочи-
нів, спрямованих проти честі та гідності особи (зневага, озлобленіе, опороченіе, доле-
гливость, утиск, кривда, клепати, лжити); 3) назви злочинів, пов’язаних із крадіж-
кою чи присвоєнням чужої власності (злодhйство, грабіж, розбой, шарпанина, обичай, 
разбойний) та лексеми на позначення злочинної діяльності (красти, ограбити / згра-
бовати, обрати; злодhйско бавитися); 4) юридичні терміни на позначення порушен-
ня звичаїв, норм етики, церковних догматів (своевольство, рокошь, бунтъ, екъсъцесы, 
зрада, отмhнность, задираться, втручаться, кощунствовать надъ заказъ, умыслъ 
злый, підданства не отдавать, турбація, заводъ вщиняти); 
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5) назви злочинів, пов’язаних із діяльністю посадових осіб (вимагати, перенагаба-
нье, надъ слушность видирати, подачки неслушне, безправне, даток, продолженіе 
суда); 6) загальні найменування правопорушень (кривда, турбація, утискъ, шкода).

Лексико-семантичну групу ”злочинeць, правопорушник” репрезентовано такими 
підгрупами: 1) лексика на позначення злочинців і порушників, які зазіхають на життя і 
гідність людини (разбойникъ, забойца, ґвалтівник); 

2) назви злочинців, які зазіхають на чужу власність (злодhй, злодhятель, прибыш, 
воровские люди, вор); 3) найменування злочинців, учинки яких спрямовані на підрив 
або порушення встановлених норм етики, церковного життя, державних засад (зрайца, 
своевольникъ, раскольникъ, хулитель, непослушный); 4) загальні найменування зло-
чинців (злочинець, принципалъ, приводець, выкрочный, преступникъ, колодникъ, 
арестантъ). До лексики на позначення покарань дослідник відносить: загальні на-
зви (вина, штраф, навязка, головщизна, куна, нагороджена утрата, шкод нагоро-
дження); назви, що організовуються навколо поняття “смертний вирок” і рішень суду, 
пов’язаних з присудженням тілесних покарань (повhшати, вhсити, вhшати, кінчати 
життя на шибениці, спровадити на шибеницю, горлом карати, мечемъ на горле 
скараний, усhченіемъ голови, четвертування, огнем казнитъ, ущербок на члонках,  
урhзанhе уха, бити / вибити, киовая каръност, дати канчуками хлисту, отриматъ 
посторонками); лексику на позначення судового покарання через позбавлення волі або 
вигнання (вязеня, арестъ, тюрма, секвестръ, карцер, інфамія, покаяные пустити). 

Б.Р. Стецюк вважає, що розглянута лексико-тематична група є неоднорідною за сво-
їм походженням. Найбільшу її частину складають власне українські лексеми забити, 
поранення, муки, насиліє, озлобленіє, безчестя, потваръ, поносити, лжити, розбои, 
своєвольство, задираться, кощунствувати, вимагати, урhзанье уха, кривда, разбой-
ник, злодhятель та ін. Дослідник аналізує також похідні утворення від праслов’янських 
основ (злодійство, красти, издирство, даток), запозичення (замордувати, турбація, 
секвестръ, карцеръ, шкода, штрафъ, арестъ, гвалтъ, зрада), виявляє синонімічні 
зв’язки між лексемами (гвалтъ – насиліє, зневага – озлобеніє − опроченіє, клепать 
– лжити, грабежі – разбои, своєвольство – бунтъ − роком – екъсъцесъ, хулити – ко-
щунствувати, злодhй – воръ, своевольникъ – раскольникъ, злочинець – принципалъ 
– преступникъ, наказъ – приговор – мнение, вина – штраф − навязка – куна – голо-
вщизна, вязена – тюрма – секвестр – карцер − ланцух войсковый), віднаходить випад-
ки розширення семантики (вбивство, мордувати, поранення, муки, насильно, красти, 
вина, зневага, клепати, розбои, ґвалтівник, злодій, наказ), констатує факти пасивізації 
та архаїзації слів (куна, головщизна, четвертування, панства збавити, спросний учи-
нок, телесний грhхъ, лжити, рокошъ, забойна, навязка), а також зміни фонетичної і 
словотвірної структури слів, що й досі продовжують функціонувати в українській мові 
(опороченіє – опорочення, своєвольство – свавілля, зрайца – зрадник, раскольник – 
розкольник, приводець – привідник, повhшання – повішання). Зазначається, що лек-
сема вирок відновила своє функціонування в сучасній українській мові з відповідним 
термінологічним значенням [16 : 101 − 146].

О.Р. Чмир у дисертаційному дослідженні “Лексика права у старослов’янській та давньо-
руській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуалізації” на матеріалі словників 
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старослов’янської та давньоруської мов, етимологічних словників слов’янських мов по-
рушила проблему семантичної мотивованості лексики права. Серед термінів КП проана-
лізовано такі: законопрhст@плєни~, прhст@плєни~, бєзакони~, вина, стоудодh»ни~, 
разграблєни~, потокъ, кудити, прhгрhшени~, пакость, мhсть [18 : 43−106].

А. М. Ляшук у дисертації “Семантична структура юридичних термінів української 
та англійської мов” досліджує внутрішню структуру реєстрових одиниць тлумачного 
словника української мови на позначення понять права на основі компонентного аналізу 
та методу опозицій. Авторка виділяє семи, які стали основою побудови системи пара-
дигматичних зв’язків лексичних одиниць та підґрунтям утворення різних за обсягом і 
структурою груп термінів, що формують семантичне поле юриспруденції української 
мови. Щодо термінології КП, йдеться про семантичні групи одиниць на позначення по-
няття “злочин”, “покарання”. Аналізуючи системні відношення одиниць на позначення 
суб’єкта права, авторка описує такі терміни КП: злочинець, рецидивіст, злодій, зло-
вмисник. Використовуючи компонентний аналіз семантичної структури досліджуваної 
лексики, дослідниця на основі семантичного компонента “особа” виокремлює підгрупу 
термінів підроблювач, підбурювач, пособник, злодій, грабіжник, хуліган, шантажист, 
співучасник, зловмисник, палій, хабарник, зломщик. 

З огляду на специфіку внутрішньої організації одиниць на позначення поняття “зло-
чин” у дисертації описано також терміни правопорушення, беззаконня, хуліганство, 
браконьєрство, злочин. Зазначено, що лексема злочин уживається у визначеннях ба-
гатьох лексичних одиниць, зокрема, убивство, злочинство, злочинність, злодіяння, 
грабіж, рецидив, замах на злочин, злочинний, диверсія. За тією ж аналогією розгля-
нуто семантичний компонент “злочинний”, який об’єднує в еквіполентні опозиції групу 
одиниць злочинство, зловживання, бандитизм, шпигунство, палійство, розтрата, 
хабар, що називають злочинні дії, спрямовані на порушення закону [9: 57−65].

Явище поліморфізму на матеріалі термінів КП у російському мовному просторі до-
слідила Е. В. Неженець у дисертації “Варіантність російських термінів юриспруденції в 
системному та комунікативно-прагматичному аспектах”. Розглядаючи співвіднесеність 
значення та дефініції терміна в аспекті теорії варіантності, авторка зазначає, що у термі-
носистемі юриспруденції поліморфізм є доволі поширеним явищем (крупный ущерб, хи-
щение в особо крупных размерах, особо опасный рецидивист, вина, вымогательство, 
заблуждение, кража, халатность). Поліморфізм може породжуватись і некоректним 
вживанням мовних виразів, відсутністю належних тлумачень, залежністю мови права від 
соціальних факторів тощо. У праці зазначається, що самі юристи, які досліджують законо-
давчі акти в лінгвістичному плані, відзначають небажаність вживання в тексті законів полі-
морфних виразів. Проте, незважаючи на це, явище поняттєвого поліморфізму неправильно 
було б визначати як категорично негативне. Дослідниця приєднується до думки С. Шелова, 
який вважає, що жорсткість семантики терміна має принципове значення при поясненні 
найважливіших явищ мови науки, зокрема явища сумірності / несумірності наукових тео-
рій, тому повністю виключити поліморфні визначення термінів із числа термінологічних 
дефініцій, і тим більше, поліморфні терміни зі складу термінологій, неможливо [10 : 13].

Дисертація Р. І. Паїсьєвої “Лексико-семантична та  словотвірна структура сучасної 
російської юридичної терміносистеми” присвячена описові термінології, засвідченої в 
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російських законодавчих актах, кодексах, юридичних словниках, зокрема описано й термі-
ни КП на позначення назв злочинів, злочинців, правопорушень та правопорушників. Ви-
окремлено лексико-семантичні групи: а) термінів, що є родовими назвами злочинців (рос. 
преступник, уголовник); б) найменування злочинців, дії яких направлені на підрив держави 
(рос. предатель, изменник); в) найменування злочинців, які скоїли антисуспільні, військові 
та інші правопорушення (рос. грабитель, расхититель); г) терміни на позначення злочин-
ців, які крадуть чужу власніть (рос. вор, мошенник); д) номінації правопорушників, які пося-
гають на життя, здоров’я, свободу та гідність особи (рос. клеветник, анонимщик) [13 : 12].

О.Б. Єршова в дисертації “Термінологія кримінального права (лексико-семантичний 
та функціональний аспекти)” на основі аналізу термінів КП, які функціонують у науко-
вій та навчальній літературі, подає загальну характеристику цієї термінології, визначає 
її склад, аналізує семантичні особливості й структуру термінів. Авторка зазначає, що 
аналіз логіко-поняттєвих відношень термінів дозволив виділити в термінології КП різ-
ні логічні структури: ієрархічні (родо-видові й партонімічні) та неієрархічні (ланцюги, 
цикли, парадигми, фрейми) [7 : 9].

 У дисертаційному дослідженні Т. Г. Нікітіної “Семасіологічний та ономасіологічний 
аналіз російської юридичної лексики (в аспекті її викладання чехам)” розкрито особли-
вості російськомовних термінів, що корелюють із відповідними чеськими еквівалентами. 
Зокрема, серед термінів КП проаналізовано такі: рос. укрыватель, изменник, виновник, 
валютчик, избиение, лжесвидетель, детоубийца [11:  11−12]. М.Я.Бріцин у монографії 
“З історії східно-слов’янської лексики” поряд із аналізом номенклатури судових посадових 
осіб у східних слов’ян до XV ст., правової термінології судового процесу, аналізує загаль-
ноюридичний термін право, побіжно згадує такі терміни КП, як татьба і розбои [1 :45].

Фрагментарно аналіз лише деяких термінів КП представлено в дисертаціях О. Сер-
бенської “Розвиток української юридичної термінології після Великої Жовтневої соціаліс-
тичної революції” (у дослідженні описано основні терміни кримінально-процесуального 
та цивільно-процесуального права; проаналізовано з етимологічною розвідкою термін 
свідок; фрагментарно згадано про такі терміни, як карний, кримінальний; проаналізо-
вано загальноюридичний термін право) [14], Г. А. Сергеєва “Англомовні запозичення в 
українській правничій термінології” (як приклади запозичень названо терміни коруп-
ціонер, хуліган, корупція; як приклади функціонування англомовних термінів у слово-
твірній системі української мови проаналізовано лексеми: рекетирство, хуліганство, 
корупція – корупційний, антикорупційний, ганстер – гангстеризм, гангстерський) 
[15 : 85 − 145]; С. А. Толстої “Правнича термінологія в законодавчих актах України” 
(як приклади аналізу основних дериваційних механізмів творення правничих термінів в 
українській мові і, зокрема, термінів КП наведено такі: хабарник, корупція, амністія, 
вбивство, дезертирство, насильство, хуліганство, каліцтво,  хабарництво, шпигун-
ство, шахрайство, бандитизм, вандалізм, рецидивіст, потерпілий, підозрюваний, 
самогубство, самооборона, самоправство, самосуд, правопорушення; проаналізо-
вано семантичне значення загальноюридичних термінів право та закон) [17 : 34 − 69]; 
М. Б. Вербенець “Юридична термінологія української мови: історія становлення і функ-
ціонування” (роботу присвячено аналізові юридичної термінології як такої; деякі термі-
ни КП побіжно згадані як приклади до аналізу лексико-семантичних процесів у сучасній 
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юридичній термінології, а саме: тяжкі тілесні ушкодження, злочинець, злочин, оче-
видець, злочин громадського порядку) [4 : 89−138]. 

Окремі аспекти вивчення термінології КП розкрито в працях: І. Демешко (в контек-
сті формування юридичної термінолексики, її структурних особливостей побіжно зга-
дуються й терміни КП, зокрема побутова травма, відповідальність неповнолітніх, 
юрист, слідчий, свідок, кримінальна відповідальність, недоторканість особи) [6 : 
77], Д. І. Граб (аналізуючи систему юридичних термінів французької мови у порівнянні 
з українською у структурно-семантичному та словотвірному аспектах, автор наводить 
також найактивніші способи поповнення словникового фонду в аспекті його термінот-
ворення, і серед термінів КП, як-от: кримінальне право, хабар, хабарник, фальсифіка-
ція результатів виборів, сліди боротьби, незаконна торгівля наркотиками, торгівля 
рабами, багаторазовий рецидивіст) [5 : 119−121]; Г. П. Їжакевич (авторка висловлює 
думку про те, що динаміка мовних процесів, які розвиваються в обох мовах, призво-
дить до витіснення чужих, не властивих рідній мовній системі утворень; на прикладі 
кореляції термінів КП рос. отягчающие / смягчающие вину обстоятельства − укр. 
обставини, що обтяжують / пом’якшують вину показує більш природну для струк-
тури української мови заміну дієприкметників у складі низки правничих терміноспо-
лучень підрядними реченнями) [8 : 71], М. В. Овчинникова (зазначаючи, що розвиток 
термінології XVIII ст. іде шляхом ускладнення відношень між одиницями, що пов’язано 
з розвитком родо-видових і синонімічних відношень, дослідниця аналізує семантику 
термінів: преступление, лихое дело, воровство, преступник, злодей, зломыслитель, 
лихие люди, вор, злодей, грабитель, угроза, грожение, угрожение, описує норматив-
ні та загальновживані у цю епоху терміни убийство, убивство, смертное убивство, 
убийца, виявляє новотвори, утворені за словотворчою моделлю церковнослов’янської 
мови, зокрема смертноубийство, смертноубивство, мошенничество, дезертирство, 
шпионство, зазначає запозичення у сфері номінації злочинних діянь − кримінал, шпі-
он, дезертир)  [12 : 71–75].

Термінологія КП була частково описана й у попередніх наших розвідках, де розгля-
далися проблеми: 1) вияву системності лексики КП, зокрема явище синонімії (нероз-
критий – розслідуваний злочин, майновий − матеріальний злочин – злочин з матері-
альним складом, простий – звичайний – однорідний злочин, задушення – удавлення 
– вішання та ін.), враховувалися критерії розрізнення синонімів за їх походженням (ав-
тохтонний термін − іншомовне запозичення: в’язниця – тюрма, підроблення – фаль-
сифікація [документів], вбивство – ліквідація [юридичних осіб]; питомо українські 
синоніми: самогубство – самовбивство, умикання − викрадання [жінок]; запозичений 
термін – описова терміносинтагма: амністія – звільнення заарештованого від відбу-
вання покарання) [2 : 98]; 

2) вияву лексичного складу терміносистеми КП періоду Київської Русі на основі ана-
лізу Руської Правди та договорів Русі з Візантією, де поняття “злочин” і “кара” у сучас-
ному їх розумінні ще не сформувалися, а лексика Руської Правди ще не знала таких аб-
страктних понять, як ”власність”, “володіння”, “злочин”, ”покарання”. Сема “зло” могла 
актуалізуватися в різних за своєю структурною організацією прототермінах − в односло-
вах (напр., татьба, обида, пагуба, погубить, выдрать, вькъ, потнути, убіети, разбои, 
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убои) та багатокомпонентних одиницях, зокрема словосполученнях із домінуванням не-
гативної оцінки (напр., убьен будеть, татьбу сотворить, татьбу творяи, створивыи 
убийство, створивыи убои, будет украдено, держится тяжи). Лексика КП того пе-
ріоду організовувалася за такими лексико-семантичними групами: на позначення видів 
злочину (татьба, обида, пагуба, погубить, выдрать, вькъ, потнути, убіети, разбои, 
убои); на позначення назв злочинців (головникъ, разбоиникъ, тать); на позначення 
видів покарань (убіеніе за голову, поток, разграбление, вира, головничество, прода-
жа, положити за голову, вязьба, вяжчее (вязебное), ловничество, головничьство, 
грабежь, казнить, потокъ); на позначення елементів системи доказів (видок, послухъ, 
послушьство поличное, ордалий, жребий, жельзо изводъ, запа (запно), поклепъ, кле-
пать (кльпать), отсочить, ростяжаться, сочить, печалуватися, поклонъ, помоч-
ное, помечное, орудне); на позначення назв судових сплат (поклонъ, помочное, помеч-
ное, орудне); на позначення назв чиновників (поручникъ; посадникъ, ябетникъ, тіунъ, 
тивунъ, княжь, боярескъ, огнищный, ратайный, сельскій княж) [3 : 98].

Отже, термінологія КП в мовознавчих працях аналізується в таких аспектах: функці-
ональному, словотворчому, семантико-структурному, історичному.

Метою наших подальших пошуків є віднаходження та розкриття нових аспектів 
комплексного дослідження термінології КП в контексті формування нового напряму мо-
вознавства – юрислінгвістики.
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УДК 81’373.612 
Черненко Г.А.

(Київ, Україна)

ТИ і ВИ. СЕмантичні уЗагаЛЬнЕннЯ і ПрогноЗ 

Автор аналізує сучасні норми вживання українських займенників другої особи однини 
Ви та ти і систематизує семантичну, прагматичну та синтагматичну інформацію 
про них, що дозволяє зробити деякі прогностичні висновки щодо розвитку цієї опозиції.

Ключові слова: особові займенники, звертання. 
Автор анализирует современные нормы употребления украинских местоимений 

второго лица единственного числа Ви и ти и систематизирует семантическую, праг-
матическую и синтагматическую информацию о них, что позволяет сделать некото-
рые прогностические заключения о развитии данной оппозиции. 

© Черненко Г.А., 2010
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Ключевые слова: личные местоимения, обращение.
The author analyzes different current uses of Ukrainian pronouns Ви and ти (2nd persons, 

sing.) and systematizes the semantic, pragmatic and syntactic information about them. It lets to 
make some prognostic conclusions about development of this opposition.

Key words: personal pronouns, form of address. 

У тлумачних словниках української мови у дефініціях займенників 2-ї особи однини 
ти й Ви акцент зроблений швидше на прагматичній інформації про умови вживання 
названих лексем, ніж на їхній семантиці (див. формулювання: „Уживається при звертан-
ні...” [7: 107; 8: 347]). Крім того, в них не відображені критерії вибору між цими двома за-
йменниками при спілкуванні мовців різного віку і статусу. Коли етикетно-комунікативні 
норми стають рухливими, як це відбувається зараз, прагматично-орієнтовані дефініції не 
завжди дадуть змогу мовцю, особливо іноземцеві, зробити такий вибір. Опорою може 
бути детальний перелік можливих варіантів вживання із описом їхньої семантичної 
структури для названих лексем. Він полегшить узагальнення розрізнених мовленнєвих 
фактів і відокремлення тих із них, що вкладаються в побудовану структуру, а відтак мо-
жуть бути визнані нормативними. 

Такий опис може відбуватися як своєрідна інтеріоризація: інформація про слово та 
ситуації його вживання перетворюється на інформацію, що міститься в цьому слові – 
передається ним. 

Довідники з мовного етикету, а також окремі дослідження, присвячені особливостям 
функціонування та дистрибуції різних форм звертання в українській мові [2: 105-107; 3: 
10; 4: 54-55; 5: 240-249; 6: 67-69; 9: 49, 54-56, 63, 78, 85], доповнені авторськими спосте-
реженнями, дозволяють виділити ряд диференційних ознак, які характеризують ситуації 
вживання займенників ти та Ви. 

Займенник Ви вживається на адресу особи від 14 років, старшої за мовця, малознайо-
мої чи незнайомої зовсім, вищої за соціальним статусом, в офіційній обстановці, на знак 
поваги. Займенник ти вживається у звертаннях до дітей і молодших, до близьких друзів, 
в родинному колі, як позаетикетне фамільярне звертання до незнайомих або підлеглих; 
в контексті риторичного звертання, зокрема до видатних осіб, особливо коли вони нази-
ваються за допомогою псевдонімів (Кобзар, Донька Прометея), при звертанні до тварин, 
речей, міфологічних чи надприродних істот. 

Характеристики адресата (старший, друг) складають денотативний компонент сем-
ної структури. Особистісне ставлення мовця до адресата (близький, шанований) відо-
бражається в його конотаті. Властивості мовця – його вік, освіченість, вихованість – фік-
суються за допомогою системи поміток. З особливостей сполучуваності ми наводили 
лише ті, що відрізняють одну лексему від іншої і притаманні їм у функції звертання 
(наявність ти чи Ви у репліках-відповідях та кореферентні номінації).

Інформація про значення займенників другої особи однини ти та Ви, яка, на нашу думку, 
повинна відображатися в тлумачних словниках, може бути представлена таким чином. 

ти: 1. Адресат дитяче/молодіжне, просторіччя; сполучуваність: ти у репліках-
відповідях. 2. Адресат добре знайомий, близький – рівний за статусом і рівний чи мо-
лодший за віком (конотат: позитивна оцінка за критерієм „свій”); сполучуваність: ти у 
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репліках-відповідях. 3. Адресат – нижчий за соціальним (фамільярне) / віковим статусом 
(конотат: ‘нешанований’; негативна оцінка за критерієм „статус”); сполучуваність: Ви у 
репліках-відповідях. 4. Адресат відсутній під час мовлення: до якого звертаються у вну-
трішньому чи поетичному монолозі, небіжчик. 6. Адресат-нелюдина: тварина, річ, міфіч-
на чи надприродна істота. Кореферентні номінації: за місцем у родинних зв’язках (мамо, 
доню), прізвиська (Красеню, Вередунчику), пестливі (сонечко, зайчику), негативно-оцінні 
(негіднику, мерзотнику) та грубо-просторічні номінації (дурню, шмаркачу).

ви: 1. Адресат. 2. Адресат з вищим соціальним чи віковим статусом (контекстуально 
обумовлене). Преферентна сполучуваність у репліках-відповідях: варіантна – Ви / ти. Ко-
референтні номінації: пане, пані, найменування посади, професії, соціального статусу/ролі 
тощо (лікарю, директоре, бабусю), звертання на ім’я та по-батькові (Іване Петровичу).

Схожі дистрибутивні характеристики ЛСВ ти і Ви, що вживаються у спілкуванні 
мовців різного віку, з одного боку, і різного статусу, з іншого, дало підстави інтегру-
вати ці відтінки значення в один лексико-семантичний варіант – „нижчий за соціаль-
ним/віковим статусом” („вищий за соціальним/віковим статусом”). Таке об’єднання 
стало би лексикографічним визнанням того факту, що Ви на адресу старших за мовця 
осіб є швидше визнанням їхнього вищого статусу, аніж виявом особливої поваги. 
Воно передбачає виділення т.зв. „дитячого” ти (термін Ю.Д.Апресяна [1: 152]), ха-
рактерного для спілкування дітей до 12-14 років між собою або зовсім маленьких 
дітей і дорослих. 

Сему ‘старший за віковим/соціальним статусом’ можна розглядати як оказіональ-
ну, що актуалізується, коли Ви виступає контекстуальним антонімом для ти, зверне-
ного до молодшого або нижчого за соціальним статусом адресата. Чому ми вважаємо, 
що у парах „вищий статус – нижчий статус” та „старший – молодший” контекстуаль-
но обумовлені (а отже мають менше можливостей формувати окремі ЛСВ) семи, ви-
ражені займенником Ви? Виникнення асиметрії „ти – Ви” у спілкуванні різностатус-
них мовців і, відповідно, актуалізація у значенні займенникових звертань сем ‘вищий 
статус’ (Ви) чи ‘неповага’ (ти) відбувається, лише якщо мовець із вищим статусом 
використає звертання ти, не заохочуючи співрозмовника до симетричного „тикання” 
(наприклад, викладач до учня: „Ви вже закінчили навчання, ми тепер колеги, тож 
давайте будемо на ти”). Таким чином, поява саме займенника ти в ситуації соці-
альної/вікової нерівності між співрозмовниками, по-перше, означає, що його вжито 
в значенні „нижчий за соціальним чи віковим статусом”, по-друге, що Ви у зворот-
ній репліці може набувати оказіонального значення „адресат з вищим соціальним/
віковим статусом”. Проти того, щоб визнати за цим значенням здатність формувати 
окремий ЛСВ займенника Ви, свідчить його сильна залежність від контексту і від 
інтенцій мовця з нижчим статусом. Він може говорити Ви у відповідь тому, що для 
нього це єдино прийнятна форма звертання до неблизьких людей, тобто сема ‘вищий 
статус’ буде існувати лише у значенні, сприйнятому реципієнтом, але не в продуко-
ваному. Тож у майбутньому, мірою прийняття суспільством демократичних ціннос-
тей і витіснення за межі комунікативних звичаїв явища апелятивної асиметрії, може 
відбутися злиття ЛСВ1 та ЛСВ2 („адресат” і „адресат з вищим статусом”). Останнє 
перетвориться на оказіональне.
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Однак вже зараз очевидно, що займенник ти несе більше конотативне наванта-
ження, ніж Ви. Усі його значення обумовлені: сферою вживання (товариство дітей/
молоді, малоосвічених людей); особливостями комунікативної ситуації (близькість або 
ж нерівність співрозмовників; специфікою родової приналежності адресата), модальніс-
тю речення-контексту (риторичне). Одне ж із двох ЛСВ займенника Ви безумовне, тобто 
може функціонувати незалежно від контексту. Крім того, мовна норма лояльніша до роз-
ширення сполучуваності займенника Ви за рахунок типових дистрибуцій займенника 
ти, аніж навпаки. Пор.: Ви – негідник/дурень; Мар’яночко, сонечко, Ви це надрукуєте? і 
?Іване Петровичу, посидь з нами; *Пані, ти візьми цю книгу; ?Лікарю, ти встигнеш мене 
оглянути? (просторіччя); *Професоре, ти не зможеш прочитати мій автореферат? У 
займенника Ви сьогодні хіба що одне синтагматичне обмеження – на сполучуваність із 
адресатом-нелюдиною: ?Барсику, я Вам молочка налив; *Ну, що ж Ви не працюєте <до 
принтера>?! Тож він має більшу синтагматичну свободу і менше конотативне наванта-
ження. Зважаючи на це, в займенниковій опозиції другої особи однини ти–Ви лексему 
ти можна визнати маркованою, а лексему Ви – такою, що має тенденцію до функціону-
вання в ролі нейтрального звертання. 
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ЭтноКуЛЬтурноЕ СодЕрЖаниЕ КаЗаХСКиХ ЛЕКСЕм 
в руССКоЯЗЫчном тЕКСтЕ

Стаття присвячена експлікації етнокультурної інформації казахських лексем, які 
використовуються в російськомовному тексті білінгвом-неказахом.

Ключові слова: етнокультурний, когномінація.
Статья посвящена теме экспликации этнокультурной информации казахских лек-

сем, используемых в русскоязычном тексте билингвом-неказахом.
Ключевые слова: этнокультурный, когноминация.
This article is dedicated to explication of ethno-cultural information of Kazakh lexemes 

used in texts written in Russian by non-Kazakh bilinguals.
Key words: ethno-cultural, cognomination.

Состояние современной лингвистики характеризуется огромным вниманием к изу-
чению человека, его миробытия с помощью языка, что позволяет выявить, с одной сто-
роны, коллективное знание и коллективное мировидение определенного этноса, с другой 
стороны, – индивидуально-личностное начало говорящего.

В данной статье мы хотим рассмотреть некоторые казахские лексемы, содержащие 
интересную этнокультурную информацию и используемые в русскоязычных текстах ка-
захских авторов часто без перевода и семантизации, а в случаях семантизации дается 
описательное объяснение. В качестве иллюстративного материала будем использовать 
тексты писателя из Казахстана, публициста и переводчика билингва-неказаха Г. Бельге-
ра, который творит на двух приобретенных языках – русском и казахском.

Рассмотрим лексему «жаулык», которая трижды в разных эссе была употреблена ав-
тором в следующих контекстах: «Женщины, сбившись в прихожей, вытирали кончиками 
жаулыков глаза» (1: 92); «А еще какие-то апа и аже в платках, жаулыках, длинных пла-
тьях и неизменных кебисах, радостно кричат» (2: 230); «Он заметил несколько старух в 
белых жаулыках» (3: 92). 

Слово «жаулык» переводится на русский язык как «платок». Во втором из приведен-
ных предложений перевод и казахское слово употреблены одновременно. Но в казахском 
языке жаулык не полностью совпадает по значению с русским платком. Если у русских 
платок – это предмет одежды любого цвета, повязываемый на голову в различных ситуа-
циях, то у казахов жаулык – это символ замужней женщины. Жаулык всегда только белого 
цвета. Жаулык – это святое, торжественное, требующее только уважительное отношение. 
Жаулык – это символ верной жены, хранительницы семейного очага. Поэтому у казахов 
есть выражение: «Еще одним из богатств мужчины является ак жаулык (т.е. жена)». А в 
ситуациях, когда во время работы, на солнцепеке, в холод повязывают на голову платок, то 
это называется по-казахски «байлам», в семантику которого не входят признаки цвета, се-
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мейного положения, верности. В случае употребления автором параллельно слов «платок» 
и «жаулык» в одном предложении, вероятно, как раз содержится указание на разницу в их 
значениях: были женщины просто в платках (байлам) и жаулыках.

Интересна также семантика лексемы «аксакал», неоднократно встречающейся в пу-
блицистике Г. Бельгера. М. Рыльский, М. Ауэзов, П. Антокольский отмечают, что аксакал 
для казахов – не только старик, но и старейшина, предводитель. Рассмотрим контексты в 
эссе Г. Бельгера: «...познакомился с аксакалом туркменской литературы, лауреатом премии 
имени Махтумкули» (3: 69); «я... стал вспоминать аульных аксакалов с похожим именем» 
(3:93); «...мы, группа молодых литераторов, отправились к почтенному аксакалу (Габи-
дену Мустафину) в Каргалинку» (4: 203). Во всех приведенных контекстах в семантике 
слова «аксакал» содержится компонент «уважаемый», при этом даже неважно, какого он 
возраста. Данный компонент подтверждается также лексическим окружением – лауреат, 
почтенный. Указание на возраст содержится в последнем примере, выражаемом противо-
поставлением «молодые литераторы – аксакал». Во втором примере из описания ситуации 
(учитель школы говорит, что умер Муха (М. Ауэзов). Г. Бельгер же, не сразу поняв, о ком 
идет речь, стал вспоминать всех аульных аксакалов с подобным именем) тоже можно выве-
сти названный компонент – смерть обычно связывают с преклонным возрастом человека. 
Кроме того, обращение «Муха» тоже указывает на возраст и уважительное отношение. 

Интересен еще один контекст, в котором употребляется лексема «аксакал». При пря-
мом переводе это слово обозначает «белобородый», и вот контекст: «Он заметил несколько 
старух в белых жаулыках, <...> белобородых стариков в такиях и аир-калпаках, громко 
колготавших карасакалов (буквально: «чернобородые») явно аульного обличья» (3: 92). 

В данной ситуации семантический элемент «возраст» подчеркивается, во-первых, 
лексемами «старики», «старухи», во-вторых, упоминанием названий их одежды – «жау-
лыках и такиях, аир-калпаках» (в почтенном возрасте у казахов не подобает ходить с 
непокрытой головой), а элемент «уважаемый, почтенный» дается в противопоставлении 
«белобородые – карасакалы», а также указанием на их разное поведение: о поведении 
аксакалов ничего не сказано, из чего можно сделать вывод, что вели они себя степен-
но, сдержанно, как и подобает старейшине, а карасакалы громко колготали (колготиться 
– суетиться, хлопотать, добиваясь чего-либо), что абсолютно не соответствует статусу 
уважаемого человека. 

Многие понятия, предметы казахского быта, которые не имеют адеквата в других 
языках, невозможно объяснить, передать при помощи только одного слова русского язы-
ка. Об этом сам Г. Бельгер пишет так: «Поистине слово одного языка не покрывает слова 
другого» (2: 155); «Ни в русском, ни в немецком языках не подберешь для всех этих на-
званий адеквата. Приходится прибегнуть к описательному, разъяснительному переводу. 
И это открытие поражает» (2: 138). 

Рассмотрим примеры описательного объяснения казахских лексем.
В каждом анализируемом эссе объясняется любая, интересная с точки зрения автора 

лексема казахского языка. Например, названия жилища: «Отау» («юрта для молодых», 
т.е. для молодоженов)»; «…подправил скособочившуюся шошалу, конусообразное лет-
нее жилище» (1: 89); «сидели в какре (плоскокрышая мазанка)». Разъясняющая часть 
дается иногда в виде вставной конструкции – в скобках.
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Как мы отмечали выше, любая лексема казахского языка содержит очень большую 
культурную информацию. Например, при описании посуды, из которой пьют казахи ку-
мыс, передается глубокая жизненная философия казахов. Рассказывая об этом, Г. Бель-
гер отмечает, что это целый ритуал – из какой посуды пить кумыс: «…разным людям 
подают кумыс в разной посуде. Обжорам и торгашам наливают в большую деревянную 
чашу – тостақ. Ведь для них главное – залить толстое брюхо. А вот дорогим друзьям по-
дают в расписных, средней величины чашах – зеренах. Влюбленным предлагают кумыс 
в изящных көзе – маленьком узкогорлом сосуде с золотыми каемками. Из отделанных 
серебром көзе пили акыны-певцы, тонколицые щеголи-сері» (2: 159). В данном тексте 
дается не только описание предмета (большие, средней величины, деревянные, отделано 
серебром, с золотыми каемками, маленькие, узкогорлые), указывается на предназначение 
каждого из них (для друзей, влюбленных, обжор), а также содержится указание на опре-
деленное отношение к лицу, которое пользуется данным предметом (обжоры и торгаши, 
а не торговцы, содержащее более позитивную оценку), друзья, щеголи, влюбленные), 
утонченные чувства (влюбленные) и формы (тонколицые щеголи в отличие от далеко не 
тонких форм обжор с толстым брюхом). Ср. также: «Батырам и борцам-палуанам обыч-
но подносили кумыс в высоких кувшинах» – при их внешних формах использование 
маленькой узкогорлой посуды как бы неприемлемо. Приведенный отрывок описания по-
суды для кумыса взят Г. Бельгером из рассказа Д. Досжана «Кумыс» (2: 159).

У казахов есть особенность любое явление фиксировать в языке, давать точное 
определение и номинацию. Подобное «дробление» можно рассмотреть на примере род-
ственных отношений: отдельное обозначение имеют старшие и младшие сестры/братья 
у мужчин и женщин; отдельное название для племянников и двоюродных братьев/сестер 
по отцовской и по материнской линии, внуков от дочери и внуков от сыновей и т.д. Для 
их объяснения невозможно обойтись однословной номинацией, поэтому всегда исполь-
зуется когноминация – многословное объяснение. Например, в эссе «Казахское слово» 
даются такие примеры: немере – внук от сына; жиен – внук от дочери, племянник от се-
стры. Это четкое разделение детей от сыновей и дочерей для казахов важно, потому что 
именно дети сыновей являются продолжателями данного рода, а дети от дочерей, сестер 
являются продолжателями другого рода (рода их отца). Г. Бельгер отмечает, что исполь-
зование одной лексемы для обозначения внука от дочери и племянника от сестры (жиен) 
свидетельствует об их примерно равном общественно-социальном статусе, отличном от 
статуса родственников по мужской линии, по отцу, которые являются родными, потому 
что они представители одного рода.

В связи с обозначением родственных отношений у казахов важным представляется 
еще один факт: казахи обязаны знать своих предков до седьмого колена. Прежде чем 
разъяснить подобное требование, представим сначала родственные связи поколений: 
бала – ребенок; немере – внук от сына; шобере – правнук от сына; шопшек – праправнук 
от сына; немене – прапраправнук от сына; туажат – прапрапраправнук от сына (шестое 
поколение); журежат – седьмое поколение. На этом поколении заканчиваются родствен-
ные отношения. Далее идет журагат – с этого поколения можно вступать в брачные от-
ношения; до этого поколения брачные отношения строго возбраняются, ибо это ведет к 
кровосмешению. У казахов, в отличие от многих народов как европейских, так и азиат-
ских, – это строгий генетический закон, нравственная основа развития и размножения 
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народа. По-научному это называется ЭКЗОГАМИЯ – запрет брачных отношений между 
членами родового объединения до седьмого поколения. Далее – жекжат – близкие отно-
шения сватов. Затем – жамагат (миряне, общий народ) (2: 148-149). Вот сколько необхо-
димой информации содержится в каждом слове, обозначающем родственные отношения 
казахов. И вот только таким способом можно объяснить, донести смысл одного слова.

Приведенные выше описания казахских понятий, образов (до лексемы журагат) были 
больше похожи на словарные дефиниции (ср. на шилдехану – праздник по случаю рож-
дения ребенка), а описание слова журагат – это целая картина, это огромное культурное 
полотно, представляющее систему взаимоотношений казахского народа, четко иерархи-
рованную и строго соблюдаемую. 

Создание таких ярких картин при объяснении казахских лексем – еще один из рас-
пространенных приемов, используемых Г. Бельгером. Это тоже когноминация, но более 
образная, более зримая. Приведем несколько примеров.

В эссе «Исполины духа: Гете – Пушкин – Абай», рассуждая о генах, заложенных в 
этих трех гениях их предками, Г. Бельгер представляет лексему «тек» и дает ему сле-
дующее объяснение: «Казахское слово «тек» – из ряда высоких понятий. Означает оно 
«происхождение», «родовитость», «родовые корни», «нравственные истоки», «благород-
ство». «Тексиз Адам» – «человек без тека», «без достойных корней» имеет в казахском 
языке презрительный, уничижительный оттенок – все равно, что «Иван, не помнящий 
родства» (3: 141). И далее на двух страницах идет «презентация» слова «тек», подчерки-
вается важность данного понятия для каждого человека (это как раз то самое знание род-
ственников до седьмого колена) на примере предков трех поэтов-гениев. Для описания 
данного понятия автор использует следующие выражения: Не желал быть безродным; 
Свои корни; Гордился происхождением; Гении на бесплодном такыре не рождаются; 
Предком в десятом колене; А в каком-то колене…; Вот на каких генах взращен Гете!; О 
происхождении знал; Сын абиссинского князя; Потомок предводителей народа, батыров 
и влиятельных биев; Древние русские корни; Прадед по матери; Сын князя; Причуд-
ливое сплетение генов; Взрыв родовой или многородовой энергии. Были использованы 
лексемы: Сын (4 раза); Дочь (1 раз); Внук (2 раза); Правнук (1 раз); Прабабушка (2 раза); 
Прадед (1 раз); Предок (2 раза). Сама лексема «тек» употреблена в следующих формах 
(тек – 2 раза; без тека; тексиз). При последнем, аккордном употреблении автор применя-
ет дополнительно графическое (шрифтовое – «ТЕК» – написание прописными буквами) 
выделение лексемы, таким образом еще больше подчеркивая значимость данного поня-
тия для казахов и любого уважающего себя человека.

Приведенные примеры демонстрируют использование казахских лексем в русскоя-
зычных текстах казахских авторов и свидетельствуют о своеобразном варианте казах-
ского русского языка. 
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до ПитаннЯ СтатуСу ФраЗЕоЛогіЇ у наЦіонаЛЬниХ ЛЕКСичниХ 
міКроСиСтЕмаХ німЕЦЬКомовниХ КраЇн

У статті розглянуто проблему виділення фразеологічного рівня та фразеологічної 
системи, наведено приклади аналогів/синонімів та безеквівалентних ідіом австріациз-
мів/гельветизмів. Проаналізовано характер маркованих компонентів та їх структурну 
типологію. Особлива увага приділяється периферії національної мікросистеми з іденти-
фікаційною функцією.

Ключові слова: система, рівень, центр, периферія, фразеологізм, мікросистема, 
марковані компоненти, ідентифікаційна функція. 

В статье рассматривается проблема выделения фразеологического уровня и фра-
зеологической системы, приведены примеры аналогов/синонимов и безэквивалентных 
идиом австриацизмов/гельветизмов. Проанализирован характер маркированных компо-
нентов и их структурная типология. Особое внимание уделяется периферии националь-
ной микросистемы с идентифицирующей функцией.

Ключевые слова: система, уровень, центр, периферия, фразеологизм, микросисте-
ма, маркированные компоненты, идентифицирующая функция. 

In the article the problem of defining of phraseological level and phraseological system is 
considered, the examples of analogues/synonyms and non-equivalent idioms of Austriasisms/
Helvetisms are given. The character of the marked components and their structural typology 
are analyzed. The special attention to the periphery of the national microsystem with identify-
ing function is paid. 

Key words: system, level, centre, periphery, phraseologism, microsystem, marked compo-
nents, identifying function. 

У науковій літературі при дослідженні фразеології різних мов останнім часом ро-
биться спроба показати, що фразеологія є системою (мікросистемою) одиниць, відмін-
ною від системи лексичної, і що вона утворює особливий фразеологічний рівень мови, 
відмінний від лексичного та синтаксичного рівнів.

Дослідження семантики фразеологічних одиниць привело до виявлення системних 
зв’язків у сфері фразеології (синонімії, антонімії, полісемії, омонімії), а також до вста-
новлення відмінностей між лексичним та фразеологічним значенням. Виявлення струк-

© Варениця Е.Я., 2010



195

турних типів фразеологізмів продемонструвало їх якісну відмінність від структурно-
семантичних моделей вільних словосполучень і від складних слів. Усе це зумовило 
пошуки нової точки зору на фразеологію в цілому, яка, подібно до інших значеннєвих 
одиниць, може утворювати систему на основі власних закономірностей. Однак як систе-
ма і як рівень фразеологія не може існувати ізольовано – вона повинна співвідноситися 
з іншими системами та рівнями. Інакше кажучи, вона повинна посісти певне місце в 
ієрархії мовних рівнів [1: 92].

Спроби системного дослідження у сфері фразеології свідчать про розмежування 
поглядів вчених щодо його суті, а ще більше щодо його вирішення. Термін «система» 
використовується багатьма сучасними науками і має відповідно велику кількість визна-
чень. Найпоширеніше зараз і, очевидно, найзагальніше визначення системи дає «Філо-
софський енциклопедичний словник». Система у ньому визначається як «сукупність 
елементів, які знаходяться у відношеннях і зв’язках один з одним і утворюють певну 
цілісність, єдність» [2: 610]. У цілому будь-яка система характеризується певним скла-
дом своїх одиниць та відношеннями між ними. У багатьох працях визначається чимало 
понять, що стосуються системи, одні з яких є основними, інші вважаються другоряд-
ними, проте вони допомагають якнайповніше розкрити суть системного підходу. Так, 
В.І. Блауберг і Е.Г. Юдін визначають дві групи понять:

а) поняття, що стосуються опису «внутрішньої будови» системних об’єктів: зв'язок, 
відношення, елемент, середовище, цілісність, структура, організація;

б) поняття, що пов’язані з описом «функціонування» системних об’єктів: функція, 
стійкість, рівновага, регулювання, зворотний зв'язок, гомеостази, керування, самоор-
ганізація [див. 3]. 

Найважливішими із цих понять є: «структура», «цілісність», «функція». Зараз по-
няття «структура», яке міститься, наприклад, у лінгвістичних та філософських працях, 
визначається як «реляційний каркас системи, сітка відношень між її елементами» або 
«сукупність стійких зв’язків об’єкта, які забезпечують його цілісність і тотожність само-
му собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх 
змінах» [2: 657]. Таким чином, структура є аспектом системи, отже поняття структури 
є вужчим, ніж поняття системи. Що стосується «цілісності», то вона визначається та-
кими моментами: властивості системи не дорівнюють сумі властивостей елементів, з 
яких вона складається, із властивостей останніх не можна вивести властивостей цілого; 
кожен елемент, властивість і відношення системи залежать від свого місця, функцій і т.д. 
у середині цілого. У пізніших працях поняття «ціле», «цілісність» зазнали деяких уточ-
нень. Важливим атрибутом системи, як уже згадувалося, є функція. Призначення кожної 
системи – це виконання певної функції. Функції у системі виконують її елементи, тобто 
найменші компоненти, що визначають конкретну межу її функціонального поля, де ко-
жен елемент описується з позиції його функціональних характеристик [4: 81]. З цього 
приводу І.В. Блауберг і Е.Г. Юдін пишуть, що «загалом елемент не може бути описаний 
поза його функціональними характеристиками» [3: 185]. 

Універсальними принципами організації мови вважають, наприклад, і таку побудову 
системи/підсистеми мови, де елементами виступають центральні і периферійні одини-
ці. Цю теорію розвивають у своїх працях П. Данеш, Й. Вахек, Й. Філіпец, В.М. Живов, 
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Б.А. Успенський та ін. Серед фразеологів найповніше такий спосіб побудови системи 
опрацював М.І. Умарходжаєв. Він пише: «При аналізі будь-якого мовного явища, яке є 
сукупністю певних мовних одиниць, необхідно визначити центр і периферію. Виявлення 
центральних і периферійних елементів однієї системи та їх зв’язку з центральними і 
периферійними елементами іншої системи і є тією передумовою, яка необхідна для уста-
новлення системності не лише самих елементів, а й системності мови в цілому [5: 23] . 

Відношення між центром і периферією, на думку М.І. Умарходжаєва, доцільно визна-
чати за трьома критеріями: 1) ступенем інтеграції мовних елементів; 2) функціональним 
навантаженням у системі; 3) частотою вживання. Основним із них він вважає ступінь 
інтеграції компонентів фразеологізму [5: 24]. При конкретному ж визначенні вченим 
центру і периферії фразеологічного складу спостерігається суперечність. В основі ін-
теграції компонентів фразеологізмів лежить семантична ознака, а вона містить значною 
мірою суб’єктивний фактор, в результаті чого не завжди можна чітко розмежувати ядро 
і центр (порівн.: фразеологізм ein Brett vor dem Kopf haben (повільно метикувати, бути 
тупим) належить до ядра, а in den Eimer gucken (залишитися ні з чим, облизня впіймати) 
– до центру, хоч компоненти обох фразеологізмів є словами, які вживаються в сучасній 
німецькій мові). Серед них нема ні некротизмів, ні інших ознак, за якими М.І. Умархо-
джаєв пропонує розрізняти ядро і центр.

Нечітким критерієм виявляється і частотність. До центру і ядра вчений зараховує 
фразеологізми з невисокою частотністю (auf dem Kien sein (бути собі на умі)), а фразе-
ологізми з вищою частотністю вживання (zur Kenntnis bringen (поставити до відома)) 
– до периферії. Прислів’я і приказки, залежно від ступеня переосмислення компонентів, 
належать одні до центру, інші – до периферії. Втім, і сам М.І. Умарходжаєв наголошує 
на труднощах визначення чіткої межі між центром і периферією та між периферійними 
класами, оскільки вони постійно знаходяться в русі і взаємодіють [див. 5].

Окрім того, і центр, і периферія розглядаються як двопланове явище, тобто передумо-
вою виявлення системності самих систем і системності мови в цілому є визначення між-
рівневих взаємозв’язків центральних і периферійних елементів двох систем. У такому разі 
мова вже йде про дві різні функції одиниць – внутрішньорівневу і міжрівневу [4: 82]. 

Погляди дослідників щодо виділення окремого фразеологічного рівня та фразеологіч-
ної системи є принципово відмінними. Наявність фразеологічного рівня вимагає визначен-
ня його місця в ієрархії мови, про що вже згадувалося раніше. Різнобій стосовно визначен-
ня рівнів мови, як показують наукові дослідження, свідчить, очевидно, про недосконалість 
методики їх виділення та недостатність і глибину вивчення самого явища, а також про його 
складність. Притаманні усім мовам світу спільні риси дозволяють виділити два найзагаль-
ніші рівні стратифікації – план вираження і план змісту. За іншим поділом виділяються два 
рівні знакових одиниць: знаків-найменувань і знаків-повідомлень [див. 6].

Розмаїття поглядів на цю проблему свідчить, безумовно, про її складність. Не завжди 
дослідники однозначно розглядають «поведінку» знаків/одиниць рівнів. Це показують 
навіть і термінологічні найменування самого об’єкта спостереження: рівень, ярус, авто-
номний механізм, система, ярус-система, надпарадигма. Справа тут не в самих наймену-
ваннях, а в суті їх розуміння. Зокрема, не завжди можна ставити знак рівності між по-
няттями «система» і «рівень», оскільки не завжди система є рівнем. Так само не завжди 
рівень є системою [4: 127]. 
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З огляду на матеріал нашого дослідження відзначимо, що ми не погоджуємось із 
апріорним вживанням щодо фразеології термінів «австрійська/ швейцарська національ-
на фразеологічна система/ мікросистема» взагалі. З одного боку, кількісні характерис-
тики фразеологічних австріацизмів та гельветизмів, які мають регіональний системно-
функціональний статус (за підрахунками О.Я. Остаповича, щодо австріацизмів та 
гельветизмів, наприклад, 1271 та 683 відповідно), неспівмірні із кількістю фразеологіч-
них тевтонізмів, а головне – ідіом із загальнонімецького наддержавного фразеологічного 
фонду, які вживаються австрійцями та швейцарцями. Ні про яку суто фразеологічну на-
ціональну систему чи мікросистему за таких умов не може бути й мови [див. 7]. Про-
відний австрійський лінгвіст П. Візінгер справедливо зазначав, що мізерний відсоток 
лексичних австріацизмів (біля 3% словникового складу німецької мови) не дозволяє го-
ворити про «австрійську мову» як щось відмінне від німецької, але водночас ці елементи 
виконують національно маркуючу, ідентифікуючу, культурно-еталонну функцію [8: 13]. 
Те ж сааме стосується і німецькомовної частини Швейцарії. З іншої точки зору, ми при-
єднуємося до концепції Я.А. Барана, який заперечує наявність окремого фразеологічного 
рівня і фразеологічної мовної системи [4: 123]. Фразеологізми як мовні одиниці не пере-
кодовуються при горизонтальному поєднанні в одиниці вищого рівня (неможливо склас-
ти осмислене речення з одних фразеологізмів), а значить – не творять окремого рівня. 
Також вони повністю не покривають інформаційного поля, тому не можуть утворювати 
цілісної, взаємопов’язаної системи. Наявність у фразеологізмів системних ознак (сино-
німії, варіювання, антонімії, полісемії) ніяк не суперечить цій ідеї. Навпаки, ці системні 
характеристики властиві лексиці в цілому, тому і фразеологія є невід’ємною складовою 
лексичної системи і лексичного рівня. 

Виходячи з вищенаведеного, спробуємо змоделювати поняття системи і мікросисте-
ми щодо національно-державного мовного варіювання. Якщо прийняти плюрацентрич-
ну німецьку мову за архісистему, то її лексичний склад за межами ФРН творитиме наці-
ональні лексичні мікросистеми. Вони включають як загальнонімецьке інваріантне ядро, 
так і національно-специфічні марковані елементи (ті самі 3% П. Візінгера). 

Фразеологію ми вважаємо особливою складовою лексичних мікросистем недоміну-
ючих національно-державних варіантів німецької мови із притаманними лексиці систем-
ними характеристиками (як внутрішньо- так і міжваріантними). 

Як уже зазначалося, нез’ясованим до кінця залишається питання визначення статусу 
фразеологічного австріацизму чи гельветизму. Тут спостерігаємо термінологічний різ-
нобій – «територіальні дублети», «варіанти», «синоніми», «аналоги», «узуальні дивер-
генти», «власне австріацизми чи гельветизми», «перекладені діалектизми» etc. На нашу 
думку, усі перелічені типи національно-маркованих фразеологізмів можна зарахувати до 
австріацизмів чи гельветизмів. При цьому «унікальні» фразеологічні одиниці, що не ма-
ють аналогів в інших варіантах німецької мови, ми назвали б, користуючись когнітивно-
прототиповою термінологією, «good samples», а периферійні, аналогові одиниці чи ду-
блети, відповідно, «bad samples».

З метою термінологічної уніфікації у класифікації варіантних фразеологічних оди-
ниць спробуємо запропонувати власну типологію на прикладі аналізу швейцарського та 
австрійського фразеологічного корпусів [9: 380].
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Good samples. Idiome Helvetismen: etw. geht (voll) ab, ins Tal abfahren, grosse Kammer, 
der grosse Rat, einen Jass klopfen, den (ganzen) Bettel hinschmeissen, sich etw. ans Bein 
streichen, j-m. einen Schlötterling anhängen, bachab schicken, bachab schwimmen/gehen, aus 
Abschied und Traktanden fallen, j-n. sticht der Gwunder, sein Heu nicht auf der gleichen Bühne 
haben, (nicht) den Fünfer und das Weggli bekommen/haben/wollen, hütet euch am Morgarten, 
(viel) Werg an der Kunkel haben, den Rank finden, im gleichen/selben Spital krank sein.

Analoge (Varianten/Synonyme): zu Nacht essen, Instand stellen, Velo fahren, Red und 
Antwort stehen, das schleckt keine Geiss weg, dann ist Feuer im Dach, so sicher wie das Amen 
in der Kirche, j-n. am Seil herunterlassen/herablassen, aufpassen wie ein Häftlimacher, etw. 
ins Kamin schreiben, kein Bein/Knochen/Schwanz, dastehen wie der Esel am Berg, kein Büro 
machen; wissen, wo Bartli den Most holt, im Handkehrum, Hans was Heiri, etw. wie seinen 
Hosensack kennen, Herr und Frau Schweizer/Meier, weggehen wie frische Weggli, wie es im 
Büchlein steht, keinen roten Rappen (wert sein). 

Bad samples. Geflügelte Worte: Nun singen sie wieder. Mein Name sei Gantenbein. Grieche 
sucht Griechin. Das Fähnlein der sieben Aufrechten. Biedermann und die Brandstifter. Der 
Richter und sein Henker. Der Besuch der alten Dame. 

Analoge (Varianten/Synonyme): den Braten schmecken/schmöcken, sich gegenseitig die 
Suonen abgraben, j-m. am Fürtuch hängen, j-n. im Mark treffen, (eine Sache) ab Brett schaffen, 
aus der Latte springen, j-n. auf Milz und Leber prüfen, aus dem Häusli sein, der Batzen ist 
gefallen, aufgehen wie ein Küchli, wie ein Murmeli schlafen, j-n. aus der Fasson bringen, da 
liegt der Igel im Hag, Ablass in Bern holen und kein Geld mitbringen, alle Mödeli anwenden, 
klar wie Gülle, das geht wie durch den Anken, Spass aufs Velo; Inzwischen ist viel Wasser durch 
den Genfersee geflossen.

Idiome Helvetismen: das ist über das Bohnenlied hinaus, es geht in die Fastnacht/es 
ist Fastnacht, j-m. die Katze auf den Buckel hinaufjagen, Mais machen, j-m. ein Morgarten 
bereiten, j-m. geht der Schirm zu, den Schirm zutun, auf den Felgen sein, Karlishof haben, 
kein Weggli und kein Räppli abgeben (wollen), Moos am Gilet haben, einen Hock haben, ich 
bin kein Pestalozzi, dastehen wie ein Türlistock, die Nase rümpfen wie beim Jassen, zu etw. 
gehören wie der Anken aufs Brot, die Augen wie Flügsrädli machen, von etw. verstehen wie ein 
Gusti vom Geigen.

Sprichwörter: Es ist besser alles essen, als alles tätschen. Es ist besser ein Schädli, als ein 
Schaden. Tee, Kaffee und Leckerli bringen den Bürger ums Äckerli. Der Faulenz und das Lüderli 
sind zwei Zwillingsbrüderli. Eine Stunde Rühli ist besser als ein gutes Brühli. Der Dünktmich hat 
Gottes Sohn ans Kreuz geschlagen. Der Hetti und der Wetti sind Brüder gewesen. Der Hansheiri 
Frühgenug und Hansheiri Gutgenug sind zwei Brüder gewesen. Schwyzerrat kommt nach der Tat.

Falsche Freunde: vor das Haus treten, j-n. in Schwung/in die Schwünge bringen, eine 
Runde drehen. 

Idiome Austriazismen ohne Äquivalente: zum Handkuss kommen, auf Lepschi gehen, 
Mandl mit Kren, bei jmdm. gibt`s keine Würstel, sich beim Salzamt klagen, etw. ist für den 
Hugo, kein Leiberl haben; der glaubt, er ist der Fürst Pamsti; wenn`s Graz kostet, böhmische 
Dalken, Schale Gold, Spanische Vögerl; küss die Hand! Hab` die Ehre! Behüt dich Gott! 

Analoge (Varianten/Synonyme): in einem Tempo, bis aufs I – Tüpferl, eine schöne Metten, 
armer Hascherl, keinen Rosumi haben, ein Knödel im Hals haben, Sackln picken, jeden 
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Schilling dreimal/zweimal umdrehen; aus Hetz, einen Grant haben, brav wie ein Dockerl; 
jmdm. ins Gäu kommen, keinen luckerten Heller haben, böhmisch einkaufen, so sicher wie das 
Amen im Gebet, nicht auf zwei Kirtagen tanzen können, aufgeputzt wie ein Palmesel; seine 
sieben Zwetschken packen, einen Schmäh führen, wie`s Mandl beim Sterz, Anno Schnee/im 
Jahre Schnee, jmdm. das Goderl kratzen.

Аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що національна маркованість властива 
переважній більшості структурно-семантичних розрядів фразеологічних одиниць ав-
стрійського та швейцарського мовного варіантів. Так, наприклад, цілком очевидною є 
країнознавча релевантність фразеологічних єдностей (phraseologische Ganzheiten за І.І. 
Чернишовою) [див. 10; 11] чи власне ідіом. Вони характеризуються цілісністю значення, 
номінативно-експресивною функцією, ідіоматичністю, повним переосмисленням скла-
дових компонентів і високою стійкістю. Національно-культурні елементи семантики тут 
наявні як у значенні прототипу, як правило, повністю дезактуалізованому, так і в самому 
фразеологічному сигніфікаті, що спостерігається значно рідше. Наприклад: eine Brezel 
machen – впасти; ein Balkentuch aufhängen müssen – мати небіжчика в хаті. Паралельно 
відмітимо і фразеологічні вирази (phraseologische Ausdrücke), предикативні фразеоло-
гізми із структурою речення, які ми однозначно зараховуємо до національно маркова-
них фразеологічних одиниць. Серед них країнознавчо релевантними є не лише мовні 
афоризми – прислів’я, крилаті вирази тощо. Останні разом із зворотами літературного 
походження мають складну, комплексну країнознавчу релевантність та національну мар-
кованість. Вони можуть містити марковані лексемні компоненти (архаїзовану, діалектну 
лексику, слова-реалії тощо), вказувати на національно-специфічну прототипову ситуа-
цію своїм прямим, регулярним змістом. Нарешті, в сигніфікаті вони можуть містити ці-
лий ряд національно-культурних емоційних, оцінювальних конотативних відтінків. При 
цьому крилаті вислови та фразеологізовані літературні цитати мають ще один важливий 
семний компонент етнокультурного характеру – ясну чи затемнену, пряму чи опосеред-
ковану співвіднесеність із першоджерелом, асоціацію із автором чи літературним тво-
ром. Саме ця асоціація забезпечує ідентифікацію виразу як типового «свого», а значить 
його національну маркованість [7: 81]. 

Таким чином, національно- і культурнорелевантними ми вважаємо фразеологізми, 
що є: а) країнознавчо-інформативними (такими, що містять національно-культурну се-
мантику на трьох різних рівнях плану змісту: лексемного компонента; регулярного зна-
чення прототипу; фразеологічного сигніфіката, причому як синхронному зрізі, так і в 
діахронії); б) культурно-специфічними (такими, що мають національно-специфічні ко-
нотації та усвідомлюються носіями мовного варіанту як свої, притаманні їм, а, що більш 
важливо, носіями літературної мови, як щось чужорідне, хоч і зрозуміле). Ці два аспекти 
ми об’єднуємо в поняття національної маркованості. 

Національно-марковані австрійські/швейцарські фразеологічні одиниці принципо-
во різняться від територіальних варіантів суто німецьких фразем (із особливостями на 
рівні фонетики, морфології, синтаксису – в тому числі валентності і керування дієслів, 
вживання прийменників та артиклів тощо). Специфічні компоненти останніх не є автосе-
мантичними, а значить, не можуть виступати окремими носіями культурологічного змісту, 
вони не є фактами чи відображеннями австрійської/швейцарської національних культур. 
Фразеологічні австріацизми/гельветизми можуть бути лексико-семантичними варіантами 
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німецьких фразеологічних одиниць (при семантичній близькості чи тотожності лексич-
них компонентів-субститутів), їх одноструктурними (при семантичній дивергентності) 
чи різноструктурними синонімами або фразеологічними безеквівалентними реаліями. 
Ступінь національної маркованості перших найнижча, останні ж, навпаки, – найбільш 
культурологічно релевантні й інформативні, а значить, – національно-специфічні.

Зазначимо, що національна маркованість може бути як внутрішньою, фоновою, тоб-
то імпліцитною, так і експліцитною, зовнішньою, тобто компонентною. Компонентами-
кваліфікаторами можуть виступати як слова- реалії, апелятивовані власні назви, 
лексеми-оніми, іншомовні запозичення (із прямою екстралінгвістичною маркованістю), 
так і австрійські/швейцарські діалектизми (релевантні, перш за все, із суто мовного, а не 
культурологічного боку) із певними розбіжностями в компонентах семантичної структу-
ри із Binnendeutsch.

Таким чином, національно марковані фразеологізми австрійського/ швейцарського 
національного варіанту німецької мови – це периферійна частина австрійської/швейцар-
ської фразеологічної мікросистеми (за винятком інваріантної загальнонімецької частини 
та регіональних узуальних варіантів німецьких фразеологічних одиниць), що є частко-
вою реалізацією інвентарних і дистрибутивних відмінностей між національними мовни-
ми варіантами на різних рівнях їх лінгвосистем та покриває практично усі ті ж тематико-
ідеографічні масиви, що й суто німецькі фразеологізми. 
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БЕЗЭКвиваЛЕнтнаЯ ЛЕКСиКа 
КаК ЛингвиСтичЕСКоЕ ЯвЛЕниЕ 

(на материале новогреческого языка)

Статтю присвячено розгляду безеквівалентної лексики новогрецької мови як лінгвіс-
тичного явища у межах теорії та практики перекладу, а також лінгвокраїнознавства.

Ключові слова: національно-культурна семантика, еквівалент, безеквівалентна лек-
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Статья посвящена рассмотрению безэквивалентной лексики новогреческого языка 
как лингвистического явления в рамках теории и практики перевода, а также лингво-
страноведения.

Ключевые слова: национально-культурная семантика, эквивалент, безэквивалент-
ная лексика, реалия, классификация.

The article deals with the problem of clarifying the limits of the linguistic term «non-equiv-
alent vocabulary» in the Greek language. In the work the research of its origin has been pro-
vided, the niche of the words defining non-equivalent vocabulary among other types of Greek 
vocabulary has been defined.

Key words: national-cultural component, equivalent, non-equivalent vocabulary, word de-
noting realia, classification.

Изучение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-
практической деятельностью является характерным для современной лингвистики. На 
первый план выдвигается исследование языка с учетом языковой личности и языкового 
коллектива. В этой связи можно отметить все возрастающий интерес к национально-
культурному аспекту исследования языка.

Особенности языка, обусловленные спецификой обслуживаемой им культуры, от-
четливее всего проявляются на лексическом уровне, поскольку номинативные средства 
языка наиболее прямо связаны с внеязыковой действительностью. В лексическом соста-
ве любого языка выделяется так называемая безэквивалентная лексика, в основном – это 
обозначения предметов и явлений, характерных для данной культуры и отсутствующих 
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в культуре народа, носителя сопоставляемого языка. Безэквивалентная лексика (БЭЛ) 
отражает специфику национальной культуры народа, является хранителем национально-
культурной семантики, передавая эстафету национальной культуры одного поколения 
другому и представляя тем самым большую трудность для переводчиков и преподавате-
лей иностранного языка в процессе подбора ими эквивалентов и семантизации данной 
лексики [1: 45]. 

Безэквивалентную лексику пристально изучают на протяжении многих десятилетий 
представители различных областей языкознания: лингвострановедения, теории и прак-
тики перевода, лексикографии, исследователи семасиологии и контрастивной лексиколо-
гии, преподаватели русского языка как иностранного (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Л.С. Бархударов, А.Д.. Швейцер, Г.Д. Томахин, Я..И. Рецкер, С. Влахов, С. Флорин, В.С. 
Виноградов, А.О. Иванов, И.А. Стернин и др.).

Попытки лингвистического анализа БЭЛ предпринимались многими исследователями. 
Одним из первых термин «безэквивалентная лексика» ввел Г.В. Шатков, анализировав-
ший способы перевода безэквивалентных лексических единиц в советской публицистике 
на норвежский язык. Он относит к БЭЛ имена собственные, национальные реалии, слова с 
национально-экспрессивной окраской, лексику с суффиксами субъективной оценки, опреде-
ляя их как слова или одно из его значений (прямое или переносное), не имеющие в данный 
исторический период «готового» точного соответствия в лексике другого языка [2: 11].

Несмотря на многочисленные публикации в отечественных и зарубежных изданиях, про-
блема изучения структурно-семантических особенностей БЭЛ еще не исчерпала своей про-
блематики, и потому изучение БЭЛ новогреческого языка кажется нам многообещающим. 

Как было уже отмечено, термин безэквивалентная лексика встречается у многих 
авторов, которые, впрочем, толкуют его по-разному: одни как синоним реалий, другие 
как слова, отсутствующие в иной культуре и в ином языке, третьи как слова, неперево-
димые на другой язык.

Все эти трактовки термина БЭЛ нельзя считать приемлемыми. Во-первых, в эту ка-
тегорию входят не только одни реалии, а довольно значительное количество различных 
типов лексических единиц. Наиболее полный (но не исчерпывающий) перечень типов 
этого рода лексических единиц дают С.Влахов и С. Флорин. Они причисляют к БЭЛ 
следующие группы слов:

– реалии – слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие 
в практическом опыте людей, говорящих на другом языке, предметы материальной и 
духовной культуры [3: 6–8]:

а) географические реалии (η νάπη – долина или ущелье, поросшее лесом, η βάγια – 
лавр, финиковая пальма, ο φοινίκων – пальмовая роща, το ξυλοκέρατο – сладкий рожок 
(плод) и др.); 

б) этнографические (το ούζο «анисовая водка», η ρετσίνα «сорт вина», τα μπουζούκια 
«бузуки – ресторан с живой музыкой», η Καθαρά Δευτέρα «чистый понедєльник – первый 
день великого поста», οι Ρωσσοπόντοι «греки-понтийцы, выходцы из России», η δραχμή 
«драхма – денежная единица Греции», οι αρραβώνες «помолвка», ο Καραγκιόζης «Карайо-
зис – герой греческого театра теней», ο χασάπικος «хацапикос – греческий танец», η 
κιθάρα «кифара – музыкальный инструмент», ο μύθος «миф», οι μπουμπουνιέρες «конфе-
ты на свадьбе», ο χιτώνας «хитон» и др.); 
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в) общественно-политические (ο νομός «ном – административно-территориальная 
единица Греции», η Φιλική Εταιρία «Филики Этерия – тайное общество греков, суще-
ствовавшее в начале XIX века, целью которого было создание независимого греческого 
государства», ο δήμος «дим – административно-территориальная единица Греции», 
ο δήμαρχος «мер», ο βασιλιάς «царь», ο δημοτικισμός «движение за признание димоти-
ки государственным языком», η Τοπική Αυτοδιοίκηση «местное самоуправление», ο 
μητροπολίτης «митрополит» и т.д.) и др.

– имена собст венные, географические названия, названия учреждений, организа-
ций, газет, парохо дов и пр. (антропонимы: Γιώργος «Йоргос», Νίκος Καζαντζάκης «Ка-
занзакис – греческий писатель», Αριστοτέλης «Аристотель», Καραμανλής «Караманлис – 
экс-премьер-министр Греции»; топонимы: Ικάρια «Икария – остров в Эгейском море», η 
Αττική «Аттика – полуостров и область на юго-востоке средней Греции», «Коринфский 
перешеек – перешеек, связывающий Пелопоннес с материковой Грецией» и др);

– аббревиатуры (О.Т.Е. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος – Управление связи Греции, 
Κ.Υ. Κρατική Υπηρεσία – Государственная служба, П.А.О. Παναθηναϊκός Αθλητικός 'Ομιλος – 
Афинский спортивный клуб, Υ.Γ. Υπουργεΐο Γεωργίας – Министерство сельского хозяйства, 
Φ.Δ.Ε. Φιλελευθέρα Δημοκρατική Ένωσις – Либерально-демократический союз и др.)

– термины (το εβδομαδιάτικο – недельный заработок, ο ξυλοφάγος – насекомое, кото-
рое питается древесиной, σηματολογώ – устанавливать вымпел судна, το παρασκευαστήριο 
– цех, где изготавливается оборудование для судна, το ξυλοτρύπανο(ν) – прибор для опре-
деления возраста деревьев, ο ύπερχρονισμός – аннулирование (договора) в связи с оконча-
нием срока действия и т.д.).

– фразеологизмы (παίρνω στο μεζέ «шутить, издеваться над кем-либо», ρίχνω στάχτη 
στα μάτια «пускать пыль в глаза», δεν τό βάζει ο νούς μου «в голове не укладывается, не 
могу поверить», καθίζω στ' αυγά μου «заниматься своим делом», παίρνω τό ψωμί κάποιου 
«забирать чей-то хлеб», του δίνω τα παπούτσια στο χέρι «выгонять кого-то, увольнять», 
μου λύθηκαν τα γόνατα «у меня ноги подкосились», δε βλέπει πέρα από τη μύτη του «не видит 
дальше своего носа»), а также междометия, звукоподражания, экзотизмы, обраще-
ния и отступления от литературной нормы. 

Во-вторых, определение БЭЛ как слов, отсутствующих в иной культуре и а ином 
языке, неудачно, потому что это можно сказать практически о любом слове иностран-
ного языка. Более того, это фактически совпадает с тем, что понимается под терминами 
реалия и лакуна [4: 80].

В переводоведении под термином БЭЛ подразумевают лексические единицы исхо-
дного языка, не имеющие в словарном составе переводящего языка эквивалентов значе-
ния и требующие особого подхода при переводе [5: 94].

Важно подчеркнуть, что БЭЛ выявляется только при сопоставлении конкретных 
культур и языков. То, что в одном языке является безэквивалентным по отношению к 
другому (сопоставляемому) языку, может существовать в каком-нибудь третьем языке. 
Например, украинские слова, квас, кутя, борщ безэквивалентны по отношению к ново-
греческому языку, но не по отношению к русскому языку. 

Не имея точных семантических соответствий в системе понятий и реалий сопо-
ставляемого языка, безэквивалентные слова соотносятся в нем с приблизительными 
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соответствиями, которые создаются (на контекстуальном уровне) компонентами груп-
пы слов; соответствия эти могут быть описательными, выражаясь целыми оборотами. 

Безэквивалентная лексика – категория условная. Отсутствие эквивалента для какого-
либо слова исходного языка не означает, что данное слово вообще не может быть пе-
редано на другой язык: с помощью описания и толкования любое слово одного языка 
может быть передано на другой язык, хотя нередко со значительными информационно-
эмоциональными потерями, нарушениями узуса другого языка и т.д. [6: 184–187]. 

Следует отметить, что эта категория лексики не проста и не однозначна, она требует 
особого подхода при классификации и переводе.

Как отмечают некоторые исследователи, безэквивалентную лексику следует рассма-
тривать в интерпретации специалистов по переводу и с точки зрения лингвострановеде-
ния. Лингвострановедами безэквивалентная лексика характеризуется с иных, дидакти-
ческих, позиций. Если теория перевода озабочена особенностями передачи этих слов на 
другой язык, то для лингвострановедения важнее их смысловое содержание, поскольку 
они являются важнейшим средством информации об истории, культуре, быте, традици-
ях и обычаях народа и нуждаются в дополнительном комментировании. Лексика, столь 
важная с точки зрения дидактической в иностранной аудитории, так определяется Е.М. 
Верещагиным и В.Г. Костомаровым: «Слова, план содержания которых невозможно со-
поставить с какими-либо лексическими понятиями, называются безэквивалентными. 
Такие слова в строгом смысле непереводимы» [1: 42].

Следует отметить, что эти авторы выделяют и другие группы безэквивалентной лек-
сики, такие как:

– историзмы (ο Τρωικός πόλεμος «Троянская война», τα Μεγάλα Διονύσια «празд-
нование в честь бога виноделия Диониса», αττικισμός «аттицизм», η Χούντα «группа 
военных, силой захватившая власть», η Άλωση της Κωνσταντινούπολης «падение Кон-
стантинополя» и др.)

– слова-варваризмы, что методически важно для понимания специфики различных 
культур (tete-a-tete, haute couture, perestroika, alter ego и др.)

– слова из фольклора (ο Δούρειος Ίππος «троянский конь», ο Οδυσσέας «Одиссей», ο 
Άρης «Арес, бог войны», τα κυκλώπεια τείχη «циклопские стены или очень большие» и т.д.) 
С. Влахов и С. Флорин относят эту категорию безэквивалентной лексики к этнографи-
ческим реалиям.

Лингвострановедческую классификацию безэквивалентной лексики дополняют Г.Д. 
Томахин, Ю.А. Сорокин, С.С. Волков и др.

Сравнивая переводческую и лингвострановедческую классификации безэквива-
лентной лексики, мы можем сделать вывод, что специалисты обеих областей филологии 
считают, что это сложный комплексный разряд лексики, включающий разнообразные 
группы слов. При этом лексические группы двух классификаций в основном совпада-
ют. Таким образом, значения термина «безэквивалентная лексика» в переводоведении и 
лингвострановедении чрезвычайно близки. Различие – в целях исследования этого вида 
лексических единиц и особенностях их функционирования.
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ФраЗЕоЛогіЗми румЕйСЬКоЇ мови З 
КомПонЕнтом-Зоонімом у ЗіСтавЛЕнні З новогрЕЦЬКоЮ 

та уКраЇнСЬКоЮ

У статті розглядаються фразеологічні одиниці з компонентом-зоонімом румейської 
мови у зіставленні з новогрецькою (спорідненою) та українською (віддаленоспорідне-
ною). Фразеологізми розподіляються за тематичними групами, а також аналізуються 
їхні семантичні особливості. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, зоонім, антропоцентризм, мовна картина світу.
В статье рассматриваются фразеологические единицы с компонентом-зоонимом 

румейского языка в сравнении с новогреческим (родственным) и украинским (отдалён-
нородственным). Фразеологизмы распределяются по тематическим группам, а также 
анализируются их семантические особенности.

Ключевые слова: фразеологическая единица, зооним, антропоцентризм, языковая 
картина мира.

The article deals with phraseological units containing a component-zoonym in the Rumeic 
language, being compared with the Greek (relative) and the Ukrainian (non-relative) languag-
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es. The phraseologisms have been divided into thematic groups and their semantic peculiarities 
have been analysed.  

Keywords: phraseological units, zoonym, anthropocentrism, and lingual pattern of the world.

У сучасній лінгвістиці виокремилось декілька наукових парадигм, у межах яких ви-
конується більшість сучасних досліджень. У фразеології визначальними парадигмами є 
антропоцентрична та лінгвокультурологічна. 

В культурі багатьох народів висловлювання про людину, її духовні та соціальні риси, 
головним чином, репрезентовані фразеологічними одиницями (далі ФО) з компонентами-
зоонімами. Вчені по-різному називають ці ФО – фразеологізми з компонентом «аніма-
лізмом», «зооморфізмом», «зоонімом» та ін. На нашу думку, найбільш прийнятним є 
термін «фразеологічні одиниці з компонентом-зоонімом», тому й використовуватимемо 
саме його. Зоофразеологію досліджували І.Л. Покровська, В.М. Мокієнко, П.О. Литвин, 
Д.В. Ужченко, І.О. Голубовська, К. Мітула та інші.

Мета статті – розподілити фразеологізми із зоонімами за тематичними групами, 
з’ясувати їхні семантичні особливості, а також визначити переважання того чи іншого 
зооніма у румейській, новогрецькій та українській мовах.

Актуальність розвідки зумовлена тим, що в румейській мові, на відміну від україн-
ської та новогрецької, взагалі не існує праць аналітичного характеру, в яких би розгляда-
лися фразеологізми з компонентом-зоонімом.

Матеріалом нашої розвідки є фразеологічні одиниці з компонентом-зоонімом, вилуче-
ні з «Тлумачного словника новогрецької мови» [1], «Українсько-російського і російсько-
українського фразеологічного словника» [2], «Сучасного фразеологічного словника укра-
їнської мови» [3], «Румейсько-російсько-новогрецького словника» [4], текстів художньої 
літератури, а також запозичені з усного мовлення носіїв румейської мови.

Д.В. Ужченко зазначає, що стійкі вислови, котрі кореспондують з реаліями тваринно-
го світу, віддзеркалюючи їх експліцитно чи імпліцитно в елементах внутрішньої форми 
– у їх складі є фауноніми (зооніми) або їх образно-генетичні елементи – становлять зна-
чну частину загальномовної фразеології. Вони відбивають різноманітні сфери, входячи 
до численних ідеографічних об’єднань [5: 352].

 Найбільш вдалою класифікацією зоофразеологізмів (далі ЗФ) є класифікація, роз-
роблена І.Л. Покровською [6: 7-9], тому при розподілі ФО за тематичними групами за 
основу візьмемо саме її. ЗФ розподілятимуться на шість груп, а деякі ще й на підгрупи:

Власне ЗФ:
1.1. Фразеологізми з компонентом тварина та зоопартонімами (хвіст, роги, шерсть, 

кігті): алопсту прама (букв. азіатська скотина ) – тупий натовп людей, брэву ту радъ-м 
(букв. вертіти хвостом ) – поводити себе легковажно. До цієї групи також слід віднести 
квазісоматизм, тобто молоко: мону плы гала теш (букв. тільки пташиного молока не ви-
стачає) – повний достаток, заможне життя.

1.2. Фразеологізми з назвами диких тварин: эфайн-ду лыкус (букв. з’їв його вовк) – у 
ситуаціях, коли неможливо знайти якусь річ, имиру лаго (букв. спокійний заєць) – без-
порадна людина, эн ама алыпу (букв. він/вона немов лисиця) – хитрий, бизаны дълыйс 
(букв. мавпяча робота) – пусті, безглузді справи, эн ян ду кшул (букв. він/вона немов щур) 
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– про людину, яка суне носа не у свої справи, допитливу, тьорку сухурчан (букв. сліпий 
кріт) – про людину, яка недобачає.

1.3. Фразеологізми з назвами свійських тварин: алгу румынский (букв. румунській 
кінь) – про невгамовну, дебелу людину, та фтыя эн ама гайдъуры (букв. вуха як у віслю-
ка) – про людину з великими вухами, ныстко шклы (букв. голодна собака) – голодний, 
трава гмар ян ду камил (букв. тягнути вантаж немов верблюд) – про дуже працьовиту 
людину, дърахкит ама ката (букв. чіпляється немов кішка) – про людину, що постійно 
чіпляється до когось (здебільшого про жінку), супаз ама провату (букв. мовчить як ві-
вця) – про мовчазну людину, ранда ама трэй (букв. стрибає як коза) – про занадто актив-
ну, діяльну людину, врумярку така (букв. смердючий козел) – про неохайного чоловіка, 
трой ама бга (букв. їсть як бик) – про ненажерливу людину, гкрынзос ама ширыдъ (букв. 
брудний як свиня) – про дуже забруднений одяг; про людину, що зовсім за собою не слід-
кує, брэву хна та райдъа (букв. крутити бикам хвости) – виконувати примітивну, часто 
брудну, непрестижну роботу.

2. Орнітофразеологізми:
2.1. Фразеологізми з компонентом птах, орнітопартонімами (крила, пір’я), а також 

квазісоматизмом – яйцем: Тъыго плыц (букв. Божа пташка) – невинна, смиренна людина, 
кремаса та ханатя-м (букв. опускати крила) – падати духом, втрачати бадьорість, віру в 
себе, в свої сили, халасам та вга мас (букв. зіпсували наші яйця) – посваритися.

2.2. Фразеологізми з назвами диких (лісових, степових) птахів: кспаз куроныс (букв. 
лякати ворон) – про бездіяльну людину, стараплы амблатя (букв. гороб’ячі плечі) – про 
людину з вузькими плечима, эн ама шулдъон (букв. вона немов ластівка) – про гарну 
жінку, эн ама буфус (букв. він/вона немов пугач) – про похмуру людину.

2.3. Фразеологізми з назвами домашніх птахів: эн ама лухтор (букв. він наче півень) 
– забіяка, задирлива людина (зазвичай про чоловіка), эн ян ду биби (букв. він/вона немов 
індичка) – про пихату людину, мас та мкра ама клокса (букв. біля дітей немов квочка) – 
про занадто турботливу матір.

3. Ентомофразеологізми:
3.1. Фразеологізми з компонентом комаха та квазісоматизмом – медом: мэл ки гала 

(букв. мед та молоко) – повна чаша, багато, вдосталь всього.
3.2. Фразеологізми з видовими назвами комах: вразны ян да милыша (букв. гудуть 

як бджоли) – кипуча робота, бурхлива діяльність, эн ян ду мирминдь (букв. він/вона наче 
мурашка) – про працьовиту людину, митъызмэну м’яна (букв. п’яна муха) – про мляву, 
неметку людину, эн ян т цирцирина (букв. вона немов бабка) – про худорляву дівчину, 
юмотъа фтырья (букв. наповнитись вошима) – вошивіти, эн ама сытъа (букв. він/вона 
як міль) – завзята, винахідлива людина, эфаган ми та канаря (букв. мене з’їли комари) – 
бути сильно покусаним комарами.

4. Іхтіофразеологізми: псары матя (букв. риб’ячі очі) – випнуті очі, ту мкро эн ама 
псар (букв. дитина немов риба) – вивертка дитина, непосида.

5. Рептиліофразеологізми: фидъы курта (букв. зміїна горлянка) – про ненажерливу 
людину, вгалу фидъ ах ту тарпи (букв. діставати змію з нори) – марна робота, эн ян ду 
курушафла (букв. вона наче ящірка) – про балакучу жінку, а також квазісоматизм – отру-
та: эн ама фармать (букв. вона немов отрута) – про спритну жінку.
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6. Амфібіофразеологізми: ранда ама багачуна (букв. стрибати як жаба) – про людину, 
яка погано танцює.

Перш за все, слід підкреслити, що найбільше видове використання у румейській фразео-
логії мають назви диких та свійських тварин, орніто- та ентомофразеологізми. Проте в укра-
їнській та новогрецькій мовах використання ентомонімів у фразеології не є визначальним.

Слід зазначити, що у румейській мові найбільш вживаним компонентом-зоонімом 
є собака (шклы), як і в українській мові. Але, на відміну від української, всі значення з 
цим компонентом у румейській мові є негативними, хоча собака вважається вірним по-
мічником людини. У новогрецькій мові ФО з цим компонентом за частотністю вживання 
займають друге місце, але як і в румейській жодна ФО не має позитивного значення, 
поступаючись фразеологізмам з зоонімом віслюк (ο γάιδαρος). Однак, у румейській та 
українській мовах було знайдено невелику кількість ФО з цим компонентом. Частотність 
вживання того чи іншого зооморфізма в різних мовах найчастіше не збігається, а в дея-
ких випадках взагалі дуже різниться. Так, наприклад, в українській мові твариною, яка є 
найбільш вживаною у фразеологічних одиницях у позитивному значенні, є кінь. Можна 
припустити, що це пов’язано перш за все з тим, що кінь – перший помічник людини, 
показник добробуту, вірний товариш у військових походах. У новогрецькій мові цих ЗФ 
значно менше, та й більшість з них мають нейтральне значення. А в румейській мові зна-
йдено лише одну ФО з компонентом кінь, яка має негативне забарвлення. 

Іноді деякі риси у різних мовах символізують різні тварини. Так, наприклад, симво-
лом впертості, тупості в новогрецькій мові виступають здебільшого віслюк та бик, тоді 
як в українській мові цю рису символізує, окрім віслюка та бика, ще й теля. Можна при-
пустити, що це зумовлено, перш за все, тим, що в нашій країні люди, виконуючи якусь 
роботу, мали справу саме з волом та телям, а не з віслюком.

У румейській мові наявні зооніми, які не представлені у фразеологізмах ні новогрець-
кої, ані української мов. Це зооніми верблюд (камил), ящірка (курушафла) та міль (сытъа). 
Цікавим є той факт, що в українській та новогрецькій етнокультурах міль сприймається як 
шкідлива комаха, від якої немає жодної користі, а в румейській фразеології вона позначає 
спритну, дотепну людину. Вочевидь, це пояснюється особливостями світобачення народу. 
Верблюд є екзотичною твариною як для України, так і для Греції. Можливо, фразеологізми 
з цим зоонімом утворились під впливом турецької мови, в якій, згідно з дослідженням 
І.Л. Покровської, існує багато ФО з вищевказаним компонентом [6: 7-8]. 

Доцільно зауважити, що вибір зоонімів у фразеологічному фонді румейської, ново-
грецької та української мов має багато спільного як в аспекті теорії номінації, так і з 
точки зору оцінної коннотації.

Отже, можна зробити висновок, що деякі розбіжності у використанні того чи іншого 
зооніма залежать від природних умов та, перш за все, від наявності тих або інших тварин 
у зоні поширення певної мови, від торгівельних та культурних зв’язків нації, а також від 
того, яку роль відіграють тварини у сільськогосподарській культурі народу. О.О. Кор-
нілов зауважує, що «зовнішні умови існування мовоформуючої спільноти, культурно-
побутові традиції та фізіолого-антропологічні особливості формують специфічні якості, 
які складають основу національного характера, темпераменту та національної менталь-
ності» [7: 122]. А потім всі ці чинники закріплюються у національній мові.
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Зіставний аналіз вказує на самобутність мовних традицій вживання компонентів-
зоонімів, що є яскравим доказом існування національної лінгвістичної самосвідомості. 

Як уже зазначалось, у фразеологізмах не лише віддзеркалюється мовна картина світу, 
але й простежується чітка тенденція до зооморфізму. Так, О.П. Левченко підкреслює, 
що у фразеології людину описано зооморфно, тобто використано терміни, пов’язані з 
анатомією тварини. Еталоном для оцінювання людини є створені нею ж уявлення про 
тваринний світ. Поведінку людини у тих чи інших психічних станах уподібнено до по-
ведінки тварин в аналогічних станах. Вияви зооморфізму наявні й у вербалізаціях дій, 
пов’язаних з абстрактними уявленнями, неістотами тощо [8: 6].

Фразеосемантичні групи зоонімів можна поділити на такі тематичні групи:
1. Фізичні та фізіологічні якості та стани людини: «великий розмір» (та фтыя эн 

ама гайдъуры (букв. вуха як у віслюка) – про людину з великими вухами, псары матя 
(букв. риб’ячі очі) – великі, випнуті очі, эн ама бга (букв. він немов бик) – про велику, 
дебелу людину (зазвичай про чоловіків)), «невеликий зріст» (эн ама старапул (букв. він/
вона наче горобець) – маленька людина), «ненажерливість» (фидъы курта (букв. зміїна 
горлянка), трой ама бга (букв. їсть наче бик) – ненажерлива людина), «голод» (ныстко 
шклы (букв. голодна собака) – бути голодним), «лють» (бгадъытка матя (букв. бичачі 
очі) – лютий погляд), «поганий зір» (тьорку сухурчан (букв. сліпий кріт) – людина з пога-
ним зором), «краса» (эн ама шулдъон (букв. вона немов ластівка) – гарна жінка), «втома» 
(скутумэну лаго (букв. вбитий заєць) – втомлений).

2. Риси характеру людини: 
а) позитивні риси: «працьовитість» (эн ама милыш (букв. він/вона наче бджілка), 

эн ян ду мирминдь (букв. він/вона наче мурашка) – про працьовиту людину), «хазяйно-
витість» (эн ама сытъа (букв. вона наче міль) – хазяйновитий, завзятий (зазвичай про 
жінок)), «покірність» (Тъыгу плыц (букв. Божа пташка) – невинна, смиренна людина;

б) негативні риси: «балакучість» (папа та провата лэйс (букв. про овець попа каза-
ти) – багато балакати, казати дурниці, эн ама курушафла (букв. вона наче ящірка) – бала-
кучий (зазвичай про жінку)), «допитливість» (эн ян ду кшул (букв. він/вона немов щур) 
– пхати носа не у свої справи, допитуватись), «хитрість» (эн ама алыпу (букв. він/вона 
немов лисиця) – хитра людина), «бездіяльність» (кспаз куроныс (букв. лякати ворон) – 
бездіяльна людина, баштахку шклы (букв. бродяча собака) – хтось невчасно або багато, 
без потреби ходить, вештається, тиняється), «тупість» (ахмахку прама (букв. дурна ско-
тина) – тупі люди), «злість» (хулчарку шклы (букв. зла собака) – зла людина), «холод-
ність» (крыю фидъ (букв. холодна змія) – холодна жінка), «задиркуватість» (духуборку 
лухтор (букв. буйний півень) – задирлива людина (зазвичай про чоловіків)).

3. Психо-емоційний стан людини: «піднесеність» (фэру ханатя (букв. набути крила) 
– бути у піднесеному стані), «збудженість» (ранда ама трэй (букв. стрибає наче коза) – 
про збуджену, занадто діяльну людину, лахтцын тун ту лухтор (букв. його брикнув пів-
ень) – бути не при собі (зазвичай від переляку)), «пригніченість» (кремаса та ханатя-м 
(букв. опускати крила) – падати духом, втрачати бадьорість, віру в себе, в свої сили).

4. Дії людини: пашнын ту радъ-т (букв. погладшав його хвіст) – 1) зазнаватись; 2) 
багатіти; шклыча джамалатрэвны (букв. нацьковувати собак) – на комусь виміщати 
свою злість; выглыз ама буфус (букв. дивиться наче пугач) – недоброзичливо дивитись, 
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брэву ту радъ-м (букв. вертіти хвостом) – поводити себе легковажно, ранда ама багачуна 
(букв. стрибає немов жаба) – незграбно танцювати.

5. Зовнішність людини: «неохайність» (аныфту ката (букв. невмита кішка) (про 
жінку), врумярку така (букв. смердючий козел) (про чоловіка), «нечистоплотність» 
(гкрынзос ама ширыдъ (букв. брудний немов свиня) – бути брудним).

6. Стосунки між людьми: «мати та дитина» (мас та мкра ама клокса (букв. біля сво-
їх дітей як квочка) – про занадто турботливу матір), «чоловік та жінка» (зун ама шклы 
ки ката (букв. живуть як кішка з собакою) – живуть без злагоди, постійно ворогуючи, 
сварячись). Фразеологізм эхн'тун ама клутиц (букв. мають його як щеня) має двояку 
конотацію. На позначення стосунків «батьки та дитина» він має значення «пестити, ба-
лувати дитину, занадто про неї турбуватись»; «чоловік та жінка» – тримати під каблуком, 
беззастережно підкоряти своїй волі, робити чоловіка повністю залежним від себе.

На підставі здійсненого аналізу можна зробити висновок, що ЗФ мають чітко вираже-
ну антропологічну направленість, але існує декілька ФО, які характеризують стан справ 
або якість речей, наприклад, вгалу фидъ ах ту тарпи (букв. діставати змію з нори) – мар-
на робота, шклы дъерма хтрамы (букв. шкура собаки навиворіт) – негарний одяг. 

Отже, зоофразеологія – це численна, активно функціонуюча фразеотематична група, що 
становить окрему підсистему загального корпусу фразеології, виразно підкреслюючи зміщен-
ня фразеологічної парадигми в бік антропоцентризму й досить повно репрезентуючи різно-
манітні сфери матеріального й духовного життя народу, вияви його етнокультури [5: 358].

Зважаючи на викладене вище, є підстави стверджувати, що у зв’язку з актуальністю 
вивчення людського чинника у мові, зображення людини за допомогою ФО з компонен-
тами тваринного світу потребує подальшого вивчення та систематизації.
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диСКуССионнЫЕ воПроСЫ КатЕгории ЗаЛога в 
СоврЕмЕнном ангЛийСКом ЯЗЫКЕ

У статті йдеться про дискусійні питання категорії стану в англійській мові.
Ключові слова: категорія стану, пасивні конструкції, категоріальна міра, субмова.
В статье речь идет о дискуссионных вопросах категории залога в английском языке.
Ключевые слова: категория залога, пассивные конструкции, категориальная мера, 

подъязык.
The article deals with some disputable problems of the category of voice in English.
Key words: the category of voice, passive constructions, categorical rate, sublanguage.

Залог – одна из самых сложных грамматических категорий глагола. Как отмечает 
М.М. Гухман, в системе глагольных категорий германских и других языков категория 
залога представляет собой наиболее неясную, наиболее дискуссионную проблему [1: 5]. 
Именно поэтому она продолжает привлекать внимание исследователей. В конце ХІХ – 
начале ХХ вв. появился ряд фундаментальных работ по теоретической грамматике ан-
глийского языка [2; 3; 4; 5; 6; 7], содержащих разделы о залоге, а в Украине вышли две 
монографии, посвященные залогу [8; 9]. Однако, несмотря на это, некоторые вопросы 
категории залога по-прежнему остаются спорными или недостаточно исследованными. 
В частности, нет единого мнения о статусе категории залога и семантике залоговых 
форм. Недостаточно изучены и факторы, влияющие на функционирование пассивных 
конструкций в различных подъязыках. 

Целью данной работы является освещение указанных вопросов. Эта цель обусловила 
решение следующих задач:

1) уточнение статуса категории залога и семантики залоговых форм;
2) выяснение зависимости функционирования пассивных конструкций от подъязыка;
3) выяснение зависимости функционирования пассивных конструкций от граммати-

ческих категорий времени, вида и временной отнесенности;
4) выяснение зависимости функционирования пассивных конструкций от лексичес-

кой семантики глаголов.

© Литвак С.Я., 2010
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1. Определяя залог, лингвист должен оперировать понятиями различных уровней: 
семантического (субъект, объект), синтаксического (подлежащее, дополнение), морфо-
логического (формы глагола).

Сложность анализа категории залога, в частности, объясняется тем, что данная ка-
тегория, будучи выраженной морфологическими формами глагола, тесно связана с син-
таксическим уровнем языка, на что указывают многие исследователи. Например, Е. А. 
Жаборюк отмечает, что «категория залога находится в эпицентре синтаксиса» [9: 90]. 

В связи с этим, на наш взгляд, требует уточнения одно из распространенных опреде-
лений залога как грамматической категории, которая выражает различные отношения 
между субъектом и объектом действия. 

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что речь идет о грамматическом субъекте и 
грамматическом объекте, а не о семантическом субъекте и семантическом объекте. По 
справедливому замечанию С.А. Шубика, никакого изменения направления процесса при 
переходе от активной формы залога к пассивной не происходит: процесс всегда направ-
лен от агенса к пациенсу [10: 46]. Во-вторых, вышеуказанное определение может быть 
применено только к трехчленным конструкциям, так как в двучленных пассивных кон-
струкциях субъект действия не упоминается.

Сущность категории залога четко сформулирована в определении А.А. Холодовича: 
действительный залог выражает отношение, при котором подлежащее предложения совпа-
дает с семантическим субъектом; страдательный залог выражает отношение, при котором 
подлежащее предложения не совпадает с семантическим субъектом [Цит. по 11: 75].

Необходимо отметить, что при анализе категории залога в недостаточной мере учи-
тывается принципиальное различие между двучленными и трехчленными пассивными 
конструкциями. Двучленная активная конструкция (N+Vactive) и двучленная пассивная кон-
струкция (N+Vpassive) обозначают различные реальные ситуации: John loves; John is loved. 
Трехчленная активная конструкция (N+Vactive +N1) и трехчленная пассивная конструкция 
(N1 +Vpassive + by+N) обозначают одну и ту же реальную ситуацию, выражают одно и то же 
отношение между субъектом и объектом действия: действие всегда направлено от субъекта 
к объекту: John loves Mary; Mary is loved by John. Однако замена формы залога вызывает 
изменение синтаксической структуры предложения. В результате замены активной формы 
залога пассивной в двучленной конструкции подлежащее становится объектом действия; 
в трехчленной пассивной конструкции подлежащее становится объектом, а дополнение 
– субъектом действия. Соответствующая перестройка синтаксической конструкции вызы-
вает изменение тема-рематического членения предложения [12: 194].

Синтакисческий характер категории залога проявляется также в том, что в зависимости 
от синтаксического контекста форма действительного залога в английском языке может 
иметь не только активное значение, но и медиальное, возвратное и взаимное [13: 112].

Таким образом, категорию залога английского глагола можно охарактеризовать как 
морфолого-синтаксическую. 

2. Как уже отмечалось, вопрос о функционировании пассивных конструкций в раз-
личных подъязыках исследован еще недостаточно. В некоторых работах имеются от-
дельные общие замечания по этому вопросу.

Одной из задач нашей работы является выяснение факторов, влияющих на функ-
ционирование пассивных конструкций. Мы применяем к исследуемому материалу по-
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нятие категориальной меры, которое характеризует степень количественной реализации 
данного языкового явления в тексте [14: 79]. Будучи больше нуля и меньше единицы, 
категориальная мера пассивных конструкций (КМПК) может быть выражена в дробных 
числах или процентах.

Материалом исследования послужили подъязыки авторской и диалогической речи в 
английской и американской прозе ХХ века и подъязык международной хроники в бри-
танских и американских газетах последнего десятилетия. Во всех случаях выборки бра-
лись наполовину из британских и наполовину из американских источников.

Для получения фоновых характеристик были взяты выборки по двести знаменатель-
ных глаголов в личной форме из десяти источников в каждом подъязыке. Таким образом, 
общая выборочная совокупность составила 6000 словоформ. Средняя частотность функ-
ционирования пассивных форм глагола представляет собой среднее арифметический 
вариант случайной величины. КМПК равна частному от деления средней частотности 
на количество элементов в выборке. С целью проверки надежности полученных резуль-
татов вычислялись оценки достоверности – абсолютное квадратическое отклонение и 
относительное квадратическое отклонение.

В подъязыках авторской и диалогической речи КМПК оказалась практически оди-
наковой, а в подъязыке международной хроники – в несколько раз выше. Относительно 
высокая КМПК в этом подъязыке объясняется, вероятно, тем, что для него характерно 
употребление оборота «именительный с инфинитивом» с глаголом в страдательном за-
логе, а также таких выражений, как it is believed, it is said. Примеры:

The tapes are expected to be handed over within the next few weeks; She is also said to complain 
of her former husband's «unhealthy relationship» with Fawcett… (The Mail. March 30, 2003).

It is believed that the Justice Department will seek a stay of the judge's order in the Court of 
Appeals; It is said, that 200 Revolutionists were killed and wounded by the 30th (International 
Herald Tribune. August 3-4, 2002).

С целью проверки предположения о возможной зависимости функционирования 
пассивных конструкций от категорий времени, вида и временной отнесенности мы 
определили категориальную меру пассива глаголов в настоящем, прошедшем и будущем 
временах; глаголов в общем виде; глаголов в неперфектной форме. Для этого были взяты 
выборки по 50 глаголов из 10 источников в каждом подъязыке.

Как показывают полученные результаты, большая часть пассивных форм употребля-
ется в настоящем и прошедшем временах. В подъязыках диалогической речи и междуна-
родной хроники употребительность пассивных форм в обоих временах приблизительно 
одинакова. В подъязыке же авторской речи частотность употребления пассива глаголов в 
настоящем и будущем временах достигает минимума, а глаголов в прошедшем времени 
– максимума. Очевидно, это объясняется тем, что в повествовании речь идет о совершив-
шихся событиях, вследствие чего в авторской речи не только пассивная, но и активная 
форма глаголов употребляется в основном в прошедшем времени [11: 55].

Во всех подъязыках преобладает пассив в общем виде и неперфектной форме. Ред-
кую употребительность пассива в длительном виде и перфектной форме, видимо, можно 
объяснить громоздкостью соответствующих аналитических образований.

Таким образом, экспериментально доказана зависимость функционирования категории 
залога от категорий времени, вида и временной отнесенности. Наши данные подтверждают 
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положение А.И. Смирницкого о том, что «между грамматическими категориями какой-
либо части речи, в частности, – глагола, образуется та или иная, более или менее своео-
бразная и сложная система отношений» [15: 207].

С целью проверки гипотезы о зависимости КМПК от лексической семантики глагола 
мы определили среднюю частотность пассивных форм глаголов, относящихся к следую-
щим семантическим классам: физического восприятия, умственной деятельности, гово-
рения, движения и эмотивных глаголов. Для этого были взяты выборки по 50 глаголов из 
10 источников в каждом подъязыке.

Сопоставление средних частот пассивных конструкций внутри каждого подъязыка сви-
детельствует о том, что употребительность в пассиве глаголов различных семантических 
классов различна. Таким образом, наши результаты подтверждают положение Л.М. Медве-
девой о том, что необходимым условием адекватного описания категории залога является 
учет лексического уровня языка [8: 10]. В то же время полученные данные свидетельству-
ют о варьировании средних частот пассивных конструкций в различных подъязыках.

Итак, на функционирование пассивных конструкций оказывают воздействие следу-
ющие факторы: а) грамматические категории времени, вида и временной отнесенности; 
б) лексическая семантика глаголов; в) подъязык.

Исследование факторов, влияющих на функционирование пассивных конструкций, 
может быть продолжено на материале других подъязыков.
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УДК 81.373.(161.2+111):81’44
Малиновська Г.Р.

(Львів, Україна)

КонЦЕПтуаЛіЗаЦіЯ ПонЯттЯ “гроШі” у ПарЕмійному Фонді 
уКраЇнСЬКоЇ і ангЛійСЬКоЇ мов: ЗіСтавний аСПЕКт

У статті розглянуто особливості концептуалізації поняття “гроші” у паремійних 
фондах української і англійської мов. Шляхом когнітивної інтерпретації паремійних 
смислів сформульовано відповідні когнітивні ознаки у вигляді тверджень про концепт. 
Представлено структуру паремійних полів концепту ГРОШІ у двох лінгвокультурах та 
здійснено їх порівняльний аналіз.

Ключові слова: концепт ГРОШІ, паремійна зона концепту, когнітивна інтерпрета-
ція, універсальні твердження, етнокультурні твердження, морально-ціннісна концеп-
туалізація.

В статье рассмотрены особенности концептуализации понятия «деньги» в 
паремиологических фондах украинского и английского языков. Путем когнитивной 
интерпретации паремиологических смыслов сформулировано соответствующие 
когнитивные признаки в виде утверждений про концепт. Представлено структуру 
паремиологических полей концепта ДЕНЬГИ в двух лингвокультурах и проведен их 
сравнительный анализ.

Ключевые слова: концепт ДЕНЬГИ, паремиологическая зона концепта, когнитивная 
интерпретация, универсальное утверждение, этнокультурное утверждение, морально-
ценностная концептуализация.

Peculiarities of the concept “money” conceptualization in the paroemia funds of Ukrainian 
and English languages have been considered in the article. By means of cognitive interpretation 
of paroemia senses the author formulated proper cognitive attributes in the form of statements 
on the concept. The structure of paroemia fields of the concept MONEY in two linguacultures 
has been presented. Comparative analysis of the paroemia fields has been carried out.

Key words: concept MONEY, paroemia zone of the concept, cognitive interpretation, uni-
versal statements, ethno-cultural statements, ethically valuable conceptualization.
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Концепт ГРОШІ та мовні знаки, що його репрезентують, посідають у мовній картині 
світу індивідуума пріоритетні позиції як носії значущих для особистості цінностей [1]. 
Аналіз паремійних уявлень про гроші, тобто діахронічний зріз концепту як одиниці на-
ціонального менталітету, дозволяє відтворити еволюцію світогляду народу, його комуні-
кативну поведінку і національний характер, встановити особливості поглядів на гроші, 
уявлення про них та про місце грошей у суспільному житті етносоціумів, зрозуміти на-
ціональну логіку, встановити ціннісні пріоритети культури та “певною мірою реконстру-
ювати когнітивну картину світу в цей період” [2: 55]. 

У сучасних дослідженнях відображені лише деякі аспекти вивчення концепту ГРО-
ШІ [3; 4; 5; 6]. Дослідження процесу концептуалізації ставлення до грошей не отримало 
свого цілісного опису як мовний, когнітивний і культурний феномен, не простудійовано 
кореляції паремійного представлення концепту ГРОШІ в український лінгвокультурі у 
зіставленні з англійською, що є важливим елементом виявлення мовної картини світу.

 Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних лінг-
вокогнітивних студій на розгляд проблем національного самоусвідомлення і самови-
раження мови та духовної культури й зумовлена потребою в аналізі лінгвокультурного 
концепту ГРОШІ на матеріалі паремійних фондів мов віддаленої спорідненості, зокре-
ма української й англійської у зіставному аспекті з урахуванням сучасних напрацювань 
семантико-когнітивного, лінгвокультурологічного та антропоцентричного підходів, що 
донині ще не було об’єктом спеціального дослідження як в українському, так і в зарубіж-
ному мовознавстві. Мета розвідки полягає у з’ясуванні особливостей концептуалізації 
поняття “гроші” у паремійних фондах названих мов. 

Матеріалом дослідження паремійного представлення концепту ГРОШІ в українській і 
англійській мовах слугували словники та паремійні збірки (див. Ілюстративний матеріал 
1–8). Шляхом суцільної вибірки із зазначених джерел відібрано 583 українські й 511 бри-
танських паремій, які вербалізують концепт ГРОШІ у двох означених лінгвокультурах.

На сьогодні провідними напрямами когнітивної лінгвістики виступають два підходи: 
лінгвокультурний – вивчення та опис взаємовідносин мови і культури, мови й етносу, 
мови і національного менталітету, і лінгвокогнітивний підхід, представники якого роз-
глядають мову як форму й спосіб організації, репрезентації та передачі знань і уявлень 
людини про світ. Семантико-когнітивний підхід, як один із напрямів лінгвокогнітивних 
студій, полягає у дослідженні співвідношення семантики мови із концептосферою – ін-
формаційною базою когнітивної свідомості народу, яка певною мірою визначає його 
менталітет – особливості сприйняття і розуміння дійсності. Національний менталітет, 
у свою чергу, скеровує динаміку формування і розвиток концептів, оскільки когнітивні 
стереотипи (судження про дійсність) диктують деякі оцінки явищ і подій, які фіксують-
ся у концепті і, таким чином, впливають на його зміст [2: 60, 301]. Метод семантико-
когнітивного аналізу передбачає, що у процесі когнітивної інтерпретації ми переходимо 
від змісту значень, як елементів мовної свідомості, до змісту концептів – елементів ког-
нітивної свідомості [там же: 21].

Паремії утворюють особливу зону у структурі концепту, яка демонструє особливості 
концептуалізації того чи іншого фрагменту дійсності в історичній перспективі. Аналіз 
семантики відібраних паремійних одиниць, які об’єктивують концепт ГРОШІ, а саме, 
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паремій із ключовим словом (лексичним компонентом гроші/money), паремій, які міс-
тять найменування грошових одиниць та/або їхніх номіналів, і паремій, у яких сема гро-
ші/money представлена імпліцитно, дозволив розтлумачити паремійні смисли – знання 
народу, закодовані у його мовній свідомості.

Наступний етап дослідження полягає у когнітивній інтерпретації цих смислів. Під 
когнітивною інтерпретацією розуміємо узагальнення, тобто зведення паремійних смис-
лів (семантичних ознак), які виявляються аналізом семантики паремійних одиниць, до 
одного більш узагальненого смислу та формулювання відповідних когнітивних ознак у 
вигляді основних ідей – “тверджень про концепт – установок свідомості, що витікають у 
даній культурі із змісту концепту” [2: 202; 7: 59-62]. Когнітивна (диференційна) ознака 
– це окрема ознака об’єкта, усвідомлена людиною у процесі концептуалізації світу і відо-
бражена у структурі відповідного концепту як окремий елемент його змісту. Когнітивні 
ознаки формують досліджуваний концепт як ментальну одиницю [2: 128; 7: 59-62; 8: 
112]. твердження виконують функцію узагальнення когнітивних ознак паремійної зони 
концепту. Здебільшого твердження представляють типові аксіоми поведінки, які мають 
переважно морально-дидактичний характер і розкривають сутність паремійних смислів, 
тобто дають доступ до когнітивної структури мовної свідомості. Когнітивні ознаки па-
ремій було узагальнено та індуктивним шляхом згруповано у блоки-твердження за схо-
жістю висловлених у пареміях дидактичних сентенцій, які демонструють особливості 
концептуалізації поняття “гроші”. За результатом лінгвокультурного аналізу та когнітив-
ної інтерпретації паремійних смислів нами виділено 15 тверджень в український мові та 
16 – в англійській (таблиця).

Реконструкція паремійної зони концепту як польової структури проведена шляхом 
опису виявлених когнітивних ознак, що об’єктивують певне когнітивне твердження та 
впорядкування сформульованих тверджень за польовими зонами. Моделювання паре-
мійної зони концепту проводиться за зменшенням кількості паремій, які об’єктивують 
різні когнітивні ознаки концепту ГРОШІ, що дозволило виділити ядро, ближчу, далеку та 
крайню периферії. Ієрархія паремійних ознак будується шляхом статистичного аналізу 
кількості паремій, які входять до тієї чи іншої зони паремійного поля концепту. 

Таблиця
Польова структура паремійної зони концепту “ГРОШІ/MONEY” 

уКРАЇНСЬКЕ ПАРЕМІЙНЕ ПОЛЕ АНГЛІЙСЬКЕ ПАРЕМІЙНЕ ПОЛЕ
ЯДРО
1. Від самої людини залежить її добробут. 
Важка, наполеглива праця приносить ви-
нагороду – 17,7 %.

1. Ставлення до грошей викриває людські 
якості – 16,7 %.

2. Ставлення до грошей викриває людські 
якості – 17,7 %.

2. Від самої людини залежить її добробут. 
Важка, наполеглива праця приносить ви-
нагороду – 16,0 %.
3. Гроші – могутня сила, яка править усім 
світом – 10, 8 %.
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БЛИЖНЯ ПЕРИФЕРІЯ
1. Гроші – могутня сила, яка править усім 
світом – 8,4 %.

1. Необхідно економно витрачати гроші – 
8, 8 %.

2. Праця не допоможе вийти із бідності – 
6,3 %.

2. Гроші не такі могутні, у житті є речі 
важливіші за гроші – 6, 6 %.

3. Не варто позичати гроші – 6 %. 3. Гроші (статки) або їхня відсутність ви-
пробовують людські стосунки – 6, 5 %.

4. Матеріальний добробут оманливий; 
будь задоволений тим, що маєш – 6 %.

4. Гроші – лиха, руйнівна сила – 5, 1 %. 

5. Гроші не такі могутні, у житті є речі 
важливіші за гроші – 5,8 %.

5. Не варто позичати гроші – 5, 1 %.

6. Гроші (статки) або їхня відсутність ви-
пробовують людські стосунки – 5,5 %.

6. Не всі шляхи збагачення прийнятні: 
“легкі” гроші, “брудні” гроші – 5 %.

7. Гроші і вірування: Бог допомагає 
бідним, а нечиста сила – багатим – 5,2 %.
8. Не всі шляхи збагачення прийнятні: 
“легкі” гроші, “брудні” гроші – 5,2 %.
9. Необхідно економно витрачати гроші 
– 5 %.
ДАЛьНЯ ПЕРИФЕРІЯ
1. Безгрошів’я одних людей змушує 
працювати (60%), а інших штовхає не 
нерозважливі вчинки (40%) – 4,4 %.

1. Будь задоволеним тим, що маєш. Багат-
ство/матеріальний добробут оманливий 
– 4,4 %.

2. Наявність грошей – запорука добробу-
ту, щастя – 3, 7 %.

2. Безгрошів’я одних людей змушує 
працювати (88 %), а інших штовхає не 
нерозважливі вчинки (12 %) – 3,6 %.
3. Мета виправдовує засоби. Чесністю не 
збагатієш – 3,5 %.
4. Наявність грошей полегшує життя лю-
дини – 3 %.

КРАЙНЯ ПЕРИФЕРІЯ
1. Гроші – лиха, руйнівна сила – 1, 6 %. 1. Гроші і вірування: щира віра сприяє 

матеріальному добробуту, а той, хто слу-добробуту, а той, хто слу-, а той, хто слу-
жить Богові за гроші, буде служити дияво-
лу за кращу плату – 1,8 %.

2. Задурно нічого не буває, за все треба 
платити – 1,5 %.

2. Задурно нічого не буває, за все треба 
платити – 1,7 %.
3. Гроші породжують гроші – 1,4 %.
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Зіставлення особливостей морально-ціннісної концептуалізації поняття “гро-
ші” / “money” засвідчило як багато спільного у ставленні до грошей і грошових від-
носин загалом, що зумовлено існуванням універсальних законів розвитку (12 уні-
версальних тверджень), так і специфічного, властивого певній етнокультурній спільноті (3 
етнокультурні твердження в українській мові і 4 етнокультурні твердження в англійській).

Важливе місце в ієрархії концептуалізацій поняття “гроші” посідають два ядерні уні-
версальні твердження, в яких простежуються морально-ціннісні орієнтири двох етносів, 
що складалися впродовж тисячоліть їхнього становлення і розвитку під впливом християн-
ської етики. Паремії, що належать до універсального твердження “Ставлення до грошей 
викриває людські якості”, описуючи характер людини за допомогою властивості (но-
міналу) грошей, розкривають не лише особливості поведінки людини, але й психологію, 
ментальність усього етносу, вчать доброчинності (4,7 % українських паремій, що входять 
до цього твердження і 15% – англійських): Хто дає, той и має (УПП: 223); The hand that 
gives, gathers (букв.: Рука, яка дає, збирає) (БКРПП: 55) (проте українська ментальність 
демонструє й інший погляд на доброчинність: Чужих злиднів не наситиш (УПП: 234)); ро-
зумному, дбайливому ставленню до грошей (4,7 % і 14 % відповідно). На думку англій-
ців, розум є запорукою багатства, а немудра людина і гроші – несумісні речі: He is wise that 
is rich (букв.: Той розумний, хто багатий) (БКРПП: 58); A fool and his money are soon parted 
(букв.: Дурник та його гроші швидко розстаються) (OALD: 577). Українські паремії не такі 
однозначні, деякі з них стверджують, що розум є запорукою багатства, а інші констату-
ють, що розум не приносить матеріального добробуту: Мудра господиня, як є повна скриня 
(ПП.: 130); Розуму багато, а грошей мало (УПП: 108). Більшість паремійних одиниць, що 
належать до цього твердження застерігають від потурання таким людським слабкостям, як 
марнотратство (25,6 % і 20 %): Гроші пішли до роскоші (УПП: 479); Waste not, want not 
(букв.: Не витрачай, не будеш нуждатися) (OALD: 1659); лінощі (20,2 % і 21%); скупість 
(18,4 % і 10 %), захланність, корисливість (14,6 і 15%). Окрім цього, для українського 
світогляду важливими є засудження таких людських вад, як заздрощі (4,6 %), зрадництво, 
вередливість, зарозумілість, брехливість, (по 1,8 %): Стільки правди, як в шелягу сребра 
(УПП: 319), тоді як для британського – дріб’язковість (3 %): A penny soul never came to 
twopence (букв.: Однопенсова душа ніколи не добиралася до двопенсової) (АУФС: 754).

Для української і британської нації характерне позитивне ставлення до набутих важ-
кою, чесною працею грошей. Підтвердженням цього виступає універсальне твердження 
“від самої людини залежить її добробут. важка, наполеглива праця приносить ви-
нагороду”: В кого віл та коса, в того й грошей киса (УПП: 454); No pain, no gain (букв.: 
Без болю немає заробітку) (OALD: 1050). 

Національна специфіка концептуалізації поняття “гроші” виявляється у різній яскра-
вості й наповненості тих чи інших тверджень та у самій конфігурації паремійних полів 
у кожній із культур. Твердження, що в одній культурі належать до ядра або ближньої пе-
риферії, можуть стосуватися іншої паремійної зони концепту в іншій. Так, універсальне 
твердження “гроші – могутня сила, яка править усім світом” в українському паремій-
ному полі належить до ближньої периферії, а у британському – до ядра: Сіттю птиці, 
серебром людей ловлять (ПП.: 212), Money governs the world (букв.: Гроші правлять сві-
том) (БКРПП: 127). 
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В обох культурах спостерігається певною мірою універсальна шкала людських 
морально-етичних цінностей, у якій виявляється перевага духовних цінностей над ма-
теріальними, тобто вартість грошей оцінюється нижче, ніж родина, воля, здоров’я тощо, 
що свідчить про спільність світосприйняття носіями української й англійської культур. 
Це дозволило сформулювати універсальне твердження, що належить до ближньої пе-
риферії паремійних полів двох лінгвокультур – “гроші не такі могутні, у житті є речі 
важливіші за гроші”: За гроші не купиш ні батька, ні матері, ні родини (УПП: 104); 
Love is neither bought nor sold (букв.: Кохання не купиш і не продаси (АУФС: 631). В 
англійському паремійному фонді виявлено лише одне прислів’я, у якому значущість гро-
шей оцінюється вище значущості друзів: Penny in purse will bid me drink, when all the 
friends I have will not (букв.: Пені в гаманці запропонують мені випити, тоді як всі друзі, 
яких я маю – ні) (ОDEP: 523).

Для українського і англійського світогляду характерна тенденція: багата людина при-
тягує до себе і друзів, і кохання, які зникають із закінченням грошей, а бідного всі уни-
кають – універсальне твердження “гроші (статки) або їхня відсутність випробовують 
людські стосунки” (ближня периферія): Побратався, копу видячи (УПП: 422); Every one 
is akin to the rich man (букв.: Кожен є родичем багатій людині) (БКРПП: 57). 

Оскільки християнська церква протистояла лихварству та позичальникам грошей, 
негативне ставлення до цього явища характерне для ментальності українців і британців 
(універсальне твердження, що належить до ближньої периферії) “не варто позичати 
гроші”: Коли хоч приятеля позбутися, то му позич грошей (УПП: 423); Debt is the worst 
poverty (букв.: Борг – найгірший вид бідності) (БКРПП: 77). Вміння економно витра-
чати гроші пропагується в обох етнокультурах – універсальне твердження “необхідно 
економно витрачати гроші” (ближня периферія): Осмак копи стереже (УПП: 441); A 
penny saved is a penny gained (букв.: Пені заощаджене – це пені зароблене) (АУФС: 754).

У кожному суспільстві існують люди із відмінними поглядами щодо грошей, різною 
моральністю, отже й паремії фіксують різні погляди на гроші та шляхи їхнього отриман-
ня (праведний – “важкі” гроші; неправедний – “легкі”, “брудні” гроші). Підтвердженням 
цього слугує універсальне твердження “не всі шляхи збагачення прийнятні” – (ближ-
ня периферія): Краще жити бідняком, ніж розбагатіти гріхом (ППА: 81); Easy come, 
easy go (букв.: Легко прийшло, легко піде) (OALD: 76). Таким чином, для української і 
британської культури важливе джерело походження грошей. 

Безгрошів’я у двох культурах трактується як зло. Нужденний стан змушує шукати 
шляхи виходу із злиднів, а подекуди навіть штовхає людей на нерозважливі вчинки – 
універсальне твердження “Безгрошів’я одних людей змушує працювати, а інших 
штовхає на нерозважливі вчинки” (дальня периферія): Проголодаєшся – хліба діс-
тати догадаєшся (ПП: 305); Necessity is the mother of invention (букв.: Нужда – матір 
винахідливості) (OALD: 78). Українські паремії більш акцентовані на тому, що злидні 
можуть призвести до моральної деградації особистості (40% і відповідно 12% паремій, 
що належать до цього твердження): Пустий мішок введе в грішок (ПП: 145).

Поняття “гроші” у двох мовах високо корельовано, виявляється складна мережа опо-
зицій (взаємовиключних концептуалізацій). Гроші – це благо, яке забезпечує багатство, 
процвітання, добробут та безтурботне життя. Проте, для української ментальності більш 
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характерне акцентування уваги на відчутті комфорту, яке дають гроші – етнокультурне 
твердження “наявність грошей – запорука добробуту, щастя” (дальня периферія): З зо-
лотом, як з вогнем, і тепло з ним, і небезпечно (СНМ: 143), тоді як для англійців важли-
вим є те, що гроші забезпечують соціальний статус людини, допомагають перейти на вищі 
щаблі у соціально-класовій системі британського суспільства – етнокультурне тверджен-
ня “наявність грошей полегшує життя людини” (дальня периферія): Jack would be a 
gentleman if he had money (букв.: Джек був би джентльменом, якщо б мав гроші) (БКРПП: 
73). Водночас гроші й багатство розглядаються як зло, гріх, те, що може занапастити лю-
дину – універсальне твердження “гроші – лиха, руйнівна сила”, причому британські па-
ремії більш акцентовані на цьому твердженні – четверте місце у ближній периферії: Where 
there’s muck there’s brass (букв.: Там, де є гній/мерзота (розм.), там є гроші) (brass – мідь, 
розм. сленг – гроші) (OALD: 78). В українському паремійному полі це твердження посідає 
перше місце у крайній периферії: Гроші то йроблять біду на світі (УПП: 104).

У результаті своєї пізнавальної діяльності різні етноси сприймають світ крізь при-
зму власної мови й культури, тому кожній нації властиві набуті власним суспільно-
економічним досвідом національно-специфічні аспекти концептуалізації дійсності. Осо-
бливості психічного складу, менталітету англійців простежуються у пареміях, які вчать 
досягати матеріального добробуту подекуди і сумнівними методами. Англійська ідея 
“мета виправдовує засоби” пояснюється комерційною необхідністю, оскільки “гроші 
роблять гроші”, а наявність грошей – показник заповзятості, “комерційної жилки”, розу-
му. Так, у британському паремійному фонді виділено етнокультурні твердження, які де-
монструють раціональний, прагматичний підхід до грошей: “мета виправдовує засоби. 
чесністю не збагатієш” (дальня периферія): Honor and profit lie not in one sack (букв.: 
чесність та зиск (прибуток) не лежать в одному мішку) (АУФС: 505) та “гроші поро-
джують гроші” (крайня периферія): Money would be gotten if there were money get it with 
(букв.: Гроші добудуться, якщо є гроші, щоб їх добути) (БКРПП: 58). 

Відсутність грошей – показник того, що людина або нездатна їх заробити (ледарство 
тощо), або праця людини не може забезпечити їй гідне життя. Останнє притаманне україн-
ській ментальності, що дозволило виділити етнокультурне твердження “Праця не допомо-
же вийти із бідності” (ближня периферія): Три дні молотили — шеляг заробили (УПП: 461).

У двох етнокультурах відзначається, що матеріальний добробут здебільшого зале-
жить від людини, оскільки вона сама його будує, водночас паремії демонструють віру у 
те, що добробут людини залежить і від Бога. Для українського етносу більш характерна 
віра в те, що “Бог допомагає бідним, а нечиста сила – багатим” (етнокультурне твер-
дження, ближня периферія): Голенький — ох, а за голеньким — Бог (УПП: 105). Британ-
ські паремії акцентують увагу на ідеї безкорисливого служіння Творцеві – етнокультурне 
твердження “Щира віра сприяє матеріальному добробуту, а той, хто служить Богові 
за гроші, буде служити дияволу за кращу плату” (крайня периферія – 1, 8 %): He that 
serves God for money will serve the devil for better wages (букв.: Той, хто служить Богові за 
гроші, буде служити й дияволу за кращу плату) (АУФС: 490).

За результатами дослідження можемо зробити висновок про те, що концепт ГРОШІ 
має антропоцентричну спрямованість, посідає одне з найважливіших місць у ієрархії цін-
ностей, формує морально-ціннісну картину світу та відображає специфіку ментальності 
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двох народів. Паремії демонструють амбівалентне ставлення до грошей з перевагою по-
зитивної оцінки. В концептуалізації поняття “гроші” спостерігається більше спільного 
(універсального), ніж специфічного (етнокультурного), що підтверджує здійснений зі-
ставний аналіз. 

Перспектива подальших семантико-когнітивних досліджень концепту ГРОШІ в укра-
їнській і англійській лінгвокультурах полягає у реконструкції когнітивної свідомості двох 
етносів шляхом студіювання лексико-фразеологічного представлення зазначеного концепту.
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ФунКЦіонаЛЬні ХараКтЕриСтиКи
ангЛійСЬКиХ відімЕнниКовиХ діЄСЛів

Статтю присвячено дослідженню функціональних характеристик англійських віді-
менникових дієслів (ВД) у сучасній британській пресі. До функціональних характерис-
тик належать частота ВД, істотність/неістотність розходження частот певної 
словотвірної групи досліджуваних одиниць, розподіл їх частот за ранговою кореляцією. 
Метою дослідження є не тільки класифікувати аналізовані ВД, але й визначити певні 
кількісні співвідношення ВД різних словотвірних груп у розглянутих газетних текстах.

Ключові слова: функціональні характеристики, відіменникове дієслово, частота.
Статья посвящена исследованию функциональных характеристик английских от-

ыменных глаголов (ОГ) в современной британской прессе. К функциональным харак-
теристикам относим частоту ОГ, существенность/несущественность расхождения 
частот определенной словообразовательной группы исследуемых единиц, распределение 
их частот по ранговой корреляции. Цель исследования – не только классифицировать 
анализируемые ОГ, но и установить определенные количественные соотношения ОГ 
разных словообразовательных групп в рассматриваемых газетных текстах.

Ключевые слова: функциональные характеристики, отыменной глагол, частота.
The article focuses on the study of functional features of English denominative verbs (DV) 

in the modern British press. Frequency of DV, essentiality/non-essentiality of their frequency 
divergence within a certain word-building group pertaining to the units under examination, 
frequency distribution according to their rank correlation are analysed as their functional fea-
tures. The aim of the research is not only to classify the above-mentioned units, but also to 
represent certain quantitative correlations in the analysed newspaper texts.

Key words: functional features, denominative verb, frequency.
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У цій статті розглянемо функціональні характеристики англійських відіменникових 
дієслів (ВД), утворених за допомогою різних словотвірних засобів, у політичних текстах 
сучасних британських газет. Перед собою ставимо такі завдання: визначити кількісне 
співвідношення англійських відіменникових дієслів різних словотвірних груп, представ-
лених у досліджуваних газетних текстах, а також виявити лексичну спільність порівню-
ваних газет у використанні конверсійних ВД.

Розв’язання поставлених завдань уможливлює застосування статистичних методів 
дослідження [1: 109], які забезпечують надійність результатів [2: 21], оскільки статис-
тика: 1) спирається на точні кількісні дані, які можливо перевірити; 2) визначає, в яких 
випадках різниця між зіставлюваними частотами є істотною, а в яких – випадковою, зу-
мовленою закономірними коливаннями частоти в різних вибірках; 3) визначає кількісні 
параметри матеріалу, достатні для вірогідних висновків [3: 27–28].

Актуальність дослідження зумовлена спрямуванням сучасних лінгвістичних студій 
на вивчення системних і функціональних характеристик лексичних і граматичних оди-
ниць, у тому числі й на базі статистичних методів.

Використанню статистичних методів у лінгвістиці присвятили свої праці багато до-
слідників [4: 40; 5: 1; 6: 122 та ін.]. Використання математичних методів під час наукових 
досліджень дозволяє глибше виявити сутність досліджуваних явищ [7: 5; 8: 98].

Користь статистики безперечна, оскільки саме статистичні методи забезпечують ви-
соку вірогідність результатів дослідження; уточнюють висновки; виявляють хибні уяв-
лення і спростовують їх; розкривають взаємозв’язки системних і функціональних влас-
тивостей мовних одиниць, а також їх властивості.

В одержаному нами масиві досліджуваних одиниць виділено відіменникові дієс-
лова, утворені різними словотвірними засобами, а саме: префіксальні ВД (to embrace 
«обнімати(ся)», to enact «вводити в дію (закон)», to install «офіційно призначати на по-
саду»), суфіксальні ВД (to criticise «критикувати», to hasten «поспішати», to threaten 
«погрожувати»), конверсійні ВД (to floor «повалити на підлогу», to gesture «жестикулю-
вати», to mask «маскувати»), а також акцентні ВД, які відрізняються від омографічних 
вихідних іменників наголошенням (to con'duct «поводитися», to pro'ject «проектувати», 
to re'bel «бунтувати»). Представимо кількість і частоту досліджуваних одиниць у табл. 1, 
де A – префіксальні ВД, B – суфіксальні ВД, C – конверсійні ВД, D – акцентні ВД:

Таблиця 1
Кількість та абсолютна частота зафіксованих у текстах британських газет ВД, 

утворених різними словотвірними засобами
 Газета
ВД

The Financial Times (FT) The Guardian (G) The Observer (Ob)
1 2 1 2 1 2

A 2 2 2 2 2 2
B 2 3 2 4 5 6
C 73 112 55 129 52 91
D 1 2 4 5 1 2
Разом 78 119 63 140 60 101
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Примітки: 1 – кількість; 2 – абсолютна частота
Отримані дані дозволяють стверджувати, що префіксальні ВД, суфіксальні ВД, а та-

кож ВД, які відрізняються від омографічних вихідних іменників місцем наголосу, не є 
частотними, а отже, не є типовими для досліджуваних британських газет.

Представимо співвідношення в текстах досліджуваних газет відіменникових дієслів, 
незалежно від способу їх творення, у табл. 2:

Таблиця 2
Співвідношення ВД незалежно від способу творення у текстах аналізованих газет

Газета Масив досліджуваних ВД у текстах 
аналізованих газет

Відносна частота ВД у масиві 
досліджуваних ВД (%)

FT 119 33,06
G 140 38,89
Ob 101 28,06
Σ 360 100

Для того, щоб з’ясувати, чи розходження відносної частоти аналізованих ВД у тек-
стах порівнюваних попарно британських газет є істотним, використаємо критерій Стью-
дента для процентних показників, що визначається за формулою:

                   (1)

де t – коефіцієнт критерію Стьюдента, p1 – процентний показник (відносна частота у 
відсотках) для першого масиву ВД, p2 – для другого масиву. У свою чергу, sed% обчис-
люється за формулою:

 
(2)

де n1 – обсяг першої вибірки, на основі якого обчислювалися проценти, а n2 – обсяг 
другої вибірки. Символ P означає середній для двох порівнюваних вибірок процентний 
показник, який визначаємо за формулою:
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Розходження не може бути статистично значущим, якщо t < 1,96 [9: 83]. Таким чи-
ном, розходження між відносною частотою ВД в газетах The Guardian і The Observer 
виявилося істотним (t = 3,08), а отже, досліджувані тексти трьох аналізованих газет не 
можна об’єднувати. Можливість об’єднання політичних статей різних газет в одну ви-
бірку могла б підвищити точність статистичних результатів.

Щоб з’ясувати, який спосіб словотвору домінує серед виділених для дослідження 
ВД, вирахуємо відносну частоту ВД кожної словотвірної групи й представимо їх у вигля-
ді табл. 3, де A – префіксальні ВД, B – суфіксальні ВД, C – конверсійні ВД, D – акцентні 
ВД, а 1 – абсолютна частота; 2 – відносна частота:

Таблиця 3
Співвідношення частоти ВД, утворених різними способами, у текстах досліджува-

них газет
Масив ВД Всього FT G Ob

1 2 1 2 1 2 1 2
A 6 1,67% 2 1,68% 2 1,43% 2 1,98%
B 13 3,61% 3 2,52% 4 2,86% 6 5,94%
C 332 92,22% 112 94,12% 129 92,14% 91 90,1%
D 9 2,5% 2 1,68% 5 3,57% 2 1,98%

Одержані результати засвідчують, що низька частота префіксальних, 
суфіксальних, а також акцентних ВД не дозволяє отримати статистично вірогідні 
результати щодо функціонування зазначених словотвірних груп ВД у досліджуваних 
газетних текстах, тому вважаємо за доцільне статистично аналізувати тільки групу 
конверсійних ВД.

Під час визначення напрямку похідності членів конверсійних пар, ми 
застосовували хронологічний критерій. У випадках збігу дати першої фіксації вихідного 
іменника і похідного конверсійного дієслова ми порівнювали кількість їх значень, 
оскільки кількість значень вихідної одиниці, як правило, більша.

Конверсію вважають основним способом утворення відіменникових дієслів 
[10: 169]. За результатами аналізу виділено 126 конверсійних відіменникових дієслів 
(сумарна абсолютна частота: 332 ВД). Обсяг масивів досліджуваних ВД, а також частку 
кожного словотвірного типу в аналізованих газетах було представлено у таблиці 3.

За допомогою критерію Стьюдента для процентних показників (див. 
формули 1–4) визначалося, чи розходження відносної частоти аналізованих вд у 
текстах трьох порівнюваних попарно британських газет є істотним.

Одержані дані показують, що статистично значущого розходження у 
використанні конверсійних ВД у текстах порівнюваних попарно газет не зафіксовано 
(пор.: FT–G: t = 0,62; FT–Ob: t = 1,11; G–Ob: t = 0,55), а отже, вибірки трьох аналізованих 
газет можна об’єднати. Середня частота досліджуваних конверсійних ВД в об’єднаній 
вибірці становить 92,22% (обсяг вибірки: 360 ВД, утворених різними словотвірними 
засобами), що свідчить про дуже високу частоту конверсійних відіменникових дієслів у 
масиві аналізованих одиниць.
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Необхідно зазначити, що частота аналізованих ВД характеризує закономірність вжи-
вання досліджуваних одиниць у вибірці, яка, у свою чергу, репрезентує генеральну су-
купність. Сталість вживання досліджуваних ВД певного словотвірного типу є важливою 
статистичною характеристикою, яку можна використовувати для зіставлення однакових 
одиниць у різних вибірках.

Щоб з’ясувати, чи є істотна різниця між відносною частотою конверсійних ВД у тек-
стах трьох попарно порівнюваних газет, використаємо формулу відносної різниці:0,238, 
або 23,8%;
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Таким чином, можна зробити висновок, що досліджувані газети не відрізняються 
статистично щодо використання конверсійних ВД, а також характеризуються лексичною 
спільністю аналізованих ВД.

У цій статті розглянуто функціональні властивості аналізованих відіменникових ді-
єслів, які визначаються особливостями вживання досліджуваних ВД у газетних текстах, 
зокрема їх частотою, що, у свою чергу, залежить від функціонального стилю і змінюєть-
ся від тексту до тексту, а отже, частота досліджуваних ВД може слугувати статистичним 
параметром газетного стилю.

У досліджуваних газетних текстах, загальний обсяг яких становить 24350 слововжи-
вань, зафіксовано 360 відіменникових дієслів. Серед способів творення відіменникових 
дієслів, зафіксованих в аналізованих газетних текстах, переважає конверсійний (92,22%) 
словотвір. Згідно з отриманими даними, можна стверджувати, що зазначений спосіб сло-
вотвору ВД є типовим для аналізованих британських газет. Сталість вживання дослі-
джуваних ВД є важливою статистичною характеристикою, яку можна використати для 
зіставлення однакових одиниць у різних вибірках.

Всі три газети перевірено на ступінь лексичної близькості конверсійних ВД між ними. 
Одержані результати виявляють значну лексичну спільність конверсійної відіменникової 
лексики між усіма порівнюваними попарно газетами (пор.: FT–G: R = 26,7%; FT–Ob: 
R = 23,8%; G–Ob: R = 21,6%). Таким чином, досліджувані газети не відрізняються ста-
тистично щодо використання конверсійних ВД, а також характеризуються лексичною 
спільністю аналізованих ВД.

Дослідження особливостей функціонування відіменникових дієслів у газетних текстах, 
здійснене за допомогою статистичних методів, має подальші перспективи. Перспективни-
ми видаються розвідки, присвячені порівнянню різних функціональних стилів (наукового, 
художнього тощо) у використанні ВД, утворених різними словотвірними засобами.
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ПЕрЕводной СЛоварЬ КаК иСточниК дЛЯ 
тЕрминоЛогичЕСКого СоПоСтавЛЕниЯ

У статті на матеріалі перекладацьких словників здійснюється спроба аналіза особли-
востей розробки білоруської термінологіі, визначаються засоби та джерела формування 
наукової лексики, закріплення і функціонування у сучасній білоруській термінографіі. 

Ключові слова: перекладацька лексикографія, лексикографічні джерела, лексикогра-
фічна діяльність, термінологічна лексика.

В статье на материале переводных словарей осуществляется попытка анализа 
особенностей разработки белорусской терминологии, определения способов и источ-
ников формирования научной лексики, закрепления и функционирования в современной 
белорусской терминографии.

Ключевые слова: переводная лексикография, лексикографические источники, лекси-
кографическая деятельность, терминологическая лексика.

The article deals with translation dictionaries. The author makes an attempt to analyze the 
loans in the Belorussian terminology, to define language sources of creating scientific language.

Key words: translation lexicography, lexicographic sources, lexicographic activity, termi-
nological lexicon.
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Проблема формирования белорусской национальной терминологии, несмотря на 
многочисленные исследования и авторитетную литературу, не получила окончательно-
го систематизированного описания. Кроме того, давно уже говорится о необходимости 
определения путей развития терминологии с учетом результатов, достигнутых белорус-
ским языкознанием ХХ-ХХІ столетия. Развитие белорусской терминологии (её недоста-
точная упорядоченность и разработанность во многих сферах знаний) не соответствует 
современному состоянию белорусской науки и значительно отстаёт от уровня решения 
этой проблемы в других странах. В свою очередь этот факт отрицательно воздействует 
на научный процесс вообще, поскольку, как известно, разные национальные языки име-
ют свою эвристическую значимость. Осознание необходимости развития образования и 
науки на собственной языковой базе еще не осмыслена в достаточной мере в белорус-
ском обществе, что часто приводит к недооценке творческих возможностей белорусско-
го языка как инструмента научного познания. 

Исследование терминологии в сопоставительном аспекте позволяет более глубоко 
осмыслить задачи национальной терминологии в определенный период. Можно пред-
положить, что немаловажную роль в плане изучения особенностей формирования и ста-
новления терминологии белорусского языка отыгрывают так называемые переводные 
словари, в которых отражены конкретные решения по переводу специальной лексики 
и представлены наиболее продуктивные способы упорядочения национального языка. 
В связи с этим в статье осуществляется попытка определения особенностей разработки 
специальной лексики в контрастивных словарях различных типов.

В лексикографической практике отбор специальной лексики для неотраслевого сло-
варя относят к наиболее сложным проблемам словарной работы. «Трудность состоит в 
том, что, руководствуясь совершенно верным общим принципом – включать в словарь 
только широкоупотребительную терминологию, избегая слов узкоспециальных, лексико-
граф во множестве случаев не располагает объективной информацией о том, является ли 
данное конкретное слово общеупотребительным или, напротив, узкоспециальным» [1: 
45]. Переводные словари общего характера на момент своей подготовки, как известно, 
планируются как нормативные. В них осуществляется преимущественно разработка лек-
сических норм при определении точного эквивалента иноязычному слову или его значе-
ние передаётся синонимическим рядом. Реестр справочников, как правило, опирается на 
корпус наиболее употребительных слов, а термины разных терминосфер подаются огра-
ниченно и в соответствии с целеустановками авторов. В связи с этим узкоспециальные 
термины, как правило, исключаются. Относительно перевода терминологии следует 
отметить, что в словарях общего типа идёт процесс не только выработки терминологи-
ческой нормы, но и создания самой терминологии, поскольку в лексикографический кон-
такт могут вступать терминосферы разных языков с неодинаковой степенью разработан-
ности. Вместе с тем экономный и точный материал переводных источников, что следует 
из самой природы термина, позволяет достаточно полно оценить основные тенденции 
развития национального языка, проследить поиски нормы и попытки её стабилизации. 

Изучение лексического материала словарей общего типа свидетельствует, что в ре-
зультате попыток перевода иноязычных терминов выработан значительный пласт бело-
русской специальной лексики. Фактически в лексиконах отражено значительное число 
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лексических вариантов, которые были использованы для дальнейшего упорядочения и 
кодификации белорусской терминологии. 

Переводная терминографическая лексикография, которая по праву считается «одним 
из важнейших практических направлений терминологической работы» [2: 96] осущест-
влялась в период ХХ – начале ХХІ вв. скачкоподобно и непоследовательно. Вместе с тем 
она характеризуется значительными достижениями. По данным, собранным Терминоло-
гической комиссией при Министерстве образования Республики Беларусь, за последние 
35 лет издано более 170 словарей в различных сферах знаний, ещё около 100 словарей, по 
данным Научно-методического центра учебной книги и Терминологической комиссии, 
готовятся к изданию. По мнению создателей первого выпуска библиографии белорусской 
терминологии, куда включены терминологические словари, которые вышли отдельными 
изданиями в период с 1918 по 1998 год, его подготовка была «особенно важна сейчас [в 
конце ХХ в. – Е.Л.], чтобы показать, что нарекания на неразработанность терминологии 
на белорусском языке, которые нередко звучат со стороны тех, кто отказывает в праве на 
жизнь белорусскоязычной науке и белорусскоязычному обучению, в том числе и в ВУЗе, 
часто не имеют под собой оснований» [3: 3]. Если ознакомиться с библиографией тер-
минологических словарей, изданных за 80-летний период, то следует, что в различных 
областях науки имеется основательный фундамент для дальнейшей работы по систе-
матизации и упорядочению белорусской терминологии. Особенно пополнилась терми-
нологическая база в 90-я годы ХХ в. В значительной степени справочник сформирован 
за счёт ротапринтных изданий, в которых представлены небольшие подборки терминов 
определенной сферы знаний с переводами на русский или с русского языка, или реже 
с короткими толкованиями. Вместе с тем их подготовка стимулировала перевод новых 
для белорусской терминологии узкоспециальных номинаций. Обращение к лексическим 
материалам других национальных языков обусловлен желанием авторов использовать 
опыт более развитых терминосистем, не менее важное значение имеет при этом и общая 
тенденция унификации международной терминологии. Терминологической практикой 
охвачены такие сферы, как медицина, техника, физика, лингвистика, сельское хозяйство, 
экономика, военное дело, юриспруденция, химия и многие другие. Вместе с тем в этот 
же период вышли в свет и значительные по объёму и методике обработки терминологи-
ческие словари. «Правда, в последнее время количество изданных терминологических 
словарей стремительно сокращается, что связано с понижением статуса белорусского 
языка в науке, образовании и общественной жизни Беларуси» [3: 3]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что белорусская переводная терминография имеет 
ассиметрический характер: абсолютное большинство составляют справочники, в которых 
роль реестровой или переводной части исполняет русский язык. При этом в переводных 
словарях близкородственных языков часто наблюдается тенденция к дифференциации, что 
делает их неполными, в том числе и в плане отражения имеющихся лексических норм. Та-
кой характер имели первые переводные русско-белорусские словари братьев М. и Г. Горец-
ких [“Руска-беларускі слоўнік” (Смаленск, 1918) и “Маскоўска-беларускі слоўнік” (Віль-
ня, 1921)], где зафиксированы определенные лексические нормы белорусского языка, что 
смогли проявиться в первые десятилетия его функционирования в качестве литературно-
го. В этом плане переводные словари неродственных языков или отдаленно родственных 



234

дают более полный рисунок, поскольку создатели вынуждены искать «нейтральное» со-
ответствие каждому иностранному слову, независимо от того, обозначает ли это слово об-
щеизвестное понятие или является узкоспециальным термином. 

Следует отметить, что в конце ХХ в. белорусская терминология активно вводится в 
многоязычные терминологические словари и тем самым включается в более широкий 
лингвистический контекст. В этом плане важно поддержать мнение, что литературные 
языки могут взаимодействовать и с несоседними языками путём перенятия моделей 
(образцов) развития, структурных принципов и т.д., а в диахроническом плане – через 
воздействие более раннего по часу создания литературного языка на формирование бо-
лее позднего. Вместе с тем «коренное отличие двуязычных словарей от многоязычных 
заключается в том, что трёх-, четырёх-, пяти- и т.д. язычные словари на практике 
выполняют, пожалуй, лишь пассивную функцию и, как правило, используются лишь в 
качестве справочных пособий» [4: 72].

Роль переводных терминосправочников в разработке национальной терминоло-
гии проявляется прежде всего в оказании значительного воздействия на расшире-
ние понятийно-терминологического фонда белорусского языка, поскольку в словарях 
предложены для введение в языковое употребление новые понятия, регламентированы 
и выработаны их лексические эквиваленты, рекомендованы словообразовательные сред-
ства. Сопоставление терминосистем, упорядоченных и сформированных, с терминосис-
темой белорусского языка послужило базой для развития недостаточно разработанных 
терминологических сфер белорусского языка. 

Анализируя историю развития переводного терминографического наследия, можно 
констатировать наличие в нём двух периодов, которые хронологически соотносятся с 
первой и второй половинами ХХ ст. и которым характерна определенная законченность, 
относительное внутреннее единство и разное лексикографическое качество. С одной 
стороны, они отражают хронологическую последовательность в подготовке словарей, а 
с другой – усовершенствование лексикографической работы при создании лексиконов. 
Каждый из этапов отличается главным образом характером деятельности и уровнем ква-
лификации создателей словарей, а также целями, которым подчиняется работа по по-
дготовке того или иного переводного словаря. Эти отличия обусловили своеобразие в 
содержании и форме лексикографических единиц. 

Словари первой половины ХХ в. были своеобразным средством организации наци-
онального языка. Серьёзным препятствием в развитии белорусской переводной словар-
ной деятельности являлась недостаточность собственной лексикографической тради-
ции в сфере создания иностранно-белорусских источников, а соответственно, нехватка 
квалифицированных кадров. Вместе с тем терминография этого времени проходила путь 
своего становления. Ёе развитие было вызвано исключительно практическими требо-
ваниями, поэтому переводные источники носили проективный характер, часто имели 
утилитарный характер и несовершенный теоретический уровень лексикографической 
обработки. Авторы словарей, которые, в сущности, были первопроходцами, опирались 
прежде всего на опыт иноязычной лексикографической традиции. Вместе с тем в этих 
словарных источниках сохранены значительные практические наработки, интересные и 
полезные для использования и в современной переводческой деятельности. 
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Создание словарей с регистрацией терминологической лексики в конце ХХ в. проходит 
в условиях, когда белорусская терминология в разных областях науки, техники и культуры 
уже разработана. При подготовке терминологических справочников актуализируется зада-
ча не столько формирования и кодификации белорусской терминологии при подборе бело-
русских эквивалентов, сколько перевода путём подбора укоренившихся в сфере функцио-
нирования и в сфере фиксации белорусских терминов. Фактически в отношения перевода 
вступают кодифицированные разноязычные терминосистемы. Источником белорусских 
терминов при этом выступают белорусские словари литературного языка, переводные сло-
вари, научные публикации по проблемам разных терминосфер.

В конце ХХ в. и начале ХХІ актуальность приобрела задача разработки терминоло-
гического подкорпуса белорусского языка, что в некоторой степени позволит преодолеть 
коллизии между языковой практикой и рекомендациями составителей терминологических 
словарей. «Научной работой кодификационного характера терминологический словарь 
становится только тогда, когда он отражает реально существующий, живой язык науки, а 
не субъективные представления о ней отдельных терминографов» [5: 103]. Значительным 
фрагментом подкорпуса станут сводные переводные компьютерные лексиконы, что позво-
лит без предварительного обращения к ранее созданным справочникам получить материал 
более чем за 100 лет. Такой объединенный лексикон поможет создать целостный рисунок 
разнообразных решений перевода иноязычных терминов и адекватно оценить сегодняшние 
возвожности и перспективы национальной терминологии. Сводный словарь при этом – это 
не просто сведение переводных эквивалентов, зафиксированных в словарях, но ценный ма-
териал, который в компактной и наглядной форме позволяет отразить историю терминов и 
динамику лексических изменений. Так называемые современные компьютерные методики 
требуют многоаспектного и точного предоставления объекта лингвистического анализа, 
способствуют переходу современного языкознания с интуитивно-описательных позиций 
на позиции объективности и репрезентативности, а также обеспечивают объективность 
и авторитетность выводов. Отличительным является то, что анализ, представленный 
компьютерными возможностями, не сводится к простому перечислению лингвистичес-
ких черт, но предполагает проведение исследования, основанного на количественно-
качественных показателях определенного явления. 

Таким образом, необходимо констатировать, что переводная терминографическая прак-
тика является значительным фрагментом национальной терминологии и существенным 
опытом для ряда практических решений при создании новейших сопоставительных 
словарей. Наработки сопоставительных терминографических материалов (иногда даже 
ограниченные в объёмах и требующие критического пересмотра с точки зрения совре-
менного состояния науки и белорусского языка) презентуют ценный материал для запо-
лнения лакун национальной терминологии, что является актуальным для определения 
особенностей белорусской терминологии с точки зрения её формирования и перспектив 
развития. Опыт создания словарей оказывал значительное воздействие на расширение лек-
сикона и понятийно-терминологического фонда белорусского языка. Терминографические 
переводы способствовали упорядочению разных терминосфер со стороны систематизации 
понятий и их языкового оформления. В отдельных терминосферах лексикографические 
материалы могут использоваться как основа для создания полного терминосбора.
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уКраинСКий ономаСтиКон в СоврЕмЕнном 
руССКом гаЗЕтном диСКурСЕ

У статті аналізується український лінгвокультурний компонент, зокрема україн-
ська ономастична лексика, в сучасному російському газетному дискурсі, її інформаційне 
та функціональне навантаження. Українські топоніми, гідроніми, урбаноніми є реле-
вантними мовними одиницями у комунікативних ситуаціях, відбитих на шпальтах ро-
сійських газет.

Ключові слова: лінгвокультурема, ономастична лексика, газетний дискурс.
В статье анализируется лингвокультурный компонент, в частности украинская 

ономастическая лексика, в современном русском газетном дискурсе, её информационная 
и функциональная роль. Украинские топонимы, гидронимы, урбанонимы выступают ре-
левантными языковыми единицами в коммуникативных ситуациях, которые отражены 
на страницах русских газет.

Ключевые слова: лингвокультурема, ономастическая лексика, газетный дискурс.
The article deals with the Ukrainian lingvo – cultural component, in particular the Ukrai-

nian anosmatic vocabulary in modern Russian newspaper discourse, her informative and func-
tional loading. Ukrainian toponyms, hydronyms, urbanonims are relevant linguistic units in 
communicative situations, Russian newspapers printed on columns.

Key words: lingvokulturema, anosmatic vocabulary, the newspaper discourse.

Среди функциональных стилей современных литературных языков в последние 
десятилетия на первое место выдвинулся по своему влиянию на язык и его носителей 
газетно-публицистический стиль, потеснив дискурсы художественной литературы, го-
сподствовавшие в предыдущие периоды развития литературного языка. “Средства мас-
совой информации являются средоточием тех процессов, которые происходят в русском 
языке. Именно газета, резко изменившая свой облик и направленность, стимулирует эти 
процессы, расшатывает привычные рамки сложившейся системы, активно изменяется 
характер наименований” [1:133]

Современная пресса, отражая различные формы речевого общения, обращается пре-
жде всего к потребителю информации: фактор адресата в газетной речи играет важную 
роль: осуществляется моделирование речи в коммуникативных ситуациях с учётом адре-
сата. Современный газетный дискурс восприимчив к самым разнообразным модифика-
циям, трансформациям, реконструкциям относительно речевого оформления. Пресса 
выступает необходимым компонентом духовной и культурной жизни языковой лично-
сти, её ценностной ориентации.

мова і ЗаСоБи маСовоЇ КомуніКаЦіЇ
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“Газетно-публицистический стиль – это функциональный стиль сугубо коммуника-
тивного характера, тексты которого занимают промежуточное положение между текстами 
научно-технического, делового и литературно-разговорного стилей” [2:783]. Газета откли-
кается на то, что происходит в социуме, социальные процессы, релевантные для современ-
ной общественной жизни, отражаются на стилистике современных газетных материалов.

Изменение функциональных интенций газетной речи повлекло изменение парадиг-
мы газетных жанров, составляющих их дискурсов. “Тексты масс-медиа, насаждая общее 
снижение стиля, либеральный толерантный вкус и и тем нейтрализуя эмоционально-
экспрессивные окраски, снимая стилистические запреты, границы культурной позволи-
тельности узуса, явно отодвигают в сторону беллетристику как точку отсчета в установ-
лении “правильного” и “желательного”, они сами претендуют на эту роль, перестраивая 
соотношение выразительных ресурсов состава языка, оценочность, экспрессию и даже 
этику выразительных единиц и средств” [3:262].

Язык средств массовой информации, реализуя функции сообщения и функции воз-
действия, является ярчайшим срезом языка общества, введение в тексты СМИ иноязыч-
ных лингвокультурем выполняет, прежде всего, информативную функцию. Стимулиру-
ют введение иноязычных лингвокультурем в русские газетные дискурсы, прежде всего 
информационные поводы, связанные со страной функционирования другого языка, осве-
щение событий в тех или иных зарубежных городах и т. п.

Стилевая многожанровость языка прессы, текстов газетно-публицистического сти-
ля позволяет проследить на языковом материале важные процессы и закономерности, 
знаковые для определенного этапа её развития. В течение последних двадцати лет язык 
менялся необычайно быстро. “Период нестабильности привел к психологическому и 
коммуникативному дискомфорту.… За это время язык прожил такую жизнь, какую он 
обычно проживает за несколько веков” [4:8].

Вследствие формирования глобального информационного пространства, направлен-
ного на мировую интеграцию, постоянно обогащается лексическая система современ-
ных языков за счёт прямых заимствований и более тонких процессов проникновения 
иноязычных лингвокультурем в язык-реципиент. При взаимодействии двух языков имен-
но лексико-семантическая система языка-реципиента определяет необходимость и сфе-
ру заимствований иноязычных лингвокультурем [5:28].

Сосуществование близкородственных языков на одном культурном пространстве, 
разная степень билингвизма их носителей являются причинами стихийного, иногда 
спонтанного проникновения лингвокультурем из одного языка в другой. Влияние рус-
ского языка на русскую речь Украины, украинский язык достаточно полно исследовано 
в работах отдела русского языка Института языковедения им. А.А. Потебни НАНУ в 70 
– 90-х годах XX в.

Украинские культуремы в русском газетном пространстве ещё не были предметом 
исследования языковедов, хотя русская газетная речь даже в условиях существования 
отдельных государств – Российской Федерации и Украины – достаточно полно представ-
ляет украинику в широком смысле слова.

Функциональные изменения в газетной речи находят отражение в новой парадигме га-
зетных жанров, возникающей как внутри отдельного издания, так и в прессе в целом. Для 
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современного периода характерна нивелировка чисто информационных “новостийных” 
жанров, развитие жанров аналитического типа (проблемные статьи, мнения экспертов, 
журналистские расследования, ответы на вопросы в интервью с известными политически-
ми, общественными, культурными деятелями, рекомендации и предостережения) [6:242].

В разных жанрах русских газет встречаются украинские лингвокультуремы, яв-
ляющиеся предметом данного исследования, цель которого – выявление тенденций в 
способах вербального представления украиники в широком смысле слова (украинской 
истории, географии, культуры, ментальности) в русских газетных и журнальных текстах 
разных жанров и политических ориентаций авторов и изданий. Соотношение: специфи-
ка издания – набор жанров – специфика языка может служить основой исследования 
украинских культурем в СМИ. Использовался материал общенациональных газет и жур-
налов (“Известия”, “Комсомольская правда”, “Коммерсант”, “Новый мир”), а также рус-
скоязычных газет Украины (“2000”, “Сегодня”, “Столичные новости”).

Набор жанров – тематически связанные с Украиной информационные заметки, ана-
литические статьи, театральные и кинорецензии – отражают специфику языка, активные 
языковые процессы. Русские издания демонстрируют глобальный тренд демократизации 
языка СМИ. Установка прессы на живую речевую стихию социума послужила одной из 
причин введения в тексты украинизмов с высокой степенью эмоциональных коннотаций 
– геть, ганьба, функционирующих в устной речи, затем они включаются в письменные 
русские тексты на митинговых плакатах и т. п.: Геть олигархов! (надпись на плакате со-
циалистов в Одессе, зафиксированная на фото в газете).

Тематически обусловленное, интенционально мотивированное употребление укра-
инизмов характерно для общих изданий, ориентированных на широкого массового 
адресата. Пространство массовой коммуникации: ТВ, радио, пресса, отчасти Интернет 
– являются той средой, в которой объединяется и перемешивается множество речевых 
потоков из различных подсистем языка, где, собственно, протекают различные процессы, 
влияющие на состояние литературного языка в целом. Наиболее важные из них: освое-
ние языковым коллективом иноязычных заимствований, популяризация экономической, 
политической и др. терминологии [6:251].

Однородность языковой фактуры текста задана темой и адресатом издания: в обще-
национальных газетах “Известия”, “Комсомольская правда” дискурсы об Украине на-
полняются украинизмами, которые вербально передают культурную, экономическую, 
политическую и другую информацию адресату – русскому читателю.

СМИ – инициаторы и активные проводники заимствований, они формируют состав 
активного словаря социума, тиражируют новые иноязычные заимствования и способ-
ствуют их адаптации в языке. Семантическая адаптация иноязычных заимствований, 
протекающая в сфере массовой коммуникации, связана обычно с изменениями объема 
понятия и с развитием переносного значения слова, сменой тематической направленно-
сти, прикреплённости и функциональной сферой бытования слова в языке.

Частотность украинизмов в русском газетном дискурсе об Украине является 
жанровозависимой. Украинские лексемы, имеющие корреляты в русском языке, ча-
стотнее в таких газетных жанрах, как интервью с гражданами Украины, независимо 
от их этнической принадлежности, информационных заметках и менее частотны в 
аналитических статьях, обзорах и т. п.
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Украинизмы в языке русских СМИ называют новые значимые реалии современной 
экономической и политической жизни, связанные с социально-политическими изме-
нениями (заробитчанин, заробитчане), официальные наименования государственных 
учреждений (Верховная Рада, Киеврада, Рада). В массовой коммуникации они выполня-
ют функции как номинативную, так и экспрессивную: украинские элементы обращают 
внимание адресата и придают дискурсу особую выразительность. При этом наблюдается 
осознанное использование элементов одного языка в текстах на другом языке.

Украинизмы аккумулируют в себе как собственно языковое представление, так и тес-
но и неразрывно связанную с ним “внеязыковую культурную сферу” – устойчивую сеть 
ассоциаций. Они вбирают в себя понятия, реалии, события, относящиеся к области этно-
графии, фольклора, искусства, вообще духовной жизни, к общественной, хозяйственной 
деятельности и бытовой жизни украинского народа. Они отображают национальную мо-
дель мира, способствуют достижению высокой степени выразительности (экспрессии) в 
целях воздействия на получателя информации.

Жанрово-стилевая зависимость функционирования украинизмов в печатных русских 
изданиях проявляется в следующем: в текстах официально-делового стиля, опублико-
ванных в СМИ, излагающих идеи новых законов, депутатские запросы и т. п., встречает-
ся лишь украинская топонимическая лексика и номинации украинских предприятий.

Коммуникационная культура находит своё отражение в языке СМИ, поскольку, наря-
ду с информационной функцией, СМИ выполняют функцию воздействия на менталитет 
и поступки адресата. Реализации интенций адресанта способствуют и языковые сред-
ства, используемые им, в том числе, и инокультурные элементы.

“В сфере массовой коммуникации, где очевиден большой коммуникативный разрыв 
между адресантом и адресатом, возникает проблема полноценности/неполноценности 
их коммуникативного контакта. Смысл высказывания вряд ли может сводиться к смыслу, 
который приписывает высказыванию адресант. Информативность текста измеряется не 
общим количеством информации, содержащейся в сообщении, но лишь тем её количе-
ством, которое стало достоянием реципиента” [7:477].

Разнообразна жанровая палитра газетных текстов, в которых отмечаются украин-
ские культуремы (это не просто украинизмы – украинские лексемы, фразеологизмы, 
ономастическая и апеллятивная лексема), но и русские номинации событий украинской 
истории, культуры, быта. В основном, это статьи, тематически связанные с Украиной: 
новостийные информации, аналитические статьи, имитация общения украинцев или вы-
ходцев из Украины. Вводя в дискурс украинизмы, журналист отражает языковой быт 
социума, русскоязычных жителей Украины. Украинскими культуремами могут высту-
пать украинские пословицы, поговорки, литературные цитаты, названия классических 
и популярных литературных, музыкальных, художественных произведений, цитаты из 
популярных песен, высказывания современных политиков (“любі друзі”), ученых и т. п.

Установка на отражение живой речевой стихии социума, диалогизированность 
многих газетных жанров, воспроизведение коммуникативных навыков адресанта и 
адресата актуализирует функционирование украинских лингвокультурем в газетно-
публицистическом стиле современного русского литературного языка. Сами лексемы, 
номинирующие украинские культуремы, не выступают чем-то чуждым для носителя 
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русского языка, так как часто они функционируют на периферии русского литературного 
языка, а когда возникает информационный повод в статьях на украинскую тематику, они 
актуализируются.

Средства массовой информации выступают инициаторами и активными проводника-
ми инокультурем. Тексты СМИ не только отражают речевую практику социума, но и от-
части формируют его активный словарь, тиражируют новые иноязычные заимствования 
и способствуют их адаптации в языке.

Национально-специфической, релевантной для каждого языка является его топони-
мика, включающая в себя названия различных географических объектов на территории 
функционирования того или иного языка. Украинская макротопонимика на страницах 
русских газет представлена номинациями украинских территорий, не совпадающих с 
административным делением государства, функционировавших в русском ономастиконе 
в течение столетий. Это такие лексемы как Полесье, Слобожанщина, Прикарпатье, Во-
лынь, Поднепровье, Подолье, Галичина. Напр.: Поездки детей из Галичины на Донбасс и 
наоборот (Изв., 22/I – 09г.); Претензии на часть юга Украины (в частности Заднестро-
вье Одесской области) и северную Буковину (2000, 30/II – 09г.); В Ужгороде был только 
раз, и потом Закарпатье не посещал (2000, 13/II – 09г.); Проводили дорогу на землях, 
именуемых Слобожанщиной (2000, 20/II – 09г.); Трагические события на Волыни и Га-
лиции (Изв., 19/IV – 10г.); Не на всём Тернополье сработала эта технология (2000, 20/
III – 09г.); На Галичине процесс украинского национального самосознания начался с соз-
дания хоров (Изв., 6/VII – 09г.); Лучшим испытательным полигоном для машины стали 
Закарпатье, Прикарпатье и Гуцульщина (Изв., 28/VIII – 09г.); Для Полесья характерны 
яркие вышиванки с преобладанием красного цвета (Изв., 2/IX – 09г.).

Для номинации территорий административных единиц (областей и районов) исполь-
зуются топонимы, образованные по словообразовательной модели, общей для украин-
ского и русского языка: корень (название областного или районного центра) + суффиксы 
-щина, -чина: Киевщина, Харьковщина, Донетчина (ср. русск.: Тамбовщина, Новгород-
чина, Брянщина). Эти номинации выступают как варианты официальных двучленных 
наименований: Киевская область, Харьковская область и т. п., функционируя в разных 
жанрах газетной речи, напр.: Всего на Полтавщине не пришли по повесткам 445 ребят 
(Изв., 13/I – 09г.); 2009 – год Гоголя. Празднует весь свет – Полтавщина, США и Канада 
(Изв., 15/I – 09г.); Неделя русского языка на Харьковщине (2000, 20/II – 09г.); На Виннит-
чине родился мальчик-крепыш (Комс. пр., 27/II – 09г.); На Киевщине митинговали в рай-
центрах и сёлах (2000, 6/III – 09г.); На Житомирщине и Львовщине развивается зелёный 
туризм (2000, 13/III – 09г.); Выборы на Тернопольщине отражают определённые ориен-
тации электората (2000, 20/III – 09г.); – Вы родились на Сумщине (2000, 27/III – 09г.); 
До этого он побывал на Ивано-Франковщине и в Закарпатье (там же).

Лингвокультурное взаимодействие и взаимовлияние языков проявляется не только 
в апеллятивной лексике, но и в значительной степени ономастической, которая олице-
творяет первый шаг вхождения инокультуремы в другую языковую систему, представ-
ленную в СМИ как средство точной локализации информации. Это касается не только 
номинаций крупных территориальных и административных образований, но и отдель-
ных населённых пунктов: больших и малых городов, посёлков, сёл, хуторов и т. п.: Этот 
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эмират – спальный микрорайон – или пригород Дубаи. Этакие Бровары под Киевом (Изв., 
13/I – 09г.); Ледово-снежная Диканька заработает в пятницу (Изв., 15/I – 09г.); В город-
ке Чертков Тернопольской области собрались ветераны (Изв., 22/I – 09г.); В троллейбус 
на окраине Черкасс вошла группа подростков (Изв., 23/I – 09г.); 20 января в Чернигове 
прошли переговоры президентов (2000, 23/I – 09г.); Создание Национального историко-
культурного заповедника “Гетманская столица” в Батурине (Изв., 23/I – 09г.); Чичиба-
бин родился в 1923 году в Кременчуге (2000, 23/I – 09г.);

Украинские гидронимы не только упоминаются авторами газетных текстов в дискурсах 
разных жанров, но и функционируют в них как важное художественно-изобразительное 
средство, прежде всего это касается истории и культуры Днепра, Почайны, Припяти: 
Именно на этом месте ровно 1020 лет назад текла река Почайна, в которой князь Вла-
димир крестил киевлян (Изв., 20/I – 09г.); Обмеление главного (Килийского) русла Дуная 
(2000, 30/I – 09г.); Отравили цианидами Тису и Дунай (Изв., 4/II – 09г.); Река Большая 
Каменка на Луганщине должна стать рекреационной зоной (2000, 20/II – 09г.); Берега 
Каменки в Житомире (2000, 6/III – 09г.); Река Южный Буг – важная водная артерия 
(2000, 73/III – 09г.); Спуск на байдарках по Черемошу (Изв., 31/III – 09г.); Рыба опаса-
ется заходить в Десну (2000, 3/IV – 09г.); Картина Куинджи “Лунная ночь на Днепре” 
(Изв., 8/IV – 09г.); Начали, кажется, с форсирования Днепра (Изв., 7/V – 09г.); Маршру-
ты по таким рекам, как Ворскла или Случь (Изв., 12/V – 09г.); Нефть попадает в речку 
Ирпень, которая впадает в Днепр (2000, 5/VI – 09г.); Днепр – главная река Украины, её 
символ в многочисленных художественных текстах, служит источником литературно-
исторических аллюзий в современных газетных текстах. Эти аллюзии многозначны, свя-
заны как собственно с данным гидронимом, так и с его образом в украинской культуре: 
Фильмы и программы чудовищно скучны и унылы – не всякий и заинтересованный-то 
зритель долетит до середины сего “Днепра” (Изв., 6/XI – 09г.).

Журналисты при помощи украинских топонимов в своих текстах вводят Украину как 
географическое и геокультурное образование в контекст русской культуры начала XXI 
века, детальное описание улиц, районов, крупных украинских городов Киева, Львова, 
Одессы, Харькова вербально представляет их карты начала XXI века. Эти урбанонимы 
локализуют информацию о происходящем, уточняют место действия: – На проспекте 
Победы меня подрезала машина. Я отправился на Бориспольскую трассу это проверить 
(Изв., 12/I – 09г.); На майдане Независимости можно будет покататься на коньках 
(Изв., 15/I – 09г.); Трагические события в Бабьем Яру (2000, 30/I – 09г.); Создание Малой 
оперы на Лукьяновке, в ДК трамвайщиков (там же); Наезд на центр Киева, в районе Бес-
сарабки (там же); Открытие метро на Теремки (Изв., 5/II – 09г.); О метро на Троещину 
можно смело забыть (там же); Отпевали его в Покровской церкви на Куренёвке (Изв., 
6/II – 09г.); Он лечится в Феофании вместе с известной героиней Майдана (2000, 6/
II – 09г.); Строительство катка в Конче-Заспе (там же); Его стены вновь украсили Со-
борную площадь в Одессе (Изв., 16/II – 09г.);

Часть украинских урбанонимов, функционирующих на страницах русских газет, 
приобретают дополнительную коннотацию, номинируя государственные учреждения, 
общественные организации, действия лиц, возглавляющих их, напр.: Банковая улица в 
Киеве олицетворяет Администрацию президента Украины, улица Грушевского – Верхов-
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ную Раду и т. п., напр.: На Банковой ему всю правду обсказали (2000, 6/II – 09г.); Банковая 
создала мукачевский прецедент (2000, 13/II – 09г.); Всё решают в кабинетах на Банко-
вой и Грушевского (2000, 27/II – 09г.); Пришли митинговать под стенами Кабмина и на 
Банковую (2000, 6/III – 09г.); Нам известны порядки на Грушевского (Изв., 12/III – 09г.); 
Радикалы Банковую не волнуют (2000, 20/III – 09г.); Банковая ничего не контролирует 
(там же); Камера-музей, созданная в Киевской Лукьяновке (Изв., 30/VI – 09г.). (Лукьянов-
ка в знач. изолятора).

Киевский урбаноним майдан Незалежности (Независимости) из-за знаковых собы-
тий в современной истории Украины, происходивших на нём, приобрёл дополнительные 
коннотации, функционируя как апеллятив без приложения: В оранжевом действе на Ки-
евском майдане (Комс. пр., 16/IX – 05г.); Герои Майдана и сегодня в строю (2000, 72/XII 
– 08г.); Спросите у людей, стоявших на Майдане в конце 2004 г. (2000, 6/II – 09г.); Прав-
ление победителей Майдана (там же); Второй Майдан приведёт к тому, что Украины 
как государства не будет (2000, 13/II – 09г.); Нам предстоит повторение Майдана (там 
же); Участие в протестах на майдане (Изв., 18/II – 09г.);

Расширение семантики слова майдан является причиной того, что оно выступает 
производящей основой для новых производных лексем – существительных и прилага-
тельных, неологизмов с явной негативной коннотацией: Во время майданирования агрес-
сивного меньшинства (2000, 20/II – 09г.); После майданного переворота (там же); После 
майданных событий (2000, 13/III – 09г.); В Раде будет экстрим-свобода майданных со-
браний (Изв., 12/I – 09г.); Постмайданная рокировка партии (Изв., 16/IV – 10г.).

Переносное значение апеллятива майдан – события, происшедшие на майдане Незави-
симости в 2004 году, породило новые возможности лексической сочетаемости этой лексе-
мы с оттопонимными прилагательными, с адъективами, обозначающими идеологическую 
окраску протестующих: В Симферополе организован “красный майдан” (Сов. Россия, 22/
II – 06г.); Ющенко отправился на тбилисский майдан спичи толкать (2000, 16/I – 09г.).

Микротопонимика городов тесно связана с названиями сооружений, архитектурных 
памятников, памятников истории и культуры, с которыми Украина входит в мировое куль-
турное пространство: Киево-Печерская Лавра, Софиевский собор, Аскания-Нова, парк 
“Софиевка” и т. п. Кроме этих всемирно известных памятников культуры, в русских газе-
тах частотны номинации и других памятников украинской истории и культуры, которые 
знакомят русского читателя с глубинной сущностью украинской культуры: Воспроизведе-
ние валов и рвов вокруг Киевской крепости (2000, 30/I – 09г.); Напротив Кирилловской 
церкви (Изв., 16/II – 09г.); Восстановление кафедрального Спасо-Преображенского собора 
в Одессе (там же); Охранная зона идёт по части майдана Незалежности до Владимирской 
горки, от которой идёт по Десятинной до Андреевской церкви, захватывает террито-
рию древнего Детинца с фундаментами Десятинной церкви (2000, 5/III – 09г.); Уехала в 
одесский Свято-Михайло-Архангельский женский монастырь (Изв., 31/III – 09г.); Играет 
на органе в самом древнем Александровском костёле украинской столицы (Изв., 2/IX – 
09г.); Автобус с паломниками ехал в Креховский монастырь (Комс. пр., 29/V – 09г.);

Номинации украинских архитектурных памятников неразрывно связаны со знаковыми 
событиями в истории украинского народа, названия которых строятся по таким моделям: 
N + топоним, оттопонимный Ad + N, вводимых в русский текст, напр.: 300-летие победы 
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в Полтавской битве (Изв., 6/V – 09г.); Поражение под Берестечком (2000, 22/V – 09г.); 
Сорочинская ярмарка – одно из самых знаковых для Украины ежегодных мероприятий 
(Изв., 2/IX – 09г.); День подвига под Крутами, день памяти героев Крут (2000, 6/III – 
09г.); Переяславская рада (2000, 28/VIII – 09г.);

Украинские оттопонимные прилагательные активно функционируют в названиях 
украинских предприятий, упоминаемых в русской прессе: Дрогобычский нефтеперера-
батывающий завод, киевский завод “Авиант”, Харьковский завод им. Малышева, Ма-
риупольский металлургический комбинат, Одесский припортовый завод и т. п. Многие 
номинации украинских предприятий, учреждений имеют в своём составе украинские 
лексемы: Банки “Надра”, “Родовид” обанкротились (Изв., 18/V – 09г.); Он шутил с 
земляками и соседями из АО “Мотор-Сич” (2000, 22/V – 09г.); 24 ребёнка из санато-
рия “Конвалия” Львовской области оказались на больничной койке (Изв., 8/VIII – 09г.); 
От нескольких объектов отказались “Велика кишеня”, “Фокстрот” (Изв., 26/V – 09г.); 
Киевские рестораны “Хатинка”, “Казачок” часто посещают туристы (2000, 17/IV 
– 09г.); Банк “Пивденный” не выдаёт депозиты (Изв., 18/V – 09г.); Кредит позволит 
“Мостобуду” завершить строительство (2000, 3/IV – 09г.).

В русский литературный язык также при помощи газетного дискурса входят украин-
ские топонимы, выступающие в качестве номинаций украинских предприятий, учреж-
дений, гостиниц, аэропортов и т. п.: Элитная клиника “Феофания” (Изв., 27/III – 09г.); 
Дорога в аэропорт “Борисполь” (Изв., 17/III – 09г.); В столице показы проходят в ки-
нотеатрах “Киев” и “Жовтень” (Изв., 13/II – 09г.); Завод “Оболонь” – крупнейший на-
логоплательщик (Изв., 2/X – 09г.);

Часто данные номинации, особенно культурно-развлекательных учреждений, даются 
по-украински, в украинской орфографии: Не забывайте про “Батурин” и “Мистець-
кий арсенал” (2000, 16/IX – 08г.); Прорубь возле корчмы “Очеретяний кіт” (Изв., 19/I 
– 09г.); Актёры киевского театра “Сузір’я” (Изв., 18/II – 09г.); Ехал прекрасным фир-
менным поездом “Оберіг” (Изв., 19/II – 09г.); Новообразование последнего киногода под 
названием “Українська фундація”, Киевский фестиваль “Молодість” (2000, 20/II – 09г.); 
Выставочный зал “Хлібня” Национального заповедника “София Киевская” (2000, 2/III – 
09г.); Ивано-Франковское издательство “Лілея НВ” (Изв., 31/III – 09г.).

Украина становится известной адресату – славянину и благодаря названиям украин-
ских брендов, продукции украинской промышленности, сельского хозяйства, прикладного 
искусства, в номинациях которых используются украинские апеллятивы и топонимы, в 
большинстве своём субстантивы различных словообразовательных моделей: Водка “Хор-
тиця”. Лидер продаж “Хлібний дар”, национальная традиционная водка “Козацька рада”, 
народная водка “Байка” (2000, 29/V – 09г.); Горбатые “Запорожцы”. Троица делает ноги, 
угнав “Запорожец”. У “Запорожца”, как известно, мотор сзади” (Изв., 17/VIII – 09г.); 
Уж точно не сравнить с нашими “Богданами”, где в летнее время только банных веников 
не хватает (Изв., 23/I – 09г.); Транзитный сервер в “Раде” (система голосования – Н.О.) 
Верховной Рады (2000, 23/I – 09г.); В бюветы “Нафтусю” подвозят холодной (Изв., 13/III– 
09г.); Самолёт АН – 225 “Мрия” (2000, 13/III – 09г.); Исследование известных молочных 
брендов: “Яготинское”, “Білосвіт”, “Щодня” (Изв., 27/V – 09г.).

К номинациям украинских брендов – артефактов семантически и функционально 
примыкают названия новейших политических партий, организаций, общественных объ-
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единений, частотных в речи украинского политикума и в дискурсах русских газет о поли-
тической и экономической жизни Украины. Они могут иметь корреляты в русском языке, 
как, например, Коммунистическая партия Украины, Партия регионов, Социалистическая 
партия Украины. Часть политических партий в своих названиях используют собствен-
но украинскую лексику: “Батькивщина”, “Злагода”, “Громада”, “Фронт змін” и т п.: 
Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил” (Изв., 2/II – 09г.); Сегодня Рух аб-
солютно не та партия, которая была когда то (там же); Народный Рух, Украинская На-
родная партия, Всеукраинское объединение “Батьківщина”, объединение “Нова хвиля” 
провели съезды (2000, 6/II – 09г.); Лидер партии “Відродження села” (2000, 20/II – 09г.); 
Новая политсила “Фронт змін”. Яценюк со своим “Фронтом змін” может стать тре-
тьей политической силой (там же); Члены партии “Батькивщина” голосовали против 
(Изв., 4/III – 09г.); Всеукраинская общественная организация “Громадська сила”. Лидер 
“Громадської сили” хочет участвовать в президентских выборах (2000, 6/III – 09г.); На 
десятилетии “Батькивщины” Тимошенко говорила два часа. Лидер “Молодой Батькив-
щины” (Изв., 15/VII – 09г.); Первое демократическое движение страны “Народный Рух 
Украины за перестройку”. Электорат перехватили разные проекты вроде “Фронта 
змін” или “Нашей Украины” (Изв., 4/IX – 09г.).

Как видно из вышеприведённых примеров, в номинациях политических сил сочетают-
ся исконно украинские лексемы (рух, зміна) с русскими словами, а также вариативность 
их представления в газетном дискурсе то по-русски, то по-украински (батькивщина – 
батьківщина). Некоторые названия политических партий имеют очень мощный словоо-
бразовательный потенциал, выступая производящей основой для производных существи-
тельных – Nomina agentis и прилагательных, напр.: руховец, руховский, которые органично 
входят в лексические системы украинского и русского языков: Руховцы боролись за неза-
висимость и за президентство (Изв., 4/IX – 09г.); Туда входили политики разного спектра 
от социалистов до руховцев (Изв., 11/XI – 09г.); Два депутата- руховца (Изв., 2/II – 09г.).

Исконно украинскими новообразованиями выступают и другие номинации членов по-
литических партий и объединений, образованных от полных названий партий (нашеукраи-
нец) или от соответствующих аббревиатур (нунсовец) (ср. терминологические сочетания 
“Наша Украина” и “Наша Украина – Народная Самооборона”): В состав комиссии входят 
“тимошенковцы” и нашеукраинцы. С ним согласна “нашеукраинка” Ксения Ляпина (Изв., 
20/V – 09г.); Были только “свои” (нунсовцы, бютовцы и чуть-чуть литвиновцев) (2000, 
20/II – 09г.); Нунсовцы должны это понимать (там же); “Нашеукраинцы” хотели бы по-
менять министров (Изв., 10/II – 09г.); Двое депутатов от Украины – бютовцы, а также 
нунсовка Ольга Герасимьюк (2000, 6/II – 09г.); Увольнение поддержали один “тимошенко-
вец”, 10 “нашеукраинцев” и на одного “литвиновца” (Изв., 6/II – 09г.);

Характерной чертой русского газетного языка начала XXI века является “широкое 
использование имён собственных в качестве производящей основы для образования 
новых слов (ленинцы, керенки)” [8:153]. Особенно частотными в русском словообра-
зовании выступают субстантивы, созданные по словообразовательной модели N (имя 
собственное + суффикс лица -овец   (-евец), обозначающие сторонников того или иного 
идеологического течения, партии, объединения, армии. Со времён гражданской войны 
в русском языке функционируют буденновец, колчаковец, деникинец и образованные от 
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украинских собственных имён махновец, петлюровец, годы отечественной войны до-
бавили бандеровцев, власовцев.

Современный политический дискурс активно использует подобные номинации, соз-
данные по аналогичным словообразовательным моделям, где в качестве производящих 
основ выступают фамилии новых партийных, государственных и т. п. функционеров. Из 
украинского политического сленга в современную русскую газетную речь вошли ти-
мошенковец (от фамилии премьер-министра, руководителя партии “Батькивщина” Ю. 
Тимошенко), литвиновец (от фамилии спикера Верховной Рады В. Литвина) и т. п.: С 
ним соглашается “тимошенковец” Валерий Писаренко (Изв., 19/I – 09г.); Пока “тимо-
шенковцы” не называют своего кандидата (Изв., 27/I – 09г.); Отказались поддержать 
инициативу коммунисты и “литвиновцы” (Изв., 6/II – 09г.);

Идеологическая актуализация исторических деятелей прошлого вызвала вербальное 
представление их в газетных текстах с новообразованиями, обозначающими этот процесс: 
бандеровщина, петлюровщина, махновщина, мазепизация, хвылевизм и т. п., а также про-
изводные от них прилагательные: Всеобщая мазепизация. Целый бандеровский выводок 
(2000, 20/II – 09г.); Мазепин кум (Изв., 6/V – 09г.); Этакий “хвылевизм” конца ХХ века (от 
фамилии М. Хвылевого, украинского писателя и политического деятеля 20-х годов ХХ в.) 
(2000, 4/ІХ – 09г.); А земельные отношения в стране, несмотря на все благие намерения, 
пока представляют собой дикий сплав коррупции и махновщины (Изв., 3/ХІІ – 09г.).

Таким образом, украинский ономастикон в русских газетных дискурсах выступает 
как важный сегмент лингвокультурной информации об Украине, вербально представляя 
украинику в русском культурном пространстве начала XXI в.
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диСКурС інШого в диСКурСивній ПраКтиЦі КінЕматограФу: 
мЕтаЛінгвіСтиКа і тЕКСт-анаЛіЗ

Робота пропонує виклад методологічних принципів текст-аналізу фільму, спираю-
чись на засади металінгвістики і критичного аналізу. Мета роботи – прояснення змісту 
інтерпретації фільму як «лінгвістики дискурсу» і використання термінів, перш за все 
«дискурс», «інший», «мова» і «знак», якими ми знаходимо їх в роботах Пірса, Бахтіна, 
Лотмана, Фуко, Дельоза. Пропонується також фрагмент інтерпретації як ілюстрація 
застосування автором інструментарію сучасного критичного аналізу до задач емпірич-
ного дослідження. 

Ключові слова: інший, лінгвістика дискурсу, фільм-текст, мова, діалог, хронотоп, 
аналіз-інтерпретація.

В работе изложены методологические принципы текст-анализа кино как «лингви-
стики дискурса» на основе металингвистики и критического анализа. Цель исследова-
ния – прояснение содержания интерпретации фильма и использование ряда терминов, 
в первую очередь, «дискурс», «другой», «язык» и «знак» в том виде, какими они высту-
пают в работах Пирса, Бахтина, Лотмана, Фуко, Делеза. Предлагается также фраг-
мент интерпретации как пример использования автором инструментария современно-
го критического анализа для задач эмпирического исследования. 

Ключевые слова: другой, лингвистика дискурса, фильм-текст, язык, диалог, хроно-
топ, анализ-интерпретация. 

The paper provides an overview of methodological principles of text-analysis of film as 
part of ‘linguistics of discourse’ based on metalinguistics and critical analysis. The purpose is 
clarification of terminology, mainly ‘discourse’, ‘the other’, ‘language’ and ‘sign’ in how they 
can be applied to film analysis within a framework proposed by Pierce, Bakhtin, Lotman, Fou-
cault, Deleuze. A fragment of interpretation is given as an example of how we apply the tools 
of modern critical analysis to an empirical study. 

Key terms: the other, linguistics of discourse, film-text, language, dialogue, chronotope, 
analysis-interpretation. 

Задача роботи – здійснити невеличке гуманітарне дослідження у сфері розуміння 
фільму як дискурсу, задля чого ми розглянемо термінологію і обґрунтуємо наш метод.

Назвавши кінематограф «дискурсивною практикою», ми визначили принаймні два на-
прямки досліджень, які на сьогоднішній день формують наукове і філософське розуміння 
фільму: семіотика і критичний аналіз. Завдяки обом лінгвістичні терміни почали набувати 
нового змісту, суттєво переосмислюються перш за все базові поняття «текст» і «аналіз». 
Концепція «іншості», ключова для сучасної гуманітарної думки, лишається досить про-
блематичною для суто позитивістської лінгвістики; водночас категорія «іншості» виявляє 
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себе в роботах всіх серйозних дослідників-філологів, а в роботах Бахтіна отримує повно-
цінне теоретичне обґрунтування. 

Таким чином, ми формулюємо наступні тези з оглядом на ряд положень, що в різ-
ною мірою вже використовуються в лінгвістиці; водночас ми приділяємо особливу увагу 
категорії «іншості» і наближенню до методології аналізу дискурсу фільму як окремого 
напрямку лінгвістики дискурсу.

Перша теза: дискурс є тим, що формується інтерпретатором; тобто дискурс – 
це певний порядок і певні зв’язки, якими їх виявляє аналіз чи інтерпретація. Порядок 
і зв’язки належать «іншому», а «дискурс», який створює інтерпретатор, – це штучне 
утворення, яке розкриває реальність іншого лише певною мірою. Друга теза починаєть-
ся з повторення того, що було сказано багатьма іншими дослідниками: інтерпретація 
– це розуміння і здібність його передати. Процедура розуміння тексту й «іншості», яку 
він представляє – це і є аналіз чи інтерпретація. В теорії фільму, до якої активно залу-
чається лінгвістика, інтерпретація-розуміння не може обмежуватися аналізом наративу 
і суто лінгвістичних моментів. Якщо використовувати термін «дискурсивність» в суто 
позитивістському ключі, фільм стає сумішшю дискурсивних і недискурсивних складо-
вих. Але дискурс як розуміння розмежовує лише представлене і відсутнє. Інтерпретація-
розуміння робить дискурсом і знаки, і до-знаковий досвід, які здатна розтлумачити – при 
цьому Інший лишається іншим, а дослідження лише наближається до певної межі і далі 
прямує впродовж неї, тим самим розпізнає певну форму, відтворюючи її. 

Звернемося до існуючих розбіжностей у вживанні термінології. Просте ототожнення 
«мовлення» як практики сигніфікації з «дискурсом», поняттям, що належить критичному 
аналізу, призводить до синонімічного вживання загально визначеного «дискурсу» і так 
само загально окреслених понять «мова», «мовлення», «текст», «функціональний стиль» 
тощо. «Виходить, що лінгвістика має справу с тим самим об’єктом <що і раніше>, хоча 
й трохи модифікує його», – пише О.Г.Ревзіна [1:25], яка відстоює думку, що лінгвістика 
дискурсу має корінним чином відрізнятися від лінгвістики тексту: «лінгвістику дискурсу 
не цікавить питання про зв’язний, завершений текст, про принципи його устрою; її вимір 
– проникнення крізь різні тексти» [1:27]. 

Це твердження не спростовується навіть з огляду на розширене розуміння «тексту», 
якого дотримується сучасна лінгвістика. Ю.Лотман: «Культура в цілому може розгля-
датися як текст. Однак… це складно розбудований текст, що розпадається на ієрархію 
«текстів в текстах»» [2:436]. Для М.Бахтіна в його «металінгвістиці» текст – це «будь-
який зв’язний знаковий комплекс» [3:306]. Методологічна настанова Бахтіна про сприй-
няття тексту як «первинної даності гуманітарно-філологічного мислення» [3:306] робить 
кіномистецтво предметом металінгвістики нарівні з «мовними» текстами, але водночас 
вимагає уваги до «смислів, що розділені різними голосами» [3:321], які відкриваються 
тільки в «цілісному аспекті» [4:365] досвіду «іншого».

Крістіан Метц визначав фільм як “language and not langue”: «Фільм це дискурс з 
сигніфікативними практиками» [5]. Це твердження належить практиці ототожнення 
«дискурсу» і «тексту» в розширеному розумінні. Але «дискурс» і «текст» не збігають-
ся, навіть якщо останній розуміється як найбільш розширене поняття – про це постій-
но говорить Мішель Фуко. На рівні аналізу не збігаються навіть «дискурс» і «дис-
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курсивна практика»: «Ми шукали єдність дискурсу у самих об’єктах, у їх розподілі, у 
взаємозв’язку їх відмінностей, у їх близькості або віддаленості – одним словом, у тому, 
що дається суб’єкту, який говорить; а в кінці ми змушені повернутися до цілокупності 
відносин, яка характеризує саму дискурсивну практику; те, що ми знаходимо тут, не є 
ані конфігурація, ані форма, але група правил, іманентних практиці і визначаючих її в 
її конкретності» [6; 7:47]. Дискурс, дискурсивна практика і суб’єкт в критичному ана-
лізі пов’язані парадигмально – це різні аспекти тієї особливої єдності, до якої постійно 
звертається Фуко. Водночас, «дискурсивна єдність» у Фуко – не та цілісність, яку шукає 
лінгвістика тексту, а те, що «стає результатом інтерпретаційної операції», де «єдність не 
є ані безпосередньою, ані певною, ані гомогенною» [6; 7:26]. Головним питанням інтер-
претаційної процедури повинно стати «що це за особливе існування, яке з’являється із 
сказаного, і ніде більше» [6; 7:30]. 

Метц вважав, що «фільм стає дискурсом через організацію себе як наративу, таким чи-
ном продукуючи корпус сигніфікативних процедур» [5]. Але «наратив» як «послідовність 
подій» і як певним чином розбудована «розповідь» (Р.Якобсон) знов ж таки не збігається 
з дискурсом, як його розуміє Фуко: «дискурсивний вимір» пролягає десь «між текстом і 
думкою, між просторовим розсіюванням і повним зосередженням на даній миті» [7:78]. 

Із сказаного можливі наступні висновки: дискурс – це утворення, яке продукує інтер-
претація; розуміння-інтерпретація дискурсу спирається на текст (знаки), але не обмеж-
ується ним (ними); кінематограф – можливий предмет лінгвістичного дослідження, в 
якому «дискурс» і «фільм-текст» не повинні ототожнюватися. 

Металінгвістика Бахтіна і критичний аналіз визначають текст і його інтерпрета-
цію дуже схожим чином. У металінгвістиці, де відсутнє поняття «дискурс», текст стає 
об’єктом «діалогічного прочитання», «двостороннього акту пізнання-проникнення» 
[8:7]. Основним принципом виступає вимога «розуміння-тлумачення»: «нас цікавить 
специфіка гуманітарної думки, направлена на чужі думки, смисли, значення, що реалізо-
вані і дані досліднику тільки у вигляді тексту» [3:307]. Основним предметом виступає не 
сам текст, а його розуміння: процес виявлення «чужих смислів і значень». Саме тут ми 
знаходимо «іншого» як можливий лінгвістичний об’єкт.

«Діалогічність тлумачення» тексту в металінгвістиці звертається до об’єктів, «чрева-
тих словом» [9:365], тобто в дискурсі Бахтіна речі отримують голос, і навіть різні голоси. 
Двостороннє пізнання-проникнення в металінгвістиці – не метафора, а змістовна мето-
дологічна настанова. 

Серед термінів, які вводить металінгвістика, особливе місце посідає «хронотоп», єд-
ність безпосередньо даного в термінах часу і простору. Згідно з Бахтіним, хронотопи 
є «воротами смислу»: «будь-яке входження в сферу смислів здійснюється тільки через 
ворота хронотопів» [10:193]. Таким чином, металінгвістика пропонує інструменти для 
«повного зосередження на даній в тексті миті» (Фуко) і вказує на процес інтерпретації, в 
якій «діалогічність» стає межею, непереборною для позитивізму. 

За Бахтіним: «Кожний хронотоп може включати в себе необмежену кількість дрібних 
хронотопів: бо кожний мотив може мати свій особливий хронотоп» [10:186]. «Особливі» 
хронотопи окремих мотивів нагадують умови «особливого існування», про яке Фуко го-
ворить, що воно «з’являється із сказаного, і ніде більше». Ієрархія хронотопів, «тексти в 
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текстах», «людина в людині» [4:365] і «взаємозв’язок відмінностей об’єктів дискурсу» 
– поняття одного порядку, що можуть окреслювати текст-аналіз творів мистецтва. 

Лотман вважав, що мові кінематографу треба вчитися приблизно так, як ми вчимо 
іноземні мови: «Опанування мовою, в тому числі і рідною, завжди є результатом навчан-
ня» [11:290]. Розуміти «мову фільму», за Лотманом, тобто сприймати «фільм-текст» ми 
можемо тільки через знакові комплекси, коди. «Художню основу кіно складає древня тен-
денція, визначена діалектичним протиріччям між двома основними видами знаків <зо-
браженнями і умовними знаками>» [11:295]. Лотман підкреслює, що знаки-зображення 
сприймаються як «у меншій мірі знаки» ніж слова, тому одна із опозицій між зобра-
женнями і словами – «те, що здатне бути засобом обману – нездатне» [11:293]. Людина 
схильна приймати побачене на віру, «не помічаючи» знакової природи свого досвіду. 
Таке розуміння сприйняття кіно-реальності може пояснити ранні психоаналітичні теорії 
фільму, де кожний перегляд повертає глядача до стадії «дзеркала», є рухом між Уявним і 
Символічним, в теорії Метцa описаним як регресія до дитинства [12:301].

Розуміння «знаку», яким запропонував його Пірс [13], дозволяє побачити яким 
чином кіно-реальність може лишатися в межах Уявного-Символічного і як вона 
трансформується-конструюється в досвід Реального. Пірс описав трьохчленну струк-
туру первинного людського досвіду: відчуття, реакція, думка. Відчуття – це чисте 
сприйняття, коли «щось існує без примушення, без причини»; реакція наступає як 
«переривання одного відчуття іншим»: відчуття певної дії, у відповідь на яку людина 
здійснює іншу дію. Згідно з Пірсом, реакція – це вже два відчуття, і тут ще не йдеться 
про знаки. Перший знак включає три інстанції: відчуття, реакцію і думку «в її най-
більш рудиментарному стані». «Ікони», «індекси» і «символи» – знаки більш вищого 
порядку, який «виростає» із першої тріади; кожен з них відповідає одній із інстанцій 
попередньої трійки. Звідси «ікона» (знак-образ) і «індекс» (знак-вказівка) можуть ли-
шатися на рівні сприйнятого і відреагованого і не досягати рівня символізації, тобто 
думки як такої. Для Пірса «кожна інтелектуальна операція включає тріаду символів»: 
«Символи виростають із інших знаків. Ментальні знаки мають змішану природу; кон-
цепції – це символ-частини цих знаків». Тобто, концепції належать вже третьому рівню 
ментальних тріад, який включає попередні два рівні, «виростаючи» з них. Водночас – 
згідно з теорією Пірса – на першому рівні ми маємо «до-знаковий» ментальний досвід, 
і це невід’ємна складова людського досвіду сприйняття як такого. 

Звідси розмова про аналіз-інтерпретацію фільму як безпосереднього досвіду сприй-
няття зображень-ікон з їх «до-знаковими» складовими і наших реакцій як досвіду, що 
може просунутися у сферу розуміння як створення дискурсу. Аналіз-інтерпретація-
розуміння здійснюється на межі, яка не може бути розміщеною на рівні людина-текст, чи 
глядач-кінофільм – ця межа постійно рухається і змінює свою форму, в залежності від 
безпосереднього досвіду «іншого», за яким йде аналіз. 

У двотомнику «Кіно» Ж.Дельоз здійснює саме таку процедуру, позбавляючи фільм 
статусу мови, який той отримав у теорії Метцa. Для Дельозу фільм є передумовою, що 
тільки дозволяє мові конструювати «свої особисті об’єкти»; наприклад, він вводить тер-
мін «ноошок» як одну з характеристик кіно-реальності, як «загальну потенцію того, що 
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спонукає до мислення і того, що мислить під дією шоку» [14:469]. На прикладі фільмів 
Ейзенштейна Дельоз показує дві складові «ноошоку»: рух від образу до думки, тобто від 
перцепту до концепту і, навпаки, від концепту до афекту, рух назад, від думки до образу. В 
першому випадку йдеться про кіно «як удар кулака, бо ж «радянське кіно має розкроювати 
черепа»», у другому – про «повернення інтелектуальному процесу його «емоційної повноти» 
або «пристрасності». І не тільки перший момент є невід’ємним від другого, але навіть немож-
ливо сказати, який з них перший» [14:471]. А далі Дельоз вказує на третій момент: «вже не 
від образу до концепту, і не від концепту до образу, але тотожність образу і концепту: концепт 
як такий наданий в образі, а образ як такий – в концепті» [14:474]. Ці три типу відношень 
Дельоз відслідковує, починаючи з рівня образів-рухів, які відкрив вже ранній кінематограф, 
і продовжуючи у площину кіно, яке здатне створювати образи-час, «вже не дію, а бачення» 
[14:292], для аналізу яких він вводить поняття «опсигнумів» – образів, що порушують чисто 
сенсомоторну схему, «роблять час і думку відчутними, видимими і звучащими» [14:310]. У 
цьому контексті Дельоз говорить про потребу у нових авторах, «акторах-медіумах», «здат-
них не стільки діяти, скільки направляти бачення, крім того – то лишатися німими, то під-
тримувати яку завгодно безкінечну розмову, але тільки не вести діалог» [14:312]. 

Діалог – саме у тому вигляді, яким його вивчає традиційна лінгвістика – стоїть на 
заваді «баченню» і «розумінню». Діалогічність дискурсу здійснюється в іншій площині. 
Дельоз звертається тут до визначення Бахтіним роману у протиставленні із традиційним 
епопеї і трагедії: «Роман завжди позичає то повсякденну мову-langue, то мову певного 
класу, якоїсь групи чи професії або мову, притаманну конкретному персонажу. В резуль-
таті виходить, що персонажі, класи і жанри формують неособисто-пряму мову автору 
тією мірою, якою автор формує їх неособисто-пряме бачення. Або, скоріше, персонажі 
вільно самовиражаються через дискурс-бачення автора, а автор непрямим чином робить 
те саме через дискурс-бачення персонажів» [14:505]. Так ми повертаємося до «багатого-
лосся» тексту певного рівня, яким його бачив Бахтін, і до розуміння дискурсу, який може 
здійснюватися кінематографом і таким чином ставати доступним аналізу-інтерпретації. 

Перший епізод фільму «Антихрист» Ларса фон Трієра – п’ятихвилинний пролог. 
Чорно-білі кадри, змонтовані в екстра-уповільненому русі, створюють ефект живих 
фотографій, всередині кожної з яких рух не зупинено, а показано, рух і рухи, які 
заворожують погляд – погляд, якому не лишається нічого іншого, лише фіксувати 
рухи, які, в свою чергу, супроводжують і супроводжуються помірним темпом опер-
ного співу. Незупинні рухи всередині чорно-білих кадрів – у супроводі розміреного 
руху і глибини меццо-сопрано, його печалі і його пристрасності. Незупинні рухи 
зображень – це чисельні рухи тіл, органів, предметів під час (і як час) сексуального 
акту між чоловіком і жінкою. Рухи зустрічаються, повторюють один одного; побутові 
предмети і частини тіл стають акторами, вони діють, виконують свої ролі. Один із 
виконавців – дворічний хлопчик, рух і рухи якого також розмірені згідно з темпорит-
мом оперного співу і пристрасті, яка пронизує весь епізод. Перший порух у цій сцені, 
що випадає з коловороту безупинності – рішучий жест малюка, яким він змітає зі 
столу, куди залазить, три статуетки. Три зображення людських постатей з написами 
скорбота, біль, відчай. Цей порух змітання випадає із розміреності, співвідношень, 



252

співзалежності і ритмічної циклічності решти рухів – не тому, що прискорюється ра-
під, а суто у своїй особистій динаміці. Він першим виявляє контрапункт дисонансу – це 
вже не рух, якому притаманні ритмічність і продовження, скоріше жест, який свідчить 
про ствердження. Ствердження, що перетворюється на початок кінця, тобто на сам кінець. 
Далі на екрані продовжується коловорот руху картинок-тіл-предметів, що відтворюють і 
навіть повторюють одне одного, і динамічно, і графічно, і змістовно: дитина прямує до 
підвіконня, підсковзується і падає вниз; туди також падає і продовжує падати незупинний 
сніг – а погляд знов і знов повертається до життя всередині дому; там повільно закінчується 
сексуальна сцена між батьками, водночас закінчує свій циркулярний рух пральна машина 
і завершується оперна арія; закінчується пролог. 

Маємо максимально сконцентрований нарис, хронотоп якого можна виділити на 
кількох рівнях. Найбільш очевидно – п’ять хвилин часу в якійсь сучасній європей-
ській квартирі, п’ять хвилин, що стають останніми в житті дитини і тим самим ра-
дикально змінюють життя його батьків. П’ять хвилин, які створені і переживаються 
як інший плин часу всіма учасниками, створюючи хронотоп поза-часовості і «якого-
завгодно-простору». І це вже другий рівень інтерпретації: хронотоп прологу – це 
мить, яка випадає з коловороту життя, бо наповнена своїм особистим рухом і рухами, 
багато з яких не фіксуються нашим звичайним поглядом, як то неочікувані плани і 
виняткова схожість різних речей, сукупність планів, які у всій конкретності пока-
заних деталей створюють народження і максимальну напруженість, на зразок того, 
що Дельоз описував як «складну систему переживань, що здатна визвати нелюдські 
афекти» [14:169]. Технічний прийом використання рапіду здібен розсувати часові 
межі [15:86], показ «фрагментованих» крупними і середніми планами людських тіл 
«додає їм нової залежності» [14:168] – саме в такий спосіб відвертість і абсурдність 
подій стають доступні погляду, захваченому реальністю, що створена кінокамерою. 
А це вже хронотоп коловороту погляду, що може фіксувати, порівнювати і головне – 
бачити, тобто розуміти. Звідси третій рівень аналізу – хронотоп зупинки, жесту, що 
випадає із запрограмованої ритмічності матеріального буття. Всевидючого погляду, 
що зупиняє життя. 

 «Відомо, що тема будь-якого дискурсу досить важко піддається точному форму-
люванню», – визнає Рєвзіна [16:72]. Виділення хронотопів, зважаючи на насиченість 
і категоріальну цілісність, яку це поняття отримує в металінгвістиці, може бути од-
ним із корисних інструментів для аналізу «фільм-тексту» на рівні аналізу дискурсу. 

Очевидно, що дискурс «іншого» в кінематографі здійснюється як перформа-
тивне начало, але саме так, як розуміє перформатив Мішель Фуко – це відвертість 
дискурсу, який виявляє інтерпретатор і в якому вводяться жорсткі розмежування 
суб’єктивності «свого» і «чужого», «себе» і «іншого», хоча учасники дискурсу не 
можуть ані існувати один без одного, ані навіть наблизитися до дискурсу без вияв-
лення специфіки своєї суб’єктивності. Інтерпретація дискурсу, яка робить дискурсом 
і знаки, і до-знаковий досвід, стає своєрідним «після-знаковим» чи «поза-знаковим» 
досвідом пізнання.
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ПроБЛЕматиКа доСЛідЖЕннЯ та Прагматичні оСоБЛивоСті 
нЕвЕрБаЛЬниХ КомПонЕнтів мовЛЕннЄвиХ аКтів 

Згоди/нЕЗгоди у СучаСній ангЛійСЬКій мові 

Статтю присвячено дослідженню прагматичних особливостей просодичних, мі-
мічних, кінесичних, такесичних та проксемічних невербальних компонентів мовленнєвих 
актів згоди/незгоди в сучасній англійській мові. В статті аналізуються 1014 мовленнє-
ві акти згоди/незгоди, серед яких виділяються 732 невербальні складники висловлювань 
згоди та незгоди. 

Ключові слова: мовленнєвий акт, невербальні засоби комунікації, просодичні, міміч-
ні, кінесичні, такесичні, проксемічні невербальні засоби, макрорівень, мікрорівень, іло-
кутивна сила.

Статья посвящается исследованиям прагматических особенностей просодических, 
мимических, кинесических, такесических и проксемических невербальных компонентов 
речевых актов согласия/несогласия в современном английском языке. В статье анали-
зируются 1014 речевых акта согласия/несогласия, среди которых выделяются 732 не-
вербальных компонента выражения согласия и несогласия. 

Ключевые слова: речевой акт, невербальные компоненты коммуникации, просодиче-
ские, мимические, кинесические, такесические, проксемические невербальные компонен-
ты, макроуровень, микроуровень, иллокутивная сила.

The article is devoted to the analysis of pragmatic characteristics of prosodic, mimic, tac-
esic, kinesic, proxemic nonverbal means of the speech act of agreement/disagreement in mod-
ern English. The compiled corpus comprises 1014 units of speech acts of agreement/disagree-
ment. Within this number 732 examples of nonverbal means of expression of agreement and 
disagreement are singled out. 

Key words: speech act, nonverbal means of communication, prosodic, mimic, tacesic, kine-
sic, proxemic nonverbal means of communication, macrolevel, microlevel, illocution. 

Сучасна лінгвістична наука базується на антропоцентричному і системному підході, 
в межах якого процес комунікативної взаємодії досліджується і на вербальному, і на не-
вербальному рівнях. Тому невипадково сьогодні все більшу увагу лінгвісти приділяють 
вивченню впливу невербальної поведінки людини на спілкування. На їхній погляд поза-
мовні засоби у процесі спілкування відіграють істотну роль. У зв’язку з цим у сучасній 
лінгвістиці багато уваги зосереджується на питаннях людської поведінки, на соціальних, 
національно-культурних, етнічних чинниках комунікації та семантиці невербальної ко-
мунікації. Вивченню особливостей невербального спілкування присвячені праці таких 
вчених, як І.Н. Горєлов [1], Е. Холл [2], Л.В. Солощук [3], Т.О. Анохіна [4], Г.Г.Почепцов 
[5] та інших. Зацікавлення вчених дослідженням невербальних компонентів комунікації 
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пояснюється також їхнім бажанням створити загальну та єдину систему понять для по-
яснення контекстуальних смислів мовленнєвих актів. На жаль, дослідники невербальної 
комунікації ще досі не створили єдиний універсальний поняттєвий апарат, тому зміст 
багатьох термінів залишається невизначеним. 

Зокрема все більшої актуальності набуває дослідження невербальних компонентів 
мовленнєвих актів згоди/незгоди в межах комунікативних процесів. Слід зазначити, що 
на сьогодні вербальний складник мовленнєвих актів згоди/незгоди є більш дослідженим, 
ніж невербальний. Дослідження закономірностей використання невербальних компо-
нентів мовленнєвих актів згоди/незгоди дозволяє детально простежити комунікативно-
функціональну спрямованість даних мовленнєвих актів, а також систематизувати осо-
бливості їхньої внутрішньої організації та зв’язок з вербальними компонентами. Однак 
вивчення цього питання ускладнюється тим, що в процесі комунікації мовленнєві акти 
згоди/незгоди є здебільшого швидкоплинними. 

При дослідженні невербальних компонентів спілкування, особливо просодичних, на-
уковцями, які не знаходяться в необхідному мовному середовищі, виникає ціла низка не-
вирішених питань. Між дослідниками невербальних компонентів спілкування ведуться 
суперечки щодо доцільності використання текстів художніх творів як джерела прикладів 
функціонування невербальних компонентів спілкування. 

На думку дослідників Р. Лакофф і Д. Танен, літературний діалог у прозі та драмі 
становить повноправну модель реальної інтеракції [6]. Незважаючи на те, що такий діа-
лог не може бути абсолютно еквівалентним діалогу, який спонтанно виникає в момент 
спілкування, читач сприймає його як цілком реальний та вірогідний [6]. Саме це дає нам 
змогу спиратися на літературний діалог як на аналог реальної комунікації для вивчення 
як вербальних, так і невербальних компонентів мовленнєвих актів згоди/незгоди. 

Мета нашого дослідження полягала у вивченні прагматичних особливостей невер-
бальних компонентів мовленнєвих актів згоди/незгоди у сучасній англійській мові. В 
процесі проведення аналізу ми звернулись до літературних художніх англомовних тво-
рів останніх десятиліть [7-22], що дало нам можливість дослідити як мовні механізми 
відтворення невербальних компонентів мовленнєвих актів згоди/незгоди, так і законо-
мірності їх функціонування та взаємодії з вербальними висловлюваннями. Нами було 
проаналізовано 1014 мовленнєвих актів згоди/незгоди, серед яких ми виділили 732 не-
вербальні складники даних висловлювань, що становило 72,1% від загальної кількості. 
При цьому серед усіх невербальних засобів частка складників мовленнєвого акту згоди 
та незгоди становила відповідно 72% та 28%.

Невербальні компоненти мовленнєвих актів згоди/незгоди в сучасних літера-
турних художніх творах представлені певними структурно-семантичними, лексико-
граматичними та стилістичними засобами. Правильне сприйняття та розшифровка 
повідомлення та інтенції мовленнєвих актів згоди/незгоди напряму залежать не лише 
від розуміння вербальних засобів використаних мовцями, але й від вірного тлумачення 
невербальних засобів під час спілкування. Невербальні засоби спілкування мовленнє-
вих актів згоди/незгоди позначені ситуативністю, діалогічністю і потребують у зв’язку 
з цим спільного соціального та лінгвістичного досвіду комунікантів. Невербальні ком-
поненти мовленнєвих актів згоди/незгоди мають велике смислове навантаження під 
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час спілкування. Введення невербальних компонентів у мовленнєві акти згоди/незгоди 
зводить до мінімуму можливість неправильного трактування висловлювання та вказує 
на психічний стан мовця. 

Спектр невербальних засобів досить широкий. Існує декілька класифікацій невер-
бальних засобів спілкування. Найчастіше використовується класифікація, запропонова-
на психолінгвістом І.Н. Горєловим [1]. Згідно з нею, невербальні компоненти поділяють 
на три групи за фізичною природою:   а) фонаційні; б) міміко-жестові та пантомімічні; 
в) змішані (тобто ті, що містять а) та б)). Л.В. Солощук виділяє такі класи невербальних 
комунікативних компонентів: кінесичні комунікативні компоненти, проксемічні комуні-
кативні компоненти та просодичні комунікативні компоненти, узявши за основу голо-
вні характеристики невербальних засобів (рух, простір, час) і базові системи їх відобра-
ження та сприйняття (зорова та акустична). До кінесичних компонентів Л.В. Солощук 
відносить також жести та міміку [3]. В нашому дослідженні невербальних компонентів 
мовленнєвих актів згоди/незгоди ми виділяємо п’ять груп: просодичні, кінесичні, міміч-
ні, проксемічні та такесичні засоби невербального спілкування, що, на наш погляд, до-
зволяє найбільш точно охарактеризувати невербальні складники даних висловлювань. 

Кінесичні, проксемічні, просодичні, такесичні та мімічні невербальні засоби мовленнє-
вих актів згоди/незгоди взаємодіють із вербальними компонентами на макро- та мікрорівнях. 
Л.В. Солощук визначає макровзаємодію вербальних і невербальних компонентів комунікації 
як «тип взаємодії, яка конструюється діалогічними репліками, структура котрих є повністю 
сформованою за допомогою невербальних компонентів комунікації [3: 85]». При цьому мі-
кровзаємодію вербальних та невербальних компонентів комунікації вона тлумачить як «тип 
взаємодії вербальних та невербальних компонентів, які поєднуються в межах однієї репліки, 
структура якої в такому разі складається з вербальних і невербальних компонентів [3: 92]». 

Просодичні невербальні засоби – звукові характеристики мовлення, модуляції голосу, 
інтонація висловлювання. Просодичний чинник виступає важливим індикатором мовлен-
нєвих актів згоди/незгоди, адже висловлювання згоди/незгоди дуже часто є просодично 
маркованими. Голос і його компоненти (тон, тембр, темп, гучність) у мовленнєвих актах 
згоди/незгоди реалізуються лише в сукупності з вербальним кодом та вербалізуються 
різними лексичними індикаторами. Просодичні компоненти мовленнєвих актів згоди/
незгоди здатні взаємодіяти з вербальними компонентами тільки на мікрорівні. М.М. Бах-
тін відзначив, що «висловлювання згоди та незгоди є важливою частиною зовнішньо 
контекстної дійсності. Вони пов’язані з яскраво вираженою інтонацією, що здатна пере-
ходити на будь-які слова та вирази, які не мають прямого значення згоди або незгоди [23: 
366].» Прикладами невербальних компонентів мовленнєвих актів згоди/незгоди можуть 
служити: ‘Oh? yes?’ she said coldly? walking back to the couch and sitting down/ [9: 217] / ‘I 
wouldn’t trust her further than I could throw her. Would you?’ ‘No,’ said Acland with a hint of 
irony as he opened the driver’s door for her and stood back, gesturing for her to climb in. [20: 
323] / ‘But what’s wrong with that?’ I protested. ‘It’s what made western civilization great.’ He 
laughed loudly. ‘Of course, you’re right. No one’s saying it was wrong.’ [ 17: 40] ‘He’d have 
released Charles three hours ago if you had.’ With a sigh of irritation, she lit another cigarette 
without asking his permission. ‘No, he wouldn’t.’ [20: 227] / ‘I’d say you’re at least seventy-
five per cent Welsh, Mr.Trent.’ ‘That’s rubbish,’ said the other man crossly [19: 91].
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Міміка є найважливішим засобом невербальної комунікації. Як вже було згадано 
вище, деякі вчені відносять мімічні компоненти до кінесичних невербальних засобів. 
Проте ми вважаємо за доцільне розглядати мімічні невербальні засоби як окрему гру-
пу з огляду на її значущу роль у відображенні психоемоційного стану мовця. Важли-
вість використання мімічних невербальних засобів у мовленнєвих актах згоди/незгоди 
полягає в тому, що без них сприйняття даних висловлювань може стати неможливим 
або ускладненим. Адже вираз обличчя мовця забезпечує постійний зворотний зв'язок у 
спілкуванні. Міміка мовця часто дає відповідь раніше, ніж словесна. За даними Г.Г. По-
чепцова, емоційна оцінка повідомлення на 55% залежить від міміки доповідача, на 38% 
– від фонетико-артикуляційних властивостей мовлення і тільки на 7% – від лексичного 
наповнення повідомлення [5: 128]. 

У процесі нашого дослідження було встановлено, що в англомовному сучасному 
художньому діалогічному дискурсі мімічні невербальні компоненти мовленнєвих актів 
згоди/незгоди, а саме усмішки, погляди, вираз обличчя в цілому відіграють важливу 
комунікативну роль. Саме на вираз обличчя звертають увагу мовці насамперед. Адже 
на обличчі відображається весь спектр емоцій адресанта. Очі та погляд мовця займа-
ють особливе місце в мовленнєвих актах згоди/незгоди і можуть багато чого повідо-
мити про людину вже в перші секунди спілкування. Найчастіше очі передають емоції 
мовця. В тексті для опису погляду використовується конкретна назва емоції. У нижче 
згаданих прикладах це: a sardonic eyebrow, tearful eyes та eyes wide open with shock: 
He raised a sardonic eyebrow. ‘No,’ he said with feeling. [21: 123]/ ‘Are you all right?’ I 
whispered. She looked up at me with tearful eyes and nodded. [17: 211] / She nodded, her 
eyes wide open with shock [8: 192]. Погляд завжди випереджає вербально оформлену ін-
формацію. Правильно трактуючи погляд мовця, можна розпізнати його висловлювання 
згоди чи незгоди. Погляд взаємодіє із вербальними компонентами як на макрорівні, так 
і на мікрорівні. Щодо опису виразу губ, частіше вживаються дієслова без додаткових 
прямих назв емоцій. У даному випадку це дієслова wrinkled her lips та smiled: She 
wrinkled her lips into a moue of disgust. ‘Of course, it wouldn’t. ’ [21: 117] / ‘Could you 
give e a summary of the Second Insight?’ I asked. There was a long pause, then Dobson 
smiled and nodded. ‘I guess that’s why we’re here.’ [17: 33] 

Усмішка не вступає у взаємодію з вербальними компонентами на макрорівні. Для 
усмішки найбільш характерною є взаємодія з вербальними складовими на макрорівні [3: 
145]. Вона є найбільш керованим компонентом з усіх невербальних засобів спілкування, 
оскільки вона використовується як свідомо, так і підсвідомо [3: 147]. Наявність усмішки 
у висловлюваннях згоди є доволі частою, а її відсутність може бути маркером комуніка-
тивної напруги та подекуди часткової незгоди. 

Кінесичні невербальні засоби – одні з найважливіших засобів невербального спіл-
кування. Це рухи тіла, жести, що допомагають комунікантам краще висловити свої по-
чуття, думки та своє ставлення. Жестова поведінка людини є найбільш розвиненою та 
дослідженою підсистемою невербальної комунікації [3: 167]. Вербалізація жестів у до-
слідженні мовленнєвих актів згоди/незгоди зустрічається часто і вирізняється розмаї-
тістю граматичних, лексичних та стилістичних засобів. Кінесичні компоненти здатні в 
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повному обсязі створити самостійні мовленнєві акти. Однак їх тлумачити однозначно не 
слід, а варто оцінювати в залежності від ситуації, яка складається в ході спілкування. За 
допомогою кінесичних компонентів відбувається актуалізація інформації про осіб, 
предмети, події, процеси та дії, про які йдеться в діалозі або на які посилаються 
комуніканти [3: 101]. 

Серед жестів спостерігається найбільша кількість конвенціональних невербаль-
них компонентів. Одним з кінесичних невербальних засобів є кивок, що найчастіше 
використовується в знак підтакування та згоди, і який здебільшого є несвідомим зо-
внішнім проявом відчуття згоди та схвалення. Проте іноді він може використову-
ватись свідомо для того, щоб приховати негативні відчуття, а іноді й наміри. Та-
кож деколи він може розцінюватись як відхилення від прямої відповіді. Згода: ‘Of 
course,’ she touched her napkin to her lips and nodded. [8: 149] / ‘Hey there,’ he said. ‘I 
hope I’m not interrupting anything.’ ‘Of course not,’ Adriana pured, instinctively pushing 
her shoulders back and her chest forward. [22: 113] Незгода: She shook her head, 
remembering those early days in New York with affection. [16: 37] / ‘Nn-nn.’ She shook 
her head as she pushed the plate of sandwiches towards him [20: 165].

Деякі науковці [3] відносять такесичні невербальні засоби спілкування до групи 
кінесичних засобів, а саме розглядають їх як різновид жестів, і називають їх контак-
тними жестами, обґрунтовуючи це однаковою з іншими жестами природою продуку-
вання та функціональною спрямованістю. На їхню думку такий розподіл допоможе 
запобігти тенденції до перенасиченості теорії комунікації термінами іншомовного 
походження [3: 36-37]. Оскільки такі такесичні невербальні засоби, як поцілунки, 
обійми, поплескування по плечі, рукостискання є особливо характерними для ви-
раження згоди, це дало нам підставу віднести їх до окремої групи невербальних за-
собів. Прикладами згоди є: ‘Okay,’ she agreed and then she smiled and allowed him the 
briefest kiss on the lips. [9: 146] / ‘The city’s a mess.’ This worked. He tapped her on the 
shoulder again with the newspaper and gave the usual rejoinder: ‘And it’s only going to 
get worse.’ [8: 141].

Важливе значення для перебігу комунікації має простір, у межах якого перебува-
ють її учасники. Відповідно, проксемічні невербальні засоби – просторові стосунки 
людей у процесах спілкування, також відіграють певну роль у вираженні згоди/незго-
ди. Проксемічні компоненти, головним чином, можуть модифікувати значення вер-
бального висловлювання. Просторові зміни тональності спілкування надають йому 
інших акцентів. Однак набір рухів, що спричиняють зміни в особистому просторі 
людини, є доволі обмеженим. Правильно тлумачити проксемічні жести, використа-
ні в мовленнєвих актах згоди/незгоди, допомагають також інші невербальні компо-
ненти, які їх супроводжують: вираз обличчя, очей, інтонації. Наприклад: ‘Sergeant 
McLoughlin and I will wait down here for you.’ She accepted this without demur and 
slipped out of the room, shutting the door behind her as if the door would somehow stop 
them were they really intent on raping her in her bedroom. Walsh raised his eyebrows to 
heaven. ‘She needs her head examined.’ [19: 157-158]. 
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Діаграми частотності використання невербальних компонентів вираження згоди/не-
згоди в англомовному сучасному дискурсі

Проведений нами аналіз показав, що дослідження вербальних засобів вираження зго-
ди/незгоди є неможливим без розгляду невербальних компонентів, які їх супроводжують. 
Було встановлено, що найчастіше невербальна передача згоди/незгоди відбувається па-
ралельно з вербальною і може підсилювати, а й іноді повністю змінювати зміст вислов-
лювання. Комбінаторика вербальних та невербальних компонентів комунікації вимагає 
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від мовця додаткових зусиль та досвіду для правильної розшифровки просодичних, кі-
несичних, мімічних, проксемічних та такесичних компонентів, які супроводжують вер-
бальні висловлювання згоди та незгоди. У результаті дослідження ми встановили, що 
серед усіх невербальних засобів вираження згоди та незгоди найвищим є показник час-
тотності кінесичних засобів. Достатньо високий показник частотності властивий просо-
дичним невербальним засобам у вираженні незгоди, та дещо нижчий у вираженні згоди. 
Щодо проксемічних та такесичних невербальних засобів їхні показники частотності ви-
користання у вираженнях згоди та незгоди є найнижчими. 
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УДК 82-311.1
Шевченко Л.И.

(Кельце, Польша)

КуЛЬтуроЦЕнтричЕСКаЯ модЕЛЬ мира 
в романЕ а.Битова «ПуШКинСКий дом»

Статья посвящена анализу культуроцентрической модели мира в романе А.Битова 
«Пушкинский дом». Особое внимание уделено художественному осмыслению прозаиком 
деструктивных влияний эпохи на «тело культуры» – культуру в широком ее понимании. 
Анализируется специфика представления А.Битовым «сюжета проклятой категории» 
(т.е. культуры России) в ее отношении к симуляциям времени.

Ключевые слова: «тело культуры», духовность, свобода, страх, симулякр.
Статтю присвячена аналізу культуроцентричної моделі світу в романі А.Бітова 

“Пушкінський дім”. Особливу увагу приділено художньому осмисленню прозаїком де-
структивних впливів епохи на “тіло культури” – культуру в широкому її розумінні. Ана-
лізується специфіка втілення А.Бітовим “сюжету заклятої категорії” (тобто культу-
ри Росії) у її відношенні до симуляцій епохи.

Ключові слова: “тіло культури”, духовність, свобода, страх, симулякр.
The article analyzes the culture-centered model of the world in A.Bitov’s novel „Pushkin-

sky Dom”. Particular attention is paid to the artistic conceptualization by the novelist of the 
destructive influences of the epoch on the „body of culture” – the culture in a broad sense. It 
analyzes the specifics of A. Bitov’s presentation of „the subject of an accursed category” (i.e., 
the culture of Russia) in its relation to the simulations of the time.

Key words: „the body of culture”, spirituality, freedom, fear, simulakrum.

Характерной особенностью русской культуры ХХ века является ее тяга к самореф-
лексии, к осмыслению ею себя в тех артефактах, которые появляются или в преддверии 
оных, или в периоды переоценки всех ценностей и девальвации ее роли в сознании со-
временников. Свидетельством этому могут быть тексты произведений художественной 
литературы, в которых находит свое воплощение взгляд на мир представителей книжной 
и элитарной культуры, преломленный сквозь призму культурных традиций и сфокуси-
рованный на осмыслении деструктивных влияний эпохи на «тело культуры» – культуру 
в широком ее понимании. Среди них проза Д.Хармса и С.Кржижановского, метапро-
заические произведения О.Мандельштама («Египетская марка», 1928), В.Шкловского 
(«Сентиментальное путешествие», 1923), К.Вагинова («Козлиная песнь», 1927; «Труды 
и дни Свистонова», 1929) и В.Набокова («Дар», 1933-1937; «Подлинная жизнь Себастья-
на Найта», 1941; «Ада, или Радости страсти», 1969), многочисленные метаповествова-
ния [1: 44-108], подвергающие углубленной рефлексии мир/пространство культурных 
явлений синхронно процессу созданию их же в их творческом хронотопе и в отношении 
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к тексту культуры в параметрах вечности. В этих произведениях культуроцентрический 
тип моделей художественного видения-отражения действительности [1] актуализирует-
ся в культуроцентрических художественных моделях мира, в своем основании ориен-
тированных на аксиологию русской и мировой классики. Миметический, восходящий к 
метаповествованиям вариант культуроцентрических моделей мира в прозе 70-80-х годов 
ХХ века наиболее ярко представлен в романе А.Битова «Пушкинский дом» и в многочис-
ленных рассказах Т.Толстой. Условно-метафорический, квазимифологический вариант, 
отходящий от метаповествовательных построений и реализующий мифоцентрические 
интенции в прозе последних десятилетий, находит свои модификации уже ближе к на-
шему времени в романах Т.Толстой «Кысь» (1986-2000), В.Сорокина «День опричника» 
(2002), «Сахарный Кремль» (2008) и др. 

В романе А.Битова «Пушкинский дом» (1964-1971, публ. в «самиздате» и «Гранях» 
– 1973, новые редакции – 1978, 1990; публ. в СССР – 1987), непосредственным толчком 
к написанию которого послужил для прозаика конец периода «оттепели» и возобновив-
шиеся гонения на свободомыслящую интеллигенцию, уже изначально художественному 
осмыслению подвергалась разрушающая культуру, «духовное тело» страны, атмосфе-
ра общественной жизни в период застоя. Импульсом к его последующей переработке 
стал ощущаемый остро распад культуры в условиях перестройки. Передаче деструкции 
тела культуры в стране подчиняется вся поэтика этого произведения. В нем каждый 
его конструктивно-содержательный элемент, функции которого выполняют «культурные 
знаки» и «знаки классики», подобно свободному радикалу, активно взаимодействуя как с 
себе подобными, так и с другими, разрушаясь во вновь возникающих соединениях, обре-
тает особое качество, через них «проясняет» себя, чтобы, снова распавшись, по-новому 
выявить суть уже бывшего – канувшей в вечность и ставшей «музеем» культуры.

Все части романа открываются эпиграфами из русской классики; на его страницах 
активно цитируются Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Л.Толстой, Достоевский, 
Тютчев, Фет, Чернышевский, А.Островский, Чехов, Блок, Сологуб, Бунин, Хлебников, 
Маяковский, Ходасевич, Ильф и Петров, Набоков, Юз Алешковский, классики зару-
бежной литературы. В качестве «культурных знаков» используются имена Писарева, 
Горького, Фадеева, Есенина, Пастернака, Тынянова, Шолохова, Домбровского, Бахтина, 
Ермилова и др., приводятся фрагменты неофициального советского фольклора и произ-
ведений массовой культуры [3: 113-145]. 

Пролог и первые два раздела романа, включающие перифразы мотивов классики, 
носят те же названия, что и хрестоматийно известные произведения русской лите-
ратуры: «Что делать?», «Отцы и дети», «Герой нашего времени», и поначалу, как от-
мечает М.Липовецкий, «Битов строит свой роман как систему попыток подражания 
классическому русскому роману». Однако, как подчеркивает исследователь, цитируя 
Э.С.Нахимовски, «с одной стороны, “цитаты из произведений девятнадцатого века обо-
рачиваются пародией в настоящем. Это пародия, в полной мере оцениваемая персона-
жами, которые понимают тщетность своих попыток возрождения ушедшего” [4: 198]. 
С другой стороны, и сам повествователь постоянно фиксирует неудачу этих попыток. 
Не удается заново “написать знаменитую трилогию «етство. Отрочество. Юность”, 
“неосторожно обещанный” второй вариант семьи Левы не излагается (“нам, короче, не 
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хочется излагать...”); сюжет не сдвигается с мертвой точки – его то и дело “сносит вспять 
к началу повествования”, вторая часть не продолжает, а повторяет, с иной точки зрения, 
первую. Никак не совпадут Лева-человек и Лева-литературный герой» [5: 137-138]. Не 
случайно название третьего раздела романа «Бедный всадник» и его последней главы 
«Утро разоблачения, или Медные люди» образованы с помощью контаминации и имеют 
ярко выраженную «сниженную» коннотацию.

Активно прибегая к употреблению «знаков классики» и прослеживая их разрушение 
в современности, намеренно строя текст как вторичный и основанный на использова-
нии чужих литературных кодов, автор, как отмечает И.Скоропанова, не просто передает 
«ощущение невозможности неповторимого личного стиля в эпоху “текстуализации” со-
знания, “фрагментации” субъекта» [6: 126-127], но и, соотнося с тем, что за ними стоит 
(«тело русской культуры» как таковой, ее дух), весь выстраиваемый в произведении не-
настоящий «вторичный мир» русской культуры советской эпохи, как бы наглядно де-
монстрирует симулятивный характер, фантомность последней, перманентно происходя-
щее разрушение и ее, и того, что имеет она еще в памяти о предшественнике.

В актуализирующем культуроцентрическую модель мира произведении А.Битова 
«Пушкинский дом» реализуется изначально эксплицитно заявленная в авторском хро-
нотопе установка прозаика «следовать освященным, музейным традициям, не опасаясь 
перекличек и повторений, – наоборот, всячески приветствуя их, как бы даже радуясь 
нашей внутренней несамостоятельности. Ибо и она, так сказать, “в ключе” и может быть 
истолкована в смысле тех явлений, что и послужили для нас здесь темой и материалом, – 
а именно: явлений окончательно не существующих в реальности. Так что необходимость 
воспользоваться даже тарой, созданной до нас и не нами, тоже, как бы ужалив самое 
себя, служит нашей цели» [7: 9-11]. 

Речь идет о культуре России, и она, осмысляемая в произведении А.Битова на 
художественно-категориальном уровне, – его главный герой, основным же сюжетом яв-
ляется ее гибель и «жизнь после жизни». Этот, по определению автора, «сюжет прокля-
той “категории”» (С. 216), через который А.Битову «хочется понять страну в состоянии 
Империи» (С. 246), реализован в произведении в судьбах персонажей, моделируемых 
текстовым двойником прозаика – неким писателем, но «ни один из них не герой, и даже 
все они вместе – тоже не герои этого повествования, а героем становится и не человек 
даже, а некое явление, и не явление – абстрактная категория (она же явление), такая 
категория... которая, как по цепной реакции, начавшись с кого-то, и, может, давно, за 
пределами рассказа, пронизывает всех героев, их между собой перепутывает и убивает 
по одиночке, передаваясь чуть ли не в момент смерти одного в суть и – плоть другого; 
потому что именно у этой категории, внутри моего сбивчивого романа, есть сюжет, а у 
героев, которые все больше становятся, от протекания через них одного лишь физиче-
ского (не говоря об историческом) времени, “персонажами” – этого сюжета все более 
не оказывается; они и сами перестают знать о себе, кто они на самом деле, да и автор 
не различает их, чем дальше, тем больше, а видит их уже как некие сгустки, различной 
концентрации и стадии, все той же категории, которая и есть герой...» (С. 215). И «толь-
ко тогда автор сможет как-то вздохнуть и испытать маломальское удовлетворение, если 
кто-нибудь из этих сгустков, из этих персонажей, вдруг все-таки сможет обрести сюжет и 
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хоть разорвать, хоть вкрапленником войти в сюжет категории <...> И вот если кто-нибудь 
обретет этот сюжет, скорее всего, погибая, и все окрасится трагедией: человек обретает 
сюжет, сюжет обретает человека... – хоть одна цепь окажется законченной, и в конце ее 
покажется светящаяся точка, как выход из лабиринта в божий мир, точка света, которая, 
может, и не осветит, но хоть силы какие придаст хотя бы и автору: добраться до конца, 
– хоть что-то задрожит, как далекая звездочка, пусть недосягаемая, – хотя бы видимая 
невооруженным глазом. И если так, дай Бог, случится с повествованием, чего искренне 
жажду, на что уповаю, и начнется сюжет не категории, а хотя бы одного сгустка, <...> я 
с радостной жестокостью дам ему даже погибнуть во имя его сюжета, лишь бы не вер-
нуться к сюжету проклятой “категории”» (С. 215-216). 

«Сюжет категории», т. е. культуры России, реализуется в произведении в персонажах 
как личностно, так и культурно аморфных, утративших «знание о себе» и предназначе-
ние, и только в их приобщении к жизни свободной А.Битову видится выход из тупика, 
возрождение главного из состояния небытия.

Начиная роман о духовности, теле культуры России, А.Битов в первом из своих от-
ступлений (курсив мой) пишет: «Итак, мы воссоздаем современное несуществование 
героя, этот неуловимый эфир, который почти соответствует ныне самой тайне материи, 
тайне, в которую уперлось современное естествознание: когда материя, дробясь, членясь 
и сводясь ко все более элементарным частицам, вдруг и вовсе перестает существовать 
от попытки разделить ее дальше: частица, волна, квант, – и то, и другое, и третье, и ни-
что из них, и не все три вместе... и выплывает бабушкино милое слово “эфир”, чуть ли 
не напоминая о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что 
никто в нее не упирался с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а – про-
сто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой» (С. 11). Таким образом, позитивист-
скому осмыслению мира профанных реальностей и артефактов культуры в музейном 
и отчужденном их варианте в плоскости персонажного мира и мира реальной истории, 
а также их воссозданию в миметических построениях – в романе изначально противо-
поставляется постижение этой же плоскости пронизывающего нематериального, улови-
мого сердцем, душой, интуицией, но утрата чего – катастрофа в рефлексиях автора, 
и – катастрофа в масштабах истории человечества. Гул ее приближения, означающий 
гибель цивилизации, в персонажной системе романа ощущается только старшим из рода 
Одоевцевых, напрямую причастным к великой культуре, духовной свободе и Божьему 
миру как миру в параметрах Божьего замысла, – то есть к тому, что строительством но-
вого было приостановлено, а теперь окончательно разрушается в «отголосках» музейных 
реликвий и их имитациях в мире профанном. Критикуя самонадеянность современного 
человека, возомнившего себя главным и давшего «свою цену» земному, Модест Плато-
нович выражает уверенность в том, что «мир без молитвы совершенно безнадежен в 
умственном отношении» (С. 71), и его скорая гибель окажется следствием катастрофы, 
свершившейся в плане духовном. Он убежден, что «прежде всего, нам грозит – от бес-
платного, от Богом данного, от того, что ничего никогда не стоило, ни денег, ни труда, 
от того, что не имеет стоимости – вот откуда нам гибель – от того, чему не назначена 
цена, от бесценного!» (С. 70). Катастрофа духовная началась не вчера: все давно, «да, 
давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом, стал 
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объясняться – тогда и началось» (С. 74), – заявляет герой, понимая под ней передачу 
несведущим знаний сакральных и их профанацию, разрушение истинных смыслов и цен-
ностей, гибель старой культуры как культа священного, поисков Абсолюта, свободы в 
их расширительном толковании.

Дед уверен, что в послеоктябрьский период вся культура России уже превратилась в 
музей. Код ее понимания в ситуации несвободы утрачен: многое стало «загадочно лишь 
в силу утраты назначения. Связи прерваны, секрет навсегда утерян... тайна – рождена! 
Культура остается только в виде памятников, контурами которых служит разрушение» 
(С. 348). Еще в начале 20-х годов, в записках «Сфинкс» – фрагментах главы «Бог есть», 
впоследствии якобы переданных его внуком Левой Одоевцевым непосредственно пове-
ствователю, Модест Платонович пишет: «Революция не разрушит прошлое, она остановит 
его за своими плечами. Все погибло – именно сейчас родилась великая русская культура, 
теперь уже навсегда, потому что не разовьется в свое продолжение. <...> Пройдет неболь-
шое время, и она приобретет легендарный вкус, как какой-нибудь желток во фреске, сви-
нец в кирпиче, серебро в стекле, душа раба в бальзаме – секрет! Русская культура будет 
тем же сфинксом для потомков, как Пушкин был сфинксом для русской культуры» (С. 
349). Чисто внешне «оттепель» очевидный разрыв связи с прошлым якобы преодолевает. 
Но ушло уже время, утрачены коды прочтения старой культуры, утрачено ею же культи-
вируемое осуществление жизни, свобода, забыт ее дух. И, видя дальше и глубже внука и 
других «настоящих» и «вынужденных» шестидесятников, Дед предрекает: «На ликвида-
ции “ложных” и ловле “истинных” вы еще испытаете как бы подъем, и восторг, и труд … 
<…> Вы запустите либеральную фабрику по разоблачению ложных представлений, якобы 
ради сейчас еще запретных, но столь желанных “истинных”. Но пройдет лишь несколько 
лет – вы дорветесь и до них, до тех, что сегодня кажутся вам истинными, и они быстро 
разочаруют вас, потому что, <...> прежде понятий, прежде их возможности, проник уже 
призрак <...> потребительского, а не созидательного отношения к духовным понятиям и 
ценностям – он-то и бередит, он-то и побуждает ко всему этому невнятному и радостно-
му поношению…» (С. 68-69). Обращаясь к Леве, еще студенту, Дед говорит: «Сейчас вы 
проходите Цветаеву и Пушкина, затем пройдете Лермонтова с еще кем-нибудь, а потом 
накинетесь на Тютчева и Фета: доращивать одного – до гения, другого – до великого. Буни-
на – вытягивать… Это раздувание и доедание репутаций сойдет за прирост современной 
культуры. <…> По невежеству вы будете обжираться каждым следующим дозволенным 
понятием в отдельности – будто оно одно и существует – обжираться до отвращения, до 
рвоты, до стойкого забытья его. Чего нет и не будет, так это умного, не потребительского 
отношения к действительности» (С. 69). Как приговор звучат слова Деда: «Да все, все уже 
– советские! Нет не советских. Вы же – за, против, между, – но только относительно строя. 
Вы ни к какому другому колу не привязаны. О какой свободе вы говорите? Где это слово? 
Вы сами не свободны, – а это навсегда» (С. 69).

Воспитанные тоталитарной системой, Лева и его современники для Деда – лишь 
потребители и имитаторы. Сам ощущая себя скорее однофамильцем, чем настоящим 
наследником и продолжателем русской культуры, Лева Одоевцев способен лишь мани-
пулировать уже готовыми матрицами-представлениями о ней, выхолащивая из нее из-
начальное содержание. Внутренне несвободный, зависимый от митешатьевых – новых 
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людей и – плебеев, некогда дьявольски искусивших хранителей высшего, младший из 
рода Одоевцевых, работающий в Пушкинском доме и написавший в начале своей на-
учной карьеры оригинальное, опирающееся на «систему» Деда и по тем временам не 
могущее быть опубликованным исследование, как ученый уже в 60-е – несостоятелен. 
Вся его деятельность является лишь неосознаваемой им симуляцией и имитацией «по 
образцам». Лева «проигрывает» то, что идет от Деда и классики. Казалось бы, классика 
– знак приобщения к вечному и духовному. Однако героем «осваиваются» лишь внешние 
формы этого «вечного», что отнюдь не случайно. Унаследованная послереволюционной 
эпохой как «присвоенная», но не своя, классика, помещенная в поле культуры советской, 
вне связи с традицией прошлого и духовной свободой оказалась таинственным текстом, 
ключ к шифру которого для сформированных в тоталитарной системе и внутренне не-
свободных утерян. Не случайно и Леве по-детски кажется, что дядя Диккенс «читает 
другую “Войну и мир”, чем все люди <...> Другая была в руках у дяди Мити “Война и 
мир” – та самая» (С. 34) – настоящая.

Только дядя Диккенс и старший Одоевцев в «Пушкинском доме» А.Битова не ото-
рваны от живой жизни и жизни культурной традиции, «выглядят, – как подчеркивают 
Н.Лейдерман и Липовецкий, – единственно настоящими, и в этом смысле они, по Битову 
аристократичны. <...> Их объединяет способность к неготовому пониманию в противо-
вес готовым, симулирующим реальность представлениям» [8: 261]. Объединяет живой, 
неподвластный влияниям ум и «способность к отражению реальности в миг реальности, 
в точке ее осуществления» (С. 80). Сам же «ум, – как поясняет его понимание старший 
Одоевцев, – это больше чем мозг, чем сердце, чем знание там, образование... Ум народен. 
Ум – это способность к рождению синхронной с реальностью, отражающей мысли, а не 
цитирование, не воспоминание, не изготовление, по любому, пусть самому высокому, об-
разцу – не исполнение. Ум – это способность к реальности на уровне сознания» (С. 80).

Автор отмечает, что «у дяди Диккенса и деда Одоевцева, людей, обобщенных исто-
рией, были два противоположных, но разведенных из одного корня, как ветви, способа 
прожить эту историческую судьбу. Ничто, казалось бы, не роднит их, эти ветви не ви-
дят друг друга, разделенные общим стволом. Роднит их ствол. И тот и другой пытались 
“сохранить достоинство”. И тот и другой нашли к тому уникальные, невозможные, ни-
кому не свойственные, свои единственные пути. <...> Сохраняя “свое”, они проявляли 
истовость и неистовость кулака, но недвижимостью их была личность» (С. 92). И тот и 
другой сохранили себя, свое «Я», лишены были страха, исполненны «жизненности» и 
остаются живыми. А Лева, воспитанный в тоталитарный период, – аморфен, безлично-
стен и подавлен, и страх в нем системы, себя – перманентен. Лишь в конце, убежав от 
преследовавшего его милиционера, Лева неожиданно для себя, уже спрятавшись в Пуш-
кинском доме, вдруг понимает, что «унизительно ведь так бежать! Какое тут достоинство 
или личность... Ничего не было. Было только одно – убежать. Такое облако, такое мыло, 
круглое, как страх. В нем, внутри – Лева, как муха в янтаре. Он ведь не только сам бежал, 
не от страха убегал: куда же это он мог из страха-то выбежать? – он с ним, в нем бе-
жал, мчался в нем под парусами ужаса, как темная в ночи лодка, гонимая ветром власти. 
Власть? Этот цыпленок! Смешно. Это замкнутое пространство страха, с пульсирующей 
границей за спиною – нагоняет, отстает... с распахнутым, далеким объятием надежды 
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на избавление впереди. Странное сооружение. Неба над головой не было, звезд. “Каким 
дробным ужасом оборачивается отсутствие страха божьего! – приоткрывая щелочку для 
духа, восклицал, избежав себя, Лева. – В страхе я находился – в страхе и нахожусь. Ведь 
страшно то, что я так страшился и чего! Вместо Бога – милиционера бояться! Махну-
лись...”. Мысли эти поражали его своей заслуженной очевидностью... “Чего я боюсь? Да 
всего я боюсь! <...> Ведь то, что можно потерять, ничто по сравнению с уже потерянным. 
Ведь любой вариант – самый худший – благо в сравнении с унижением и страхом От 
чего я убегал? Выбирал между унижениями, боялся унижения большего. И выбрал самое 
большое”» (С. 287-288), – думает Лева Одоевцев. 

Страх у Левы в крови. Он как боязнь себя настоящего, истинной сути, свободы – при-
чина его симуляций и в детские годы, и в зрелости, и – причина его «бессюжетности», 
представляемой авторским двойником – персонажем-писателем в имитациях-вариантах 
развития связанных с Левой всех фабульных линий. Настоящий, реальный сюжет пред-
ставителя третьего поколения рода Одоевцевых начинается с осознанием Левой себя в от-
ношении к страху и к власти, с пониманием им слов Модеста Платоновича о современном 
трагическом «опережении неграмотностью жизни» (С. 293), с осознанием генетической 
принадлежности к классу духовной аристократии, причастности и предназначенности, 
когда Лева вдруг начинает все «знать о себе» и из «сгустка-персонажа» на миг превращает-
ся в личность, в героя, вызывая на бой Митишатьева-«выходца» – Дьявола- искусителя. (Не 
случайно, что, находясь перед этим уже в пограничном от выпитого состоянии и воспри-
нимая толпу веселящихся в день годовщины Октябрьского переворота как сон, маскарад, 
он вдруг видит, что «тень Митишатьева отбрасывает рожки», а когда Митишатьев поймал 
белый шарик на черный – «запахло серой»). Начинается – с проявления в Леве свободного, 
когда он, защищая культуру от митешатьевых, на дуэли с плебеем и некогда победителем 
высших (духовной аристократии), буквально сливается с телом культуры (не случайно 
А.Битов, по меткому замечанию М.Липовецкого, «описывая состояние Левы, сознательно 
размывает границу между Левой – и ... Пушкиным» [9: 136]), когда Лева свободно «вкра-
пляется» в главный «сюжет категории» и, оставляя своей псевдосмертью как гибелью 
прежнего Левы, писателю все же надежду в его осмыслении будущей жизни культуры 
России, – мелькает «светящейся точкой» в конце «лабиринта» и завершает роман.

А.Битов более чем уверен, что страх, несвобода, зависимость и заангажирован-
ность – несовместимы с культурой. Утрата свободы, духовности неизбежно приводят 
к тому, что культура, действительность, жизнь подменяется симуляцией. «Роман Бито-
ва, – пишет М.Липовецкий, – посвящен феномену симуляции реальности. Симуляция 
реальности предстает как закон тоталитарной эпохи. Она есть следствием не замечания 
катастрофы и существования так, как будто ничего не произошло. <…> Симуляцией обо-
рачивается и контакт с классической традицией. Момент повторения (цитирования), реа-
лизованный как через систему заглавий, эпиграфов и т. п., так и через постоянные акцен-
тированные сопряжения героев романа с устойчивыми художественно-поведенческими 
моделями (“лишним человеком”, “бедным Евгением”, “героем нашего времени”, “мел-
ким бесом” и “бесами”, “романтической любовью” и ситуацией “дуэли”), выявляет глу-
бочайшие расхождения, деформации, стирающие предыдущий смысл. Все, что внутри 
классического контекста подлинно, в “современности” оказывается симуляцией» [10]. 
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Как отмечает исследователь, в романе А.Битова «Пушкинский дом» «симуляция оказы-
вается той же смертью культуры и реальности, что и в метапрозе 20-30-х годов, но уже 
лишенной внутреннего напряжения, ставшей будничной, привычной, почти что незамет-
ной и безусловно комфортной» [11: 153-154]. И «если метапроза 20-30-х самой плотью 
своей поэтики оформила смертный порог культуры, то Битов в семантике и поэтике 
«Пушкинского дома» зафиксировал послесмертие культуры. Ведь что такое симулякры, 
если не тени, не царства теней – уже недоступных смерти, уже неспособных к поступку, 
уже перешедших порог?» [12: 154].

Роман А.Битова «Пушкинский дом» [13] поначалу был понят не всеми. Построен-
ный как текст-пунктир, вырастающий спонтанно на глазах читателя из вспышек автор-
ского озарения и рассуждений-экспериментов писателя – его текстового двойника, он 
в себе сочетал элементы семейно-бытовой хроники, психологического и философского 
романов, сентиментальной новеллы, мемуарной и эпистолярной прозы, научной статьи, 
эссе, литературоведческого исследования и разноплановых культурологических коммен-
тариев. Его многоуровневая организация, опирающаяся на принципы варьирования и 
зеркального отражения, размытости и незавершенности представляемых смыслов и от-
крытости структур, требовала подсказок. Они автором давались, однако и их было недо-
статочно. Ориентация же романа на осмысление деструктивных влияний тоталитарной 
системы на тело культуры, культуру в широком ее понимании, для читателя прояснилась 
лишь после включения произведения вместе с поднимающими те же проблемы и актуа-
лизирующими культуроцентрическую модель мира «Фотографией Пушкина» (1985) и 
повестью «Ожидание обезьян» (1995) в цикл «Империя в четырех измерениях» (1995). 
Однако о них речь еще впереди. 
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У статті мова йде про своєрідність сюжетної структури російських історичних 
творів про Богдана Хмельницького. Всі вони містять у сюжетах «київські сторінки», 
епізоди про роль Києва в біографії найбільш видатного героя української історії. Автори 
спирались на документальні факти, але використовували їх в активній авторській мі-
фотворчості. «Київські сторінки», створені письменниками-романтиками, свідчать про 
єдність ідейного трактування художнього образу в естетичній свідомості того часу.

Ключові слова: романтизм, історичний твір, міф, міфотворчість, сюжетна 
структура.

The article deals with the specific plot structure of Russian historical literary works about 
Bogdan Khmelnitskyi. All of them contain “Kiev pages” and episodes about the role Kiev 
played in the life of the greatest hero of the Ukrainian history. The authors based their works 
on the documentary facts, but they used them in active author’s mythologization. “Kiev pages”, 
created by the Romantic writers, testify to the unity of ideological interpretation in the sense of 
aesthetics of that time. 

Key words: romanticism, historical work, myth, mythologization, plot structure.

Богдан Хмельницкий стал одним из любимых украинских исторических героев рус-
ских романтиков. О пребывании его образа в тематическом фокусе русской литературы 
первой половины XIX века писали литературоведы нескольких поколений – В. Сипов-
ский, Г. Грабович, Н. Жаркевич, И. Лучник, В. Мацапура. Свой вклад в создание худо-
жественной биографии великого гетмана внесли поэты-декабристы Ф. Н. Глинка и К. 
Ф. Рылеев, О. М. Сомов, Н. А. Маркевич и В. И. Любич-Романович, беллетристы П. И. 
Голота и  А. И. Кузьмич, драматурги Н. И. Хмельницкий, А. А. Соколов, Н. В. Макла-
ков. Киев и связанные с ним события в жизни Украины и её вождя органично вошли в 
сюжетную ткань исторических романов и драм, лиро-эпических поэм, в соответствии с 
историческими воззрениями и творческими замыслами авторов изображались весьма ко-
лоритно и идеологически однозначно. Анализ основных векторов воссоздания киевских 
страниц в биографии гетмана Хмельницкого и составил нашу цель в данной статье. 

В соответствии с постулатами романтической эстетики, киевские страницы художе-
ственной биографии Хмельницкого сочетают в себе историческую правду и художественный 
вымысел, вплоть до мифологизации города и героев, связавших с ним свои судьбы. Весь 
текстовый массив романтических произведений о Богдане Хмельницком пронизывает ярко 
выраженная идея героя-харизмата, Богом ниспосланного своему народу вождя-спасителя, 
ведущего его к светлому будущему. Эта художественная идея свидетельствует об активном 
авторском мифотворчестве и на сюжетно-композиционном уровне коррелирует с метасю-
жетом сотериологического мифа (т.е. мифа о спасении). Сюжетная парадигма этого тексто-
вого ансамбля на структурном уровне реализуется в мифологическом мотивном комплексе 
«страдание» – «испытание» – «преображение» – «спасение». 

Раскрыть мифологические смыслы сюжетов, базирующихся на приведенном мо-
тивном комплексе, «просвечивающие» на самых разных текстовых уровнях произведе-
ния, помогает метод мифореставрации, сформулированный С. М. Телегиным и широко 
используемый в современном литературоведении. Под мифореставрацией учёный пони-
мает метод анализа художественного или фольклорного текста, при котором в нём проис-
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ходит выявление законов мифотворчества, исследование мифомотивов, восстановление 
мифологического сюжета. Это искусство «постижения текста через миф…», который 
внедрило туда авторское сознание [1, 20-21]. 

Итак, сюжетная организация проанализированных нами романтических текстов о 
Богдане Хмельницком основана на введении в тексты одних и тех же мотивов, на по-
вторяемости, если не идентичности некоторых сюжетных ходов, элементов мифо-
логической биографии героя. Первым таким важнейшим сюжетным узлом является 
рассказ о чудесном рождении героя, подробно воссозданный Ф. Н. Глинкой в его нео-
конченном романе «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобождённая Малороссия» и 
трансформированный А. П. Кузьмичом в романе «Зиновий Богдан Хмельницкий» в мотив 
чудесного детства. Вслед за этим этапом, начинается повествовательное развёртывание 
мифа, связанное с многочисленными испытаниями, которые сопровождают смежные 
мотивы страданий и потерь. Как известно, страдания героя начинаются на уровне 
семейных горестей (польский шляхтич Чаплицкий разорил его фамильное гнездо Субо-
тов и похитил возлюбленную), а затем усугубляются осознанием бедственного положе-
ния Малороссии. Мифологема Дома становится Домом утраченным, герой оказывается 
в ситуации номадичности, т.е. бездомности, скитальчества. Начинается его Путь прочь 
от утраченного, разрушенного дома, путь великих испытаний и подвигов, великая школа 
жизни. Этот Путь, из разрушенного Суботова на Сечь, где Хмельницкий раздул давно 
тлеющие искры недовольства в массовое восстание, путь военных дорог, смертей и по-
терь (он теряет сына и многих товарищей, принося, таким образом, Жертву, ещё один 
атрибут мифологизированной биографии героя), заканчивается преображением героя, 
возвращением его на историческую арену в новом статусе победителя, спасителя своего 
народа. Вот на этом-то этапе сюжетного развёртывания, поразительно напоминающем 
ситуацию инициации героя, его перехода из одного статуса в другой, статус Богом дан-
ного вождя и спасителя своей родины, и актуализируются киевские фрагменты из жизни 
великого исторического героя. На эти фрагменты, на наш взгляд, проецируется модель, 
предложенная М. А. Новиковой применительно к иной историко-культурной ситуации, 
но близкая нашим рассуждениям идеей «великой символики центра» [2, 101]. В соответ-
ствии с логикой бинарных оппозиций, лежащей в основе любого мифа, на одном полюсе 
изображаемых событий – кощунство, «кромешность», «запредел», вползший в самую 
сердцевину православного мира – поляки-шляхтичи и евреи-арендаторы, угнетающие 
украинцев на их же земле; на другом полюсе – спасение за пределами этого мира. Киев 
же – центр, духовная опора, город христианских храмов, святынь, куда и устремляется 
гетман, достигнув наивысшей воинской славы после ряда блестящих побед, возглавив 
сильную, победоносную казацкую армию. 

Согласно данным историков, Богдан действительно совершил торжественное, три-
умфальное вступление в Киев в 1649 году, после заключения весьма выгодного для него 
Зборовского мира с поляками. Это событие, со ссылкой на «Историю Малой России» Д. 
Н. Бантыш-Каменского, изобразил в VII и VIII сценах поэмы «Богдан» Е. Гребёнка:

«Воскреснула снова казачья свобода;
Хмельницкий гетман, избавитель народа, 



272

Торжественно в Киев спешит.
И крестное знамя свободно шумит
От северских пущей на юг до лимана,
А в Киеве войско, народ и синклит
Дарует Хмельницкому имя Богдана» [3, 144].

Аналогичный сюжетный эпизод – всенародное чествование гетмана-победителя в 
Киеве, есть и в поэме неизвестного автора «Богдан Хмельницкий» (1833 г.), которую 
долгое время приписывали перу М. А. Максимовича.

«Чу!...Отдалённый слышен звук!..
И вот, с Софийской башни, вдруг
Раздался голос: едут! –
Полный высоких чувств, с крестом святым,
Идёт митрополит; за ним
Всё духовенство, и, как волны,
Шумящий движется народ…
Завидя гетмана вдали,
Митрополит остановился. –
Герой – с коня; и до земли,
Перекрестившись, поклонился.
Пошёл и рать за ним пошла,
Победоносцы в град вступили.–
Вдруг залились колокола, 
И киевляне возопили:
Хмельницкий! Низложён тиран!
Ты от позора нас избавил,
Ты родину свою прославил,
Отсель, да будешь ты Богдан!» [4, 112].

Напомним, что ещё в начале 20-х годов, эту же «киевскую сцену», правда, не обозна-
чив её как «киевскую», описал и Рылеев в своей думе «Богдан Хмельницкий». 

«И чтя послом небес желанным,
В замену всех наград и хвал,
Вождя героя – Богом данным
Народа общий глас воззвал» [5, 135].

Весьма интересно, что этот же сюжетный эпизод есть и в драматических произведе-
ниях на темы Хмельниччины. Так, в экспозиционной ремарке к пятому действию истори-
ческой драмы Н. И. Хмельницкого «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Присоединение 
Малороссии» читаем: «Златоглавый Киев. Толпы радостного народа на берегу Днепра 
ожидают приезда победоносного гетмана… толпе слышен рассказ о том, что славного 
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гетмана Зиновия Хмельницкого сейчас в соборе со всем духовенством, митрополит про-
возгласил истинным Богданом, то есть Богом данным для спасения Украйны!» [6, 211].

А в четвёртом действии исторической драмы Н. Маклакова «Богдан Хмельницкий» 
(1871 г.) сам гетман в минуту раздумий и воспоминаний в одном из своих внутренних 
монологов произносит:

«…И Киев православный нас встречал,
Как избавителя, с молитвой и слезами
И падал ниц народ передо мной…» [7, 82].

Торжественное чествование гетмана в Киеве упоминается и в романе  П. Голоты 
«Хмельницкие, или присоединение Малороссии…» (1834 г.) [8], а И. И. Срезневский в 
историко-биографической повести «Иван Барабаш» (1835г.) пишет: «Митрополит Пётр 
Могила грозил церковным проклятием всем, кто не встанет под знамёна Хмельницкого, 
и повелел во всех киевских церквях молиться о победе над врагами, – и сам молился: то 
была его последняя молитва…» [ 9, 609 ].

Описанные нами сюжетные ситуации, ставшие традиционными, восходят к мифоло-
гическим идеям о предопределении и судьбе, милленаристским и мессианским представ-
лениям о герое, которому суждено возглавить свой народ, угнетённый и страдающий. 
Решающую роль в кристаллизации мессианских представлений играют христианские 
влияния и символика. Отсюда – традиционный для авторов-романтиков акцент на че-
ствовании героя в Киеве – священном городе, центре православного мира, у древней 
Софии и Золотых Ворот – у святынь православия. Деяния уникальной личности, как 
видим, приобретают религиозную ценность, становятся деяниями человека, «стоящего 
перед Богом», а история мыслится в связи с христианской концепцией Богоявления – 
цепи вмешательств Бога в её ход. Именно эти базисные мифологические представления 
привели к развитию мотива богоданности героя в проанализированных нами текстах. 
Мотиву богоданности, развёрнутому на «киевских страницах» мифологического текста, 
суждено было стать основополагающим в идейной трактовке образа украинского гетма-
на, у многих литераторов он не просто присутствует, а всячески варьируется, демонстри-
руя единство авторских подходов к интерпретации образа Богдана Хмельницкого.
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оБраЗ БаХрам гура в ПроиЗвЕдЕнии ниЗам аЛ-муЛЬКа 
«СиаСЕт-намЭ»

«Сіасет-наме», – відомий твір Сходу ХI століття, написаний Нізам ал-мульком, 
став джерелом натхнення і творчої діяльності для багатьох прозаїків, поетів, філосо-
фів та політиків як того часу, так і наступних періодів.

Невелику розповідь у статті присвячено підступному візирю Рост Равішу, великому 
політику того часу (1063-1092 рр.) Нізам ал-мульк дає докладний опис правителя дер-
жави Сасанідов Бахрам Гура, в'язнів і мудрого пастуха. 

Kлючові слова: політичний діяч, повчання, віроломство, візир Рост Равішу, Бахрам 
Гур, Сасаніди. 

«Сиасет-намэ», являющееся известным произведением Востока ХI века, написан-
ным Низам ал-мульком, послужило источником вдохновения и творческой деятельно-
сти для многих прозаиков, поэтов, философов и политиков, как того времени, так и 
последующих периодов.

Небольшой рассказ в произведении написан исключительно в дидактическом жанре. 
В этой главе, посвященной вероломному визирю Раст Равишу, великий политик того 
времени (1063-1092-е гг.) Низам ал-мульк дает подробное описание правителя государ-
ства Сасанидов Бахрам Гура, узников и мудрого пастуха. 

Ключевые слова: Бахрам Гур, политический деятель, назидание, визирь Раст Ра-
виш, вероломство, Сасаниды. 

“Siyasetname“ – the famous work of the East written in the XI-th century by Nizamalmulk 
has been a source of inspiration and creative activity for many writers, poets, philosophers and 
politicians both of that time and of the following periods.

The article is dedicated to a short episode in “Siyasetname“ written exclusively in a di-
dactic genre and devoted to the perfidious vezir Rast Ravish, the great politician of that period 
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(1063-1092). Nizamalmulk detailed the story of the ruler of Sasanid state Bahram Gur, prison-
ers and a wise shepherd. 

Key words: Bahram Gur, politician edification, ruler, vezir Rast Ravish, perfidy, Sasanids. 

Произведение Низам ал-мулька «Сиасет-намэ» имеет огромное значение для культу-
ры Востока. Так, в нем повествуется о ряде политических проблем, не изученных до сих 
пор в научной литературе на должном уровне. Низам ал-мульк написал это произведение 
в стиле назидания правителям. Оно имеет, в полном смысле, характер дидактического 
произведения.

В этом контексте обратимся к небольшому рассказу «Об амилях, о постоянном раз-
узнавании дел вазиров и гулямов». Из рассказа видно, что Низам ал-мульк обращается 
к художественным деталям, чтобы более действенно и понятно представить свои поли-
тические воззрения, в результате чего произведение, написанное в политических целях, 
приблизилось к стилю художественной литературы.

Отдельные главы книги построены на основе различных рассказов и повествований. 
Повествование в повествовании использовано Низам ал-мульком как художественное 
средство, поэтическая форма, то есть автор доводит свою мысль до читателей с помо-
щью художественных образов.

IV глава книги посвящена вероломному везирю. Здесь описаны правитель государ- глава книги посвящена вероломному везирю. Здесь описаны правитель государ-
ства Сасанидов Бахрам Гур, его доверенный визирь Раст Равиш, заключенные под стра-
жу узники и мудрый чабан. До Низам ал-мулька историю иранского шаха Бахрама опи-
сал в своей «Шах-наме» Абулькасим Фирдоуси. Основываясь на материалах, собранных 
из различных летописей и рукописей, Фирдоуси в стихотворной форме изложил биогра-
фию Сасанидского правителя Бахрама, являющегося исторической личностью.

Как видно из источников, Низам ал-мульк был одним из самых начитанных, обладав-
ших знаниями, интеллектуальных личностей своего времени. Мастерски использовав 
фольклорный материал, богатое народное творчество, сказки и пословицы, поговорки, 
Низам ал-мульк создал ценное по богатству содержания произведение. Народные пове-
ствования и легенды, сказки и поэмы, древние мифологические воззрения легли в основу 
как воспитательных, так и общественно-политических идей рассказа Низам ал-мулька.

Рассказ, вошедший в произведение Низам ал-мулька, мы встречаем и в поэме Ни-
зами Гянджеви «Семь красавиц». Сцена с визирем в произведении Низами описана 
так же, как и в произведении Низам ал-мулька. Прочитав написанный сто лет назад 
труд Низам ал-мулька «Сиасет-намэ», Низами вполне вероятно использовал его как 
художественное произведение.

Хотя тема произведения связана с жизнью Сасанидского правителя Бахрама V, тем 
не менее, поэт Низами отказался от стихотворного описания жизни и деятельности Бах-
рама, полного отражения случившегося с ним. Низами не преследовал цель собрать и 
в стихотворной форме описать легенды и повествования о Бахраме, все написанное о 
нем в исторических источниках. Великий поэт хотел отобразить в лице Сасанидского 
правителя новый человеческий идеал, излагая глубокие суждения о понятии времени 
и человека, не игнорируя источники для подтверждения своих мыслей. Поэт открыто 
отмечает, насколько серьезно подходит к вопросу, какие изыскания проводил в связи с 
темой на протяжении данного времени:
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 На арабском прочитал я все и на дари,
 Книгу Бухари прочел я, книгу Табари.
 Чтобы не было пробелов, не было потерь,
 Переполненных хранилищ отпирал я дверь.
 Пехлевийские в подвалах свитки я искал, 
 Со свечою – по листку их бережно сшивал.
 И когда все книги предков изучил я сам,
 Изощрился, окрылился быстрый мой калам [7: 20].

Этот небольшой отрывок со всей полнотой отражает, какие глубокие изыскания про-
водил Низами до написания поэмы, какой творческий подъем, полный напряженного 
труда, он переживал. В этом ценном отрывке, со всей очевидностью показывающем от-
ветственный подход поэта к работе, когда он приступал к каждому произведению, есть 
напоминание о таких важных источниках, как Бухари и Табари.

Джалаледдин Хомаи отмечает, что живший и творивший в ХI веке известный поэт 
Имам Мухаммед бин Газали черпал важнейшие источники произведения «Насаих ал-
мулук» из труда своего современника и друга, видного политика Хаджи Низам ал-мулька 
«Сийар ал-мулук», известного под названием «Сиасет-намэ». Произведение состоит из 
двух томов, семи разделов и шестнадцати частей. В обоих томах произведения приведе-
ны отдельные предисловия. Рассказы во II томе произведения «Насаих ал-мулук» полно-II томе произведения «Насаих ал-мулук» полно- томе произведения «Насаих ал-мулук» полно-
стью заимствованы из труда «Сиасет-намэ». Совершенно очевидно, что предложенные 
в произведении «Насаих ал-мулук» наставления и рассказы взяты из труда «Сийар ал-
му лук». Во многих частях темы и статьи обеих книг в точности повторяются [1: 87, 93]. 
Газали в своем произведении назвал данный источник.

В труде «Сиасет-намэ» имя падишаха страны дано как Бахрам Гур. А в произведении 
Газали «Насаих ал-мулук» имя падишаха дается как Гуштасп, что соответствует древ-
ним источникам [1: 100]. 

По мнению Хомаи, дух поэмы и цель автора заключаются в выявлении беседы чаба-
на и измены визиря. Он отмечает, что к этой поэме обратился и Н.Гянджеви. Однако он 
назвал этот рассказ «Семь красавиц», а главного героя поэмы – Бахрам Гур, как и Ни-
зам ал-мульк. В произведении Газали «Насаих ал-мулук» визирь назван Раст Роушаном, 
в труде Низам ал-мулька «Сиасет-намэ» – Раст Равишем, а в поэме Низами Гянджеви 
«Семь красавиц» – Раст Ровшаном [1: 100].

Б.Н.Заходер, который перевел произведение Низам ал-мулька «Сиасет-намэ» на рус-
ский язык, отмечает, что в одной из древних рукописей визирь правителя государства Саса-
нидов Бахрам Гура назван Раст Равишем, а в другой рукописи – Раст Роушаном [4: 269].

«Рассказ о Бахрам Гуре, вероломном вазире и пастухе, повесившем пса», в сокращен-
ной редакции встречается у Газали в «Насаих ал-мулук», а также в двух рассказах Ауфи. 
Как у Газали, так и в одном из рассказов Ауфи, геро ем повествования является не Бахрам 
Гур, а Гуштасп. Названный в «Сиасет-на мэ» визирем Бахрам Гура Раст Равиш (у Низами 
– Раст Роушан) не отмечен историческими хрониками. Табари называет визирем Бахрам 
Гура Михр -Нарсэ, Фирдауси – Хурмузда» [4: 278, 279]. Заходер так же, как и Табари, 
подтверждает мысль о том, что «визирем Бахрам Гура был Михр Нарсэ» [4: 334]. 
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Низам ал-мульк в главе 42 «Сиасет-намэ» пишет: «Хороший визирь доставляет го-
сударю доброе имя и добрую славу. Все те государи, которые стали великими, которых 
будут поминать добром до дня восстания из мертвых, все они имели добрых визирей». 
Низам ал-мульк, отмечающий хороших визирей с периода пророков до современности, 
пишет, что у Бахрам Гура был визирь по имени Хордэ-Руз [4: 173].

Хаджа, утверждая в главе 4, что у Бахрам Гура был визирь по имени Раст Равиш, ко-
торому он посвятил большой рассказ, в главе 42 в расхождении с этой мыслью, отмечает, 
что у Бахрам Гура был визирь по имени Хордэ-Руз.

Известный русский ученый-востоковед Е.Э.Бертельс говорит о великом азербайд-
жанском поэте Н.Гянджеви, обратившемся спустя сто лет к этой теме, образу, следую-
щее: «У Бахрама был визирь по имени Раст-Раушан (прямой, светлый). Я полагаю, что 
это имя у Низами – новоперсидское осмысление среднеперсидского Раст-Равишн – «дей-
ствующий прямо, проворно», «искренний и прямой». Очевидно, это имя здесь было ис-
пользовано в обратном, ироническом смысле» [2: 336].

Вполне вероятно, что Низам ал-мульк, взяв тему из какого-либо источника, создал 
художественный сюжет.

Отсюда напрашиваются два вывода: во-первых, в истории у Бахрам Гура не было ви-
зиря по имени Раст Равиш, во-вторых, исторически существовали источники, которыми 
воспользовались Низам ал-мульк, Газали, Низами Гянджеви. Однако эти источники не 
дошли до нас, поэтому сказать о них что-то определенное невозможно.

Проф. Дж.Нагиев так выражает отношении к этому образу: «Низам ал-мульк, а затем 
Низами в дидактических целях описали этого героя в противоположном ракурсе» [5: 38]. 
«Описание Раст Равиша (Расту Ровшана) как отрицательного образа, несомненно, было 
неслучайным, корни этого следует искать в устной народной литературе либо в суще-
ствовавшей в тот период письменной литературной традиции» [5: 39].

Описанный в рассказе визирь Раст Равиш всеми своими поступками олицетворяет 
врага благоустройства и радости. Раст Равиш наиболее живой пример двуличия, измены, 
феодального деспотизма. Этот человек не гнушается никаким преступлением, маскируя 
свой деспотизм различными политическими причинами. Кого-то он убивает, чтобы при-
брать к рукам его богатство, кого-то гноит в тюрьме, чтобы заполучить его красивый 
сад, жемчужное ожерелье, земельный участок, хорошего слугу. Для того, чтобы вызвать 
недовольство в армии, не платит жалование военным, бросает их в темницу.

Низам ал-мульк пишет: «Никогда не следует государю быть небрежным к делам сво-
их чиновников; всегда следует разузнавать об их поведении и жизни. Как только прояви-
лась какая-нибудь неправильность и вероломство с их стороны, не должно так остав-
лять, следует смещать таких, наказав, сообразно с проступком, чтобы это послужило 
примером для других, и никто из-за страха наказания не осмелился бы умыслить против 
государя» [4: 32, 33]. 

Идея рассказа – проблема справедливого шаха. Основное внимание в тексте скон-
центрировано на образе Бахрам Гура. Бахрам, по сути, справедливый шах. Он разде-
ляет проблемы народа, помогает ему в трудный день. Представляя в рассказе Бахрам 
Гура именно таким шахом, Низам ал-мульк указал также на его ошибки, просчеты таким 
образом. Низам ал-мульк описывает Бахрама как человека и правителя, который под-
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тверждает это своими делами. Допрашивая узников, беседуя с чабаном, Бахрам еще раз 
доказывает, что является человеколюбивым правителем. Это очевидно в сцене допроса 
узников. Выслушать каждого из 700 узников, понять их проблемы и освободить из-под 
стражи – на это способен не каждый шах.

Одна из главных ошибок Бахрама, как правителя, заключалась в том, что он видел 
счастье лишь в праздном образе жизни, охоте, разгуле. Чудовищная ошибка правителя 
заключалась в том, что он предавался разгулу, доверил страну вероломному жестоко-
му Раст Равишу, которого недостаточно хорошо знал. В итоге страна оказалась перед 
страшной угрозой. Когда справедливость предается забвению, когда вино льется рекой 
на празднествах, дворцовые служители, воспользовавшись удобным моментом, готовы 
продать страну чужеземцам.

Правда, Бахрам Гур быстро приходит в себя, хотя и с трудом, преодолевает сложив-
шуюся тяжелую ситуацию. Он не позволяет чужеземцам захватить страну. Здесь все – и 
управление, и спокойствие, и справедливость связаны с шахом. Словом, как только Бах-
рам Гур, успокоившись, теряет бдительность, тут же страна утратила и справедливость 
в правлении, и спокойствие. Поэтому шах должен быть образцом, чтобы оправдать до-
верие народа, обеспечить спокойствие родины. В противном случае народ будет жерт-
вой деспотизма, визири и придворные погрязнут в коррупции, будут грабить население, 
тюрьмы будут заполнены невинными людьми.

Противостояние с народом, изучение его жизни открывают глаза Бахраму, служат 
ему уроком, он проходит школу жизни. Этим рассказом хаджа хочет сказать, что прав-
ление – это тяжелое, сложное и ответственное дело. Допущенная даже на мгновение 
безучастность, господство личных пожеланий приводят к самым тяжким и чудовищным 
преступлениям.

Встреча чабана и шаха в пустыне внешне кажется случайной, а, по сути, была неиз-
бежной: это – помощь справедливому Бахраму с тем, чтобы он вновь пришел в себя. Не по-
нимая причины краха страны, он предается глубоким раздумьям и пробуждается лишь по-
сле беседы с чабаном. Если бы Бахрам-шах своевременно не опомнился, не получил урок 
жизни от чабана, то страна оказалась под пятой врага из-за измены вероломного визиря.

Герой рассказа Бахрам Гур склоняет голову перед мудростью народа-труженика, ча-
бана, пасущего овец, извлекает пользу из преподнесенного им урока. «Бахрам Гур ска-
зал, обратившись к вельможам: «Этот человек – причина пробуждения моего внимания 
к делам государства». Он рассказал вельможам случай с собакой: «Я этого человека счел 
знамением». Затем он приказал, чтобы его одели в богатый халат, подарил ему семьсот 
овец из стад, согласно его выбору, приказал, пока жив Бахрам Гур, с него не требовать 
садака» [4: 32].

Для того, чтобы сделать народ счастливым, добиться процветания и укрепления 
страны, надо быть честным. Трудно быть справедливым, не опираясь на народ, на его 
интересы и не принимая участия в государственном строительстве.

Хотя чабан является выходцем из простого народа, он лучше дворцового визиря Раст 
Равиша знает цену верности. Каждый человек должен верно служить своему народу, 
стране, правителю. Чужое добро впрок не идет! Именно в этом рассказе поднимется 
вопрос о необходимости испытания доверенных людей, наказания изменников. Бахрам 
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извлекает урок из этой истории. Бахрам Гур бросил страну на произвол судьбы, и это 
дорого ему обошлось. Вероломный визирь, объединившись с вражеской силой, готовил 
покушение на престол Бахрам-шаха. Он пытался сместить Бахрам Гура и стать облада-
телем престола.

«Деспот сам подвергнется деспотизму», поэтому «Он приказал, чтобы доставили в 
казнохранилище все, что у него было, раздобыли его рабов и животных, все, что он по-
лучал от людей в качестве взятки насилием. Бахрам распорядился, чтобы продали его 
имения и поместья, роздали бы людям, сравняли бы с землей его дворец и все его со-
дрежимое. Затем он приказал воздвигнуть у дверей дворца высокую виселицу, перед 
которой поставить тридцать других дерев; первым повесили Раст Равиша, подобно тому, 
как ту собаку, затем его сообщников и тех, кто подчинился ему, также повесили» [4: 31].

Этот неблагодарный человек намеревался навредить своему благодетелю. Здесь 
уместна приведенная в рассказе пословица «Всякий, кто соблазнится славой, будет ис-
пытывать нужду в хлебе, а кто изменит ради хлеба, будет нуждаться в одежде» [4: 27].

Как нам известно, великий азербайджанский поэт Низами Гянджеви тоже обратился 
в этой теме и привел ее в стихотворную форму. Гениальный поэт был хорошо знаком с 
источниками, связанными с «Авестой» и зороастризмом. В период жизни поэта перво-
источники, связанные с зороастризмом, были известны научному миру больше, чем се-
годня. В ХII веке в местах проживания поэта зороастрийкие верования и взгляды имели 
многостороннее и сильное влияние. Низами не мог не интересоваться «Авестой» – про-
дуктом художественного и философского мышления минувших веков. Эта особенность 
повлияла также на то, что поэт черпает темы из далекого прошлого. Он не мог оставаться 
безучастным к высказанным в «Авесте» мыслям о человеке и его судьбе [3: 12].

Источники свидетельствуют о том, что Низами Гянджеви знал больше языков, чем 
Низам ал-мульк. Владение в совершенстве тюркским, дарийским, арабским, пехлевий-
ским, древнееврейским и насранийским языками помогло Низами собрать больше ма-
териала в этой области. Поэма Низами Гянджеви «Семь красавиц» построена на основе 
древней астрологии [6: 5].

Как отмечает ученый – востоковед Е.Э.Бертельс: «Интересно отметить, что все эти со-
ответствия восходят к древним астрологическим воззрениям Вавилона. Вавилонские храмы 
(зиккурат), как известно, строились на семи ступенях, причем стены также делались семи 
цветов, связанных с днями недели и планетами. Календари европейских народов тоже восхо-
дят к этим традициям. Известно, что во всем мусульманском мире названия дней недели не 
связаны с астрономическими представлениями. В Европе же названия дней недели обычно 
связаны с планетами, и хотя с течением времени они сильно исказились, но и сейчас можно 
установить, что порядок их тот же, который мы находим у Низами» [2: 325].

Профессор Гамид Араслы выдвигает следующие суждения о поэме «Семь краса-
виц»: «Низами развивает произведение на основе семи звезд. С этими звездами связан 
септет куполов, принцесс, дней недели, цветов, узников. Автор передает описание 7 не-
вест, 7 цветных куполов и звезд, представляющих каждый купол, 7 дней недели, сказок 
7 стран. Такое распределение стран основано на древних науках – астрономии и гео-
графии. Великий ученый своего времени Низами, как всегда, руководствовался здесь на-
учными основами» [6: 5].
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Цвет каждого из дворцов соответствует цвету одной из известных в то время планет, 
покровительствовавших отдельным дням недели и одному из 7 климатов мира.

Особое внимание в рассказах Низами уделяет символике цветов и цифр.
 Низами Гянджеви и Низам ал-мульк в своих произведениях, наряду с письменными 

источниками, использовали также народную литературу. Как известно, еще в глубокой 
древности в исторических источниках, а также в восточном фольклоре, в том числе в 
азербайджанской устной народной литературе, имеются сведения о том, что цифра 7 
считалась священной [8: 7].

Заметки о том, что еще до нашей эры в древнем Вавилоне находились 7 куполов, 
астрономическое научное описание 7 климатов в древние и средние века, олицетворе-
ние в 7 звездах выражения «загорелась заря», свидетельствующая о завершении ночи и 
приближении утра, то, что неделя состоит из 7 дней, и др. факторы были освящены, как 
и многие другие цифры; привлекает внимание создание в связи с этим фольклорных об-
разцов в различной форме и разного содержания [8: 8].

Казнь вероломного визиря в течение 7 дней и обьявление об этом народу, допрос 700 
арестантов, передача в дар чабану 700 голов скота из стада в произведении Низам ал-мулька 
«Сиасет-намэ», а также описание 7 куполов, красавиц 7 стран, 7 – цветной радуги, 7 сказок, 
сцены допроса 7 узников в поэме Низами Гянджеви «Семь красавиц» свидетельствуют о 
том, что оба автора использовали число 7 и сохранили сюжет в первоначальном виде.

Представленные в произведении 7 красавиц – символы наслаждения жизнью, радо-
сти, разгула и развлечений. Поэт сопоставляет легенды этих красавиц и рассказы 7 обе-
здоленных. Он показывает, что в управлении страной из его легенд необходимо извлечь 
урок для осознания горькой истины. Упомянутое в сказках 7-е небо, 7-я преисподняя, 
проведение 7-го дня после кончины человека, – как выясняется, в корне всего этого ле-
жит «Авеста». В «Авесте» неоднократно упоминаются 7 стран. Следует отметить, что в 
древние времена в различных религиях число 7 имело особое значение.

Как олицетворение неприглядных дел, бедствия и несчастий, Низами предлагает образ 
«черного визиря» в связи с образом Раст Ровшана. Заслуга поэта заключается в том, что он 
связал данный эпизод со всем образом визиря и придал ему современных черт. Это извест-
ное произведение Низам ал-мулька получило широкую популярность, было переведено и 
издано на многих языках мира, его с большим интересом читают различные народы.
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БіБЛійні аЛЮЗіЇ в П'ЄCаХ в.ШЕКСПіра

В статті розглядається одна із найбільш актуальних проблем як лінгвістики, так 
і літературознавства, зокрема шекспірознавства. В творах В. Шекспіра в значній кіль-
кості використовуються біблійні алюзії, для розуміння яких необхідне володіння фоно-
вим знанням тексту. Ці питання досліджуються у статті .

Ключові слова: алюзія, вертикальний контекст, історична алюзія, шекспірознав-
ство.

В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем как лингвистики, 
так и литературоведения, в частности, шекспироведения. В работах В. Шекспира в 
значительном количестве используются библейские аллюзии, для понимания которых 
необходимо владение фоновым знанием текста. Эти вопросы исследуются в статье.

Ключевые слова: аллюзия, вертикальный контекст, историческая аллюзия, шекспи-
роведение. 

Кожне висловлювання реалізується як в горизонтальному, так і у вертикальному 
контекстах. Існує багато праць, в яких розглядається вертикальний контекст. Перш 
за все, це роботи, присвячені вивченню фонового знання, яке асоціюється з соціо-
культурним фоном мови. На відміну від нього вертикальний контекст пов’язаний з 
історико-філологічними аспектами певного літературного твору і тому він становить 
частину саме філологічної науки . 

Звичайно письменник сподівається, що читач в змозі осягнути всі елементи інфор-
мації, яка “прихована “ в його книзі. Проблема розуміння цієї інформації надзвичайно 
важлива. Так, І. Гюббенет наводить у приклад назви романів Агати Крісті “Sad Cypress” 
та “Taken at the Flood”, які стають зрозумілими для читача, якщо він ознайомлений із на-
ступними цитатами із творів В. Шекспіра: 

“Come away, come away, death, 
And in sad cypress let me be laid”
                                     (IV : II, 4).

© Селезінка О.М., 2010
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“There is a tide in the affairs of men 
Which , taken at the flood, leads on to fortune” 
                                                         (ІI : IV, 3) 

Для більш глибокого осмислення певного твору потрібен ретельний аналіз верти-
кального контексту та його категорій. Алюзія є однією з них. Згідно із “Словником іно-
земних мов” термін алюзія походить від латинського слова allusio – жарт, натяк і в ху-
дожньому творі являє собою риторичний прийом, натяк на загальновідомий історичний, 
літературний чи побутовий факт [1 : 28]. 

В “Українській радянській енциклопедії” наведене подібне до цього визначення: 
“Алюзія – використання в мові широко вживаного вислову, що натякає на який-небудь 
загальновідомий історичний, міфологічний літературний або побутовий факт” [2 : 162] 
. А в Літературній енциклопедії алюзія розглядається як художньо-стилістичний засіб, 
“натяк, відсилання до певного літературного твору або історичної події в розрахунку на 
знання або проникливість читача, який має цей натяк витлумачити”; а також як один із 
“засобів включення літературного твору до кола літературної традиції”. Крім того, за-
значається, що в літературі поняття алюзії “трактується і ширше – як особливий вид 
алегорії, що на відміну від інших її видів, розглядається у зв’язку з конкретними фактами 
і подіями історії та мистецтва” [3 : 49]. 

На думку Д. Велінса, алюзії становлять невід’ємну складову змісту твору, авторсько-
го задуму, яка виходить за межі класичної філології і набуває загальнолюдського зна-
чення. Але читач не в стані повністю осмислити алюзію, він “іде позаду неї”, оскільки 
письменник ніби задає йому “головоломку або кросворд”. Якщо джерелом для алюзії 
служить Біблія, стародавня або сучасна література, визначні події, то читач може “йти” 
за письменником, якщо ж вона ґрунтується на особистому досвіді автора, на його влас-
них знаннях, осмислити її набагато важче. Це не робить текст важким для розуміння, 
хоча означає, “що письменник володіє знаннями, яких не має читач” і які потребують 
спеціального вивчення [4 : 74]. Реципієнт, який не може знати всього, повинен або звер-
нутись до довідників, або визнати, що в тексті твору наявні незрозумілі для нього місця, 
для розуміння яких потрібні не лише спеціальні знання, але й “уява”, необхідна як для 
написання, так і глибокого осмислення літератури [Ibid : 75].

Отже алюзія та її вживання – це одна із лінгвістичних проблем, що безпосередньо 
пов’язана з фоновим знанням. В цій статті алюзії та цитати об’єднані. Алюзивні цитати 
розглядають в праці Д. Велінса “Найкраща англійська мова” [The Best English]. Автор 
досліджує “украплені цитати” (embedded quatations), тобто такі, які досить часто у змі-
неному вигляді вводяться в текст не “ззовні” а асимілюються ним та уподібнюються 
авторській прозі. Вони розраховані не на те, щоб ознайомити читача із висловлюванням 
іншого письменника, але на те, щоб збудити в нім його “відголос” [Ibid : 72], тому зро-
зуміти їх досить важко. 

До цієї групи І. Гюбенет також додає алюзії на літературні твори, які не відомі широ-
кому колу читачів, а в тексті немає чіткої вказівки на їх джерело. На відміну від цих “не-
зрозумілих” (non – obvious) алюзій, “зрозумілі” (obvious) алюзії ґрунтуються на творах 
відомих авторів. Серед них Гюбенет виділяє ще такі підгрупи : 
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Алюзії : 
І на твори англійської класичної літератури; 
ІІ на твори стародавніх грецьких та римських письменників; 
ІІІ на дитячі віршики; 
ІV на Біблію, у зв’язку з чим слід зазначити, що її версія, санкціонована королем 

Яковом І, являє собою справжній витвір мистецтва [5 : 25]. Крім того, треба додати, що 
український читач довгий час був позбавлений можливості ознайомитись з Біблією та 
літературою про неї. Тому дослідження саме в цій галузі допомагають заповнити про-
галини як в літературознавстві так і, зокрема, в українському шекспірознавстві. 

У 1907 році професор Дауден в статті “Психологія у вік королеви Єлизавети” ви-
словив важливу думку про необхідність інтерпретації образів Шекспіра з урахуванням 
сучасних для нього поглядів. Після публікації цієї статті багато шекспірознавців прово-
дили дослідження творчості Великого Барда з цих позицій. До них належать такі праці, 
як: “Хроніки Шекспіра – джерело єлизаветинської політики”, “Трагічні герої Шекспіра 
– раби пристрастей” Л.Б. Кемпбел, “Уявлення про світ в епоху королеви Єлизавети” Е. 
М. Тільярда, “Доктрина Шекспіра про природу. Дослідження “Короля Ліра” Д. Ф. Денбі, 
в яких наведений багатий матеріал про епоху В. Шекспіра. 

У монографії “Шекспір та природа людини” Т. Спенсер перелічує певні погляди, які 
поділяли майже всі єлизаветинці. Найбільш загальноприйнятою була така точка зору : 
людина не існує сама по собі, а, займаючи певне місце у всесвіті, являє собою “кільце” у 
“ланцюгу природи”. Тому не доцільно розглядати її як щось незалежне від усього всес-
віту і, зокрема, від Небес [6 : 6]. 

У науковій праці “Шекспір і Біблія” Ч. Вордсворт зазначає, що англійський драматург 
читав Біблію у перекладах, які були надруковані до 1611 р. [7 : 9], коли з друку вийшла 
версія Біблії, санкціонована королем  Яковом І. Зараз цією Біблією, переклад якої був здій-
снений 47 науковцями, користуються в англомовних країнах. Згідно з хронологічним по-
рядком написання шекспірівських творів, лише дві п’єси (“Буря”, 1612 та “Король Генріх 
VIII, 1613) були написані після 1611, оскільки всі інші створені протягом 1590-1611рр. 

На цей період найбільш загальновживаними перекладами Біблії були: 
І Версія Біблії в перекладі Вільяма Тіндейла (William Tyndale). Новий Завіт вийшов 

з друку у 1525 р., а працю над Старим Завітом В. Тіндейл не встиг завершити, оскільки 
його було страчено. 

ІІ Різні перевидання “Женевської Біблії” 1560 року. Її переклали вчені, які залишили 
Англію під час переслідувань королеви Марії. Вона є переробкою “Великої Біблії», де-
тально звіреною з іншими перекладами Біблії на англійську мову. Женевська Біблія має 
примітки на полях і була широко вживана в приватних англійських родинах. 

ІІІ “Біблія Паркера”, яку також називають “Біблією Єпископа”, 1568 року видання, 
яку використовували під час церковних служінь. Вона була створена під керівництвом 
Кентерберійського архієпископа в час правління королеви Єлизавети. В основному це 
версія “Великої Біблії” 1539 р., хоча вона має певні запозичення з “Женевської Біблії”. Її 
використовувало духівництво, а не пересічні громадяни. 

ІV Дуейська Біблія. Це римсько-католицька версія Біблії з латинського перекладу Вуль-
гати (400 А. D.). Новий Завіт був опублікований у Реймсі у 1582 р., а Старий Завіт – у 
французькому місті Дуеї [8 : 181]. 
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У цій статті при аналізі Біблійних алюзій у творах В. Шекспіра було використано 
Женевську Біблію 1560 року видання, яку звичайно використовують шекспірознавці в 
своїх дослідженнях [9 : 6]. 

Підсумовуючи все сказане, ще раз наголошуємо на тому, що алюзія – натяк, вислов-
лений словом, фразою або реченнями на історичний, літературний, біблійний або побу-
товий факт, в усній або письмовій формі. Зазвичай, в тексті немає посилань на її джерело. 
Це і становить, на наш погляд, одну із суттєвих відмінностей між цитатою та алюзією. 
Ще одна різниця полягає у формі введення алюзії в текст: цитата повторює оригінал до-
слівно навіть тоді, коли саме семантичне значення може бути змінене в сприймаючому 
тексті; алюзії ж найчастіше значно модифіковані як за своєю формою вираження, так і 
за семантикою. Тобто алюзія служить формою для заміни старого значення новим. Отже 
має місце своєрідна “словесна гра двох значень” [10 : 187]. 

На нашу думку, до історичних біблійних алюзій належать ті, в яких історія людства 
розглядається у відповідності до християнського віровчення. Вони збігаються за фор-
мою повністю або частково з Біблійними цитатами, інколи трансформуючи їх значення. 
Ц цій статті розглядаються алюзії, які натякають на історичні факти, викладені в Біблії. 

Свідоцтво про обізнаність В. Шекспіра з “Першою книгою Мойсеєвою” можна зна-
йти у фразі, яка стосується першого сновидіння фараона: 

“And the lean and the evilfavoured Kine did eat up first seven fat Kine” [Gen., 41 : 20] . 
Порівняйте її із словами Фальстафа, з якими він звертається до принца Генрі у хро-

ніці “Король Генріх ІV: 
“… if to be fat be to be hated, then Pharaon’s lean kine are to be loved” [ІІІ : ІІ, 4] . 
Комічний ефект в цій фразі створюється завдяки несумісності між офіційним стилем 

цитати та особистістю персонажа , який промовляє ці слова. 
Алюзію на історичні події з “Другої книги Мойсеєвої” знаходимо у “Дванадцятій 

ночі” В. Шекспіра у словах блазня, з якими він промовляє до Мальволіо: 
“I say there is no darkness but ignorance; in which thou art more puzzled than the Egyptians 

in their fog [IV : IV, 2]. 
Ця алюзія модифікована в значній мірі в порівнянні з наступним уривком із Біблії: 
”Againe the Lord said unto Moses, stretch out thine hand toward heaven, that there may be 

upon the land of Egypt darkness, even darkness that may be felt“. 
”Then Moses stretched forth his hand toward heaven, and there was a black darkness in аll 

the land of Egypt three days “ (Ex., 10 21 – 22). 
У комедії “Як вам це подобається” в словах Жака міститься натяк на ці ж самі іс-

торичні події: 
“I’ll go sleep , if I can ; if I cannot, I’ll rail against all the first-born of Egypt” [I: II, 5] . 
У цій п’єсі йдеться про ті ситуації, в яких старший брат стає як жертвою, так і крив-

дником. А роздуми про це містяться у фразі Жака стосовно того, що бути старшим тепер 
так само добре, як і в часи фараона, коли: “the Lord smote all the firstborne in the land of 
Egypt” [ Eх., 12 : 29]. 

Алюзії на історичні події та персонажі з Біблії свідчать про те, що В. Шекспір читав 
Біблію, глибоко осягнув її значення та використовував під час написання своїх творів. 

Для глядачів-єлизаветинців ці алюзії, без сумніву, були “зрозумілими”, оскільки біль-
шість з них були добре обізнані з Біблією. Однак для українського читача та глядача шек-
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спірових п’єс, тільки деякі з цих алюзій можна вважати “зрозумілими”, оскільки багато з 
них стали впродовж радянських часів “незрозумілими”. Ці біблійні алюзії розраховані на 
глибоке знання Біблії, біблійних історичних подій та персонажів. У зв’язку з цим читачі та 
глядачі драм В. Шекспіра повинні оволодіти певною додатковою інформацією в цій галузі 
для більш глибокого осмислення з геніальними творами великого англійського поета. 
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В статье анализируются циклы М. Цветаевой «Марина» и «Скифские» в аспекте 
авангардной эстетики. Вычленяется ряд факторов, определяющих сближение поэтиче-
ской системы М.Цветаевой 20-х годов с парадигмой раннего Авангарда.

Ключевые слова: авангардная эстетика, словотворчество, перформативность, 
многоликость лирического «я».

The article analyzes the cycles of M. Tsvetaeva «Марина» and «Скифские» in the aspect 
of Advance-guard aesthetics. The row of factors are exarticulated determining rapprochement 
of the poetic system of M. Tsvetaeva 20-th years with the paradigm of early Advance-guard.

Key words: vanguard aesthetics, word creation, lacerated rhythm, performativity, multi-
plicity of faces of lyric «ego».

Многие цветаеведы отмечают сближение поэтики М. Цветаевой с ранним Авангар-
дом, (О. Клинг [1], Н. Осипова [2], Е. Фарыно [3], Е. Эткинд [4] и др.). Эта тенденция 
в творчестве поэтессы проявилась уже в «Лебедином стане» (1917 – 1920 гг.), «с одной 
стороны, ориентирующемся на фольклор, а с другой – на рваный ритм и строй аван-
гарда…» [1:110]. Исследователи предлагают различный инструментарий, помогающий 
выявить степень освоения поэтессой эстетики и аксиалогии раннего Авангарда. Но до 
сих пор в достаточной мере не сфокусировано должное внимание на осмыслении циклов 
1920-х годов «Марина» и «Скифские» как показательных для переходной поэтики лири-
ческой системы М. Цветаевой 20-х годов.

Цель данной статьи – выявить факторы, сближающие художественные искания 
М. Цветаевой 20-х годов с эстетикой раннего Авангарда на примере циклов «Марина» 
и «Скифские».

В 20-е годы в творчестве М. Цветаевой наиболее рельефно проявилась тенденция к 
освоению авангардной эстетики. М. Цветаева занимала «пограничное» положение по от-
ношению к парадигме русского Авангарда. Согласно утверждению Е. Эткинда, она «… 
как поэт стояла в одном ряду с теми, кого иногда называют «стихийниками» в русской 
литературе ХХ века, – поэтами и прозаиками, вдохновленными взорвавшейся в 1917 
году народной стихией мятежа, напоминавшей о Смутном времени, о Разине и Пугачеве, 
о древней народной вольнице» [4: 473]. Сама М. Цветаева в статье «Искусство при свете 
совести» утверждала: «Всякий поэт, так или иначе, слуга идей или стихий» [5 (5/2: 38)]. 
Пристрастие М. Цветаевой к образам, воплощающим идею «стихийной силы», словот-
ворчеству, особой ритмической организации стиха сближает «ее со всем авангардным 
искусством двадцатых годов» [4: 473].

В воспоминаниях о матери А. Эфрон писала: «По роковому стечению обстоятельств, 
Марина покидала Россию именно тогда, когда Россия, вместе с революцией ворвавшаяся 
в ее творчество, внедрилась в нее всей своей много- и разно-голосицей, всей народно-
стью своих говоров, речений и просторечий, величальных песен, надгробных плачей, 
заговоров от сглазу и прочих ворожб» [6: 122]. Новый характер мировосприятия, зафик-
сированный дочерью поэтессы, отразился и на поэтике М. Цветаевой, что проявилось в 
преображении языкового и поэтического арсенала. Принцип создания нового поэтиче-
ского языка в культуре Серебряного века в этот период времени был обусловлен идеей, 
что «… новые формы – не самоцель, лишь этап движения к новому миру, к новому со-
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держанию» [7: 314]. Следует отметить, что «основной приметой русского поэтического 
авангарда явилось “слово – новшество”» [8]. Словотворчество позволяло сочетать эле-
менты «зауми», равноправное введение в текст неологизмов и архаизмов, активное ис-
пользование игры слов.

Постсимволистская эпоха в целом, по замечанию З. Г. Минц, отличалась эклектич-
ностью, что способствовало «… появлению крупных художников, свободно находивших 
близкое себе в творчестве писателей как своей, так и других группировок начала века…» 
[9: 322]. М. Цветаева, усваивая разнообразный опыт направлений Серебряного века, 
переосмысляла его в аспекте авторского мифа.

Для М. Цветаевой характерно обращение к персонажам, уже занявшим в культурной 
памяти определенное место. Переосмысление таких культурных мифологем строится в со-
отношении с пониманием своей творческой индивидуальности и личной судьбы (Марина 
Мнишек, дочь Иаира, Сивилла, Ариадна, Эвридика, Елена Троянская, Магдалина и др.).

В 1921 году М. Цветаевой был написан цикл «Марина», состоящий из четырех стихот-
ворений. В этом цикле поэтесса художественно интерпретирует жизненный путь и психо-
тип Марины Мнишек. В автобиографической прозе поэтесса отмечает: «Есть у меня <…> 
книга о моей соименнице, а отчасти и соплеменнице Марине, в честь которой меня и на-
звала мать» [5 (5/1: 136)]. Делая акцент на выборе имени матерью, соотнесшей личность и 
судьбу дочери с польской героиней русской истории и литературы, М. Цветаева подчерки-
вает особую роль и место Марины Мнишек в автомифологии. Как верно заметил Е. Фары-
но, следствием авторской мифологизации становятся «цветаевские отождествления своего 
«Я» с историческими, литературными или фольклорными Маринами/Маринками» [3].

М. Цветаева в творчестве непрестанно обыгрывает разные аспекты значения свое-
го имени, что придает дополнительные коннотации историческому образу, так как «… 
общее значение собственного имени в его предельной абстракции сводится к мифу» [10: 
529]. Семантику своего имени наиболее полно и последовательно М.Цветаева раскры-
вает в цикле «Н.Н.В.», соотнося образ лирического «я» с морем: «Мне дело – измена, 
мне имя – Марина, / Я – бренная пена морская». Миф о наследовании имени Марины 
Мнишек детально разрабатывается в стихотворении «Дмитрий! Марина! В мире…»: 
«Славное твое имя / Славно ношу».

В автомифологии связь с образом Марины Мнишек определяет возможность поэтиче-
ской саморефлексии М. Цветаевой в контексте пересоздания мифа о «соименнице», итогом 
чего становится цикл «Марина». Цикл открывает монолог лирического «я». Героиня пы-
тается определить свою сущность и роль в судьбе возлюбленного: «Больше матери быть, 
– Мариной». Лирическое «я» переживает историческое бытие «соименницы» и индивиду-
альное психическое бытие поэта. Именно имя Марина соотносит эти два разнонаправлен-
ные бытия, связывая неомифологему Марины Мнишек с цветаевской автомифологией.

Семантическая структура образа Марины Мнишек характеризуется двойственностью. 
Каждая из сторон личности «соименницы» символически передает спектр психических 
состояний, актуальных для авторского мифа М. Цветаевой. Как отмечает Франциска Тун, 
постоянное «генерирование своего “Я”…» [11] порождает в лирической системе М. Цве-
таевой явление «Разъ-Я-тости». Возникновение «Разъ-Я-тости» объясняется тем, что «мно-
жественность пишущего «Я» и есть основной ресурс порождения нового художественного 
смысла» [12: 52].
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В цикле образ Марины сближается с лирической героиней в первом и третьем сти-
хотворениях, которые воспроизводят ее внутренний монолог. Во втором и четвертом 
происходит некоторое расподобление: стихотворения напоминают ролевую лирику, 
субъект высказывания риторически обращается к Марине и комментирует ее поведение. 
Такая смена точки зрения дает возможность автору взглянуть на себя со стороны. Если 
в первом и третьем стихотворении Марина предстает любящей и готовой к самопожерт-
вованию женщиной («… Чтоб в день свой судный / Не в басмановской встал крови»), то 
во втором и четвертом акцент сделан на негативных чертах и фатальности, присущей 
героине («Проклята, проклята будь / Ты – Лжедмитрию смогшая быть Лжемариной!..»). 
Предназначение Марины Мнишек – нести смуту или пожертвовать собой.

Зеркальный принцип построения цикла способствует разноплановой репрезентации 
образа Марины. Каждое стихотворение фиксирует изменения в самосознании героини. 
Трансформации сознания лирического «я» – поэтического двойника Марины, представ-
ленного в различных ипостасях, – акцентируют его многоликость, фиксируя раздроблен-
ность сознания, присущую авангардной эстетике. Двойственность лирической героини, 
противоречивость ее характера свидетельствуют о новых линиях художественной кон-
цептуализации мира субъекта в цикле «Марина». Уподобление лирического «я» образу 
«соименницы» обусловлено представлением поэтессы о своем характере, об одержимо-
сти некой высшей силой, направляющей и в тоже время разрушительной (поэмы «На 
красном коне», «Переулочки»). В авторском мифе М. Цветаевой лирическое «я», чтобы 
быть поэтом, обречено на самоотречение.

Личность поэта в цветаевской трактовке неизменно связана с некой сверхсилой, откры-
вающей возможность вхождения в инобытие. Такая одержимость, согласно цветаевскому 
мифу, способствует отказу от земной сущности и полной самоотдаче творческому началу. 
Особенно значимым становится образ Иномирья – инобытия и небесной родины лириче-
ского «я». Лирическая героиня может вернуться туда благодаря поэтическому дару.

Сопричастность Иномирью лирической героини в 20-е годы всегда означена вну-
тренним перерождением: через метаморфозу, этапы самоидентификации, поиск исти-
ной архетипической сущности, разрыв с прежней жизнью. Моделированию запредель-
ной реальности способствует обращение к многоликости лирического «я», передающего 
ряд трансформаций сознания. В акте автометаописания лирическая героиня предстает 
женщиной-поэтом.

В цикле «Скифские» (1923) представлен новый тип моделирования лирического цикла, 
основанный на сближении с эстетикой и поэтикой Авангарда 20-х годов. В культуре Аван-
гарда «скифство» осознавалось «не как тема и даже не как парадигма, а как общая стихия 
творчества» [7: 312]. М. Цветаева далеко не первая, кто, разрабатывая тему Скифии, об-
ратил внимание на соответствие пассионарности и неуспокоенности духа кочевническому 
образу жизни скифов и их стремлению к неограниченной свободе. М. Цветаева создает 
свою модель мира, куда входят «основные параметры скифского мифа – воинственный и 
жертвенный дух, духовный максимализм, порой доходящий до экстремизма; стихия, смы-
вающая все культурные ограничения во имя нового творческого очищения» [7: 315].

Цикл «Скифские» состоит из трех стихотворений, представленных как взаимодопол-
няющие друг друга фрагменты, связанные общей темой и мотивными взаимодействиями 
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(мотивы стремительности, воинственности, сна, колдовства). Первое стихотворение – 
послание, и в нем фиксируется тема «разделенности расстоянием», второе – колыбель-
ная, что подразумевает наличие суггестивного воздействия вплоть до заклинательного, 
третье – молитва, наделяет участников диалога соответственно медиальным и транс-
цендентальным статусом. Коммуникативная стратегия обусловлена интенцией самопо-
знания через смену коммуникативных партнеров.

Скифия выступает в цикле эквивалентом духовной родины лирического «я», импли-
цитно подразумевая Россию. Главная характеристика мира Скифии в истолковании поэ-
тессы – стремительность, наделяющая и лирическое «я» сопричастностью движению:

Из недр и ветвь – рысями!
Из недр и на ветр – свистами!
Гусиным пером писаны?
Да это ж стрела скифская!
Идея быстроты претворена в образе скифской стрелы, который можно интерпретиро-

вать не только как знак пронзенности или послания, но и как аллюзию поэтического дара. 
Генетическая связь лирического «я» с миром Скифии наделяет коммуникативных партне-
ров особым слухом и способностью претворять в творчестве стремительность и полет:

Не ушам смертного –
(Единожды в век слышимый)
Эпический бег – Скифии!
Колыбельная во втором стихотворении строится как заклинание, где лирическое 

«я» присваивает роль чародейки и Берегини-спасительницы, отвращающей заклятие. 
М. Цветаева создает неологизм, который должен выразить невыразимое – обозначить 
феномен поэтического дара, превращающего поэта в сновидца:

Дыши да не дунь,
Гляди да не глянь.
Волынь-криволунь
Хвалынь-колывань.
Неологизм «Хвалынь» помещается поэтессой в контекст описания особого состоя-

ния, сближающего поэтическое вдохновение с трансом. «Хвалынь» для М. Цветаевой, 
видимо, символ соблазна творчеством и Иномирья – духовной родины поэтов в цвета-
евском мифе.

Использование неологизма в рефренной организации стихотворения дает установку 
на поиск наиболее адекватного смысла, передающего архетипическую основу понятия. 
Внимание фокусируется на моделировании некой психической реальности, в которой 
разрушаются или заменяются традиционные причинно-следственные связи. Доминан-
той, центрирующей лирический сюжет стихотворения, становится образ-символ «Хва-
лынь», который выступает как своего рода заклинательная формула, соответствуя окол-
довыванию и одновременному снятию чар.

Третье стихотворение цикла – молитва богине Иштар. Лирическая героиня в цикле 
предстает жрицей Иштар, девой-воительницей, утверждающей право земной любви для 
юных и смерть для тех, кого коснулась старость:
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Чтоб не жил – кто стар,
Чтоб нежил – кто юн!
Богиня Иштар,
Стреми мой табун
В тридевять лун!
С другой стороны, она просит заступничества у Иштар, что означает утверждение 

своей отданности творчеству: «Храни мой колчан…», «Храни мой костер», «Храни мой 
котел / (Зарев и смол!)».

Таким образом, лирическая героиня вновь отказывается от жизни и земной любви вза-
мен творчества и пути в Иномирье, обозначенное в стихотворении как «тридевять лун».

Взаимное переплетение образов Скифии, скифской стрелы, сновидца, богини Иш-
тар, чародейки, девы-воительницы, гостьи из Иномирья, женщины-поэта направля-
ет смыслопорождение, актуализирующее отношения мира Скифии и феномена поэта. 
Лирическое «я» обретает не характерную ранее раздробленность. Множество самоото-
ждествлений способствует проявлению экзистенциалов лирической героини, духовной 
родиной которой подразумевается Скифия.

Словотворчество, к которому в этот период обращается М. Цветаева, дает возможность 
придать стихотворениям цикла заклинательный характер. Перформативность отличает 
лирику М. Цветаевой 20-х годов, что позволяет расширить коммуникативные потенции 
стихотворения и наделяет поэтический текст магическими функциями. Коммуникативный 
партнер должен быть околдован, а лирическое «я» пережить состояние преображения или 
экстаза. Околдовывание песенным даром может быть направлено на коммуникативного 
партнера («Скифские»), на преодоление судьбы, на переосмысление истории и поведения, 
предписанного автомифологией («Марина»), на изменение собственной сущности («Ма-
рина», «Скифские»). Поэтическое слово способствует преодолению расстояния между 
лирическим «я» и адресатом («Марина», «Скифские»). Многоликость лирического «я», 
отраженная в циклах этих лет, соответствует авангардной эстетике.

В данной статье намечаются возможные варианты решения проблемы роли Авангар-
да в творчестве М. Цветаевой. Рассмотрение поэтики циклов «Марина» и «Скифские» 
с точки зрения базовых категорий раннего Авангарда (словотворчество, перформатив-
ность, многоликость – раздробленность сознания), дает возможность расширить поле 
исследования переходной поэтики лирической системы М.Цветаевой 20-х годов.
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У статті розглядається творча історія «Мольєріани» М. О. Булгакова у контексті 

написання інших творів про митця та мистецтво – п’єс «Последние дни» та «Мертвые 
души», що дає змогу не тільки говорити про характер труднощів, з якими зіткнувся 
письменник, а й розглядати роль автобіографізму у творчості письменника.

Ключові слова: творча історія, автобіографізм, літературна критика.
В статье рассматривается творческая история «Мольерианы» М. А. Булгакова 

в контексте создания других произведений о творце и творчестве – пьес «Последние 
дни» и «Мертвые души», что позволяет не только говорить о характере трудностей, 
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с которыми столкнулся писатель, но и рассматривать роль автобиографизма в твор-
честве писателя.

Ключевые слова: творческая история, автобиографизм, литературная критика.
The article deals with the creative history of «Molieriana» by M.Bulgakov in the context 

of creation other works about the creator and creativity – plays like «Last days» and «Dead 
souls», that allows not only to speak about character of difficulties which the writer faced, but 
also to consider the role autobiographical facts in creative activity of the writer.

Key words: creative history, autobiographical, the literary criticism.

Произведения о Ж.-Б. Мольере составляют особый пласт творчества М. А. Булгакова. В 
«Мольериану», определяемую как циклическое образование, входят драма «Кабала святош», 
повесть «Жизнь господина де Мольера», комедия «Полоумный Журден», а также включае-
мые некоторыми исследователями (В. Петров) перевод мольеровской комедии «Скупой» и 
фельетон «Как Бутон женился». Одновременно вызывают интерес создаваемые в это же вре-
мя произведения, раскрывающие знаковую булгаковскую тему – тему творца и творчества.

Первой в конце 1929 года была создана пьеса «Кабала святош» (рабочие названия 
«Мольер», «Заговор ханжей», «Не многим равный»). Жизнь Мольера М. Булгаков знает 
не только по переводу широко известной книги француза М. Борро «Мольер, его жизнь 
и литературная деятельность», но большей частью по мольеровским пьесам. А. Грубин 
отмечает несколько образов, которые зафиксированы в наиболее ярких, с точки зрения 
М. Булгакова, произведениях. Мольер начала творческой карьеры («Версальский экс-
промт») – человек, «горячо и искренне преданный королю и театру», который «полон 
энергии для борьбы со своими многочисленными врагами, пороками всех мастей», 
«решительный, инициативный, готовый использовать весь запас творческих сил ради 
успеха «королевского» спектакля молодой труппы» [3, с. 142-143]. Образ в развитии 
(«Мизантроп»), булгаковский герой времен разочарования, – «уставший от жизни, от 
своей бесконечной борьбы за бескомпромиссное существование», со «вспыльчивостью 
и неуживчивостью в быту, склонностью к меланхолии и мрачному расположению духа, 
пылкостью сердца и искренностью чувств, а также и прежде всего – одержимой предан-
ностью своей идее, до ослепленности, до забвения жестоких истин» [3, с. 143]. А уже 
герой «Мнимого больного» оказался новым лицом в «грустной насмешке драматурга над 
своей жизнью и смертью» [3, с. 143]. Создание этого образа отражено в одной из первых 
строк черновой рукописи «Кабалы святош»: «О, мой бог, я умираю!» [3, с. 143]. 

Первая фраза пьесы («Мольер вбегает со сцены в свою уборную и кричит: «Рагно, 
воды!», утирает лоб полотенцем» [4, с. 313]) приходит вместе с мыслью о написании 
пьесы, сущностью которой становится тема судьбы произведения в условиях тоталитар-
ного общества и внутренняя драма гения, предчувствующего неминуемую гибель. Его 
«вечно окружают убийцы, святоши, ханжи, какой-нибудь Одноглазый, Шаррон, донос-
чик Белоцерковский <…>, без которых <…> немыслима жизнь» [6, с. 484]. 

Однако Мольер – не первый образ творца в ряду изображаемых М. Булгаковым. Осе-
нью и зимой 1921 года писатель работает над рукописью «Записок на манжетах», где 
впервые возникает тема художника. М. Булгаков задумывается над основными момен-
тами своего творческого метода: укрупнение биографического «я», способность к рас-
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сказыванию и компетентность беллетриста, насыщение текстов символикой, аллюзиями 
и реминисценциями, перспективные и ретроспективные связи героев (параллель с «За-
писками юного врача»). 

К этой теме же писатель возвращается в «Багровом острове», замысел которого воз-
ник в процессе работы над «Зойкиной квартирой» (конец 1925 года). Редактирование 
пьес продолжается в течение всего следующего года. Возникает новый уровень булгаков-
ской символики – бесконечная трансформация, маска, театральность реальной жизни. 

В 1928 году тема творца и творчества становится для М. Булгакова жизненно на-
сущной, а в сентябре 1929 года писатель работает над рукописью «Тайному другу», где 
оформилось итоговое размышление о сложности творческой жизни. Тогда же появляют-
ся первые черновики пьесы «Мольер», история постановки которой становится знаковой 
в жизни М. Булгакова. Рукописная редакция закончена 6 декабря: она написана менее 
чем за три месяца. По свидетельству Е. Булгаковой, первый вариант, первый черновик 
сравнительно мало отличался от последней редакции.

Узнав о создании пьесы, К. Станиславский заинтересовался возможностью её по-
становки: «Пьеса Булгакова – это очень интересно. Не отдаст ли он её кому-нибудь 
другому? Это было бы жаль» [10, с. 200]. 19 января 1930 года М. Булгаков читает её 
в Художественном театре. По общему мнению, пьеса интересна, художественна и даёт 
блестящий материал для актёрского исполнения. П. Марков, завлит театра, о пьесе от-
зывается положительно, но считает её идеологичной: «Пьеса представляет собой блестя-
щее произведение, законченное по форме и сильное значительностью образов. Основная 
тема – большая трагедия художника, гибнущего под напором организованной силы – 
короля и церкви, – перерастает отдельную эпоху и характерна для монархического и 
буржуазно-капиталистического мира» [4, с. 490]. М. Булгаков вынужден объяснить свою 
точку зрения. Он говорит о том, что «ему хотелось написать пьесу о ярком и светлом 
гении Жана-Батиста Мольера, задавленного черной кабалой святош при полном попу-
стительстве абсолютной, удушающей власти короля» [6, с. 490]. 

Художественный театр решение о постановке не принимает.  М. Булгаков вынужден 
искать иные возможности и продолжает читать пьесу в различных местах. 11 февраля 
проходит чтение в Драмсоюзе, где пьеса вновь признана блестящей. А 18 марта 1930 
года М. Булгаков получает из Главреперткома письмо о запрещении к постановке пьесы 
«Мольер», но продолжает работу над темой творца, готовя в мае 1930 года инсценировку 
гоголевских «Мертвых душ». В творческий план драматурга входило создание пьесы по 
Гоголю, где была бы раскрыта глубина творческого сознания автора поэмы. Выдвинута 
идея конструирования гоголевского мира на двух уровнях – сатирическом (изображение 
вневременности человеческой природы) и лирическом (представление нелегкой судьбы 
художника, говорящего правду). 

Первая репетиция «Мертвых душ» проходит в январе 1931 года, и М. Булгаков вступает 
в спор с режиссером пьесы В. Немировичем-Данченко, отстаивая идею пьесы. В результа-
те во МХАТе зимой 1932 года была поставлена «плутовская комедия о Чичикове и других, 
разыгранная по всем правилам мхатовского психологического реализма» [7, с. 12]. 

3 октября 1931 года М. Булгаков все же получил разрешение на постановку «Молье-
ра». После долгих административных раздумий МХАТ 31 марта 1932 года принимает 
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пьесу к постановке. Начинаются дни репетиций; пьесу то запрещают к постановке, то 
разрешают: «К тому времени   К. Станиславский добился для своего театра <…> раз-
решения работать над спектаклями неопределенно долго. И к пьесе М. Булгакова это 
разрешение впервые было применено в полной мере. Репетиции шли и в 1932 году, и в 
1933-м, и в 1934-м. Дважды менялся состав исполнителей. Дважды менялись художник 
спектакля и план постановки. Спектакль переносили с Большой сцены на сцену филиала 
и обратно. <…> И никто не замечал, как в репетициях терялась мысль пьесы, и подлин-
ное содержание образов расплывалось» [11, с. 214]. 

В сентябре 1934 года у М. Булгакова возникает замысел пьесы о Пушкине. В октябре 
он делает предложение о совместной работе над произведением В. Вересаеву, которое 
было принято. Особенным драматургическим ходом стало отсутствие на сцене главного 
героя – М. Булгаков писал пьесу о Пушкине без Пушкина. Так драматург хотел подчер-
кнуть свое понимание особенности творческой судьбы поэта: зависимость от окруже-
ния, невозможность свободного творчества. Особое звучание приобретает тема творца 
и власти, уже заявленная в «Кабале святош». Работа над пьесой «Пушкин», получившей 
второе название – «Последние дни», продолжается весь следующий год. 

В это время начинается конфликт М. Булгакова с К. Станиславским. В марте 1935 
пьесу «Мольер» без костюмов и декораций показали К. Станиславскому. Л. Яновская, 
опираясь на конспективные протоколы и стенограммы, хранящиеся в музее МХАТа, 
предположила последующее развитие событий: «Режиссер, который так ценил драма-
тургическое мастерство Булгакова и к пьесе относился весьма положительно, к этому 
времени пьесу, по его собственному признанию, уже забыл. С присущим ему острым 
интересом он смотрел фрагменты постановки и тут же с изумлением отметил, что идея 
пьесы ускользает от него, и предложил изображение «человека огромной мощи и талан-
та, трагически задавленного и умирающего» [11, с. 215-216]. М. Булгаков ответил, что 
«Мольера должны раскрыть актеры»: «Авторская линия закончена. <…> Моя главная 
забота была о том, чтобы он был живой» [11, с. 217]. Но К. Станиславский хотел создать 
памятник гениальности Мольера, исходя из уже сложившейся традиции в драматургии 
XIX – начала XX веков: опираясь на один из основных принципов драматургического 
действия (иллюстративность), драматурги «хронологически описывают тот или иной 
период жизни героя, не задумываясь над тем, содержит ли этот период общеинтересное 
драматическое содержание» [9, с. 13]. 

В конце апреля, получив от помощника очередную выписку из протокола репети-
ций с решением заново переписывать очередную сцену, где даже был изложен новый 
план этой сцены, М. Булгаков официально заявляет, что работать больше не может. Он, 
уверенный в безнадёжности попыток достичь взаимопонимания, пишет Н. Горчакову: 
«Ввиду полного разрушения моего художественного замысла и попыток вместо приня-
той театром моей пьесы сочинить другую, я категорически отказываюсь от переделок 
пьесы «Мольер» (письмо Горчакову от 22 апреля 1935 г.)» [по 11, с. 219]. В тот же день 
драматург пишет и К. Станиславскому: «Сегодня я получил выписку из протокола ре-
петиции «Мольера» от 17. IV. 35, присланную мне из Театра. Ознакомившись с нею, 
я вынужден категорически отказаться от переделок моей пьесы «Мольер», так как на-
меченные в протоколе изменения <…> нарушают мой художественный замысел и ведут 
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к сочинению какой-то новой пьесы, которую я писать не могу, так как в корне с ней не 
согласен. Если Художественному театру Мольер не подходит в том виде, как он есть, 
хотя театр и принимал его именно в этом виде и репетировал в течение нескольких лет, я 
прошу Вас «Мольера» снять и вернуть мне». [2, с. 320] 

Но в середине января драматург уступил новому режиссеру (В. Немировичу-
Данченко), и пьеса претерпела незначительные изменения (на значительные автор не 
согласился). 5 февраля 1936 года проходит первая генеральная репетиция «Мольера», 9 
февраля – вторая, 11 и 15 февраля – закрытые просмотры спектакля. Тогда же, 15 фев-
раля, газета «Горьковец» публикует ряд отзывов о пьесе и спектакле, среди которых – 
интервью с М. Булгаковым, посвященное личности Мольера. Премьера во МХАТе со-
стоялась 16 февраля 1936 года. 

Публика встретила новую постановку радостно и бурно. Е. Булгакова описывает ре-
акцию на спектакль после второй генеральной репетиции: «Опять успех, и большой. 
Занавес давали раз двадцать. Американцы долго благодарили и восхищались» [4, с. 111]. 
Но на фоне общего восторженного отношения начинают появляться отдельные тревож-
ные сигналы: косые взгляды, глупые шутки, загадочные лица, о чём Е. Булгакова тогда 
же упоминает. Так, 11 февраля в газете «Советское искусство» появляется отзыв О. Ли-
товского о пьесе, где он определяет произведение как «типичную мещанскую мелодра-
му, в которой Мольер, в конце концов, играет вполне второстепенную роль» [11, с. 221]. 
В мхатовской газете «Горьковец» от 24 февраля 1936 помещены отзывы Афиногенова, 
Всеволода Иванова, Олеши и Грибкова («пьеса лишняя на советской сцене»); появля-
ются подобные публикации в «Литературной газете» (статья «Реакционные домыслы 
М. Булгакова» Б. Алперса). И, наконец, в «Правде» от 9 марта 1936 года – без подписи – 
«Внешний блеск и реакционное содержание»: постановка уничтожалась, так как в осно-
ву её положена «негодная реакционная пьеса». К тому же Булгаков, по мнению автора, 
извратил и опошлил в своей пьесе историю жизни Мольера. 

16 марта в газете «Советское искусство» помещена статья актера М. Яншина «Поучи-
тельная неудача», а мхатовская газета от 22 марта 1936 г. писала: «Около четырёх лет театр 
работал над пьесой ненужной, неверной, в которой автор пытался протащить кое-какие реак-
ционные идейки. <…> Советская печать приняла эту работу так, как эта работа заслуживала, 
отмечая достижения художника и актёров, она совершенно справедливо все упрёки направи-
ла по адресу пьесы и автора. Руководство театра признало критику советской печати» [по 4, 
с. 367-368]. Таким образом театр, которому М. Булгаков отдал пьесу, отступил. 

Однако участь «Кабалы святош» была решена еще 29 февраля 1936 г., Б. Соколов при-
водит отзыв о «Мольере» председателя Главреперткома П. Керженцева, который говорит 
о крамольности пьесы, скрытом политическом смысле, «уводящем от социалистическо-
го реализма к ядовитому пустоцвету буржуазии»: «Несмотря на всю затушеванность 
намеков, политический смысл, который он (Булгаков) вкладывает в свое произведение, 
достаточно ясен, хотя, может быть, зрители этих намеков не заметят» [8, с. 324].

В январе 1937 года М. Булгаков узнает о запрете постановки пьесы «Пушкин». 16 
марта с драматургом говорил П. Керженцев, критикуя «Мольера» и «Пушкина», а 17 
марта в «Советском искусстве» появилась заметка о «Пушкине», в которой М. Булгаков 
назван «драмоделом». После 7 апреля, когда писателя вызывают в ЦК партии для беседы 
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о переделках пьесы, он выносит окончательный вердикт своему творчеству: «Мои по-
следние попытки сочинять для драматических театров были чистейшим дон-кихотством 
с моей стороны. И больше я его не повторю» [7, с. 4]. 

Сложности были и в отношении других частей «Мольерианы». 11 июля 1932 года 
М. Булгаков подписывает договор на книгу о Мольере для серии «Жизнь замечательных 
людей», а 18 июля заключает договор с театром-студией Ю. Завадского на перевод пьесы 
Мольера «Мещанин во дворянстве». В сентябре начинает работать над пьесой «Полоум-
ный Журден» по мотивам «Мещанина во дворянстве», которую заканчивает 18 ноября. 
Перевод «Мещанина» сам по себе едва ли мог захватить писателя и, в конечном счете, он 
вылился в создание пьесы «по мотивам» из нескольких мольеровских. 

С момента подписания договора на книгу М. Булгаков активно работает, продолжая 
начатое ещё в период создания пьесы серьёзное изучение литературы о Мольере и его 
эпохе. Материалы, конспекты, выписки на русском и французском языках заполняют от-
дельную тетрадь и многие страницы в тетрадях с текстом произведения. Черновик руко-
писи был предоставлен в срок.

7 апреля А. Тихонов, редактор серии, написал автору большое письмо и сообщил, после 
вежливой и краткой похвалы стилю, о своей «резко отрицательной» оценке рукописи. Б. Со-
колов приводит полный текст, в котором А. Тихонов не просто отрицательно характеризует 
рассказчика и делает предположение о его возможном заместителе (строгий и сдержанный 
советский историк), но и упрекает М. Булгакова в неправильном выборе материала для книги 
[8, с. 341]. В конце письма редактор «ЖЗЛ» говорит о том, что направил рукопись М. Горько-
му для рецензирования. Не дожидаясь ответа советского литературного мэтра, М. Булгаков 
в письме пересказывает П. Попову содержание рецензии: «Рассказчик мой, который ведёт 
биографию, назван развязным молодым человеком, который верит в колдовство и чертов-
щину, обладает оккультными способностями, любит альковные истории, пользуется сомни-
тельными источниками, а что хуже всего, склонен к роялизму! <…> В сочинении моём <…> 
«довольно прозрачно проступают намёки на нашу советскую действительность»! <…> Я 
сообщил, что я не историк, и книгу переделывать отказался» [2, с. 254-255].

Отзыв М. Горького, всегда помогавшего М. Булгакову, прислушивавшегося к его 
творчеству, уже не был для писателя неожиданным. Разные источники дают разную сте-
пень жесткости критики: «С Вашей вполне обоснованной оценкой работы М. Булгакова 
совершенно согласен. Нужно не только дополнить её историческим материалом и при-
дать ей социальную значимость – нужно изменить её «игривый» стиль», – из письма 
М. Горького Н. Тихонову [по 11, с. 373]; «Что и говорить, конечно, талантливо. Но если 
мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадёт…» [1, с. 179].

М. Булгаков выбрал бескомпромиссный вариант: чтобы не «переписывать книгу наи-
знанку», предпочел её похоронить: «В полной мере равнодушен к тому, чтобы своей об-
ложкой украсить витрину магазина. По сути дела, я актёр, а не писатель», – пишет он П. 
Попову тогда же, 9 апреля [2, с. 255], а 12 апреля направляет ответ в редакцию с отказом 
переделывать книгу. 

Меньшее количество трудностей было связано с созданием и постановкой «Поло-
умного Журдена». 18 ноября 1932 года пьеса была закончена, а 8 декабря текст пьесы 
был направлен в Главрепертком. Театру было разрешено работать над спектаклем, но 
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постановка не была осуществлена. Впервые была опубликована в 1965 году (Булгаков 
М. Драмы и комедии. М., 1965), затем в собрании сочинений публиковалась по второй 
машинописной редакции с правкой автора и Е. Булгаковой. 

Наименьшие испытания прошло четвертое произведение цикла – перевод мольеров-
ской пьесы «Скупой» («Скряга»). 5 ноября 1935 года М. Булгаков начинает работу над 
переводом пьесы Мольера, а 10 ноября заключает договор на перевод с издательством 
«Academia». Е. Булгакова 21 декабря 1935 года записывает: «М. А. диктует мне перевод 
«Скупого» для издательства «Академиа» [4, с. 109]. 16 января 1936г. перевод был за-
кончен. «Скупой» стал единственным произведением из «Мольерианы», которое было 
издано практически сразу, без задержек и претензий к автору перевода. Уже в 1939 году 
в трехтомнике произведений Мольера издательства «Academia» был опубликован булга-
ковский перевод, который никогда не был переиздан. 

В дальнейшем, уже после смерти автора, история булгаковского Мольера продолжи-
лась: всё так же тяжело и медленно произведения приближались к зрителю и читателю. 
Первые попытки публикации «Кабалы святош» в сборнике были сделаны в 1940-е годы. 
Открывал «новое» булгаковедение отзыв известного театроведа Ю. Юзовского: сделав 
попытку систематизировать пьесы согласно художественным достоинствам, он сказал о 
том, что «все шесть пьес <…> всё же не достигают такого уровня, чтобы их нельзя было 
напечатать» [10, с. 146], но сборник опубликован не был. 

Первые советские издания драматических произведений М. Булгакова относятся к 
середине 1950-х – началу 1960-х. В издательстве «Искусство» вышли «Дни Турбиных» и 
«Последние дни» (1955). По рекомендации В. Каверина «Жизнь господина де Мольера» 
предполагалось включить в один из выпусков альманаха «Литературная Москва» с со-
кращениями из-за недостатка места (1955-1956). 

Несколько спорным оказался вопрос о названии мольеровского жизнеописания. Подня-
тые впоследствии архивы дали возможность определить, что М. Булгаков все же остано-
вился на названии «Мольер» (в черновой тетради первое название романа – «Всадник де 
Мольер. Полное описание жизни Жана Баптиста де Мольера с присовокуплением некоторых 
размышлений о драматургии») – в архиве Булгакова на рукописи и машинописных экземпля-
рах обозначено именно это название. Название «Жизнь господина де Мольера» появилось, 
по-видимому, в 1956 году при подготовке к публикации в «Литературной Москве». 

«Кабала святош», под названием «Мольер», вновь поставлена А. Эфросом в 1967 
году на сцене московского театра им. Ленинского комсомола, но резонанса в критиче-
ской литературе этот факт практически не получил. Резко негативный отзыв об этом со-
бытии дала Л. Белозерская-Булгакова: «Начать с того, что не каждый драматургический 
текст поддаётся чисто условной трактовке, когда сам зритель неустанно должен ломать 
себе голову, стараясь угадать кто – кто, кто – где и почему именно так. <…> Признаюсь 
откровенно, я прострадала весь спектакль и ушла с горьким чувством обиды» [1, с. 178]. 
Позже пьеса прошла уже под названием «Кабала святош» в театральном сезоне 1981-
1982 гг. на сцене «Современника» в постановке  И. Кваши. 

Впервые опубликована «Кабала святош» в 1962 году (Булгаков М. Пьесы. М., 1962). 
Публикация в 1986 году (Булгаков М. Пьесы. М., 1986) под редакцией Л. Белозерской-
Булгаковой, была осуществлена без должной текстологической подготовки, на основе 
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уже имеющихся публикаций, что объяснялось отсутствием доступа к большей части ав-
тографов пьес из архива М. Булгакова. Полный текст опубликован в 1989 году, а в 1992 
году издана книга «Неизвестный Булгаков», в которую вошла первая авторская редакция 
«Кабалы святош» с комментариями из черновых вариантов. 

Рассмотрение творческой истории «Мольерианы» в контексте создания других 
произведений, темой которых становится судьба творца и его творчества, дает воз-
можность более полного анализа путей реализации замысла М. Булгакова: репрезен-
тации представлений о сложных взаимоотношениях творческой личности с действи-
тельностью.
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органиЗаЦии ЛиричЕСКого ЦЕЛого в ПоЭЗии а.а. БЛоКа

 
Виявлено шляхи інтерпретації поетичного тексту з точки зору смислової організа-

ції. Здійснено зіставлення поетичних образів з музичними, спрямованими на виявлення 
нюансів смисла вірша і узгоджень з ідейно-художнім задумом твору в цілому. 

Ключові слова: музичний образ, тембр, динаміка, емоційне забарвлення, темпова 
характеристика, музикально-поетичний синтез.

Выявлены пути интерпретации поэтического текста с точки зрения его смысловой 
организации. Проведено сопоставление поэтических и музыкальных образов, направлен-
ное на экспликацию семантических нюансов. 

Ключевые слова: музыкальный образ, тембр, динамика, эмоциональная окрашен-
ность, темповая характеристика, музыкально-поэтический синтез.

The article deals with the ways of poetic text interpretation from the point of view of seman-
tic organization. It also presents a comparison of poetic images and musical images which is 
directed to the revealing of the main idea of verse and correspondence with the artistic project 
of a work in the whole

Key words: musical image, timbre, dynamics, emotional colouring tempo characteristic, 
musical and poetic synthesis.

В современном литературоведении “музыкальность” литературы интерпретируется 
по-разному. Одна из сторон музыкальности литературного произведения – “музыкаль-
ность слышимого звукового ряда” (Б.М. Эйхенбаум, В.М. Жирмунский, Н. Коварский, 
С.И. Бернштейн и др.). Другой аспект связан с включением музыкальных образов и 
мотивов в поэзию (А.В. Медведев, Л.В. Краснова, Л.Л. Гервер). Третий аспект иссле-
дуемой проблемы – заимствованные у музыки принципы формообразования (Е. Эткинд, 
О. Соколов, П.С. Волкова). Музыкальность литературы была предметом изучения мно-
гих зарубежных и отечественных ученых, акцентирующих внимание на эмоциональном 
воздействии музыки (М. Алексеев, Б.В. Асафьев А.Н. Сохор). Тема взаимодействия ли-
тературы и музыки актуализируется в работах последних лет (Н. Иванова «Проза Чехова 
и русский романс», А. Фокин «Рефлексия традиции в творчестве Иосифа Бродского», 
А.А. Мансурова «Поэтика звукообразов в лирике М.Ю. Лермонтова»). 

Наше внимание сосредоточено на роли музыкальной образности в структуре поэти-
ческого текста, учете единства поэтического и музыкального образов как средства расши-
рения семантических границ художественного текста, что позволяет выявить функции и 
определить соотношение и взаимосвязь музыкального образа с идейно-художественным 
замыслом произведения.

© Шульдишова А.А., 2010
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Музыкальный образ – это слуховой аспект (“реально слышимое” качество текста), а не 
“интуитивно осознаваемая аллюзия, некая метафора – термин” (Н.М. Мышьякова) [1:5]. 
Процесс создания художественного образа в сознании поэта и в восприятии читателя был 
исследован М.М. Бахтиным, В.В. Виноградовым, Г.Н. Поспеловым, С.Х. Раппопортом и др.

В основе нашего исследования лежит понимание концепции художественного об-
раза, предложенное В.Е. Хализевым: “Художественные образы (и в этом их специфика) 
создаются при активном участии воображения: они не просто воспроизводят единичные 
факты, но сгущают, концентрируют существенные для автора стороны жизни во имя 
ее оценивающего осмысления. Воображение художника – это, следовательно, не только 
психологический стимул его творчества, но и некая данность, присутствующая в произ-
ведении. В последнем наличествует вымышленная предметность, не имеющая полного 
соответствия себе в реальности” [2:91]. 

Нами используется доказанное М.М. Бахтиным понятие структуры художественного 
образа: “... эстетический объект в целом не есть ни понятие, ни слово, ни зрительное 
представление, а своеобразное эстетическое образование, осуществляемое в поэме с 
помощью слова [курсив наш – А.Ш.]” [2:92]. Развивая далее свою мысль, ученый от-
мечает, что в тексте имеются определенные “сигналы”, выполняющие роль ориентиров 
при восприятии художественного произведения. В этом понятии существенным для нас 
является признание содержания художественного образа.

Согласно М.М. Бахтину, слово, из которого создается художественная форма, име-
ет пять уровней: 1) звуковая сторона слова, собственно музыкальный момент его; 2) 
вещественное значение слова (со всеми его нюансами и разновидностями); 3) момент 
словесной связи и чисто словесные взаимоотношения; 4) интонативный момент слова, 
ценностное отношение говорящего; 5) чувство словесной активности, все двигательные 
моменты – артикуляция, жест, мимика и т.д [3:52]. Вслед за М.М. Бахтиным, мы анализи-
руем музыкальные образы и выявляем возникшие межуровневые взаимоотношения. 

Присущая поэзии Блока музыкальность позволяет воспринимать ее не только мета-
форически, но и находить достаточно ясные прямые музыкальные аналогии: в поэти-
ческих текстах присутствуют собственно музыкальные звуки (“тонкие поют колокола”; 
“золотая запела труба”; “смычок запел”; “а голос юный нам пел”; “вальса легкий звон” и 
т.д.). Музыкальные образы в произведениях А. Блока – необходимый компонент целост-
ности художественного образа. Музыкальные элементы активизируются на различных 
уровнях литературного произведения: композиции, сюжета, системы образов, выполняя 
различные функции: раскрывают эмоциональное состояние центрального образа, углу-
бляют основную идею поэтического произведения, усиливают художественное впечат-
ление, помогают созданию фона событий, подчеркивают центральное настроение и т.д. 
Изучение музыкальных элементов в поэтических произведениях Блока позволяет глубже 
понять замысел поэта, сопоставить различные языки культуры и приблизиться к реше-
нию проблемы их взаимной переводимости.

Доказано, что анализ поэтического текста, выявление соотношения различных сторон 
в организации поэтического образа и музыкального, постижение сущности музыкально-
поэтического синтеза, т. е. все аспекты, так или иначе связанные с музыкальным образом, 
необходимы для создания целостного аппарата исследования поэтического произведения.
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Предлагается выявить те звуковые музыкальные образы, которые были “переведе-
ны” на язык слова в поэзии А. Блока, описать специальные аспекты подобного феноме-
на, демонстрирующие глубинные связи между двумя смежными видами искусств – лите-
ратурой и музыкой. При анализе феномена создания музыкального образа в поэтических 
произведениях А. Блока использованы музыкальные элементы, в частности, эмоцио-
нальной окрашенности, динамики, тембровой характеристики звуковых образов. 

Обращаясь к анализу поэтического произведения «В ресторане», можно обнару-
жить, как своеобразно претворяются музыкальные характеристики. Различия в про-
чтении стиха, несомненно, связаны с теми контекстными условиями, в которые попа-
дает музыкальный образ, и с той функцией, которую он выполняет. Стихотворение «В 
ресторане» является примером возбужденно-мятежных чувств, типичных для поэзии 
Блока. Все поэтическое произведение построено на чередовании ниспадающего и 
вновь вздымающегося движения:

  Никогда не забуду (он был, или не был,
  Этот вечер): пожаром зари
  Сожжено и раздвинуто бледное небо,
  И на желтой заре – фонари.

  Я сидел у окна в переполненном зале.
  Где-то пели смычки о любви.
  Я послал тебе черную розу в бокале
  Золотого, как небо, аи.

  Ты взглянула. Я встретил смущенно и дерзко
  Взор надменный и отдал поклон.
  Обратясь к кавалеру, намеренно резко
  Ты сказала: «И этот влюблен».

  И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
  Исступленно запели смычки…
  Но была ты со мной всем презрением юным,
  Чуть заметным дрожаньем руки…

  Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
  Ты прошла, словно сон мой легка…
  И вздохнули духи, задремали ресницы,
  Зашептались тревожно шелка.

  Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
  И, бросая, кричала: «Лови!..»
  А монисто бренчало, цыганка плясала
  И визжала заре о любви [4(3:25)]. 
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Издалека возникает звук скрипок, затем врывается целый ансамбль струнных, вы-
ражающих враждебные человеку стихии. 6-я строка открывается “песней” скрипок на 
ослабленной динамике. В последующем контексте следует энергичное и напористое всту-
пление скрипок (форте-фортиссимо) – сразу же вводит в сферу активного действия. 
Использование разных приемов (выкрикивание (sforzando), agitato, подчеркивает враж-
дебное человеку настроение, ужас развязки, и как контрастная смена темпа и динамики 
пение заданной мелодической формулы (сочетание красивого lento и pianissimo). Ассо-
циации, которые вызывает этот эпизод, связаны с содержательной стороной, а не только с 
акустическим эффеком (“пели смычки о любви”; “…грянули струны, / Исступленно запели 
смычки”), когда слух как бы следит за звуком. После этого фрагмента, как обобщение, вы-
ступает звуковой эпизод “А монисто бренчало, цыганка плясала / И визжала заре о любви”, 
актуализирующий “новый мир”, где гармония неотделима от бурной дисгармонии.

Круг музыкальных и поэтических образов (образ пространственной границы – окно 
(“Я сидел у окна”), образ зеркала, подчеркивающий фальшивость происходящих собы-
тий (“Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала”), служит средством – выражения по-
шлости, мнимости, выдуманности “страшного мира”.

Взаимодействие музыкального и поэтического образов наблюдается в стихотворении 
«Пляски осенние».

  Улыбается осень сквозь слезы,
  В небеса улетает мольба,
  И за кружевом тонкой березы
  Золотая запела труба.

  Так волнуют прозрачные звуки,
  Будто милый твой голос звенит,
  Но молчишь ты, поднявшая руки,
  Устремившая руки в зенит.

  И округлые руки трепещут,
  С белых плеч ниспадают струи,
  За тобой в хороводах расплещут
  Осенницы одежды свои.

  Осененная реющей влагой,
  Распустила ты пряди волос.
  Хороводов твоих по оврагу
  Золотое кольцо развилось.

  Очарованный музыкой влаги,
  Не могу я не петь, не плясать,
  И не могут луга и овраги
  Под стопою твоей не сгорать.
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  И снежинки по склонам оврага
  Заметут, заровняют края,
  Там, где им заповедала влага,
  Там, где пляска. Где воля твоя [4(2:34-25)].

Одиннадцать строф стихотворения «Пляски осенние» построены следующим об-
разом: первая, вторая – экспозиция повествования; третья, четвертая, пятая – пе-
реключение действия в субъективный план, мечты о любви; шестая, седьмая – по-
степенное усиление любовного мотива; восьмая – перелом в действии, горестное 
пробуждение; девятая, десятая – неуверенность в претворении в жизнь сновидения; 
в одиннадцатой строфе потеря любви. Комплекс средств музыкальной выразитель-
ности следующий: вторая, третья строфы – p, dolce, lento, четвертая, пятая, шестая – 
mf, crescendo, un poco accelerando. Симптоматично, что интонационно музыкальные 
образы обобщают основные этапы мелодического развития. Первый музыкальный 
образ (“Золотая запела труба”) синтезирует в себе пробуждение любви, второй (“За 
тобой в хороводах расплещут”) – интонационно связан с усилением любовного моти-
ва. Основу его составляет тема танца. Постепенно темп все более ускоряется, усили-
вается звучность, танец превращается в вихревую “огненную пляску”. Шестая строфа 
звучит просветленно благодаря применению мажорного наклонения, в отличие от 
минорного мотива “пробуждения” (“Тишина умирающих злаков – / Это светлая в 
мире пора: / Сон, заветных исполненных знаков, / Что сегодня пройдет, как вчера.”), 
происходит переход от мотива “любви” к мотиву “пробуждения”. Ощущение тишины 
вытесняет светлую мечту о любви, светлое видение рассеивается, воцаряется покой. 
В многострочном стихе существует несколько музыкальных образов. Выделение и 
укрупнение этих образов способствует более четкому пониманию сущности текста.

Таким образом, на формирование смысловой организации текста могут влиять 
различные факторы музыкальной образности (темповая характеристика, высотность, 
тембр, динамика, эмоциональная окрашенность), которые организованы в однона-
правленное эмоционально-художественное воздействие.
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«оБраЗЫ итаЛии» в творчЕСКом СоЗнании
и.С. тургЕнЕва и Б.К. ЗайЦЕва

У статті розглядається специфіка сприйняття архетипових образів Італії росій-
ськими письменниками І.С. Тургенєвим і Б.К. Зайцевим, аналізуються особливості функ-
ціонування «італійського тексту» в художній свідомості письменників.

Ключові слова: Італія, жіночність, смерть, вічність.
В статье рассматривается специфика восприятия архетипических образов Италии 

русскими писателями И.С. Тургеневым и Б.К. Зайцевым, анализируются особенности 
функционирования «итальянского текста» в художественном сознании писателей.

Ключевые слова: Италия, женственность, смерть, вечность. 
The article reviews the specifics of the Russian writers I. Turgenev and B. Zaitsev’s percep-

tion of Italian archetypes, analyses the peculiarities of “Italian text” functioning in the writer’s 
artistic mind. 

Key words: Italy, femininity, death, eternity. 

С ХIХ века в русской литературе формировался романтический культ Италии, скла-
дывался архетипический образ этой сказочной страны-мечты, воспетой русскими поэта-
ми и писателями. А.С. Пушкин, которому не довелось побывать в Италии, тем не менее, 
едва ли не первым из литераторов открыл ее для русского читателя, проницательно чутко 
охарактеризовав как «волшебный край», страну «высоких вдохновений». Именно он вы-
делил сразу обе ведущие составляющие сложившегося в сознании просвещенных людей 
России сакрального образа Италии и «вечного города» Рима: это благословенная природа 
и уникальное пространство культуры. Образ Италии в русской литературе золотого столе-
тия представлен многочисленными своими модификациями в творчестве Е. Баратынского, 
К. Батюшкова, В. Жуковского, И. Козлова, Ф. Тютчева, А. Фета, А. Герцена, Н. Гоголя, 
И. Тургенева. Серебряный век русской литературы не только продолжил традиции класси-
ческой литературы, но и продемонстрировал значительную эволюцию восприятия образа 
Италии, что отразилось в творчестве В. Иванова, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гу-
милева, И. Бунина, Б. Зайцева, М. Осоргина, П. Муратова и некоторых других предста-
вителей русской культуры. Насколько широко представлены образы Италии в творчестве 
перечисленных выше поэтов и писателей, настолько же плодотворными и активными в 
последнее время являются литературоведческие изыскания в этой области. Наблюдается 
устойчивый интерес к итальянской тематике в русской литературе зарубежных ученых, 
среди которых можно назвать З.М. Потапову, И.К. Полуяхтову, О.С. Крюкову, Н.Т. Энееву, 
А.С. Рослого, Т.Л. Владимирову, Э. Ло Гатто, Р. Джулиани, С. Гардзонио.

В яркой галерее русских писателей, отразивших в своих произведениях образы Ита-
лии, сложившиеся в отдельные «тексты» (римский текст, венецианский текст и т.д.), хо-
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чется выделить два имени, И.С.Тургенева и Б.К.Зайцева, связанных общностью взгляда 
на эту страну, сыгравшую в их творческой и личной судьбе выдающуюся роль. Ита-
лия, ее города, особенно Рим, запечатлелись у этих художников в ипостаси идеального 
пространства для души и тела: земного рая во всех аспектах этого понятия (у обоих) 
и второй духовной родины (у Зайцева, что была свойственно писателям Серебряного 
века вообще). Образы Италии выборочно, но ярко отразились в эпистолярном и худо-
жественном наследии Тургенева, в его романах и повестях, а также в «Литературных 
и житейских воспоминаниях». У Зайцева же Италия представлена значительно шире и 
более личностно как в художественной прозе, так и в написанном в эмиграции большом 
очерке «Италия», а также в коротких разрозненных очерках и дневниковых записях. Это, 
очевидно, было связано с тем переживанием двойной ностальгии по России и Италии 
после эмиграции, где в Париже писатель прожил половину своей жизни. 

И.М. Гревс, посвятивший исследованию проблемы отражения в творческом насле-
дии И.С. Тургенева образов Италии актуальный и сегодня культурно-исторический этюд, 
субъективно верно заметил, что «Тургенев сделал много для того, чтобы помочь русским 
людям получить живое ощущение Италии. Он приблизил нас к ней больше и глубже, раз-
нообразнее и жизненнее, чем даже Гоголь. Он совсем по-своему приглашает нас сроднить-
ся с нею, отворяет к ней двери, провожает туда. Можно нарисовать красками Тургенева 
яркую итальянскую картину, восстановить начертанный им мастерской портрет природ-
ного и культурного мира Италии» [1: 22]. Действительно, фигура Тургенева, одного из 
самых образованных людей своего времени, соотносится с понятием высокой, общечело-
веческой, культуры, прежде всего, и уникального чувства меры, что отмечалось многими 
исследователями его творчества. Поэтому неудивительно, что именно итальянский мир, 
соединивший в себе как природно-материальное, так и культурно-духовное, нашел такое 
своеобразное отражение в его писательской судьбе: «Светлый ее (Италии – Е.А.) след 
остался навсегда на этом патриции» [2: 162]. Как утверждает И.М. Гревс, среди множества 
посещенных писателем европейских стран и городов «только Италия богато используется 
Тургеневым как объект художественно-культурного изображения, в ее природе, памятни-
ках и жизни» [1: 53]. Слова одного из героев «Накануне» Шубина: «без Италии нет спасе-
ния» – как нельзя лучше характеризуют отношение Тургенева к этой стране. Важно, что 
и современники Б. Зайцева отмечали в писателе ту же роднящую его с Тургеневым черту 
уравновешенного и чуткого восприятия красоты, устремленности к космической идеаль-
ности мироздания, которая виделась ему в земном лике Италии. Его близкий друг, также 
влюбленный в Италию исследователь П. Муратов, оставивший глубокий труд по истории 
культуры этой страны «Образы Италии», писал о Зайцеве: «У этого автора есть очень ред-
кая для русского писателя жажда гармонии, страсть единств. Итальянские единства, гар-
мония итальянской природы, истории, жизни раз навсегда пленили его» [3: 58]. 

Так, обоих писателей сближало безусловное чувство любви к Италии, восприятие 
ее как знака идеального пространства, «в котором сосуществуют общие смыслы миро-
вой культуры» [4: 4], «земного рая», сам «благодатный воздух» которого способствует 
присутствию красоты, гармонии, любви. Зайцев писал: «С ней (Италией – Е.А.) я встре-
тился в 1904 г. – а потом не раз жил там – и на всю жизнь вошла она в меня: природой, 
искусством, обликом народа, голубым своим ликом. Я ее принял как чистое откровение 
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красоты» [5 (4: 588)]. По укорененному в человеческой психологии восприятию Ита-
лия и Рим «являются взаимозаменяемыми понятиями: во-первых, Италия выступает как 
наследница Римской империи, а во-вторых, Рим является эталоном города – это город 
вообще, модель мира» [6: 10]. И такое понимание Рима как места, где сфокусирована 
мировая гармония, было присуще и Тургеневу: «Ни в каком городе вы не имеете этого 
постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, значительное близко, под рукою, посто-
янно окружает вас, и что, следовательно, вам, во всякое время можно войти в святили-
ще» (письмо к П.В. Анненкову от 1 (13) декабря 1857 г.). 

Тургенев «входил в святилище» всего дважды за свою жизнь: в ранней молодости, вме-
сте со Станкевичем (тут соединились в процессе инициации писателя впечатления от вол-
шебной страны и романтически прекрасной личности юного друга), и в период житейских 
невзгод, в 1857-58 годах. Тургенев побывал в разных северных и южных городах Италии, 
и в его наследии воплотились черты многих из них: Рима и его окрестностей, Венеции, Не-
аполя, Флоренции, – из которых, пожалуй, Флоренция и Рим самые дорогие для него. Они 
вырастают перед взором читателя в совокупности своих природных и духовных ценно-
стей, в сопровождении размышлений о счастье и молодости. Припомним, как в «Фаусте» 
устами Павла Александровича Тургенев высказывает свои мысли: «…в молодости я <…> 
мечтал о том, какое было бы блаженство провести вместе с любимой женщиной несколько 
недель в Венеции. <…> у меня в голове понемногу сложилась целая картина… <…> Вот 
что мне представлялось: ночь, луна, свет луны белый и нежный, запах… ты думаешь, ли-
мона? нет, ванили, запах кактуса, широкая водная гладь, плоский остров, заросший олива-
ми» [7 (6: 139)]. Эти слова перекликаются с написанными на закате жизни и обращенными 
к последней из привязанностей Тургенева актрисе Марии Савиной строчками: «Я прожил 
во Флоренции – много, много лет тому назад (в 1858-м году) – десять прелестнейших дней; 
она оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное воспоминание… а между тем 
я там был один…Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хоро-
шая, красивая (это уж непременно)… (письмо от 13 (25) марта 1882 года). 

Италия очень шла мягкому, романтичному характеру И. Тургенева. Она и виделась 
ему в чарующих женственных красках (это восприятие страны, очевидно, созвучно и 
гоголевскому, ведь у Гоголя, влюбленного в Рим, находим обращения к нему: «моя кра-
савица», «моя ненаглядная земля»). Примечательно вообще и то, что большинство назва-
ний городов, начиная с Рима, в итальянском языке женского рода: Roma, Venezia, Firenze, 
Pisa, Genoa, Verona, Ravenna, Ferrara. Тургенев так описывает красоту итальянского пей-
зажа: «Природа здешняя очаровательно величава – и нежна, и женственна в то же время. 
Я влюблен в вечно зеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные, бледно-голубые горы» 
(письмо от 31 октября (12 ноября) 1857 года) (выдел. – Е.А.). Писатель романтически 
воспринимает красоты божественной природы страны, связывая ее роскошь с яркой и ни 
с чем не сравнимой женской прелестью. Это нашло свое отражение в ранней романти-
ческой повести автора «Три встречи», где присутствует характерное и распространенное 
в западноевропейской литературе описание южной ночи: «…уже давно настала ночь, – 
великолепная ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет! Вся светлая, 
роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила невероятно 
ярко; большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе; резко отделя-
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лись черные тени от освещенной до желтизны земли. С обеих сторон улицы тянулись 
каменные ограды садов; апельсинные деревья поднимали над ними свои кривые ветки, 
золотые шары тяжелых плодов то чуть виднелись, спрятанные между перепутанными 
листьями, то ярко рдели, пышно выставившись на луну. На многих деревьях нежно бе-
лели цветы; воздух весь был напоен благовонием, томительно сильным, острым и почти 
тяжелым, хотя невыразимо сладким» [7 (5: 182)] (интересно отметить впечатление ино-
странцев от апельсиновых деревьев, которые кажутся им золотыми шарами, припомним 
эту метафору, например, у Э. Мерике в новелле «Моцарт на пути в Прагу»).

Созвучны женственным картинам итальянской природы и тургеневские вырази-
тельные и типически верные описания итальянских женщин. Они носят эротический, 
свойственный романтикам характер, например: яркий портрет крестьянки из Альбано, 
бабушки Веры («Фауст») или незабываемые черты Джеммы («Вешние воды»): «Но что 
за лицо было у итальянки! Сладострастное, раскрытое, как расцветшая роза, с большими 
влажными глазами навыкате и самодовольно улыбавшимися румяными губами! Тонкие 
чувственные ноздри, казалось, дрожали и расширялись, как после недавних поцелуев; от 
смуглых щек так и веяло зноем и здоровьем, роскошью молодости и женской силы…» [7 
(6: 140)]; «Боже мой! Какая же это была красавица! Нос у ней был несколько велик, но 
красивого, орлиного ладу, верхнюю губу оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и мато-
вый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у 
Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, – и особенно глаза, темно-серые, с черной каем-
кой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза…» [7 (8: 33-34)]. В лицах, глазах 
этих женщин живет Италия, ее древний дух, ее страстный и самоотверженный характер, 
ее мифологический витальный тип, ее первозданная, вечная и непреходящая красота.

В прозе Зайцева также выписан женственный образ Италии, где «культ женщины 
и любви – многовековыми корнями укреплен; где женщина до небес прославлена» [5 
(3: 504)]. Флоренцию, самый дорогой сердцу город, он называл «таинственной родиной 
души». И в любви к этому городу он признается в словах, которые можно отнести только 
к возлюбленной женщине: «Тебе, таинственная родина души, с первого взгляда узнанная, 
с первого дыхания полюбленная; тебе, молодость озарившая; тебе, счастьеподательница; 
тебе, о ком мечта оживляет сердце – тебе привет, тебе любовь» [5 (3: 458)]. Метафоры, 
употребляемые Зайцевым по отношению к Флоренции, характерны для художественного 
творчества писателя в целом, они раскрывают его впечатлительную и тонкую натуру 
истинного ценителя разлитой в мире божественной красоты: «О ты, Флоренция – дева, 
звезда, мечта, фантасмагория» [5 (3: 459)].

Италия устойчиво ассоциировалась у Тургенева и Зайцева с чудесно фантастическим 
и гармоничным язычеством, являющимся неотъемлемой частью образа страны, в котором 
соединены в неповторимом единстве потоки высокой античности и ясного христианства. 
Но с античности Италия начиналась, ею она напоена. В тургеневском стихотворении в 
прозе «Нимфы» нет конкретного указания на Италию, говорится о южной стране, оче-
видно, Греции, но дух южной Италии чувствуется во всей семантике текста, ведь «южная 
Италия хранит много истинно эллинских черт» [1: 54]: «Я стоял перед цепью красивых 
гор, раскинутых полукругом… Прозрачно синело над ними южное небо; солнце с вышины 
играло лучами; внизу, полузакрытые травою, болтали проворные ручьи» [7 (10: 34)]. В 
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стихотворении возникают образы античной мифологии, в воображении автора оживают 
Пан, нимфы, дриады, вакханки, сама богиня Диана, они несут с собой вечную молодость, 
радостный смех и живое веселье, они источают первозданную красоту и мощь земного 
бытия, гармонию золотого века человечества. Это то тургеневское «лазурное царство», 
«царство лазури, света, молодости и счастья» [7 (10: 28)], которое он не обрел в реальной 
жизни, но которое являлось ему во сне и было связано с Италией, где он был молод и 
всегда ощущал прилив творческих сил. У Зайцева героиня романа «Золотой узор» На-
талья переживает то же счастливое чувство близости к живой древности итальянской 
земли, по которой разлита «атмосфера эроса», представленного в образе пастушонка 
Джильдо с «древними глазами». И невозможно не почувствовать в себе часть мифиче-
ского прошлого страны, когда все в ней являет рай на земле: небо, воздух, горы, море 
– поют о древних восторгах от ощущения полноты бытия, а Джильдо отождествляется с 
юным милым богом «земель италийских». И все это переживается только в молодости, 
поэтому с Италией связывается не только мечта о прекрасном, но и ностальгия по невоз-
вратно ушедшему и в индивидуальной жизни человека, и в истории человечества. 

Тургеневское стихотворение «Нимфы» заканчивается исчезновением прекрасных 
созданий из пространства мечтательного сознания писателя, их уход вызван тем, что 
прекрасная Диана увидела «золотой крест на белой колокольне христианской церкви…» 
[7 (10: 35)]. На смену язычеству шло христианство. Но писателю было «жаль исчезнув-
ших богинь» [7 (10: 35)], похоже, что он, как и Марк Аврелий, в образе которого «Рим 
языческий дошел до крайнего своего утончения, предельной духовности» [5 (3: 485)], 
не смог пойти до конца за христианством. В этом пункте отчетливо видно, как Зайцев 
подхватывает и по-своему, исходя из собственного мироощущения верующего челове-
ка, развивает традицию итальянской темы у Тургенева. Ведь у Зайцева античность и 
христианство были неразделимы, христианство венчало Италию, соединяло древность 
и современность, рождало великое искусство и великих художников, творило ее образ в 
веках, в вечности, ведь все чудеса Италии были чудесами Божьими, явленными «в обо-
дрение и утешение кратких наших дней» [5 (6: 285)]. А отношение к вечности, к вечной 
жизни души человека было существенным моментом расхождения в мировосприятии 
обоих писателей. Но Италия находила живой отклик в их по-разному настроенных ду-
шах, что отразилось в римском и венецианском текстах прозаиков. 

Рим – один из самых сложных городов Италии. Как говорил еще К. Батюшков: «Рим 
– это книга: кто прочитает ее?» «Вечный город», «таинственный, вечно умирающий, 
вечно живой Рим! Рим – первородное и царственное существо мира» [5 (3: 494)]. Едва ли 
не единственный из итальянских городов в представлении Зайцева лишенный женствен-
ности, Рим «хорош для глубокого собирания души», «Рим есть город вечера. …Ночь вы-
свобождает его душу; в ней окончательно смолкает суетное, и яснее вечное» [5 (3: 512)]. 
Тургенев также чувствовал особенное положение этого города: «Рим – удивительный 
город; он до некоторой степени может все заменить: общество, счастие – и даже любовь» 
(письмо к М.А. Маркович от 17 февраля (1 марта) 1861 г.). Он интуитивно точно указал, 
что к Риму подходит «золото и пурпур осени», и услышал его уникальное звучание: 
«Что за удивительный город! Вчера более часа бродил по развалинам дворца Цезарей и 
проникся весь каким-то эпическим чувством. Эта бессмертная красота кругом, и ни-
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чтожность всего земного, и в самой ничтожности величие, что-то глубоко грустное, 
и примиряющее и поднимающее душу… Это словом передать нельзя. Впечатления 
эти музыкальны и лучше всего могли бы передаться музыкой» (письмо к Е.Е. Ламберт 
от 22 декабря 1851 г.) (выдел. – Е.А.). Зайцев тоже слушал в Риме музыку его фонтанов, 
которая казалась ему музыкой «меланхолий Рима», возводящей «к беспредельности» [5 
(3: 513)]. Как видим, Рим является Тургеневу во всем величии своих противоречий, а из 
противоречий была соткана душа писателя, этим также манила, звала к себе Италия. Как 
заметил И.М. Гревс, «в Италии, ее прошлом и ее наследии, звучат симптомы того же кон-
траста, того же конфликта между античным и христианским миросозерцаниями, гремят 
раскаты того же непорешенного спора…» [1: 56]. Здесь то прозвучавшее в «Нимфах» 
противоречие, когда одна часть души писателя ликует от восторга вместе с древними 
богинями, тянется к радостям бытия, к земным прелестям, а другая кричит об их быстро-
течности и конечности. И ничто на земле так ярко не являет тленность земного, как Рим, 
вечный в амбивалентности своей природы. 

Не менее многосложен, прекрасен и величествен образ Венеции. В русской литерату-
ре, пожалуй, именно Тургеневу принадлежат самые проникновенные и психологически 
тонкие строки о ней, помещенные в финале романа «Накануне». Образ Венеции, данный 
писателем, не только усиливает трагическую доминанту романа, переплетаясь с судьбами 
героев и поднимая на универсальный уровень трагизм человеческого существования и им-
манентную неразрешимость противоречий между личностным и социально-природным 
императивом. Описание Венеции звучит гимном городу, являясь одновременно призна-
нием в любви к нему и самостоятельной темой, «великолепной, обаятельной поэмой» 
(Ап. Григорьев) о любви и смерти, жизни и вечности, величии и ничтожестве, искусстве 
и бессмертии. Венецианская тема построена на сокровенных размышлениях писателя 
над смыслом человеческой жизни. Венеция является его воображению в мягких весенних 
женственно-нежных красках: «Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает 
желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, 
но таинственного счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотною дымкой 
какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женствен-
но, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной» [7 (3: 111)]. 
Венеция соединяет в себе и красоту античности, и утонченность ренессансной эпохи, в 
ней все нежно, изящно, зыбко и призрачно (это ощущение усиливается неопределенны-
ми местоимениями, тщательно подобранными, музыкально звучащими словами), как бы 
на грани миров, вечности и жизни, увядания и молодости, любви и смерти: «Громады 
дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то 
сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах 
немой волны каналов, в бесшумном беге гондол… «Венеция умирает, Венеция опусте-
ла», – говорят вам ее жители; но, может, этой-то последней прелести, прелести увядания в 
самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей» [7 (3: 111)]. И хотя Венеция может 
озолотить человека своим «неувядаемым сиянием», все же тема смерти мощным аккор-
дом звучит в тургеневском романе. Идилличность «волшебного города», в котором «вся-
кое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под 
этими святыми, невинными лучами» [7 (3: 114)], не спасает героев романа, она даже не 
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дает им надежду, наоборот, усиливает ощущения опасности и приближения горя. Молит-
венные раздумья Елены лишь усугубляют контраст между дивной природой и трагиче-
ской судьбой человека, звучат беспомощной мольбой страдающего сердца, бессильного 
перед извечными законами: «Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, 
эта счастливая, отдыхающая земля? Ужели это все только в нас, а вне нас вечный холод 
и безмолвие? Ужели мы одни … одни… а там, повсюду, во всех этих недосягаемых без-
днах и глубинах, – все, все нам чуждо?» [7 (3: 114)]. Природа, небо, звезды равнодушны 
к «бедным, грешным людям». И Тургенев, восхищаясь красотами города, не забывает, 
что смерть поджидает человека, и в «венецианском» финале романа звучит всегдашнее 
«тургеневское»: бездна смерти поглощает человека, и в ее лучах существование инди-
вида всего лишь «маленькая игра жизни», «легкое брожение», после которого настает 
«очередь смерти». Так, темы смерти и любви переплетаются, трагичность их природы 
обнажается, вселенская и личностная правды достигают метафизической безысходно-
сти, и протест Тургенева против такого хода вещей приобретает характер абсолютного 
неразрешимого душевного конфликта. Исследовательница Р.Н. Поддубная утверждает, 
что «полная неизвестность конца героини приобретает оттенок растворения ее в веч-
ности» [8: 137]. Но автор внутренне остается непримиренным. Ведь вопрос о придании 
«вечного значения временной жизни человека» для него не исчерпывается, хотя для его 
Елены подобный финал является принятой ею «искупительной жертвой» за «тяготею-
щую над нею непостижимую вину» [9: 169], смысл которой полностью не понятен и 
писателю, а признается лишь как ничем не опровергаемая реальность бытия. 

Зайцев в замечательном рассказе «Спокойствие» по-другому использует венеци-
анский лейтмотив, входящий в повествование вместе с итальянской темой. В судьбах 
героев произведения Венеция исполняет разные роли, схожие, однако, в главном: она 
открывает смысл существования человека. Главного героя Константина Андреевича 
писатель перемещает в Италию, с которой у того связаны сладостные воспоминания о 
былом счастье. Тем самым писатель как бы возвращает его в некогда утраченный рай, 
который контрастирует с жизнью героя в России и одновременно является центром в его 
странствиях (русская деревня – Италия (Венеция, Равенна) – Москва). В Италии он пере-
живает не только тихий восторг от ее неповторимых красок и пейзажей, не только новые 
знакомства с неизвестными памятниками культуры, но и желание смерти в Венеции, в 
Адриатическом море, которому легко «схватить человека, взбросить на гребень, охва-
тить миллионом пузырьков – с радостью, весело похоронить под следующей горой» [10: 
118]. Морю он отдавался «с радостью, слабостью», он мысленно говорил с женой о том, 
что после смерти он сможет увидеть ее. Но смерть не наступила, видимо, сильны были 
земные чувства к живой Наташе, а ведь «туда надо идти с той, кого любишь. И в лучший 
момент» [10: 119]. Но Италия же возвращала ему и равновесие душевных сил, расстав-
ляла все на свои места. Путешествуя по ее городам, которые с настойчивостью навевают 
ему мысли о России, о доме, «утраченном рае», он обращается лицом к миру, Вселенной, 
Богу: «Прекрасна жизнь <…> непобедима»; «Да, я в чужой, но и в своей стране, – по-
тому что все страны одного хозяина, и везде он является моему сердцу. И здесь я его 
чувствую» [10: 125, 128]. Так приоткрывались смыслы его жизненных странствий. Его 
же молодому другу Феде Италия и Венеция подарили другой путь. Федя – «средневеко-
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вый человек», нежный романтик, влюбленный в женщину и отдающий из-за любви к ней 
свою жизнь в городе влюбленных, в вечно Прекрасной Венеции, под ее благословенным 
небом. И это единственно возможный финал его короткой жизни. Он переходит в веч-
ность в «сиятельной» Венеции в момент наивысшего счастья (ведь любимая женщина 
отвечает ему не менее пылким чувством), и писатель не испытывает тургеневских терза-
ний. Так «Венеция, двуликая, остро-разящая, радостно-скорбная» [5 (3: 434)] напомина-
ет о смерти на пике жизненного счастья. Оно мгновенно, оно прекрасно, оно достойно 
вечности: «Вечный дух любви – ты победитель» [10: 125].

 То, к чему не мог прийти Тургенев, что он не мог примирить в своем сердце, по-
чувствовал и уравновесил Б.К. Зайцев. Италия Тургенева – это страна «земного рая», 
очень желанного и реально существующего, но недосягаемого для писателя идеального 
природного и культурного пространства. Для Зайцева же Италия была еще и второй ро-
диной, идеальной родиной души, потому что в ней он увидел и принял то вечное и вели-
кое, к чему человеческая душа стремится на протяжении земной жизни. В ней исчезали 
противоречия между духовным и материальным, в ней он постигал Бога, христианство, 
в Италии хорошо было бы умереть, не задаваясь вопросами над смыслом человеческой 
жизни, потому что о бессмертии души человеческой свидетельствовала сама эта вечная 
страна. Так, итальянская тема в творчестве двух русских писателей содержит богатый 
потенциал для дальнейших исследований, поэтому данная статья не исчерпывает всех 
возможных ее аспектов и оставляет широкое поле для последующих исканий. 
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роман в.винничЕнКа „вічний імПЕратив”: ПроБЛЕматиКа, 
Жанрова СвоЄрідніСтЬ

У статті розглядається проблематика й жанрова своєрідність роману „Вічний 
імператив”. Подається характеристика авторської художньої моделі, в якій уті-
лена ідея акордизму.

Ключові слова: проблематика, жанр, модель суспільства.
В статье рассматривается проблематика и жанровое своеобразие романа „Веч-

ный императив”. Дается характеристика авторской художественной модели, в кото-
рой воплощена идея аккордизма. 

Ключевые слова: проблематика, жанр, модель общества. 
The article considers the problematics and the genre originality of the novel „the Еternal 

imperative”. It also presents the characteristics of the author’s art model, in which the idea of 
the accordism is realized.

Key words: problems, genre, model of the society.

Творчість В. Винниченка завжди викликала зацікавлення як у його сучасників, так і 
у вчених сьогодення. Нині дослідження про неординарну постать В. Винниченка та його 
спадщину становлять вагому ланку в українському літературознавстві. Науковцями роз-
глядається його драматургія, рання мала і велика проза. Багато сказано про нього як по-
літика, філософа, художника. Але і дотепер малодослідженим залишається еміграційний 
набуток В. Винниченка останніх років життя у м. Мужені, Франції. 

Чотири романи митця 1930-40-х рр. „Вічний імператив”, „Лепрозорій”, „Нова запо-
відь”, „Слово за тобою, Сталіне!” через неможливість вільного доступу до тексту в укра-
їнській культурі практично не досліджені. На теперішній час маємо найбільш ґрунтовні 
праці Г. Костюка [3], С. Погорілого [4], Г. Сиваченко [5]. 

Варто докладніше придивитися до романів 1930-40-х рр. У них втілився досвід 
В. Винниченка як митця, політика, філософа. Вони можуть бути предметом міждисци-
плінарних досліджень. Політологів ці твори можуть зацікавити проектами державного 
устрою, істориків − рефлексіями колишнього керівника з приводу своєї державної ді-
яльності, філософів – соціально-філософськими поглядами В. Винниченка, зокрема, їх 
місце у сучасній європейській парадигмі. Для філологів вони важливі передусім своїми 
новаторськими конструктами, вагомістю для розуміння української еміграційної прози 
30-40-х рр. ХХ ст. У цих романах порушуються актуальні й дотепер проблеми миру, 
духовної особистості, співдружності між народами, ставлення до природи, національні 
питання. Отож, об’єктом даної статті став роман В. Винниченка „Вічний імператив”, 
який розглянуто під кутом зору проблематики та жанрово-стильових особливостей. Ува-
га зосереджена на характеристиці Винниченкової художньої моделі, в якій утілена ідея 
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акордизму (вічного імперативу), що покликана розв’язати проблему взаємин між колек-
тивом та індивідом.

У романі „Вічний імператив” В. Винниченко виступив з протестом проти зародження 
диктаторських режимів нацизму, сталінізму, які сповідують ідею панування і ворожнечі, 
деформують психіку особистості, руйнують узгодженість колективного та індивідуаль-
ного інстинктів. Митець висунув ідею акордизму (вічного імперативу) як альтернативу 
деструктивним суспільним процесам. Настанова на популяризацію ідеї акордизму та 
її апробація активізували такі жанротвірні чинники як композицію, наративні моделі, 
життєвий матеріал, що посилювало форму соціально-ідеологічного роману. Персонажі 
твору привнесли до роману багатоголосся ідейно непримиренних наративів та зіткнен-
ня позицій, що надало твору рис роману-диспуту. У творі наявні риси фантастичного 
(екран пам’яті, „радіо-пушка”) та авантюрно-пригодницького (хронотоп дороги, мотив 
випробування) романів. Композиція твору будується на полеміці з ідеологіями існуючих 
режимів з позиції авторської концепції перебудови суспільства. Вона містить викриття 
тотальної ідеї (антиутопійна ознака роману) й деталі популяризації нової світоглядної 
системи акордизму, яка покликана повернути людство до природи, узгодити колектив-
ні та індивідуальні інстинкти, позбавити світ ворожнечі й панування (утопічні жанро-
ві риси). За рахунок обрамлення й вибору оповідача з майбутнього (носія „історичної 
пам’яті”) письменник представляє ідею акордизму як прогностично нову модель світу, 
тим самим через оповідача він утілює ідею віри в краще майбутнє. 

У „Вічному імперативі” персонажі є носіями певних ідей і стоять на протилежних по-
зиціях: професор філософії, акордист Даніель Брен, художник-індивідуаліст Моріс Брен, 
прихильник фашизму, за колективізм – Поль Брен. Через ідеологічні диспути персонажів 
твору, експресивно-символічні образи іванища, івана автор пропонує гіпотезу про витоки 
невлаштованості соціальної дійсності, які пов’язує з неправильним харчуванням; викриває 
захисників ідеї „дискордистького” світу комунізм-фашизм-капіталізму та релігію, їхню неу-
згодженість у різних сферах життєдіяльності, що зумовило перетворення колективу на „жор-
стокого бога-ідола”, який вимагає страшних жертв від індивіда. Роздумуючи над проблемами 
соціальної дійсності, озброєння, насилля і панування, соціальної нерівності, В. Винниченко 
у центр роману ставить не нову для нього проблему стосунків у системі „колектив-індивід”. 
Так у п’єсі „Великий молох” автор розгортає дискусію в колі революціонерів-соціалістів. Так 
звані „представники колективності” − Катря й абстракт − відстоюють позицію підкорення 
людини вимогам загалу, служіння колективності – молоху, „прекрасному, великому богу” [2: 
71]. Зінько прагне діяти лише в гармонії волі, розуму й серця, а не з примусу обов’язку. Він 
відкидає ідею масовізму [2: 14]. Водночас автор проводить думку, що лише той колектив буде 
досконалим, який складатиметься із самобутніх „великих я”. 

У романі „Вічний імператив” до розв’язання цієї проблеми письменник підходить з 
позицій акордизму, індивідуалізму, колективізму, які апробує за рахунок моральних ви-
пробувань, ризикованих ситуацій. Митець доводить, як важко втілювати теорію в життя, 
як трьом носіям соціальної ідеї (Даніелю, Морісу, Полю Бренам) не вдається бути від-
даними їм до кінця. Проте через саможертовну діяльність Даніеля Брена, самогубство 
короля Франсуа та вчинок Моріса письменник стверджує ідею гармонії інтересів колек-
тиву й індивіду, бо це, на його переконання, віковічний закон природи.
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Розуміння історії людства втілюється через міфологічні образи. Художній світ різко поді-
лений на дві частини: добро / зло; космос, порядок / хаос, пустота, анархія. Опозиція космос 
/ хаос визначає біполярність художнього світу твору: все, що було до геологічної катастрофи, 
– це первозданний, сакральний світ, золотий вік історії людства. А геологічна катастрофа 
зруйнувала порядок, внесла хаос, який не завершився і досі. Неприйняття світу таким, як 
він є, неприйняття начал моральної світобудови ідентифікується у літературній традиції з 
однією з ранніх форм критики релігійних уявлень – богоборством. Такими бачаться герої-
богоборці творів Дж. Мільтона „Загублений рай”, Дж. Байрона „Каїн”, У. Годвіна „Манде-
віль”. У В. Винниченка не приймають установленого світового розподілу, борються з ним і 
одночасно заперечують його брати Брени – Даніель, Моріс, Поль, які шукають рівноваги для 
себе і для оточуючого світу. У митця ідеальний світ, космос – це засоби утвердження ідей 
гармонії людини й природи, ідеального колективу, інтереси якого узгоджуються з індивіду-
альними; принципів харчування сировиною, розбудови „ліги щастя на землі”. Ідея „вічного 
імперативу” постає авторським міфом про „узгодженість всесвіту”.

До розкодування філософського закону художнього світу письменника ведуть два 
місткі концепти: „колектив” (вічний імператив) / „іванище”. Автор критикує молох, іва-
нище, як явище, що виникло внаслідок соціального прожектерства – реформування „бу-
дучих людей”, про що він пророче застерігав у „Великому молоху”. Іванище – це збір 
масових індивідів, людей-маси, індивідів з масовою свідомістю, яких витворили сучасні 
диктатури (комунізм, фашизм) як об’єкт маніпулювання; це і негативне ставлення до су-
часного колективу, який поглинає особистість, робить її безвольним автоматом; це влада 
певних елементів, які підпорядковують своїм особистим інтересам інших. „Колектив” 
же має формуватися з особистостей, а не з безособової маси. В. Винниченко наголошує, 
що людина, самостійно осмисливши себе і своє оточення, самостверджується, лише 
узгоджуючи свої потреби з інтересами колективу. 

За особливостями освоєння життєвого матеріалу та композиції „Вічний імператив” 
− це роман з напруженим конфліктом, одвертим зіткненням позицій персонажів. Цен-
тральною в романі є проблема взаємодії в системі стосунків „Я/Ми”. Поряд з нею ав-
тор порушує проблеми нівеляції особистості, самопожертви в ім’я колективу, гармонії 
в стосунках між колективом та індивідом. Через образи персонажів та ситуації автор 
наближує реалізацію гармонійного поєднання колективного з індивідуальним началом. 
Відтак жанр роману „Вічний імператив” можна визначити як ідеологічний зі значними 
ознаками роману-диспуту. 
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нравСтвЕнно-ФиЛоСоФСКаЯ ПроБЛЕматиКа романа
андрЕ Жида «иммораЛиСт»

У статті аналізується моральна та філософська проблематика роману Андре Жіда 
«Іммораліст». Проводиться думка про негативні наслідки, які виникають при відхо-
дженні людини від традиційних моральних цінностей. 

Ключові слова: імморалізм, мораль, сповідь, особистість, свобода.
В статье анализируется морально-философская проблематика романа Адре Жида 

«Имморалист». Предлагается мысль о негативных последствиях, которые возникают, 
когда человек отходит от традиционных моральных ценностей.

Ключевые слова: имморализм, мораль, исповедь, личность, свобода.
The article deals with the problem of morality on the base of A. Gide’s novel «Immoralist». It is 

stated the negative consequences that appear then person go from the traditional moral values. 
Key words: immoralism, morality, confession, personality, liberty.

Целью данной статьи является анализ нравственно-философской проблематики 
одного из самых известных произведений Андре Жида – романа «Имморалист» (1902). 

Система философских раздумий нашла отражение в сложном художественном языке 
А. Жида. В данной статье акцентируется внимание на нравственно-философских про-
блемах, реализованных в сложном жанрово-стилевом языке, в сложной системе кон-
фликтов, изначально неоднозначных.

По своему содержанию «Имморалист» – философско-психологический роман, 
включающий три основных пласта: фабульный, символический, философский. В фа-
бульном плане выражена действительная жизнь, связанная с реальными трудностями. 
Символика пронизывает все изображенное в романе. Философский пласт формируется 
на основе размышлений, рефлексий главного героя, стремящегося понять смысл того, 
что произошло.

© Коваль Н.Б., 2010
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Фабула романа, на первый взгляд, предельно проста: молодой человек Мишель от-
правляется со своей молодой женой Марселиной в свадебное путешествие в Африку, где 
тяжело заболевает, но благодаря заботам своей жены выздоравливает, однако Марселина, 
заразившись от него, гибнет. Основные этапы развития, сложный процесс формирования 
характера, путь индивидуальной судьбы представлены как пример не частного случая, а 
общего. На это указывает сам автор в предисловии к роману: «драма, которая описывается 
в этой книге, несмотря на то, что она разыгрывается в душе моего героя, достаточно широ-
ко представлена, чтобы не оставаться замкнутой в единичной истории Мишеля» [1: 227]. 

А. Жид использует форму романа-исповеди, обладающей потенциально романтиче-
ской семантикой («Рене» Ф. Шатобриана, «Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» 
А. Мюссе). Жанр исповеди, имеющий христианские истоки, преобразованный романти-
ками, приобретает новое звучание в романе и включает в себя другую смысловую направ-
ленность. «Душевный опыт проходит градацию – от полного вытеснения к осознанию «в 
глубине души», далее – к тайным признаниям в дневниках, в исповедях; наконец, к явно-
му обнаружению вовне» [2: 21]. С одной стороны, исповедь Мишеля — это возвращение 
к христианской традиции: главным в произведении оказывается исповедь собственной 
жизни. Но видны и существенные отличия: христианин, исповедуясь, собеседует с Бо-
гом, Бог необходим как обоснование веры. Андре Жид, вырабатывая собственный взгляд 
на христианское учение, подвергает сомнению истинность христианской морали. 

Исповедь главного героя имеет вид стройной, симметрично организованной картины. 
Первая часть посвящена описанию факторов и предпосылок возникновения трагической 
развязки. Введение кратких биографически значимых событий для главного героя (детство, 
родители, учеба, женитьба), дает возможность воспроизвести жизнь Мишеля «до» болез-
ни и «после». В этом кратком изложении фигурирует религиозное воспитание, связанное 
с образом матери «Я еще не подозревал, насколько овладевает нами эта детская мораль и 
какие борозды она оставляет в душе» [1: 231]; интеллектуальное «отец стал заниматься 
мною, заботиться обо мне и вложил всю свою страсть в мое образование. Я уже хорошо 
знал греческий язык и латынь; с ним я научился древнееврейскому, санскриту, персидско-
му и арабскому языкам»; отношение к материальным ценностям «мой отец и я довольство-
вались очень простой жизнью; мы оба так мало тратили, что я достиг двадцати пяти лет, не 
зная, что мы богаты» [1: 232]. Краткий экскурс в прошлое Мишеля помогает проследить 
как психологические, так и социальные предпосылки возникновения «интеллектуальной 
болезни» главного героя. Высокий интеллектуальный уровень Мишеля характеризует его 
успешная защита роботы «Опыт о фригийских культах», которая способствовала тому, что 
«самые ученые профессора обращались со мной (Мишелем), как с коллегой» [1: 232]. 

Символический пласт реализуется на христианских мифологемах (дорога, болезнь, 
дом, здоровье). Путешествие как один из основных конструирующих элементов романа, 
является не только отправным пунктом пути испытаний главного героя, но ярким сим-
волически окрашенным образом. Поездка в Африку, в страну где цивилизация еще не 
оставила своего отпечатка, оборачивается трагическими последствиями как для Мише-
ля, так и для Марселины. По дороге в Бискру Мишель подвергается первым приступам 
болезни, позднее, как выявится, это симптомы туберкулеза. Реальная болезнь, туберку-
лез, которая служит одновременно и действительным атрибутом начала века (широко 
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распространенным в это время), и мощным символом. Вводя героя в экстремальную си-
туацию (на грани жизни и смерти), автор исследует естественные инстинкты. Мишель, 
охваченный борьбой за выживание, лишается привычных жизненных критериев и тра-
диционных ценностей. Основной целью становиться – выжить любой ценой. Толчком 
к этому стремлению к жизни становится кровь арабского мальчика, который порезал 
палец: «Я (Мишель) вздрогнул от ужаса, он засмеялся, показал блестящий порез и стал 
забавляться, глядя, как течет кровь. (…). Ах, как он был здоров! Вот во что я влюбился: в 
его здоровье. Здоровье его маленького тела было прекрасно» [1: 239]. Собственная кровь 
Мишеля вызывает у него страх перед смертью: «Это была гадкая, почти черная кровь, 
что-то скользкое, отвратительное... Я вспомнил о сверкающей, прекрасной крови Бахи-
ра...» [1: 240]. Эта вытекающая из героя «дурная кровь» – залог его будущего перерож-
дения, становления «нового» существа («nouvel être»). Не случайно кровь традиционно 
рассматривается как «ритуальный символ жизненной силы», содержащий в себе «дух 
личности» [3: 173]. 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, приток более щедрой и горячей крови …» [1: 254]. 

Первая часть романа заканчивается для героя полным разрывом с его прошлым. «Луч-
шие человеческие творения неизбежно дышат скорбью. Чем был бы рассказ о счастье? 
Лишь то, что подготовляет его, потом то, что его разрушает, подлежит рассказу. И теперь я 
(Мишель) рассказал вам все, что его подготовило» [1: 263]. Для Мишеля начинается пора 
новой «здоровой» жизни, о которой говорится во второй части романа. Вторая часть посвя-
щена интимным переживаниям героя, его перевоплощению в «новое существо» («nouvel 
être»). Рассматривая историю Мишеля, не богатой событиями, А. Жид в точности вос-
станавливает атмосферу, в которой жил его герой, круг его запросов, характерные черты 
внутреннего облика, быта. Увлечение Мишелем стародавней этикой готов после выздоров-
ления несет корневую основу проявления имморализма. Готские племена рассматривались 
гуманистами как носители варварского начала, «повинные в разрушении античной циви-
лизации». Особенно Мишеля интересовал юный король готов Аталарих: «Я представлял 
себе пятнадцатилетнего мальчика, глухо подстрекаемого готами на возмущение против 
матери его Амаласунты; представлял, как он брыкается против своего латинского воспи-
тания, сбрасывает культуру, как жеребец сбрасывает стесняющую его сбрую, предпочитая 
обществу слишком мудрого и старого Кассиодора грубых готов; как он в обществе жестких 
своих сверстников-любимцев вкушает несколько лет бурной, страстной и разнузданной 
жизни, чтоб окончательно испорченным и погрязшим в разврате умереть в восемнадцать 
лет» [1: с. 262]. В обычаях готов, во время, описанное Прокопием Кесарийским, «имело 
место разложение традиционного нравственного уклада этой этнической группы». Из этих 
истоков рождается новая мировоззренческая концепция Мишеля, лишенная моральной 
зависимости, и общественных условностей. В нем пробуждается новое мироощущение, 
наполненное новым философским содержанием. 

Ницшеанские идеи вводятся с помощью персонажа Меналка, который становится 
своеобразным учителем Мишеля. Если Меналк – теоретик, то Мишель становится прак-
тиком. Каждая встреча с Меналком несет в себе символический характер, становящийся 
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впоследствии роковым для семьи Мишеля. После первой встречи с Меналком Мишель 
узнает о заболевании Марселины, после возвращения со второй встречи Марселина те-
ряет ребенка, после третьей беседы Марселина погибает. Беседы с Меналком становятся 
предвестниками последующих трагедий. 

Мишель испытывает мучительное раздвоение между натурой, толчками крови, — и 
убеждениями. Свобода морали от обязательств обрекает на рабскую преданность идее, 
рождённой человеческим умом. Мишель представлен А. Жидом в начале формирования 
его личного сознания и самосознания, что подтверждается самим повествованием, вы-
держанном в форме исповеди: «То, что пугает меня (Мишеля), признаюсь вам, это то, что 
я еще очень молод. Мне иногда кажется, что моя настоящая жизнь еще не начиналась» 
[1: с. 319]. Это свидетельствует о выходе Мишеля из сферы тотальности к ситуации мыс-
ли, выбора и поступка. Этот выход соотнесен с возникновением индивидуального вос-
приятия нравственных категорий как несоотносимых с реальностью. 

Третья часть, в которой описывается смертельная болезнь Марселины, завершает 
формирование Мишеля, подводит итог его перевоплощения; оно истощает его физиче-
ски, привносит разочарование и неверие, доводит до стремления вырваться из охватив-
шей его пустоты и одиночества.

Исходный для развития коллизии романа мотив преображения Мишеля в «новое су-
щество» реализован по «инициационной схеме». Уход и возвращение, символическая 
смерть и возрождение в новом качестве, а также другие символы инициации обнару-
живаются в романе. Мишель выделяется из общества актом воскрешения, он тот, «кого 
коснулось крыло смерти». Так называемый «пограничный период» инициации связан с 
дорогой в иной мир. [4: 58]. Согласно ритуалу обращения, Мишель проходит инициацию 
водой «На четвертый день я (Мишель) подошел, заранее решившись, к воде, еще более 
прозрачной, чем обычно, и без долгого раздумья сразу окунулся в нее» [1: 257] Инициа-
ция состоялась: Мишель, по его собственному признанию «находил себя если еще не 
сильным, то на пути к силе, гармоничным, чувственным, почти прекрасным» [1: 257]. 
Согласно смыслу обряда инициации, герой вступает в родовое объединение в качестве 
мужчины. И тогда вся его предшествующая жизнь есть пора своеобразного детства, за-
тянувшийся инфантилизм. Но с другой стороны, акт становления, самоосознания себя 
как «Я», без которого путь героя был бы невозможен, делает инициацию внутренне про-
тиворечивой, поскольку обряд посвящения призван подчинить обращенного общим (а 
не индивидуальным, личностным) интересам и функциям. Инициация, с одной стороны, 
обращает Мишеля в «язычника». С другой стороны, сам факт, что Мишель завершает 
ритуал инициации погружением в воду, свидетельствует о том, что мотив инициации 
как обряда «языческого», коррелирует в романе с христианскими темами. Совершенный 
героем ритуал инициации получает смысл, обратный ожидаемому. Новое мировоззрение 
Мишеля, вытесняющего моральные принципы, оказывается неустойчивым и зыбким. 
Разрушительность варварства, ложь и обман в равной степени делают невозможным 
индивидуальность, личность. Инициированный Мишель не случайно в конце своей ис-
поведи задается вопросом, оказавшимся неразрешимым: «Я освободился, это возможно; 
но что из того? Я страдаю от этой свободы, не имеющей применения» [1: 319]. Главный 
герой в момент формирования самосознания воплощает собою «раздвоенность между 
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двумя тотальностями: первобытной стихийностью и бездушной, безликой упорядочен-
ностью современной морали». 

Своеобразным лейтмотивом во всех романах Андре Жида проходят слова главного 
героя Мишеля, обращенные к своим друзьям: «Уметь освободиться, это – ничто, трудно 
уметь быть свободным» [1: 230]. Как внутренний мир героя движется к экзистенциально-
му состоянию, так пространство окружающего его мира сводится к «углу», где происходит 
встреча героя с одиночеством. Мишель, отдавшись природным инстинктам, начинает чув-
ствовать исчерпанность данного образа жизни. Ощущение неустойчивости собственной 
философии жизни определяет судьбу Мишеля, ставшего уязвимым и слабым. 

В «Имморалисте» А. Жид отходит от признания эффективности ницшеанской тео-
рии, ищет дополнительный знаковый материал для создания собственного мифа о при-
роде жизни и человека.
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У літературі та мистецтві Англії кінця XVIІІ століття міцніє установка на «сенсуа-
лізацію» художнього образу (характерна паралель літературі – живопис У. Хогарта, Т. 
Гейнсборо, Дж. Рейнольдса). Але це пробуджує і заглиблення в сферу емоційного, не-
розривно пов’язаного з чуттєвим (sensor). Разом з тим, в Англії, яка раніше за інші єв-
ропейські країни пережила жахи революції та релігійної конфронтації, просвітницька 
віра в розум поєднувалася з усталеною глибокою релігійністю та інтересом до «життя 
душі». При цьому прямолінійні кабінетні викладки філософів-просвітителів, ідеалізація 
«природної людини» не витримали перевірки і в широкому контексті зіткнення зі світом 
реальних «дітей природи», який в той час почали широко колонізувати європейці. «На-
тура» виявилася нескінченно складнішою, ніж запропоновані моделі. Проте при цьому 
питання про концепцію людської натури у провідних письменників епохи, зокрема, фун-
даторів нової передромантичної течії сентименталізму, вже сьогодні трохи призабутих, 
як, наприклад, Ґолдсміт, залишається недостатньо вивченим.

Справа в тому, що англійське літературознавство не приділяє особливої уваги сенти-
менталізму як такому, а при висвітленні постатей на кшталт Ґолдсміта зосереджується 
виключно на компаративістичних або стилістичних моментах (письменник «продовжує 
лінію Поупа»; трансформує «кельтські мотиви» тощо). Традиція радянського літерату-
рознавства, як не дивно, дещо більш ґрунтовна, але хибує вже на втрату предмета літе-
ратури: письменник-сентименталіст постає виключно носієм ідеології Просвітництва та 
виразником певних класових інтересів [3; 4; 5; 71]. Більш сучасні дослідники акцентують 
свою увагу в основному на драматургічній та поетичній спадщині письменника [1; 2] 
або, скажімо, на порівнянні пейзажів Ґолдсміта та інших сентименталістів [6].

Власне, недослідженою лишається така суттєва проблема, як концепція людської на-
тури у О. Ґолдсміта, яка, втім, невід’ємна від сприйняття письменником природи – як 
того конкретно-чуттєвого середовища, яке у сентименталістів почало відігравати роль 
морального корелята до помислів та вчинків «зіпсованої людини». При цьому сам ґол-
дсмітів погляд на «зіпсованість людини» вимагає серйозного уточнення: в ідеологізова-
ному радянському літературознавстві цей момент зводився до «критики суспільства» та 
соціального розшарування, ще й буцімто з суто «просвітницької» точки зору; принагідно 
дорікалося авторові, що, скажімо, його векфільдський священик «не кличе до боротьби» 
або що «у своєму звинуваченні навколишнього світу він недостатньо послідовний» [7: 
86]. Між тим, за Ґолдсмітом, сам священик, виходив з християнської теологічної кон-
цепції первородного гріха, споконвічної й неподоланої зіпсутості людини взагалі, а про-
світницький дискурс його думки вичерпується, по суті, прийняттям установки на земне 
буття людини як на щось гідне й прекрасне – за умови збереження основ християнської 
моралі. Соціальний критицизм тут не виходить за межі звичного біблійного заклику до 
пробудження совісті у тих, хто має владу й багатство. Але вкрай цікаво, що у союзниці 
собі Ґолдсміт бере, так би мовити, не Небо, а Землю: адже його вустами стверджується, 
що лише трудове життя на лоні природи гідне людини справді доброчесної, що не занад-
то гармонійно стикується з традиційним християнським спіритуалізмом. Тим цікавіше 
розглянути справжній погляд Ґолдсміта на людську природу. Ми зосередимося на най-
більш репрезентативному, а проте, з даної точки зору все ж таки маловивченому творі: 
Олівер Ґолдсміт найбільше відомий як автор «Векфільдського священика» (1766), пере-
кладеного всіма європейськими мовами.



321

Можна вважати усталеним поглядом, що Священик, ця чесна і культурна людина, 
що дбайливо обробляє свій клаптик землі й, попри знущання найближчого «земного во-
лодаря», сквайра, зберігає свою гідність  – рупор авторської ідеї. Так само не підлягає 
сумніву той факт, що автор поважав свій сан священика, який в його очах був, так би 
мовити, «фахівцем» з проблем духовного життя: відомий афоризм Ґолдсміта: подібно до 
того, як я отримую своє взуття від шевця, а своє плаття від кравця, я отримую свою 
релігію від священика. Утім ще не так давно Ґолдсміт прагнув стати цілителем не душі, а 
тіла.  1752 року  він слухав лекції на медичному факультеті Единбурзького університету, 
а з 1754 року продовжував студії у Лейдені. Врешті-решт 21 грудня  1758 року він про-
валився на іспиті на звання лікаря і не зміг, як сподівався, отримати місце лікаря. Цікаво, 
що паралельно він таки намагався проникнутися духом Століття Розуму: адже з лютого 
того само 1758 року Ґолдсміт працює над біографією Вольтера. Однак бере гору спадко-
вість (Ґолдсміт – син священика) і заглиблення до християнської ідеології (паралельно 
з біографією Вольтера письменник працював над перекладом з французької «Мемуарів 
протестанта»). Також було розпочато й літературну творчість, в якій від початку вима-
лювався ідеал начебто християнизований, а насправді надиханий почасти фольклорною 
традицією, а почасти руссоїзмом:

 Near yonder copse, where once the garden smiled,
 And still where many a garden flower grows wild;
 There, where a few torn shrubs the place disclose,
 The village preacher's modest mansion rose.
 A man he was to all the country dear,
 And passing rich with forty pounds a year;
 Remote from towns he ran his godly race,
 Nor e'er had changed, nor wish'd to change, his place:
 Unpractis'd he to fawn, or seek for power,
 By doctrines fashion'd to the varying hour;
 Far other aims his heart had learn'd to prize,
 More skill'd to raise the wretched than to rise2.

Однак саме завдяки введенню цього нового критерію цінності людини, а саме – 
близькості її до «землі», зображені одним з фундаторів сентименталізму позитивні пер-
сонажі набувають через це «припадання до землі» нової сили, мов міфологічний Антей. 
Людський характер і взаємовідносини людей представлені у Ґолдсміта складніше, діа-
лектичніше, ніж у його попередників. І це – свідома установка. «Векфільдський свяще-
ник» починається з декларації про задум характеру центрального героя, який одразу по-
стає репрезентативним:

“There are an hundred faults in this Thing, and an hundred things might be said to prove 
them beauties. But it is needless. A book may be amusing with numerous errors, or it may be 
very dull without a single absurdity. The hero of this piece unites in himself the three greatest 
characters upon earth; he is a priest, and husbandman, and the father of a family. He is drawn as 
ready to teach, and ready to obey, as simple in influence, and majestic in adversity. In this age 
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of opulence and refinement whom can such a character please? Such as are fond of high life, 
will turn with disdain from the simplicity of his country fire-side. Such as mistake ribaldry for 
humour, will find no wit in his harmless conversation; and such as have been taught to deride 
religion, will laugh at one whose chief stores of comfort are drawn from futurity”. [8: 3]3.

Герой письменника від самого початку, немов Адам у Едемі, отримує й розбудовує 
гармонійне й фактично позбавлене всякої гріховності існування у своїй садибі, що й 
справді є його фортецею: 

“I was ever of opinion, that the honest man who married and brought up a large family, 
did more service than he who continued single, and only talked of population. However, we 
loved each other tenderly, and our fondness increased as we grew old. There was in fact nothing 
that could make us angry with the world or each other. We had an elegant house, situated in a 
fine country, and a good neighbourhood. The year was spent in moral or rural amusements; in 
visiting our rich neighbours, and relieving such as were poor. We had no revolutions to fear, 
nor fatigues to undergo; all our adventures were by the fire-side, and all our migrations from 
the blue bed to the brown”. [8: 9 ] 4.

Розвиток характеру героя полягає не в ускладненні його психології, не в тому, що в цій 
його ідилії виявляються якісь внутрішні протиріччя, а в тому, що герой мусить вступати в бо-
ротьбу за оборону своєї ідилії з зовнішнім світом – з брутальним і свавільним поміщиком.

У цьому змаганні виявляється, що лихі люди таки не просто існують, а й мають неа-
бияку силу й владу у цьому світі. Та зброєю вікарія залишається лише повчальне слово:

“’My dear,’ cried I, willing to calm those passions that had been raised too high among us, 
‘we are not to be surprised that bad men want shame; they only blush at being detected in doing 
good, but glory in their vices.

‘Guilt and shame, says the allegory, were at first companions, and in the beginning of 
their journey inseparably kept together. But their union was soon found to be disagreeable 
and inconvenient to both; guilt gave shame frequent uneasiness, and shame often betrayed the 
secret conspiracies of guilt. After long disagreement, therefore, they at length consented to part 
for ever. Guild boldly walked forward alone, to overtake fate, that went before in the shape 
of an executioner: but shame being naturally timorous, returned back to keep company with 
virtue, which, in the beginning of their journey, they had left behind. Thus, my children, after 
men have travelled through a few stages in vice, shame forsakes them, and returns back to wait 
upon the few virtues they have still remaining”. [8: 68-69]5.

Ґолдсміт демонструє, так би мовити, різні психологічні «зрізи» людського суспіль-
ства: «патріархальній чистоті селянських нравів протистоїть зіпсованість міста та вели-
кого світу» [5: 31]. Водночас Б. Кузьмін вірно зазначає, що Ґолдсміт далекий від ідеа-
лізації родини Примрозів, які втілюють тут шляхетну та доброчесну патріархальність. 
Справа в тому, зазначає дослідник, що Ґолдсміта не можна назвати «чистим» сентимен-
талістом – окрім сентименталістських тенденцій, він наслідує й традиції гумористично-
го реалістичного роману першої половини XVIII ст., тому англійський письменник іноді 
«підсміюється» над патріархальною обмеженістю, показуючи членів родини священика 
як «простодушних диваків, навіть наділяючи кожного з них певними комічними рисами 
характеру [5:19,31]. 
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Навпаки, коли йдеться не про боротьбу зі Злом, а про апологію тези «my home is my 
castle», про втілення ідеалу «природного Едему», опис у Ґолдсміта стає конкретним і 
предметним, і характерно, що слово природа тут стає справжнім лейтмотивом: 

“The next morning I took my daughter behind me, and set out on my return home. As we 
travelled along, I strove, by every persuasion, to calm her sorrows and fears, and to arm her 
with resolution to bear the presence of her offended mother. I took every opportunity, from 
the prospect of a fine country, through which we passed, to observe how much kinder heaven 
was to us, than we to each other, and that the misfortunes of nature’s making were very few. 
I assured her, that she should never perceive any change in my affections, and that during my 
life, which yet might be long, she might depend upon a guardian and instructor.

I armed her against the censures of the world, shewed her that books were sweet 
unreproaching companions to the miserable, and that if they could not bring us to enjoy life, 
they would at least teach us to endure it”. [8: 111]6

Очевидно, що головним мірилом моральності тут виступає не «розумність» (розум 
годиться хіба тоді, коли слід так-сяк засудити й умовно подолати Зло), а вміння прислу-
хатися до голосу свого доброго серця.

Водночас ідеалізація життя нерукотворної природи, запозичена від просвітників, є 
дещо штучним «випрямленням» проблеми: адже хижацтво, несправедливість і трагедій-
ність екзистенції закорінені якраз у сфері «природного», тут наявне протиріччя з теологіч-
ною концепцією християнства. З певної точки зору, Ґолдсміт поступається християнським 
поглядом на догоду духу «віку цього», надаючи перевагу вже не теологічній догмі, побудо-
ваній на ratio, яка була підґрунтям усієї середньовічної філософії, а емоціям, руху почуттів. 
Виходячи з уявлення про «природну доброту» людини, письменник стоїть на межі запере-
чення сформульованого ще Августином догмату про первородний гріх, який зіпсував усіх 
нащадків Адама; єдиним – і то слабким – опорним моментом тут може виступати думка 
раннього християнського апологета (і єретика) Тертулліана «Людська душа – християнка», 
але й тут йшлося про «задум Божий», про людину до гріхопадіння. 

Отож, секуляризація достатньою мірою захопила, як бачимо, навіть англіканське свя-
щенство і впевнено поклала свій відбиток на творчість Ґолдсміта, що, втім, має стати 
далі окремим об’єктом уваги.

ПримітКи

1 При порівнянні текстів дослідження Б. А. Кузьміна та посібника З. І. Плавскіна, А. В. Белобра-Б. А. Кузьміна та посібника З. І. Плавскіна, А. В. Белобра-
това та Є. М. Апенко кидається в очі дзеркальність поданого матеріалу, хоча без уважної експертизи 
важко визначити, в чому тут справа.

2 Коло того гаю, де сад колись всміхнувся,
Де квіти садові вже дикими ростуть;
Де щільний чагарник розчищений був,
Маєток скромний виріс там сільського проповідника.
Він був взірцем для всіх селян,
Достатком був він 40 фунтів в рік; 
Вдалечині від міста по божому закону жив,
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Не мав бажань змінити він себе і світ:
Не прагнув влади він, підлесником не був,
Не зрадив він своєї віри дотепер;
Добро для інших його серце проливало,
Надією, опорою нещасним був скоріше, ніж дбав про себе він.

3 «Усе життя я дотримувався тієї думки, що чесна людина, що вступила у шлюб і виховала чис-
ленне сімейство, приносить в тисячу разів більше користі, ніж та, яка, побажавши залишитися нео-
друженою, тільки й знає, що базікати про благо людства. Як би там не було, ми ніжно любили один 
одного, і почуття наше міцніло в міру того, як самі ми старіли. Словом, ми не мали причин нарікати 
ні на долю, ні один на одного. Жили ми в прекрасному будинку, посеред мальовничої природи, і сус-
пільство, що оточувало нас, було найприємніше. Ми гуляли по околицях або знаходили собі заняття 
вдома, відвідували багатих сусідів, допомагали бідним; ні про які зміни не думали, тяжких турбот 
не відали, і всі наші пригоди відбувалися біля каміна, а подорожі обмежувалися переселенням з 
літніх спалень в зимові, і з зимових – в літні».

5“ – Дорога моя, – сказав я, відчуваючи необхідність заспокоїти занадто вже бурхливе обурення 
моїх рідних, – ніколи не треба дивуватися тому, що у лихих людей немає сорому; вони червоніють 
лише в тих випадках, коли викривають їхні добрі справи, пороками ж своїми вони пишаються.

 Гріх і Сором (так каже алегорія) колись були друзями і на початку їхнього мандрування йшли 
пліч-о-пліч. Невдовзі, однак, союз цей здався незручним обом: Гріх частенько завдавав незручностей 
Сорому, а Сором раз за разом видавав таємні замисли Гріха. Вони постійно сперечалися між собою 
і нарешті вирішили розійтися назавжди. Гріх сміливо продовжував шлях, намагаючись перегнати 
Долю, яка крокувала попереду в образі ката; Сором, будучи по натурі своїй боязким, поплівся 
назад до Доброчесності, яку вони з самого початку свого мандрування залишили одну. Ось так, 
діти мої, лише людина стане на шлях порока, як Сором залишає її і поспішає назад – охороняти 
небагаточисленні чесноти, які ще залишилися”. 

6 «Вранці я сів на коня і, посадивши дочку позаду себе, відправився з нею додому. В дорозі я 
намагався розігнати її печаль і страхи і допомогти їй зібратися з силами для майбутньої зустрічі з 
ображеною матір'ю. У чудовій картині, що являла нам навколишня природа, черпав я докази того, 
наскільки небо добріше до нас, ніж ми буваємо по відношенню один до одного. І звернув її увагу 
на те, що нещастя, які виникають з вини природних стихій, вельми нечисленні. Я запевняв її, що 
ніколи не вловить вона в моїй любові до неї ні найменшої зміни і що доки я живий – а вмирати я 
ще не збирався, – вона у моїй особі завжди знайде друга і наставника. Я попередив її про можливе 
гоніння, якого вона зазнає з боку суспільства, і тут же нагадав, що книга – найкращий друг зраненої 
душі, друг, від якого ніколи не почуєш докору і який, якщо і не в змозі зробити наше життя більш 
радісним, то, принаймні, допомагає зносити його тяготи».
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наративні КонСтруКЦіЇ нЕорЕаЛіСтичниХ оПовіданЬ
в.ПідмогиЛЬного та і.Буніна

Темою статті виступає компаративне дослідження художньої своєрідності 
В.Підмогильного та І.Буніна. До аналізу творчості письменників залучено літературоз-
навчий матеріал. За основу дослідження наратологічної конструкції обрано оповідання 
«Син» В.Підмогильного та «Сын» І.Буніна. 

Ключові слова: неореалізм, традиції реалізма, наратологічна конструкція, дієгезис, 
рецепція. 

Статья посвящена компаративному исследованию художественного своеобразия 
В.Пидмогыльного и И.Бунина. Для анализа творчества писателей использован литера-
туроведческий материал. Основу исследования проблемы нарратологической конструк-
ции составляет материал рассказов «Син» В.Пидмогыльного и «Сын» И.Бунина. 

Ключевые слова: неореализм, традиции реализма, нарратологическая конструкция, 
диегезис, рецепция. 

The article is devoted to the comparative study of the artistic identity of 
V. Pidmogyl′ny and I. Bunin. The study of the problem of narratologiс structures is based 

on stories “Son” by I. Bunin and “Son”by V. Pidmogyl′y. 
Keywords: neorealism, tradition of realism, narratologiс structure, rеception.

В.Підмогильний та І.Бунін до літератури увійшли як представники різних традицій, 
які для одного стали джерелом чудового світу майстрів українського слова В.Стефаника, 
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М.Коцюбинського, В.Винниченка, для другого світом літературних знань і поглядів 
Л.Толстого, І.Тургенєва, А.Чехова. Однак їхній світ впливів та зацікавлень не обмежуєть-
ся тільки рідною літературою. У творчості В.Підмогильного передусім помічені впливи 
французьких авторів (Франса, Бальзака, Мопассана), яких він перекладав українською 
мовою. Окрім перекладів французьких поетів І.Буніна відомі переклади армянської, єв-
рейської поезії, українські вірші Т.Шевченка.

На долю обох митців випало жити у суперечливий час, який формував їхні знання про 
світ. Уяви про час та ґрунтовні літературні знання стали основою відбиття в літературних 
творах власної філософії життя та психології людини. Прагнення розібратися у непросто-
му житті людини стає основним підґрунтям наративних конструкцій оповідань, помічених 
неореалістичним типом творчості українського та російського письменників. Проте інди-
відуальні стилі авторів різні. Припускаємо, що однією з причин цієї різності є соціально-
територіальне та ментальне самовираження, адже саме в ньому закладено специфічний ін-
струментарій духовної комунікації В.Підмогильного та І.Буніна. Доказовим аспектом цих 
міркувань є сама творчість письменників. Тематичні основи їхніх творів становлять доволі 
різні грані суспільної проблематики, позначеної на житті людини. Втім існують певні тема-
тичні сходження у творах з питань життєвих ситуацій, чуттєвих переживань. 

Слід зазначити, що обидва автори відповідно до свого наративного матеріалу нама-
гались створити свою авторську оповідь, відбитком якої стає поєднання реалістичного 
стилю із модерністським інструментарієм наративу. Насамперед це стосується досить 
відвертих сцен людського біологічного та фізіологічного життя. Літературознавча кри-
тика тривалий час відводила свій погляд від сцен інтимних та сором’язливих. Думаємо, 
що така коректність зберігалася за часів реалістичної літератури ХІХ століття та подаль-
шого ідеологічно-виховного прямування у ХХ столітті. Сенс замовчування про «таке 
та інше» у відомих письменників зрозумілий. У російських письменників ХІХ століття 
це помічено актом відчуття провини перед власним селянством. Адже талант, здібності 
та краса не залежать від соціального походження людини. Про це було відомо з історії 
Петровської епохи, катеринінських часів, історії життя М. Ломоносова. Доля російського 
селянства турбувала представників культурної еліти та письменників. Ця тематика зна-
йшла відбиток у творах та епістолярній спадщині митців. Навіть власні історії із життя 
Л.Толстого, І.Тургенєва, які мали позашлюбних дітей від кріпосних жінок, також скла-
дають низку суспільних проблем. Але культура письменства вимагала моральності та 
моралістичної творчості, яка стримувалась зокрема християнською релігією та церквою. 
Мотив християнської моральності належить також українській літературі ХІХ століття. 
Відомо, що у ХХ столітті з руйнацією церкви та знищенням релігії деякий час у суспіль-
ствах (як українському, так і російському) тривав духовний анархізм та тілесний вседоз-
віл. Заборона цього стала актом ідеологічної настанови збереження суспільства. Тому 
делікатні сцени та твори були поза межею уваги літературної критики. Хоча це зовсім не 
означало, що літературознавці делікатною тематикою не цікавились з професійної точки 
зору та з людської допитливості. У вузівські програми відверті тексти вітчизняної літе-
ратури не потрапляли. Але «зелене світло» було для перекладів з античної грецької та 
римської літератури (зокрема Анакреонта, Сапфо, Алкея, Овідія), з літератури французь-
кого Відродження (згадати хоча б історію про горобця з твору Ф.Рабле «Гаргантюа та 
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Пантагрюель»). Відомо, що ці переклади досить стримані у передачі наративного змісту 
оповіді та щодо смислової передачі тонкощів інтимного життя людини за часів далекого 
минулого. 

В українському літературознавстві чи не першою у відкритті завіси делікатних тем 
особистого життя та висвітлення цих тем у власних творах стала дослідниця С.Павличко. 
Хоча суспільство ще не зовсім було готове до такої відвертості, тому і досі про дослідни-
цю сексуальних стосунків відомих письменників існують протилежні думки: позитивні у 
літературознавців рідної для неї Києво-Могилянської академії та здебільшого негативні 
у представників харківської школи вчених. Ми ж вбачаємо у дослідженнях С.Павличко 
певний рух до розуміння наративного комплексу можливостей слова, думок та знань у 
розповідних конструкціях творів.

Наратологія, як і всі її наукововизначені похідні, є порівняно новою гілкою україноз-
навчих досліджень. Американська історія її започаткування дає можливість для різно-
манітних галузевих проекцій, зокрема літературознавчих. Основу цих проекцій складає 
органічний взаємозв’язок людини з її почуттями, характером, знаннями, потребами із 
соціально визначеним рухом суспільства. Інакше кажучи, герой твору не є просто літера-
турним персонажем, а людиною, яка має свій вік, стать, походження, соціальний стан; та 
це людина, яка є представником окремого часопросторового відрізку, позначеного тра-
диціями попереднього часосвітового періоду та рецепціями з іншим часопросторовим 
рухом. Загалом наративний погляд відмовляється від догматизму у питанні щодо ви-
вчення людини та її світу, а також постаті наратора та його звернень до нарататора. Тому 
філософічності набуває теорія відносності, колись відкрита А.Ейнштейном у наукових 
розробках з фізики, а вже на сучасному етапі його теорія продуктивно діє у різних сфе-
рах теоретичних міркувань та життєвих спостережень. 

Вважаємо, що літературознавчі роздуми С.Павличко – ґрунтовні дослідження у сфері 
наративу. Цікавість вченої до американської літератури позначена циклом робіт, у яких пер-
шочергову увагу С.Павличко відводила філософії свободи американського літературного 
слова. Про це наголошував Д.Наливайко у передмові до досліджень та критичних статей з 
зарубіжної літератури: «…однією з визначальних рис Соломії Павличко як ученого- літера-
турознавця є тяжіння до пограниччя літератури з філософією, а точніше до тих її явищ, що 
характеризуються переважним інтересом до проблем буття, його осмислення і переживання. 
Це тяжіння досить виразно виявилось вже в першій її праці про трансценденталізм Емерсона 
і його традицію в американській філософській поезії» [1:9]. Зауважимо, що до якого б кон-
тексту не зверталась С.Павличко: літературознавства, філософії, естетики, мистецтвознав-
ства, культурології чи психології, вона завжди намагалась поглянути на той чи інший процес 
розвитку крізь компаративну паралель власних інтерпретаційних стратегій. Так, проблеми 
європеїзма і антиєвропеїзма, інтелектуальності, екзистенційності, ірраціоналізму та сексу-
альності у житті та творчості В.Підмогильного вона співвіднесла із життям та творчістю 
В.Петрова. Щоправда, російські автори дослідницею не були схвально оцінені. І.Бунін, на-
приклад, згадується у компаративній моделі Коцюбинський – Горький на Капрі, у контексті 
про черевоугодництво: «Багатство і відкритість…, уславлені гості, серед яких Шаляпін і Бу-
нін, розкоші столу, обіди, які не раз тягнуться за північ, нескінченні дебати про літературу…, 
все це потрясало уяву Коцюбинського, хоч він і сам далеко не аскет» [1: 518-519] . 
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Серед досить дискусійних питань та проблем творчості В.Підмогильного С Пав-
личко відзначила одну з найсуттєвіших, яка позначена і у творчості І.Буніна. Це те, що 
В.Підмогильний (зазначимо, що і І.Бунін також) не відгукувався на «соціальне замовчу-
вання» часу, а навпаки ховався від нього, «наче не помічаючи диктату ідеології, свавілля 
цензури, переслідування колег» [1:223]. Щоправда, так боляче, як у В.Підмогильного, це 
не трапилось у житті емігранта І.Буніна, хоча російський письменник також не уникнув 
розчарувань часу та зневіри у майбутнє. Літературознавець В.Мінков вважав, що в осно-
ві перегляду традиційних уявлень про літературу, її завдань та засоби «у Бунина были 
человеческие мотивы – разочарование в гуманистических ценностях под влиянием войн 
и революций ХХ века» [2:171]. 

Згадуючи про апокаліптичні часи загибелі культури і моралі, які трапились за життя 
В.Підмогильного, дослідниця С.Павличко вважала, що український письменник це збаг-
нув, тому його твори «глибоко песимістичні»: «Вони позначені розчарованістю життям, 
зневірою в ідеалах розуму, на яких нібито побудоване сучасне життя, зневірою в людині» 
[1:223]. Тому дослідниця висунула своєрідну думку щодо наратологічних конструкцій у 
творах письменника, маючи на увазі особливе шифрування текстів та прикриття маскою 
автора. Такий погляд дає підстави для фокалізації літературознавчих поглядів з позиції 
наратологічних досліджень, яке у С.Павличко має вигляд ступеневого акту аналізу: маска 
автора, шифрування тексту, код, ключ. Свої міркування з цього приводу вчена висловила 
так: «Філософування такого роду і є тим кодом, ключем до страхіть сьогоднішнього дня 
письменника, про який він не може сказати відверто… Він ніби прагне писати по люди-
ну, яка б «виступала вся, без купюр і ретушування», але саме людини бракує в його опо-
віданнях, невідвертих і штучних, як його життя, як життя взагалі» [1:223]. Такі висновки 
вимагають серйозних міркувань і думок, а тому з дослідницею можна сперечатись. Чому 
С.Павличко вважала, що оповідання В.Підмогильного невідверті і штучні? Звісно, що 
у загальнофілософському сенсі таку характеристику можна застосувати до будь-якого 
літературного твору. Адже в його основі вигадка життя, інтерпретація фантазій через 
відбиток власних художніх здібностей та особистого таланту. 

Наприклад, І.Бунін згадував історію створення оповідання «Легкое дыхание», основу 
праці над яким становлять три фактори художнього створення: вигадка, досвід та творче 
натхнення. Він писав: «… «Русское слово» Сытина просило дать что-нибудь для пас-
хального номера. Как было не дать? … Но что делать? Что выдумать? И вот вдруг вспо-
мнилось…, стал выдумывать рассказ с той восхитительной быстротой, которая бывала в 
некоторые счастливейшие минуты моего писательства» [3:669]. Про художність вигадки 
автор згадував у власних щоденниках, коли вийшов друком його твір «Натали»: «…никто 
не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдумано, как и во всех почти моих рас-
сказах, и прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь – как все это выдумалось…. 
И кажется, что уж больше не смогу так выдумать и писать» [4:520]. 

В.Підмогильний у своїх оповіданнях не створює фантастичний світ ілюзій, його ці-
кавить реальне життя, конкретні ситуації, змістовний пласт яких вибудовується авто-
ром через духовний світ, уяви та всім відомі метафізичні поняття добро-зло, кохання-
ненависть, миттєве-вічне, життя-смерть. У його творах світ постає у реальній площині 
подій, які випали на долю письменника. Калейдоскоп різноманітних настроїв, рефлексій, 
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миттєвостей автор наратує через зображення зовнішнього світу та внутрішнього стану. 
Тому конструкції творів В.Підмогильного приваблюють естетичним фоном, людським 
та «будівельним матеріалом». Реалістичність подій та художня вигадка також притаман-
ні творам І.Буніна. Полеміка щодо бунінського стилю складає низку протилежних на-
укових думок «за» і «проти» неореалізму письменника. Сучасні дослідники В.Захарова, 
Т. Комишкова ґрунтовно аргументують позицію «за» неореалізм бунінської творчості. 
Прикладами неореалістичного типу творчості автори вважають ліро-епічний синтез роз-
витку сюжету ( «стремление к эпической емкости обуславливает у Бунина активизацию 
лирического начала») [5:12], феноменологічну нерозривність об’єкта і суб’єкта сприй-
няття, динаміку природного буття у співвідношенні зі станом героя, що сприймає це бут-
тя. Але вирішальним аспектом бунінського неореалізму автори вважають «послабленість 
сюжету» чи навіть «безсюжетність його прози», яка, на думку дослідників, є «Главной 
направляющей в динамике жанрового мышления писателя. Хотя «сюжетное» в малой 
прозе будет интересовать Бунина всегда…, будет оправданным обозначить эту страте-
гию как наиболее приоритетную в аспекте новаторства» [5:11-12]. 

Окрім вищесказаного, ми вбачаємо у неореалістичному типі творчості поєднання 
традицій реалізму із рецепціями модерністських різноманітних випробувань: неороман-
тичної мрійності, імпресіоністичної мінорності, експресіоністичної виразності, сюрре-
алістичної екстравагантності. Ці ознаки наявні у творчості як В.Підмогильного, так і 
І.Буніна. З приводу синтетичного характеру неореалізму дослідниця українського модер-
нізму Р.Мовчан писала: «Легкий» і пластичний імпресіонізм… є переважаючим, визна-
чальним, він частіше виступає як «легка вуаль» для неореалістичного способу мислення 
і відповідно стильового викладу» [6 : 249]. Дослідник В. Вильчинський у творах І.Буніна 
також визначав поєднання реалістичного типу творчості з імпресіоністичною естетикою. 
Він писав: «…в сложной литературной атмосфере противоборства различных течений и 
школ реалистическое искусство эпохи первой русской революции не избежало и опреде-
ленного влияния импрессионистической эстетики, особенно заметного в творчестве Ан-
дреева, Бунина» [7:46]. Гадаємо, що слушно говорити про рецепції андреєвського стилю 
(який дослідник В.Келдиш вважав неореалістичним) на стиль І.Буніна, адже за нарато-
логічною філософією те, що складає оточення та цікавість людини, має відображення у 
його житті, яка у російського автора позначена письменницькою діяльністю. Отже, І. Бу-
нін занотував 21 березня 1916 року у щоденнику: «Говорили об Андрееве. Все-таки это 
единственный из современных писателей, к кому меня влечет, чью всякую новую вещь 
я тотчас же читаю.… Шарлатанит, ошарашивает публику, но талант. …А пишет лучше 
всего тогда, когда пишет о своей молодости, о том, что было пережито» [4: 360]. 

Спираючись на думки канадського дослідника М.Тарнавського про стильовий рівень 
прози В.Підмогильного, створеної в межах епічної стильової парадигми «між розумом та 
ірраціональністю» [6:243], Р.Мовчан доходить висновків, що «ця епічна парадигма суттє-
во відрізняється від національної реалістичної традиції, вона пов’язана з раціональним, 
виваженим поглядом автора, з перевагою в ньому сумніву, скепсису, іронії, філософіч-
ності» [6: 244]. Дослідниця вважає, що у творчості В.Підмогильного особливу роль віді-
гравали стильові риси іронії і скепсису, які «стримували надмірну ліризацію авторської 
оповіді, притаманної українській прозі початку 1920-х років, що сприяло поступовому 
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шліфуванню її наративу як власне прозового» [6: 244]. Думки сучасної вченої актуалізу-
ють увагу до стильових домінант наративу В.Підмогильного у їх визначальному аспекті 
ліро-епічного вираження оповіді, так само, як і в наративі І.Буніна, про що неодноразово 
наголошували дослідники його стилю В.Афанасьєв, О.Михайлов, А.Волков, А.Нінов, 
А.Бабореко, А.Гейдеко, Н Качеровський, Л.Крутикова та інші. 

Окрім вже зазначених схожих рис ліро-епічного стилювання, неореалістичного вті-
лення, імпресіоністичного враження, реалістичного традиціоналізму, модерністського 
експериментування, психологічного заглиблення, філософічної вигадки, песимістичного 
настрою, ідеологічного заперечення у творчому доробку В.Підмогильного та І.Буніна 
наявна схожа проблематика та тематика творів. Обидва автори звертають увагу на сто-
сунки між жінками та чоловіками, дітьми та дорослими, між селянами та мешканцями 
міста; доволі часто у назвах оповідань зазначене ім’я головного героя твору. Письмен-
ники звертали увагу на вікові проблеми людини, як чоловіка, так і жінки, присвячу-
вали твори тваринам, зокрема собаці (у В.Підмогильного «Собака»; у І.Буніна «Сны 
Чанга», «Обреченный дом»). Збігаються деякі назви оповідань: «Дід Яким», «Старець» 
В.Підмогильного та «Дедушка» І.Буніна; «Син» В.Підмогильного та «Сын» І.Буніна. 

Дієгезис останніх двох творів відрізняється за центральним тематичним колом по-
дій. У творі «Син» (1923) В.Підмогильного – історія голоду 1920-1922-х років в Україні, 
в оповіданні «Сын» (1926) І.Бунін торкається теми нерівного кохання. Не зважаючи на 
доволі полярне центральне тематичне змістове коло, у творах спостерігаються однакові 
акценти екстрадієгетичного наративу.У І.Буніна кінець твору являє гомодієгетичну опо-
відь, у якій герой виконує подвійну функцію наратора і героя. Основними екзистентами 
у творах є мати і син, хоча їхні актантні моделі складаються за різними схемами оповід-
ної конструкції: у В.Підмогильного син – суб’єкт, а мати – об’єкт; у І.Буніна мати суб’єкт, 
а син – о б’єкт. У способах розповіді спостерігаються елементи психічної саморефлексії, 
а конфлікти ситуацій висвітлюють проблеми людського життя. Для передачі художнього 
світу творів автори використовують прийоми емоційного напруження, експресіоністич-
ного вираження, а також екзистенційні форми самопізнання та абсурдизму існування. 
За оповідною специфікою аналізу наративи у творах представляють гетеродієгетичний 
аспект, тобто наратор не є частиною дієгезиса, який він наратує.

За наратологічним аналізом М.Ткачука новела «Син» В.Підмогильного – це «новела 
відчаю», в якій автор «досліджує психограму душі голодної людини» [8:352]. Літерату-
рознавець вважає, що автор використовує у творі «межову ситуацію». Дійсно, у творі 
екзистент Григорій Васюренко опиняється перед вибором життя та смерті, причиною 
вибору є голод, довга тривалість якого руйнує традиційні людські цінності добра та 
християнські засади. Втім М.Ткачук зазначає, що новелу написано у поетиці експресіо-
нізму. На наш погляд, ці твердження полемічні. Адже у творі наявні реалістичні основи, 
а також елементи натуралізму, імпресіонізму, сюрреалізму, неоромантизму. Гадаємо, що 
поєднання цих стильових рис у новелі є ґрунтовним аргументом у визначені неореаліс-
тичного типу наратива у творі «Син» В.Підмогильного. Втім, ці версії не є кардинально 
відмінними від загальних гіпотез щодо стильової основи творчості українського мит-
ця. Навпаки, вони підтримують теоретичні висновки авторів Р.Громяка та Ю.Коваліва 
у довідково-енциклопедичному виданні Літературознавчого словника-довідника [9] та 
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«Літературознавчої енциклопедії» [10], у яких вказано, що неореалізм як стильова течія 
в українській літературі виявила себе у творчості В.Підмогильного.

Якщо про історію створення новели «Син» українського митця можна дізнатись із 
коментарів та приміток, то історія створення новели «Син» І.Буніна нам не відома. Не 
згадує про цей твір автор у своїх доволі об’ємних щоденниках, нічого не зазначили у 
коментарях укладачі багатотомних видань. Гадаємо, що таке «дружнє» замовчування 
пов’язане з наголошеною вище проблемою коректності у художньому творі. Адже автор 
обрав для оповіді доволі делікатну тему кохання дорослої жінки до дев’ятнадцятирічного 
юнака. Втім сама тематика не нова в літературі, але вирішена вона у своєрідному роз-
витку подій і подана через розвиток чуттєвого стану жінки, материнські відчуття якої 
зростають до фізіологічного бажання і кохання.

Побудова наративів українського та російського авторів складають типову схему, 
складниками якої є експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація і розв’язка. У творі 
про українського сина експозиція – це розповідь про Григорія Васюренко, який чекає 
на потяг додому; зав’язка – герой продає все, але отримує мало, тому чекає на голод; 
розвиток дії пов’язаний із голодним існуванням разом із хворою матір’ю; кульмінація – 
смерть матері, яку Василь викидає у завалений льох; розв’язка – односельці знаходять 
тіло матері. У творі російського письменника: експозиція – розповідь про чотирнадцяти-
річне сімейне життя пані Маро; зав’язка – поява у сім’ї пані Маро дев’ятнадцятирічного 
сироти Еміля Дю-Бюї; розвиток дії – спілкування пані Маро з Емілем, його закоханість у 
неї; кульмінація – пані Маро віддається Емілю, разом вони вирішують здійснити подвій-
не вбивство; розв’язка – Еміль розповідає про вбивство пані Маро. 

Незважаючи на тематичне розходження творів, в їхніх конструкціях спостерігається 
паралелізм. Так, герої, яким присвячено назви творів, сповнені сил та мрій молоді люди: 
одному – двадцять один рік, другому – дев’ятнадцять. Наратив творів вибудовується за 
сконцентрованим часопросторовим викладом подій, у розвитку оповіді основним мо-
тивом є психологічна неврівноваженість героїв, у кульмінаціях та розв’язках автори ви-
користовують мотив смерті, додаткового напруження дія набуває завдяки кримінальній 
ретардації. Автори використовують доволі споріднені художні можливості власного сло-
ва, у яких спостерігаються напруга розповіді про незрозумілі вчинки героїв у моменти 
афективних станів та психологічних зривів. Мотив смерті, який виноситься авторами на 
кінець оповідань, становить своєрідний підсумок авторської уяви у художньому вирі-
шенні проблематики творів. Втім проблеми голоду та кохання не єдині у творчості укра-
їнського та російського авторів, тому є певні можливості для подальших компаративних 
досліджень творів В.Підмогильного та І.Буніна.
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Слухай А.С.

(Київ, Україна)

оСмиСЛЕннЯ оБраЗів ПЕрШоСтиХій БуттЯ «вода» і «ЗЕмЛЯ» у 
давнЬоангЛійСЬКиХ ЗагадКаХ

У тексті проаналізовано контекстуальну сакральну семантику образів першо-
елементів буття „вода” та „земля” у загадках Ексетерської книги. Наведено перелік 
вербалізацій образів першостихій та споріднених з ними образів давньоанглійською та 
сучасною англійською мовою; представлено їх основні значення у координатах міфопо-
етичної картини світу давніх германців. Проведено деякі паралелі із семантикою відпо-
відних образів у давньоанглійському епосі.

Ключові слова: першоелементи буття, давньоанглійська загадка, міфопоетична 
картина світу, „вода”, „земля”, пареміологічні тексти, образність.

In this article, the contextual sacred semantics of the elemental images (water and earth) 
in the Exeter book riddles, is analyzed. The textual representations of the elemental images are 

© Слухай А.С., 2010



333

listed both in Old and Modern English, followed by a breakdown of their core meanings within 
the framework of the ancient Germanic worldview. Certain connections are also made with 
their respective meanings in the Old English epics.

Key words: elemental images, Old English riddles, sacral worldview, ‘earth’, ‘water’, pa-
remiologic texts, imagery.

Давньоанглійські загадки – це пареміологічні тексти, які збереглися у вигляді близь-
ко ста більш-менш повних записів давньоанглійською мовою у складі „Ексетерської 
книги”. Дослідники визначають давньоанглійську загадку як текст, приналежний до так 
званої „наївної картини світу” [1: 42]. Водночас, прагматика тексту загадки уможливлює 
співіснування у ньому кількох модусів світобачення: героїчного, патристичного (христи-
янського) та еротичного (у ширшому сенсі – селянського, простонародного) [8: 421]. Цим 
загадки Ексетерської книги відрізняються від героїко-епічних текстів та орієнтованих 
на праміфологічний субстрат замовлянь. Багатоплановість та дидактичний потенціал 
давньоанглійської загадки дозволяють, зокрема, Р. Бориславські, співвідносити такі 
тексти із „літературою мудрості” – wisdom literature, оскільки they [the riddles] were 
concerned with transmitting and concealing the sacred, the wisdom inaccessible to those 
unable to decode it [6: 36]. 

Особливості осмислення та переосмислення образів акваморфної та терарної парадигм 
у давньоанглійських загадках вказують на їх спорідненість як із текстами замовлянь, так і 
з героїчним епосом. Співвідношення між кількістю вербалізаторів терарної та акватичної 
символіки у загадках є приблизно однаковим; спостерігається розширення числа вербалі-
заторів образів першоелемента буття „земля” та збагачення його семантики. 

Образи, споріднені з символікою першостихії “земля”, у загадках представлені 
у функції як суб’єктів осмислення, так і суб’єктів та об’єктів зіставлення. У функції 
суб’єкта осмислення образ землі вербалізується 26-ма номінаціями:

– землі (світу) загалом або її частин: fold (earth), eorþ (earth), eard (earth), 
middangeard (middle-earth), lond (land), mearc (mark, county), helle (hell);

– ґрунту, землі як матерії: hruse (earth, soil), grund (ground, sea bottom), stanas 
(stones);

– поля, долини та інших терарних локусів: wong (field), grene wongas (green 
fields), foldan dæl (dales of the earth), duna (downs), eorþan tyrf (greensward), turf 
(greensward), sond (sandy shore), bed (earth bed), sond (sandy shore), mearclonde 
(coast), weallas (hills), sægrund (ocean floor), garsecges grund (sea bottom), sægrund 
(ocean floor).

У функції суб’єкта зіставлення першоелемент буття „земля” реалізується у вигляді 
номінації ymbhwyrft (circle of earth), яка об’єктивує переосмислення образа землі за 
геометричним кодом, і номінації weallas (hills), яка об’єктивує взаємне проникнення 
терарних та акватичних образів і переосмислення образів схилів (терарних локусів) 
як хвиль.

У контекстах, в яких терарні образи виступають у функції об’єктів зіставлення, реа-
лізується обернена образна парадигма „море – земля” (faran ofer feldas1 – travel over the 
fields (salt-fields, sea)2, №32). 
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Загалом у текстах загадок вербалізатори образа землі реалізують наступні значення: 
– локус життя людини та інших істот (переважна більшість контекстів, наприклад: 

Hrægl min swiga, þonne ic hrusan trede – Silent is my dress when I step across the 
earth, №7; Fotum ic fere, foldan slite, grene wongas, þenden ic gæst bere – I travel by 
foot, trample the ground, the green fields, for as long as I live, №12);

– елемент світобудови та частина космічної структури (у загадках №16, 28, 33, 
39, 40, 66 та інших, особливо через лексему middangeard: Biþ foldan dæl fægre 
gegierwed – Some acres of this middle-earth are adorned – № 28; Ne hafaþ hio blod 
ne ban, hwþære bearnum wear geond þisne middangeard mongum to frofre – It lacks 
blood and bone yet benefits many men throughout this middle-world – №39);

– пасивна та латентна стихія, особливо відносно першоелемента буття „вода” у 
загадці №83 „Вода” та №1-3 „Буря”. „Пасивність” землі спостерігається і в її ролі 
щодо образів об’єктів землеробського культу (плугу у загадці №21) та зооморф-
них образів у загадках №12, 13, 14:

Fotum ic fere, foldan slite,
grene wongas, þenden ic gæst bere.

I travel by foot, trample the ground, 
the green fields, for as long as I live (№12)

Водночас, у ситуаціях, коли земля виступає у функції пацієнса щодо плуга та орача, 
актуалізується її символіка як стихії породження та розвитку, джерела життя, а сам 
акт оброблення землі зіставляється з актом коїтусу та розчленуванням першородної ма-
терії, яке призводить до запліднення та творення нового життя. У загадці №25 породжу-
вальна семантика землі виражається опосередковано через образ цибулі, яка росте erect 
in a bed (stonde ic on bedde) і є фалічним символом.

У загадці №35 земля осмислюється як матір, із „черева” якої з’являється залізо. Та-
ким чином, можна вважати, що земля у загадках переосмислюється і за антропоморфним 
кодом (земля – матір):

Mec se wæta wong, wundrum freorig,
of his innaþe þrist cende.

The dank earth, wondrously cold, 
first delivered me from her womb.

У загадці №83 породження нових рослин осмислюється як продукт спільної діяль-
ності землі та води. Як і в епічних текстах, породжувальна сила землі відображена у 
номінації foldbuendra (earth-dwellers).

– низовий та хтонічний локус, символічний антонім образу неба та раю (образ пе-
кла helle (hell) у християнських космологічних загадках №38 та 66, у загадці №40 
„Місяць” та у загадці №3, де підземні глибини є джерелом бурь та землетрусів).

Образна парадигма, що співвідноситься з першоелементом буття „вода”, в загадках 
представлена 33-ма номінаціями. У функції суб’єкта осмислення першоелемент буття 
„вода” переосмислюється через образи:

– моря, океану: flod (flintgrægne flod – flint-gray flood), holm (wave, sea, ocean), 
sund (sea, ocean, water), hwælmere (whale-mere), brim (surf, flood, sea, ocean), 
lagu (sea, flood, ocean, L rune), sæ (sea), wado (waters), seolhbaþo (seal’s bath), 
mere (water, mere);
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• в т.ч. морських потоків, морських хвиль: streamas (streams), yþa (waves), wealle 
(waves), eare geblonden (milling waves), lagustreama (sea-streams), firgenstream (mountain-
stream), wæge (seas, billows), merestreamas (ocean streams);

• елементів морської топографії: wætres byht (bay);
– рідини: wæter (water), lagoflod (liquid);
– болота: fen (fen);
– джерела прісної води: feower wellan (four fountains).
У функції суб’єкта зіставлення першоелемент буття „вода” реалізується у вигляді 

образів:
– боротьби стихій: yþa geþræc (sea-strife), famig winne (foamy strife), eare geblonden 

(milling waves), streamgewinn (stream-strife), yþum þeaht (wave-strife), hopgehnæst 
(the dashing of the waves);

– людини (за антропоморфним кодом): garsecg (spear-man; ocean, sea), byr(ry)nan 
bosm (the breast of the water), brimes fæþmum (sea-embrace), sundhelm (the cover of 
the sea), modor (mother);

– першоелемента буття „земля” (feldas – море у загадці №31)
Функція об’єкта зіставлення зафіксована у номінації weallas (hills). 
Вербалізатори акватичної символіки розташовані у текстах групами передусім у тек-

стах загадок №2 і 3 („Буря в морі” та „Буря”), 7 та 10 („Лебідь” та „Гусак”), 16 („Якір”), 
22 („Плуг”; у тексті наявна ситуація перетину водної перешкоди), 33 („Айсберг”), 58 
(„Колодязь”), 69 („Лід”), 74 („Сирена”), 84 („Річка”), 85 („Риба та річка”). Образи, спів-
віднесені із першостихією буття „вода”, актуалізуються і непрямо у вигляді відгадок 
(лівих частин образних парадигм). 

У порівнянні з епічними текстами осмислення першостихії буття „вода” у загадках 
має певні особливості: по-перше, море осмислюється як середовище існування не воро-
жих істот (зміїв та велетнів), а птахів і риб; по-друге, інтенсивного осмислення і пере-
кодування зазнають образи не лише моря та океану, а і джерел прісної води, в тому числі 
струмка (загадка №38), колодязя (загадка №58), річки (загадка №84). 

Загалом у текстах загадок зафіксовані такі значення акватичних образів:
– вода як компонент світобудови в контекстах, які об’єктивують ідею всемогут-

ності Бога або всезагальності законів існування світу, створених Ним. У таких 
контекстах водна стихія та споріднені із нею образи є рівноправними частинами 
структури світу і є гармонійними контрагентами (загадка 66):

æs me sind ealle
flodas on fæmum ond þes foldan bearm,
grene wongas...
ealne middangeard ond merestreamas
side mid me sylfum.

Swelling seas, 
and the lap of the earth, the green fields, 
are within my clasp.
I fill the earth 
with myself – this whole middle-earth 
and the oceans streams.

Водночас, зберігається і символічне відділення „серединної землі”, тобто впорядко-
ваного простору, від морських потоків.

– вода як іпостась первісного Хаосу осмислюється у ситуаціях, коли водна сти-
хія виступає як непередбачувана сила і як така протиставляється стабільності 
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та незмінності землі, а саме у ситуації бурі та шторму (загадки 2 та 3). Символічна 
спорідненість із хаотичною стихією підкріплюється образами коловоротів, пінних 
хвиль (yþa geþræc (sea-strife), famig winne (foamy strife), eare geblonden (milling waves), 
streamgewinn (stream-strife), yþum þeaht (wave-strife), hopgehnæst (the dashing of the 
waves)); „прагненням” моря розмити берег, розтрощити корабель (у міфі – символ 
жіночого породжувального начала, „безпеки серед штормів життя” [5]; з іншого боку, 
„чоловічий” символ, оскільки його вертикальна мачта являє собою axis mundi [4]): 
(hwælmere hlimme, hlude grimme, streamas staþu beata – The whale-mere roars, fiercely 
rages, waves beat upon the shore – №2; þær bi ceole wen sliþre sæcce, gif hine sæ byre on 
þa grimman tid – The ship must face a savage battle, a bitter struggle, if the sea so buffets 
it – №3) або розламати якір (загадка №16). Якір у міфі символізує надію, стійкість, 
стабільність та спокій [3: 397]. Якір, оповитий ланцюгом, символізує корабель та 
мачту; а у ранньому християнському мистецтві використовувався як зашифрований 
ізоморф хреста. У тексті загадки 16 якір є складним символом: по-перше, загадка 
являє собою прямий опис ситуації „боротьби” між якорем та хвилями; по-друге, якір 
є ізоморфом Світового дерева і містить космологічне начало, тому його «прагнен-
ня» до цілісності у морі може інтерпретуватися як боротьба між Космосом і Хаосом; 
по-третє, ситуація „пірнання” на морське дно, де відбувається боротьба із ворожими 
силами, нагадує ініціаційний характер пірнання на морське дно культурного героя, 
зокрема, Беовульфа:

Oft ic sceal wiþ wæge winnan ond wiþ 
winde feohtan,
somod wi þam sæcce, þonne ic secan gewite
eorþan yþum þeaht...

I must fight with the waves whipped up by the 
wind, 
grapple alone with their force combined, 
when I dive to earth under the sea.

Відлуння уявлення про воду як про маркер переходу і середовище ініціації відображе-
но і в загадці №22, у тексті якої символічно утверджується першість космічного (терарно-
го) начала, об’єктивованого образом плуга, над хаотичним началом (бурхливими водами).

– вода як джерело життя і стихія породження: акватичні образи реалізують 
ампліфікативний та апотропеїчний бік символіки у тих самих контекстах, де 
реалізується символіка води як іпостасі первісного Хаосу. Це корелює із уні-
версальною амбівалентністю водної символіки у міфі. Так, у загадці №1 вода 
– це стихія, з якої виникло життя (це суперечить християнському міфу, але 
корелює із давньогерманським уявленням про виникнення життя із води під 
час танення льоду3):

hæbbe me on hrycge þæt ær hadas wreah
foldbuendra, flæsc ond gæstas,
somod on sundeþ.

I carry on my back what once covered 
every man, body and soul submerged 
together in the water. 

У загадці №10 море є джерелом життєвої сили зооморфного образу: 
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ond on sunde awox
ufan yþum þeaht, ....
Hæfde feorh cwico, þa ic of fæmum cwom brimes ond beames 

I matured in the sea, 
above the milling waves, ... 
When... I left wave 
and wood, I was full of life;

У загадках 33 „Айсберг” та 69 „Лід” образ води передає ідею метаморфози, згідно 
якої деструктивне явище (айсберг, який проломлює борти кораблів) тлумачиться холіс-
тично (вода як руйнівник і як джерело життя) у його позитивних і негативних аспектах:

“Is min modor mæga cynnes
þæs deorestan, þæt is dohtor min
eacen up liden, swa þæt is ældum cuþ,
firum on folce, þæt seo on foldan sceal
on ealra londa gehwam lissum stondan.”

‘My mother, one of the beloved maidens, 
is my daughter also, swollen and strong, 
known by all people as she falls on the earth, 
she stands in joy in every land.'

У загадці №38 осмислено образ підземного джерела як осередка фізичної та містич-
ної сили: воно „вигодовує” бика, який об’єктивує ідею мужності, плодючості, фізичної 
сили та є солярно-лунарним символом [5: 305-306; 2: 723].

Важливо, що більшість образів, які співвідносяться із символікою першостихії буття 
„вода”, мають виражений фемінний компонент: як материнсько-дочірні відносини осми-
лена метаморфоза айберга у загадці №33; відгадкою до текста №74 є образ жіночого 
божества-духа морської стихії. Акватична символіка у зв’язку із ідеєю плодючості та 
примноження найбільш повно виражається у загадці №84 „Вода” або „Річка”. У тексті 
загадки відображене інтуїтивне усвідомлення амбівалентної природи води та її здатності 
виступати як хаотична сила та середовище породження життя і примноження благ вод-
ночас, причому акцентується саме позитивний бік акватичної символіки:

Modor is monigra mærra wihta. She has mothered many splendid creatures
hu mislic biþ mægen þara cynna,
fyrn forgesceaft;

her splendid appearance, her innumerable kin,  
her аncient origin

Biþ sio moddor mægene eacen,
wundrum bewreþed, wistum gehladen,
hordum gehroden, hæleþum dyre.

This mother is endowed with massive strength;  
wondrously sustained, teeming with food  
and treasure-adorned, she’s dear to men. 

wlite biþ geweorþad wuldornyttingum,
wynsum wuldorgimm wloncum getenge,
clængeorn bi ond cystig, cræfte eacen;

her grace is enhanced by the great good she offers –  
a gift refreshing for proud people,  
she’s pure and bountiful, boundless her excellence. 

Hrusan bi heardra, hæleþum frodra,
geofum bi gearora, gimmum deorra;
worulde wlitiga, wæstmum tydre,
firene dwæsce,

She’s harder than earth, older than heroes,  
more generous than gold-givers, dearer than gems;  
she beautifies the world, gives birth  
to plants, washes away suffering. 

Відкритим залишається питання щодо наявності або відсутності переосмислення об-
разу води у межах парадигми «вода – істота» (матір) у наведених уривках. З одного боку, 
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уявлення про річку як про живу істоту має кореляти у світовому міфі із іманетним для 
нього анімо-анімітизмом. З іншого, в основі більшості текстів загадок лежить троп пер-
соніфікації, об’єктивований метафорою та метонімією, завдяки якому може досягатися 
«оживлення» в тому числі об’єктів неживої природи. Загадки ж об’єктивують наївну 
картину світу із властивим їй синкретизмом світоглядних систем та моделей універсу-
му, тому первинні етноміфологічні коди у них відтворюються інстинктивно. При аналізі 
тексту загадки 84 видно, як народна уява комбінувала різні характеристики одного і того 
самого явища для створення повноти образу („вода – матір” – універсальна система ко-
ординат; „вода – джерело їжі та блага” – буденна система координат; „вода – даритель 
скарбів” – героїчна; „вода – джерело душевного оновлення” – магічна). 

В структурі образних парадигм давньоанглійської загадки важливе місце посіда-
ють і образи символічних відповідників води, а саме образи алкогольних напоїв: вина 
та меда. У давньогерманському міфі мед – це напій, який лежить в основі творчості 
(мед поезії); сутність, яка забезпечує символічний обмін енергіями між різними рів-
нями світобудови (мед, що стікає стовбуром ясеня Ігдрасіль4). В епічних текстах образ 
меду співвідноситься із образом бенкетної зали та є символічною основою закріплення 
зв’язку між королем та підданими. У загадках образи меду та вина осмислюються у 
текстах №11, 27 та 28 у межах образної парадигми „неістота – істота”; ситуація спо-
живання меду в бенкетній залі актуалізується у текстах №14, 20, 31, 42, 60. 

Тексти кожної із цих двох груп об’єктивують принципово різні точки зору: відпо-
відно, простонародну та орієнтовану на героїчну систему цінностей. У першій гру-
пі текстів спостерігається десакралізація образу напою, яка була б неприпустимою в 
епічних текстах:

Ic dysge dwelle ond dole hwette
unrædsiþas, oþrum styre
nyttre foreþ. Ic þæs nowiht wat
þæt heo swa gemædde, mode bestolene,
dæde gedwolene, deoraþ mine
won wisan gehwam.

I mislead muddlers, despatch the thoughtless 
on fool’s errands, and thwart cautious men 
in their useful journeys. I can’t think 
why, addled and led astray, robbed 
of their senses, men praise my ways 
to everyone. (11)

Якщо у текстах епосу вживання меду було ритуальним дійством, спрямованим на 
символічне відновлення цілісності універсуму, а зв’язок між людьми, які спільно ви-
конували цей дійство, був священним і призвів до виникнення концептів beodgeneatas 
та heorþgeneatas у англосаксонській картині світу, то у загадках ситуація споживання 
напою представлена у комічному модусі і тому постає як десакралізована. Окрім того, 
у загадці №11 акцентується властивість напою „зводити людей зі шляху”, тобто його 
негативний, руйнівний потенціал (зафіксований також у номінації medwis – «мудрий 
від меду» (внутрішня форма); «дурний» (словникове значення) [9]). 

У загадці №28 також представлений пейоративний компонент символіки вина, не 
пов’язаний із його функцією в героїчній системі координат:
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Dream bi in innan
cwicra wihta, clenge, lenge,
þara þe ær lifgende longe hwile
wilna bruce ond no wi sprice,

A quickening delight 
lies in this treasure, lingers and lasts 
for men who, from experience, indulge 
their inclinations and don’t rail against them

У загадці №27 представлений як десакралізований компонент семантики образу, так 
і інтуїтивне тяжіння до відтворення його священного походження, об’єктивоване обра-
зом „небесних колісниць”:

Dæges mec wægun
feþre on lifte, feredon mid liste
under hrofes hleo.

During each day 
corbiculas carried me though the bright sky, 
with care they brought me to a safe shelter.

e on eorþan swa esnas binde,
dole æfter dyntum be dæges leohte.

Who knocks young men stupid, and as his slaves 
bind them 
in broad, waking daylight? 

Навпаки, у текстах №14, 20, 31, 42, 60, які об’єктивують смислосферу та образні 
співвідношення епічної картини світу, споживання напою символізує долучення до 
спільноти воїнів. Зокрема, текст загадки №42 дає підстави для припущення, що сам акт 
загадування загадок відбувався під час бенкетів у присутності вождя і набував вигляду 
змагання між воїнами:

Hægelas swa someþ. ... Nu is undyrne
werum æt wine hu þa wihte mid us,
heanmode twa, hatne sindon.

Now they’re exposed 
to men drinking in the hall – the proper 
names of this feather-brained pair.

Отже, загадки реалізують особливості осмислення образів першоелементів буття 
„вода” та „земля” у межах холістичного світогляду, який включає як язичницькі, так і 
християнські елементи. У порівнянні з епічними текстами спостерігається розширення 
числа вербалізаторів образів першоелемента буття „земля” та збагачення їхньої семан-
тики. Образи землі та води реалізуються у функції суб’єкта осмислення (земля – в образі 
світу та його частин, ґрунту та терарних локусів; вода – в образі моря, рідини, болота, 
джерел прісної води), суб’єкта зіставлення (земля – вода; вода – боротьба стихій, люди-
на, земля), об’єкта зіставлення (вода – земля; земля – вода). Образ землі реалізує зна-
чення типу простору, елементу світобудови, пасивної та латентної стихії, джерела життя, 
низового та хтонічного локусу; образ води – значення компоненту світобудови, іпостасі 
первісного Хаосу, маркеру переходу, джерела життя та стихії породження. У порівнянні 
з епосом апотропеїчна та породжувальна семантика першоелемента буття „земля” вер-
балізується у більшій кількості контекстів; образ землі осмислюється як елемент бінар-
них опозицій „земля – небо” („пекло – рай”) та „земля – вода”. Стосовно образу першо-
елемента буття „вода” спостерігається пом’якшення його символіки (нереалізованість 
значення середовища ініціації та включення водних об’єктів до просторової структури 
космологізованого світу). 
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ПримітКи
1  Оригінал текстів за [10]. 
2  Переклад текстів за [7].
3  Згідно германо-скандинавського космогонічного міфу, велетень Імір – перша жива істота на Землі, 
яка народилась із льоду. Імір пив молоко із чотирьох річок, які текли від небесної корови Аудумли. 
Із тіла Іміра виникли велетні та предки богів скандинавського пантеону (інформація міститься у 
Старшій та Молодшій Еддах).
4  Старша Едда та Grimnismal. 
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СравнитЕЛЬнЫй анаЛиЗ раССКаЗа а.П.чЕХова «чЕЛовЕК 
в ФутЛЯрЕ» и Его ПЕрЕводов на ангЛийСКий ЯЗЫК

У статті розглядаються невідповідності в англійських перекладах оповідання «Лю-
дина у футлярі», що позбавляють семантичний простір тексту А.П. Чехова імпліцитно 
представлених смислів.

Ключові слова: концепт «футляр», одиниця мови художнього тексту, естетична 
інформація, імпліцитний сенс, метафора, парономазія.

В статье рассматриваются  несоответствия в  английских переводах рассказа 
«Человек в футляре», лишающие семантическое пространство текста А.П. Чехова им-
плицитно представленных смыслов.

Ключевые  слова: концепт «футляр», единица языка художественного текста, 
эстетическая информация, имплицитный смысл, метафора, парономазия.

This article discusses inconsistencies in English translations of the A.P. Chekhov’s «The 
Man in a Case», depriving the semantics of the text of implicitly represented meanings.

Keywords: concept of “case”, a literary text unit, aesthetic information, implicit meaning, 
metaphor, paronomasia.

В сложно организованной структуре, какой является художественный текст, каждая еди-
ница, которая может совпадать со словом или быть больше или меньше слова, выполняет 
определенную функцию в передаче эстетической информации. Единицы языка, если в об-
щем языке они являлись знаками, при вхождении в художественное целое усложняют свою 
семантику, а единицы незнакового уровня могут семантизироваться. Значение их в плане 
выражения эстетической информации обусловлено их связями в системе художественного 
текста, определенным принципом подобранности единиц, входящих в текст, их взаимообус-
ловленностью. О такой специфике единиц литературно-художественного произведения пи-
сали в своих работах В.В. Виноградов [1:9-21], Ю.М. Лотман [2] и многие другие. 

Усложненная семантика единицы художественного текста, связи элементов в системе 
– все это требует особого внимания при переводе текста на другой язык. Работа перевод-
чика должна проводиться на основе анализа текста, выявляющего эстетическую значи-
мость всех компонентов, образующих систему художественного целого. Она не должна 
быть «линейной», соответствующей только развертыванию текста, она должна отвечать 
объемности семантического пространства художественного целого, порождаемой его ор-
ганизацией, принципом семантических повторов, системными связями. В таком случае 
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возможно адекватное воспроизведение не только эксплицитных смыслов, но и импли-
цитного содержания текста.

Цель настоящей статьи – на примере переводов на английский язык рассказа А.П. Че-
хова «Человек в футляре» показать последствия разрушения художественной структуры 
в некоторых ее частях. Для сравнения взяты два переводных текста: считающийся уже 
классическим образцом – перевод начала ХХ века Констанс Гарнетт (1862 – 1946) [3] и вы-
двинутый на переводческую премию в 2005 г. недавний перевод Розамунд Бартлетт [4]. 

В рассказе А.П. Чехова одной из важнейших единиц становится слово футляр – имя 
одного из центральных авторских концептов, вобравшего представления художника о че-
ловеке и некоем образе его жизни. Имя концепта несет в себе определенный набор сем, 
важных для установления его содержания. «Футляр» – концепт с метафорическим цен-
тральным вербализатором, который в отличие от синонима оболочка («…у этого человека 
наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать 
себе…футляр…» [5 (10:43)]), включает семы ‘драгоценность’, ‘хрупкость’, и, как пред-
ставляется, ‘музыка’, ‘звук’. Последнее соображение продиктовано тем, что в рассказе со-
держится большое количество единиц, обозначающих звучание – речь людей, их голоса, 
пение, те или иные действия, сопровождаемые звуками. Кроме того, оно подсказано всем 
контекстом творчества А.П. Чехова, в котором часто присутствуют музыкальные инстру-
менты. Так, Ирина в «Трех сестрах» говорит, что ее душа без любви «как дорогой рояль, 
который заперт и ключ потерян». А история гибели Андрея, гибели его души – это исто-
рия исчезновения из его жизни скрипки: сначала скрипка потеснена мечтами об ученой 
карьере (результат желания отца), потом заменяется книгой (университетскими лекциями, 
а затем «талмудом» земской управы), в конце Наташа обещает срубить еловую аллею и 
клен – деревья, из которых со времен Амати изготовляется скрипка [6:61-63]. «Футляр» 
ассоциируется с образом скрипки как символом души человека. Скрипка – уникальный 
инструмент, наиболее близкий человеческому голосу. Скрипка способна воспроизводить 
мелодии очень большого дыхания, а чеховским персонажам часто душно, не хватает воз-
духа. Пение скрипки, прекрасная музыка – это для А.П. Чехова образ прекрасного, со-
вершенного Человека, который открывает свою душу миру. Музыка человека – его язык. 
Прекрасная музыка человека – это его прекрасные чувства, мысли и слова. Но в действи-
тельности это не так, и скрипка подменяется футляром, сохраняющим лишь воспоминание 
об ее прекрасной форме. Чеховский футляр, т.о., говорит о той красоте, которую несет в 
себе человек. Но футляр показывает и то, что с ней происходит: хрупкая и драгоценная, она 
гибнет, не раскрываясь, безмолвная, обездвиженная. Футляр – средство защиты от несо-
вершенного мира и гибель одновременно. 

Содержание концепта находится в полном соответствии с системой всех языковых 
единиц рассказа «Человек в футляре». В первую очередь, это описание голосов героев. 
Так, Коваленко «говорит басом», голос у него «как из бочки: бу-бу-бу» [5 (10:45)], он 
хохочет «то басом, то писклявым голосом» [5 (10:49)]. Голос Беликова лишен грубости, 
герой говорит «тихо» или молчит, или же его голос становится «печальным», когда Кова-
ленко не отвечает на его слова о том, что какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде 
его и Вареньку. Беликов ищет красивые звуки, нежность и звучность, он ищет музыку и 
находит ее в греческом языке и в пении Вареньки. Его мучает шум, в котором он не рас-
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познает никакой мысли, никакой формы: «Очень уж шумят у нас в классах, -– говорил 
он... – Ни на что не похоже» [5 (10:45)]. 

Ориентированность Беликова на красивые звуки соответствует тому, что у героя есть 
представление о некоем идеале человеческой жизни, и он пытается ему следовать. У 
него есть «товарищеские обязанности», и именно поэтому он ходит в гости. Остальные 
педагоги «и на именины-то ходят по обязанности»: очевидно, что это не внутренняя 
потребность, а результат давления социальных сценариев. С Варенькой Беликов ведет 
себя как настоящий жених – оказывает ей внимание, почти каждый день гуляет с ней, и 
это при том, что предложение он еще не сделал. 

Специфика голоса персонажей, звуков, которые с ними связаны, их речи – это важней-
шая характеристика человека в рассказе. Так, образ Коваленко, который противопоставлен 
Беликову и всему обществу (он ругает своих коллег за удушающую атмосферу в городе), 
однако, не представляет собой положительного, идеального героя, и к его некрасивому го-
лосу присоединяется некрасивое содержание речей. Сравним его реакцию на предполагае-
мый брак Вареньки с Беликовым: «Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а 
я не люблю в чужие дела мешаться» [5 (10:49)]. В сестре он, таким образом, видит чужого 
человека, Беликов же говорил о Вареньке, как об особе, им обоим близкой. 

Как выглядит в рассказе сама Варенька? На первый взгляд, и она положительна и 
отличается от Беликова своей живостью. Она поет, она сравнивается с Афродитой, она 
награждает Беликова смехом, которого он – увы – заслуживает. Но вспомним, что она 
собиралась замуж за Беликова так же, как и все остальные, – «лишь бы выйти» – и про-
сто разыгрывала роль невесты, которая провалилась тогда, когда вместо сочувствия она 
осмеяла своего «жениха», летевшего с лестницы. Образ Вареньки строится на контра-
стах, порождаемых антономасией – сравнением ее с Афродитой. Признаки, связанные с 
образом греческой богини, становятся составляющими ее образа: с ней связана «любовь» 
Беликова, благодаря ее образу вводится тема красоты, смеха, плодородия. Однако чер-
ты Афродиты приобретают в Вареньке иное качество, порождаемое максимальностью 
проявления признака: в хохлушке всего с избытком – и яркости («чернобровая, красно-
щекая»), и подвижности («ходит подбоченясь», «пляшет»), и смеха. «Улыбколюбивая», 
по определению Гесиода, Афродита превращается в хохочущую голосистым смехом 
Вареньку. Связь новой Афродиты с идеей плодородия выражается в огородном изобилии 
Гадячского уезда, где растут «такие груши, такие дыни, такие кабаки» [5 (10:46)]. Таким 
образом, новая «богиня» явно лишена тонкости, изящества и нежности прежней, ее красота 
слишком резкая, она не отличается благородством и, может быть, потому не может быть 
красотой. Любви Варенька-Афродита внушить не может и сама ее не испытывает. Все отри-
цательные, точнее, отрицающие коннотации содержит имя героини. Имя Варвара греческого 
происхождения, но этимологический смысл его связан с отрицанием греческого и поэтому с 
представлением о грубом, диком (греч. barbaros – ‘варварский, не греческий, чужой’, ‘дикий 
грубый’). Уменьшительно-ласкательный русский вариант имени героини несколько смягча-
ет ее грубость, однако не исключает основной признак. Грубость, таким образом, противопо-
ставлена античной красоте и гармонии, и именование Вареньки Афродитой порождает иро-
нию. Поклонник греческой красоты, Беликов ошибся, связав ее с «разбитной» хохлушкой. 
Услышав в ее пении «нежность и приятную звучность» малороссийского языка, Беликов 



344

не распознал того шума, который на самом деле создавала Варенька. Определение герои-
ни – именно шумная, и это качество Вареньки проявляется в пении и в ее постоянном 
хохоте («такая разбитная, шумная, всё поет малороссийские романсы и хохочет»). 

Теперь, выявив некоторые связи между элементами художественной системы рус-
ского текста, обратимся к переводу. Все характеристики голосов и речи Беликова и Ко-
валенко воспроизведены по-английски в полном соответствии с русским текстом (ср., 
например, описание голоса Коваленко: «…a bass voice ... a voice that seemed to come out 
of a barrel – ‚boom, boom, boom!’»[3:123];“...a bass voice, and his voice really did sound as 
if it came from a barrel: boom, boom, boom...»[4:137], характеристика Вареньки «шумная» 
верно передана в обоих случаях словом noisy (шумная), но ее транслитерированное имя 
‘Varinka’ и ‘Varenka’ изгоняет исключительно важный смысл, указывающий на грубость, 
как на причину отсутствия истинной красоты. Образ Вареньки тем самым теряет свое 
объяснение, его декодирование становится крайне затруднительным. 

В описании смеха Вареньки, который упоминается в рассказе четыре раза (не считая 
глагола хохочет, указывающего на постоянство признака), являясь сквозной «шумовой» 
деталью ее образа, важную роль играет метафора «заливаться смехом», бытующая в си-
стеме русского языка. При этом глагольная метафора может превращаться в эпитет: 

«Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха!» [5 (10:45)]; 
«Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво 

своими темными глазами, или вдруг зальется:
– Ха-ха-ха!» [5 (10:48)];
«Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое паль-

то, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержа-
лась и захохотала на весь дом:

– Ха-ха-ха!
И этим раскатистым, заливчатым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и 

земное существование Беликова» [5 (10:50)].
Общеязыковая метафора строится на сравнении смеха с водой, водной стихией, ко-

торую невозможно остановить. Нельзя считать метафору этого тематического ряда «слу-
чайной»: уже трехкратное ее повторение свидетельствует против такого предположения. 
«Водная» метафора обусловлена сравнением Вареньки с новой Афродитой, которая «воз-
родилась из пены», и семантически связана с этим сравнением. Настоящую любовь «бо-
гиня» не испытывает сама и внушить ее не может, а смех ее, как бы порожденный водной 
стихией, оказывается не нежным и игривым, а губительным. Сама водная стихия – пена 
– в контексте рассказа приобретает негативные коннотации, воспринимаясь как метафора 
некрасивой, не устроенной нормально человеческой жизни. По нашим наблюдениям, в 
картине мира А.П. Чехова вода, с ее текучестью, неустойчивостью, – это образ непригод-
ной «почвы» для человека, на которую он попадает, теряя в результате нарушения элемен-
тарных человеческих норм поведения нормальную опору – землю. Метафоры, характери-
зующие смех Вареньки, таким образом, имеют намного более сложное значение, нежели 
общеязыковое, не столько изображая смех, сколько выражая негативные коннотации. 

В английских текстах при точном переводе словосочетания «возродилась из пены» у 
Бартлетт («arising from the foam») и сохранении связи с водой у Гарнетт («risen from the 
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waves»), теряются метафоры, порождаемые сравнением смеха Вареньки с водой. Ср.: у 
Гарнетт: “go off into a ringing lagh – ‘Ha-ha-ha!’, ‘laughed’, go off into a pearl – ‘Ha-ha-
ha!’, ‘laughed loud enough to be heard by all the flats: ‘Ha-ha-ha!’ And this pealing, ringing 
‘Ha-ha-ha!’[3:123,125,129]; у Бартлетт: ‘laughin away’, ‘she would let forth a throaty laugh: 
ha-ha-ha!’, ‘suddenly burst out laughing: “Ha-ha-ha!”, ‘bursting out laughing very loudly: 
“Ha-ha-ha!” And that booming, resonant “ha-ha-ha!” [4:137,138,139,144]. Такой перевод 
связан с отсутствием в английском языке соответствующей лексикализованной метафо-
ры. Потери в передаче эстетического смысла очевидны: рождение новой Афродиты из 
пены не связано с водной метафоричностью смеха и, в конечном итоге, с ролью Варень-
ки в гибели Беликова. Семантическое пространство текста теряет в этой части свою объ-
емность, превращаясь в последовательное соединение знаков, лишенных имплицитно 
представленных смыслов. 

Примечательной деталью в описании типичной для семьи Коваленко сцены обще-
ния брата с сестрой – их беспредметных громких споров и ссор, становится то, что Ко-
валенко опирается на толстую суковатую палку. Палка используется как своеобразный 
аргумент Коваленко, усиливающий шум и громкость его реплик: 

«– Да ты же, Михайлик, этого не читал! – спорит она громко...
– А я тебе говорю, что читал! – кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару» [5 

(10:47)].
Слово палка участвует в образовании в русском тексте паронимической фигуры: «в 

одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка»; «гремя палкой по тротуару»; 
«А дома, как кто посторонний, так и перепалка». Смысл фигуры – выражение идеи «пре-
вращенной» (палка – дерево) и испорченной человеком природы, заключающейся в ссорах 
и криках людей. Палка в руках Коваленко, с одной стороны, свидетельство его близости 
к природе, меньшего налета цивилизации в виде социальных сценариев, «удушающей ат-
мосферы» в городе, а с другой стороны, примета его грубости и некультурности. В англий-
ском тексте передача паронимической фигуры оказывается невозможной: пачка-палка-
перепалка переданы bundle-stick-skirmish у Гарнетт и bundle-stick-squabbling – у Бартлетт. 
Это обедняет текст, лишая лексические средства стилистической поддержки. 

В рассказе А.П. Чехова разными средствами, взаимосвязанными и взаимообус-
ловленными, показано, что отношения людей лишены того, что должно придавать им 
красоту. Некрасивые отношения людей порождают представление о том, что человек 
«не дотянул» до человека, оставшись в животном состоянии. Это представление вы-
ражают, в частности, лексические средства (например, Иван Иванович – ветеринарный 
врач, а он и Буркин – охотники) и скрытое определение человека как «общественно-
го животного»: «Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, 
когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей 
берлоге…» [5 (10:42)]. Эти детали служат «предохранителем», не позволяющим при 
неадекватном переводе других единиц потерять основную линию выражения художе-
ственной идеи. Еще одна деталь возможна без ущерба только в чеховском тексте, т.к. 
ее образует парономазия – фонетическое сходство слов при определении еды Беликова 
и описании лиц возвращающихся с кладбища людей: «Постное есть вредно, а ско-
ромное нельзя» [5 (10:45)], «…у нас были скромные постные физиономии») [5 (10:53)]. 
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Фигура позволяет увидеть «перемену ролей»: общество боится Беликова, боится стать 
«снедью», но само благополучно его «переваривает». Фигура при переводе сохраняется 
ровно наполовину благодаря прилагательному «pious» (благочестивый): «suitably pious 
faces» у Бартлетт, хотя Гарнетт сохраняет слово «Lenten» (постный): «discreet Lenten 
faces». Ассоциации, связанные с едой, родственны метафоре «заедать жизнь», изобра-
жающей недоброжелательные, недостойные человека отношения людей. Такие ассо-
циации у Чехова встречаются часто. В рассказе «Человек в футляре» метафорой этого 
тематического ряда является оценка Вареньки «не девица, а мармелад», которая в со-
временном переводе Бартлетт заменяется определением handsome – “a very handsome 
woman basically” [4:137], передавая только идею любования героиней, изгоняя смысл 
«плотоядный», в то время, как Гарнетт сохраняет метафорическое сходство с едой «sugar 
plum» (засахаренная слива) [3:123]. 

Единицей, порождающей смысл о «животном» состоянии человека, становится имя 
Коваленко Михаил, в русском тексте ассоциативно связанное со словом «берлога», обо-
значившим жилье доисторического человека (см. цитату выше). В английском переводе 
по причине сохранения собственного имени героя связь между указанными элементами 
нарушается, и соответствующей семы лишается портрет Коваленко: «He was a tall, dark 
young man with huge hands» (переведено идентично у Гарнетт и Бартлетт [3:123; 4:137].

Зооморфная составляющая рассказа, кроме сравнений лица Беликова с хорьком, а 
его самого с пауком, поддерживается наличием часто встречающегося буквосочетания 
«уж», представляющего собой инструментовку на соответствующее слово: повар Бели-
кова Афанасий многозначительно говорит: «Много уж их нынче развелось», Варенька 
не прочь была «замуж», а на хуторе, откуда она приехала, борщ варят «такой вкусный, 
такой вкусный, что просто ужас!»; восхищаясь погодой, Варенька восклицает: «уже 
ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!». Такая же инструмен-
товка есть и в словах Беликова о езде Вареньки на велосипеде: «Я вчера ужаснулся!…
Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно!». Инструментовка взаимодействует 
с соответствующим змеиному шипению звукоподражанием, порождаемым русскими со-
гласными ж и ш: «Очень уж шумят у нас в классах». Смысл «уж» становится яснее, ког-
да оказывается, что Варенька из Гадячского уезда. Связь «уж» со змеями окончательно 
закрепляется репликой Коваленко: «Пускай она выходит хоть за гадюку…». При транс-
литерации в тексте перевода названия уезда Gadyatchsky или Gadyach связь этого слова 
с зооморфной символикой утрачивается. Не может не утрачиваться также и инструмен-
товка на слово уж и связанное с ней звукоподражание.

«Змеиные» фонетические ассоциации – одна из реализаций представлений А.П. Че-
хова об «измельчавшем» человеке, который часто сравнивается с насекомыми или с мел-
кими водяными членистоногими – раками, устрицами, улитками, имеющими панцирь 
или скорлупу, подобие человеческого «футляра». Образ рака-отшельника (в переводе 
hermit crabs or snails) имеется непосредственно в рассказе «Человек в футляре», где он 
поясняет идею замкнутости футлярной жизни. Существительное рак, а также указанная 
инструментовка семантически связаны со словами: «Много уж их нынче развелось!» [5 
(10:45)]. Русский глагол предполагает сочетаемость с именами, имеющими семы ‘на-
секомые’, ‘животные’. В английском переводе эти ассоциации исчезают: «There are 
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plenty of them about nowadays!» [3:123] и «There’s a lot of types like them about these days!» 
[4:137]. Стилистически маркированное русское «развелось» передается нейтральным, 
традиционным вводным оборотом there is/are.

Отсутствие истинно человеческих отношений в обществе демонстрируется как в свя-
зи с темой любви, так и с темой товарищества, которая очевидна в рассказе А.П. Чехова. 
Так, Беликов давал совет Коваленко как «старший товарищ», волновался, «если кто из 
товарищей опаздывал на молебен» [5 (10:43)]. В русском тексте слово товарищ повторя-
ется 4 раза. В обоих английских переводах используется только colleague (коллега), что 
лишает произведение важнейшей идейно-смысловой составляющей. Из рассказа понятно, 
что участниками истории, произошедшей в городе, были действительно коллеги – педаго-
ги гимназии. Поэтому слово товарищ в русском тексте употребляется предельно точно, 
указывая на такие отношения людей, которые лишены служебного характера и имеют ис-
ключительно человеческую мотивацию. Только такой смысл содержит слово товарищ при 
первом упоминании Беликова Буркиным: «…умер у нас в городе некий Беликов, учитель 
греческого языка, мой товарищ» [5 (10:42)]. Наличие здесь другого существительного, 
семантика которого включила бы сему ‘формальность отношений’, породило бы смысло-
вую избыточность. Именно так и получается в английском тексте, где появляется «one of 
my colleagues»: colleague не свободно от данной семы. Эстетический смысл словосочета-
ния мой товарищ связан с проверкой на товарищество Буркина, который ее не проходит: 
вспомним признание «товарища», что хоронить таких людей, как Беликов, – большое удо-
вольствие, и то, что, будучи соседом, Буркин зашел к больному Беликову только после 
того, как его позвал Афанасий. Английский текст указанный смысл теряет.

Рассмотренный нами перевод некоторых единиц рассказа А.П. Чехова показывают 
такие несоответствия оригиналу, которые нарушают художественную систему, лишая 
семантическое пространство текста имплицитно представленных смыслов, важных для 
передачи всей многомерной, сложной, объемной эстетической информации. Потери 
при переводе неизбежны, но, как показывает сравнение двух переводов, потери можно 
уменьшить, если принимать во внимание художественное целое всего рассказа.
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ЕКвіваЛЕнтніСтЬ При ПЕрЕКЛаді модаЛЬноСті ПовинноСті

У даній статті автор розглядає проблему перекладу модальності повинності з ан-
глійської мови на українську. Автор виходить із того, що процес перекладу модальних 
дієслів, які мають семантику повинності є досить складним, що обумовлено особливою 
семантикою даної модальної категорії в англійській мові. Тому в роботі автор розглядає 
можливості досягнення еквівалентності перекладу на основі аналізу семантики англій-
ської модальної категорії повинності в різних типах речень.

Ключові слова: еквівалентність, модальність, повинність, модальне дієслово.
В данной статье автор рассматривает проблему перевода модальности должен-

ствования с английского языка на украинский. Автор исходит из того, что процесс пе-
ревода модальных глаголов долженствования имеет ряд сложностей, что обусловлено 
особой семантикой данной модальной категории в английском языке. Поэтому в работе 
автор рассматривает возможности достижения эквивалентности перевода на осно-
ве анализа семантики английской модальной категории долженствования в различных 
типах предложений.

Ключевые слова: эквивалентность, модальность, долженствование, модальный 
глагол. 

In this article the author analyses the problem of translation of modal verbs with the 
semantics of obligation from English into Ukrainian. The author of the article asserts that 
translation of this kind is difficult, because these modal verbs have their special semantics. 
Therefore, it is necessary to analyse the semantics of these verbs in different types of sentences 
to achieve equivalence in the process of translation. 

Key words: equivalence, modality, obligation, modal verb.

Дане дослідження присвячене розгляду проблеми еквівалентності при перекладі мо-
дальності повинності з англійської на українську мову.

Актуальність даної проблеми пов'язана з тим, що сучасний етап розвитку мовознав-
ства характеризується тісним взаємозв'язком семантики та синтаксису і переосмислен-
ням багатьох лінгвістичних проблем, більш досконалою методикою аналізу. Це зумовило 
новий підхід дослідників до вивчення смислової організації речень з модальним пред-
икатом та їх перекладацької інтерпретації.

Особливим образом необхідно підходити до проблеми перекладу модальних дієс-
лів, що мають семантичний відтінок повинності, оскільки виконуючи головну, первинну 
функцію, модальні дієслова виражають ставлення суб'єкта до обов'язку виконати дію, і 
залежно від комунікативної спрямованості дієслова можуть функціонувати в реченні по-
різному, що найчастіше ускладнює їх переклад. При цьому семантичні відтінки дієслів, 
що позначають повинність, мають цілий ряд особливостей в англійській мові, що також 
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необхідно враховувати для того, щоб у процесі перекладу тексту з англійської мови на 
українську був досягнутий необхідний рівень еквівалентності. 

Проблему досягнення еквівалентності при перекладі, зокрема при перекладі модаль-
них дієслів, досліджували А.В. Клименко, І.Л. Смушков, М. Єрман, P. Кверк, Дж. Ліч, 
Ф. Палмер [1; 2; 3; 4; 5; 6;] та ін., однак на сьогодні є відчутний пробіл у дослідженні 
проблеми, порушеної в даній статті, що робить її ще більш актуальною.

Таким чином, об'єктом дослідження в даній роботі виступають модальні дієслова із 
семантикою повинності.

Предмет дослідження – переклад модальних дієслів із семантикою повинності з ан-
глійської на українську мову.

Мета роботи – проаналізувати можливості досягнення еквівалентності у процесі пе-
рекладу модальних дієслів із семантикою повинності з англійської на українську мову.

Завдання дослідження – проаналізувати семантичні особливості речень з модаль-
ною ознакою повинності та можливості їх еквівалентного перекладу з англійської на 
українську мову. 

У лінгвістиці категорія модальності трактується надзвичайно широко. Аналіз праць, 
присвячених вивченню категорії модальності, дає змогу зробити висновок про те, що 
переважна кількість концепцій не виходить за межі вивчення певного кола значень і за-
собів їх вираження.

По-різному трактується категоріальний статус модальності. Модальність визначаєть-
ся або як синтаксична категорія, або як семантична. Проте синтаксичний підхід не дає 
повного опису всієї розмаїтості засобів вираження модальних значень у мові.

Розв’язанню цієї проблеми сприяє функціонально-семантичний підхід, що базуєть-
ся на семантичному принципі виокремлення мовних категорій і різнорівневості засо-
бів їх вираження. 

У цій роботі прийнято наступне визначення категорії модальності: модальність – це 
мовна категорія, що виражає оцінку мовцем способу існування зв’язку між об’єктом дій-
сності та його ознакою, а також ступінь пізнання та бажаності здійснення цього зв’язку 
для мовця. З цього визначення випливає, що в основі категорії модальності перебуває 
інтелектуально-розумова оцінка, що безумовно слід враховувати у процесі перекладу ка-
тегорії модальності з англійської на українську мову. 

Повинність – це значення, місце якого в категорії модальності чітко не встановлено. 
На нашу думку, це зумовлено тим, що багато модальних значень, властивих мові, роз-
глядаються як відповідники логічних модальностей. Так, поняття повинності у мові є 
аналогом поняття норми в логіці норм. 

Модальність повинності ми розглядаємо як особливий концепт модальності, що 
репрезентує глибинний рівень облігаторності та позначає повинність як зобов'язання, 
обов'язковість виконання завдань, обіцянок, поставлених перед собою, вимог, пов'язаних 
із накладанням певних обов'язків – громадянських, християнських, службових, сімей-
них, моральних, суспільних тощо.

В українській та англійській мові є група предикатів, які вживаються для вираження 
значення повинності. В українській мові, основними предикатами поля повинності ви-
ступають: повинен, зобов’язаний, треба, потрібно, необхідно. 
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У словниках, граматиках і навчальних посібниках часто вказується на синонімічність 
цих предикатів у деяких контекстах [7].

Вам слід вивчити мову = Ви повинні вивчити мову (треба, потрібно).
Вам слід вивчити мову = Вам потрібно вивчити мову (потрібно, треба).
Однак виділяються контексти, в яких не допускається взаємозамінність досліджуваних 

предикатів, тобто заміна предикатів призводить до зміни змісту речення. Прикладом неси-
нонімічного вживання предикатів повинності можуть служити такі мікроконтексти:

Вам слід переглянути цей фільм.
Вам треба переглянути цей фільм.
Ви повинні переглянути цей фільм.
В реченні з предикатом «слід» виражається значення доцільності, в реченні з «тре-

ба» – значення потреби, в реченні з «повинні» – значення зобов’язаності. Склад сем мо-
дальних предикатів повинності у даних реченнях такий:

1. «слід» – семи: а) повинність + б) доцільність;
2. «треба» – семи: а) повинність + б) потреба;
3. «повинні» – семи: а) повинність + б) зобов’язаність. 
Очевидно, що заміна одного предиката повинності іншим призводить до порушення сти-

лістично комбінаторних норм, а в поодиноких випадках і до аномального їх використання.
В англійській мові основними предикатами повинності є – must, should, ought(to), 

have(to), be(to) та ін., і еквівалентність їх перекладу досягається за рахунок не тільки 
лексико-граматичних, але і семантичних особливостей перекладів тексту, а також мож-
ливостей передачі відтінків модальності засобами української мови.

Загальновизнаним і широко відображеним у ряді граматик сучасної англійської мови 
є положення М. Єрмана про те, що must виражає вимогу, should і ought (to) означають, що 
мовець вважає дію бажаною, але не вимагає її здійснення [3]. 

P. Кверк зазначає, що загальним модальним значенням must, have (to), should i ought 
(to) є повинність, логічна необхідність, але останні два дієслова менш категоричні, ніж 
must і have (to) [4].

Дж. Ліч також вважає should і ought (to) менш категоричними еквівалентами must 
[5]. Однак, на його думку, must передбачає втручання мовця, тоді як have (to) виражає 
обов’язок в загальному, не вказуючи на його виконавця [5].

Ф. Палмер виділяє ті самі властивості дієслів і називає must і have (to) відповідно деон-
тичне і динамічне дієслово. Деонтична необхідність передбачає, що мовець знаходиться в 
такому стані, який дозволяє йому примушувати, зобов’язувати кого-небудь здійснити дію. 
Динамична необхідність не допускає втручання мовця. На відміну від have (got), котре ви-
ступає тільки як динамічне дієслово, must виконує обидві функції [6]. Ф. Палмер вважає, 
що should і ought (to) – дієслова, які виражають динамичну необхідність, однак часто ма-
ють деонтичні характеристики. Склад сем досліджуваних предикатів повинності такий:

“must” – семи: а) повинність + б) категоричність;
“should” – семи: а) повинність + б) доцільність;
“have to” – семи: а) повинність + б) категоричність + в) зумовленість обставинами.
Таким чином, основне значення must – це необхідність з точки зору мовця, тобто 

мовець бере на себе відповідальність за виявлену ініціативу вираження необхідності, 
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повинності. Проте у деяких контекстах must означає необхідність, повинність не з точки 
зору мовця, а ту, що зумовлена обставинами. Як бачимо, в цьому і проявляється повна 
синонімія must і have (to), тому що єдиним значенням модального дієслова have (to) є 
необхідність, повинність, викликана певними обставинами. Семну формулу досліджува-
них предикатів у цьому випадку представимо так:

“must” – семи: а) повинність + б) зумовленість обставинами;
“have (to) “ – семи: а) повинність + б) зумовленість обставинами.
Аналіз досліджуваного матеріалу підтверджує існуючу думку про необхідність ура-

хування семантики для досягнення еквівалентності перекладу. 
Дієслово must виражає ймовірність з високим ступенем упевненості, що базується на 

попередніх фактах чи знаннях. Мовець вважає припущення досить вірогідним. У цьому 
значенні конструкція з must приблизно відповідає модальним словам: evidently, possibly, 
perhaps, most likely, probably. Сполучення must з перфектним інфінітивом означає, що 
дія, яка припускається, передує висловлюванню речення. Саме речення може відноси-
тись як до теперішнього, так і до минулого часу.

Для досягнення еквівалентності перекладу дієслова must його необхідно перекладати 
на українську мову за допомогою дієслова повинен, або безособовими зворотами потріб-
но, треба, необхідно:

I must do it. – Я повинен це зробити. 
Якщо дієслово must сполучається з інфінітивом у пасивній формі його потрібно пере-

кладати безособовим або невизначено-особовим реченням (треба, потрібно, необхідно):
Тo melt potassium chloride, а temperature of 360° must be reached. – Щоб розплавити 

хлористий калій, необхідно підняти температуру до 360°.
Якщо в тексті є вираження one must, то доцільно його перекладати безособовим зво-

ротом потрібно, треба:
One must remember that… – Потрібно пам’ятати, що…
Дієслово to have є близьким за значенням з дієсловом must. Це дієслово виражає не-

обхідність виконати дію в силу різних обставин. На українську мову розглянуте дієслово 
необхідно перекладати з використанням дієслів треба, потрібно, доводиться:

Our scientists had to solve many complicated practical problems in the construction of the 
first atomic power plant. – Нашим вченим довелося вирішити багато складних практичних 
завдань при будівництві першої атомної електростанції.

Дієслово to be разом із інфінітивом іншого дієслова із часткою to має модальне 
значення і вказує, що дія повинна відбутися згідно із накресленим планом чи до-
мовленістю. У цьому випадку всі значення форми дієслова to be вживаються лише 
у Present Indefinite (щодо сьогодення і майбутнього часу) і у Past Indefinite (щодо 
колишніх часів): 

We are to finish with the experiments in two months at the most. – Ми повинні закінчити 
експеримент не пізніше, ніж за два місяці. 

Дієслово to be в Past Indefinite разом із Perfect Infinitive вказує, що дія, яка мала ста-
тися, не відбулася:

Не was to have made a report on physical properties of solids. – Він повинен був зробити 
доповідь про фізичні властивості твердого тіла.
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Також дієслово to be може виражати необхідність, що слідує із домовленості або на-
міченого плану, і перекладатися повинне таким чином: 

The new line of the Metro is to be commissioned next spring. – Нова лінія метро повинна 
стати до ладу наступної весни.

Дієслово to be іноді виражає можливість або допустимість, особливо в негативних 
реченнях і в реченнях з обмежувальним словом only:

This book was not to be found anywhere. – Цю книгу не можна було ніде знайти.
This kind of information was to be obtained only with great difficulty. – Такі відомості 

можна було одержати тільки з великими труднощами.
Потрібно мати на увазі, що в деяких випадках сполучення дієслова to be з інфініти-

вом значеннєвого дієслова не виражає модального відтінку. У таких реченнях ми маємо 
складений іменний (а не дієслівний) присудок, у якому дієслово to be позбавлене семан-
тичної функції і відіграє лише службову роль дієслівної зв’язки. Дієслово to be у цих 
випадках перекладається залежно від іменної частини словами: полягає в (тому, щоб), 
полягає в тому, що (щоб), являється і ін. 

The function of the catalyst is to accelerate the reaction. – Функція цього каталізатора 
полягає в тому, щоб прискорити реакцію.

Дієслово should (без частки to) може вживатися з усіма особами і виражати необ-
хідність, обумовлену моральним боргом або радою, і перекладається: повинен, треба, 
варто було б:

You should lower the voltage in the circuit. – Вам варто було б зменшити напругу в 
ланцюзі.

Дієслово ought з наступним інфінітивом значеннєвого дієслова виражає необхідність, 
обумовлену моральним боргом або радою і аналогічний дієслову should, але вживається 
значно рідше і перекладається: повинен, треба, варто було б.

Не ought to know the properties of the mixture. – Йому варто було б знати властивості 
цієї суміші.

Таким чином, урахування семантичних особливостей того або іншого речення абсо-
лютно необхідно для досягнення еквівалентності при перекладі з англійської на україн-
ську мову модальних дієслів, що виражають повинність. 

У даній статті була розглянута проблема можливості досягнення еквівалентності у 
процесі перекладу модальних дієслів із семантикою повинності з англійської на укра-
їнську мову.

У статті було показано, що категорія повинності в англійській мові виражається ді-
єсловами must, should, ought(to), have(to), be(to) та ін. При цьому в різних типах речень 
з точки зору їх семантики ці дієслова можуть виражати різний ступінь повинності і від-
повідним чином перекладатися на українську мову. Отже, мова йде про те, що для до-
сягнення еквівалентності при перекладі необхідно ретельно вивчати семантику кожного 
речення і відповідним чином підбирати дієслова – еквіваленти і звороти мовлення, що 
відповідають англійському тексту в українській мові.

У цьому зв'язку вважаємо, що подальший розгляд даної проблеми повинен йти в роз-
гляді шляхів передачі семантики повинності у процесі перекладу англійських художніх 
текстів на українську мову, оскільки саме в цих типах текстів особливо виявляються всі 
семантичні аспекти даної модальної категорії. 
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СтратЕгіЇ та Прийоми ПЕрЕКЛаду 
рЕаЛій-амЕриКаніЗмів

У статті розглядаються особливості перекладу реалій-американізмів українською 
мовою. Автор робить висновок, що стратегія форенізації превалює у процесі перекладу 
реалій-американізмів українською мовою.

Ключові слова: реалія, реалія-американізм, форенізація, адаптація, способи перекладу.
В статье рассматриваются особенности перевода реалий-американизмов на укра-

инский язык. Автор делает вывод о том, что стратегия форенизации используется 
чаще в процессе перевода реалий-американизмов на украинский язык.

Ключевые слова: реалия, реалия-американизм, форенизация, адаптация, способы 
перевода.

The main features of rendering units of national lexicon of the USA into Ukrainian are 
examined in the article. The author comes to conclusion that the foreignisation strategy prevails 
in the process of translating the units of national lexicon of the USA into Ukrainian. 

Key words: unit of national lexicon, unit of national lexicon of the USA, foreignisation, 
adaptation, translation means.
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Питання зіставлення культури, а також слова як одиниці мови, що несуть та збері-
гають певну інформацію, здавна цікавили не тільки лінгвістів, а й представників інших 
наук. Всі особливості життя певного народу та його країни (природні умови, географіч-
не положення, хід історичного розвитку, характер соціального устрою, тенденція сус-
пільної думки, науки, мистецтва) неодмінно знаходять відображення в мові. Тому мож-
на стверджувати, що мова є відображенням культури будь-якої нації, вона несе в собі 
національно-культурний код того чи іншого народу. В ній зустрічаються слова, значення 
яких розкривають зв’язок мови і культури. Особливими одиницями, здатними відобра-
жати національно-культурну своєрідність мови на лексичному рівні, вважають реалії.

Аналіз наукових джерел свідчить, що дослідження реалій було й є предметом роз-
гляду як українських (О.Ф. Бурбак, Р.П. Зорівчак, В.В. Коптілов, І.В. Корунець, О.Л. Кун-
дзіч, А.В. Суперанська), так й іноземних (Л.С. Бархударов, М.Л. Вайсбурд, С. Влахов, 
Т.А. Казакова, В.М. Комісаров, Є.К. Павлова, А.А. Реформатський, Я.І. Рецкер, Б.І. Рє-
пін, Л.М. Соболєв, С. Флорін) дослідників. 

Слід зазначити, що існує два підходи до розуміння цього явища – екстралінгвіс-
тичний та лінгвістичний. Прихильники екстралінгвістичного підходу (С.С. Толстой) 
розглядають реалію як суто позамовне явище, визначаючи її як факти, пов’язані з 
подіями суспільного та культурного життя країни, особливостями її державного ладу, 
історією її народу. У працях представників лінгвістичної течії таких, як В.С. Ви-
ноградов, Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахін підкреслюється, що реле-
вантним критерієм виділення реалії є її яскраво виражений національно-культурний 
колорит, співвіднесеність з об’єктивною реальністю, відображеною в свідомості кон-
кретної лінгвокультурної спільності і, як наслідок цього, відсутність відповідностей 
в інших мовах.

Реалії-американізми складають головний об’єкт дослідження Л.М. Архипенко, 
Н.В. Гуренко, Л.К. Жукової, М.Д. Рижикової, Г.Д. Томахіна і А.Д. Швейцера. 

Мета цієї статті полягає у визначенні стратегій та засобів відтворення реалій-
американізмів українською мовою.

Варто наголосити, що причиною зацікавленості американізмами є те, що США ство-
рили практично нову мову: зміни торкнулись фонетичного, лексичного, граматичного 
рівнів. На відміну від британського, американський варіант більш гнучкий, відкритий 
для змін та легкий для сприйняття. Завдяки цьому він отримав більше розповсюдження 
в світі.

Американізми виникли, коли англійські колонізатори, вперше висадившись на бе-
регах Америки в 1607 році та оселившись там, привезли туди й свою рідну мову. Од- та оселившись там, привезли туди й свою рідну мову. Од-
нак, англійська мова в Америці розвивалась самостійно, особливо після завоювання 
незалежності США в 1776 році, та набула деяких специфічних особливостей, відомих 
під назвою американізмів [1]. 

А.Д. Швейцер зазначає, що до американізмів належать слова, що виникли в США й 
не отримали розповсюдження в Англії: назви рослин та тварин північноамериканського 
континенту («moose» – «північноамериканський лось»), різних явищ, пов’язаних з дер-moose» – «північноамериканський лось»), різних явищ, пов’язаних з дер-» – «північноамериканський лось»), різних явищ, пов’язаних з дер-
жавним та політичним устроєм США («dixiecrat» – «демократ з південного штату»), з 
побутом американців («drugstore» – «аптека-закусочна»). 
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Іншу групу складають слова, які є в ужитку як в Англії, так і в США. Специфічно 
американським у цих словах є лише одне з притаманних їм значень («market» – «про-market» – «про-» – «про-
довольчий магазин», «career» – «професійний»). Слово «faculty» в Англії вживається 
в значенні «факультет», а в Америці – «професорсько-викладацький склад». Іменник 
«pavement» для англійця означає «тротуар», а для американця «бруківка». 

Автор також підкреслює, що до розряду американізмів належать також слова, які в 
Англії перетворились на архаїзми чи діалектизми, але все ще широко застосовуються в 
США: «homely» – «негарний, неприязний», «fall» – «осінь», «apartment» – «квартира», 
«tardy» – «запізнілий». Дієслово «ride» в значенні «їхати верхом» частіше зустрічається 
в Америці, ніж в Англії.

Значна частина американізмів припадає на долю так званого сленгу, яким переповнені 
твори багатьох сучасних американських авторів («gold-digger» – «авантюристка, що 
шукає багатого чоловіка», «sucker» – «простак», «go-getter» – «завзятий ділок», «blind 
date» – «побачення з незнайомою людиною», «hit the big spots» – «гуляти») [2].

З 50-х рр. ХХ ст. відмічається посилене проникнення американізмів до мови 
англійців. У процесі запозичення деякі американізми піддаються переосмисленню. На-
приклад, «caucus» – «закриті збори партійних лідерів» – набуло в Англії нового значен-
ня: «політика підтасовки виборів», «тиск на виборців».

Аналіз наукових джерел дозволив нам визначити реалії-американізми як одиниці 
мови, що відображають особливості природно-географічного середовища, державного 
політичного устрою та суспільно-політичного життя США, а також побуту та звичаїв 
сучасних американців, предметів та явищ [3].

Вивчення здобутків Л.С. Бархударова, В.С. Виноградова, С. Влахова, В.М. Комісаро-
ва, Т.Р. Левицької, Я.І. Рецкера, Г.Д. Томахіна, А.В. Федорова, А.М. Фітермана, С. Флорі-
на, А.Д. Швейцара уможливлюють виділення основних прийомів перекладу слів-реалій: 
транслітерація, транскрипція, калькування, описовий переклад, наближений переклад та 
трансформаційний переклад.

Зауважимо, що твердження, нібито реалії перекладаються, є неточним. Перекласти – 
це значить віднайти відповідник у цільовій мові. У випадку реалій доречно говорити не 
про переклад у буквальному розумінні, а лише про знаходження семантико-стилістичного 
відповідника або про трансляційне перейменування реалій.

На основі зіставлення англомовних перекладів української прози з їхніми оригінала-
ми українська дослідниця Р.П. Зорівчак визначила такі способи трансляційного перейме-
нування реалій: транскрипцію, гіперонімічне перейменування, дескриптивну перифразу, 
комбіновану реномінацію, калькування, міжмовну транспозицію на конотативному рів-
ні, метод уподібнення, контекстуальне розтлумачення реалій [4].

Р.П. Зорівчак також визначає стратегії перекладу реалій: форенізацію та адаптацію, 
що являють собою збереження «чужих» елементів вихідної мови і пристосування «чу-
жих» елементів до норм цільової мови (задля спрощення сприйняття інформації) від-
повідно. До стратегії форенізації належать транслітерація, транскрипція, дескриптивна 
парифраза та комбінована реномінація. Стратегія адаптації охоплює такі способи пере-
кладу, як калькування, міжмовна конотативна транспозиція, метод уподібнення та кон-
текстуальне розтлумачення.
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При транслітерації передається графічна форма слова засобами мови-перекладу, а 
при транскрипції – його звукова форма.

Дескриптивну перифразу коротко охарактеризувати можна як описовий зворот, за 
допомогою якого явище, предмет, особа, реалія називаються не прямо, а описово, через 
їхні характерні риси.

Комбінована реномінація – найчастіше транскрипція з описовою перифразою – до-
сить ефективний, хоча й багатослівний, спосіб максимальної передачі семантики реалій, 
який пов’язаний з лінійним розширенням тексту.

Калькування – особливий вид запозичення, коли структурно-семантичні моделі 
мови-джерела відтворюються поелементно матеріальними засобами цільової мови.

Гіперонімічне перейменування – вид передачі реалій, пов’язаний із засадними по-
няттями лексичних трансформацій, категорізацією денотата, визнанням ізоморфізму 
частини й цілого, генералізацією.

Суть методу уподібнення полягає у відтворенні семантико-стилістичних функцій ре-
алії мови-джерела іншомовним аналогом – реалією цільової мови.

Контекстуальне тлумачення є видом відтворення семантико-стилістичних функцій 
реалій та нерозривно пов’язаним з цілісністю художнього тексту, полягає у роз’ясненні 
суті реалії у найближчому контексті.

Аналіз перекладів 800 реалій-американізмів на матеріалі довідника Л.Д. Томахіна 
«Реалії-американізми» констатує застосування таких способів:

– стратегія форенізації: транслітерація (motel – мотель), транскрипція (Chrysler – 
Крайслер; smog – смог), дескриптивна перифраза (efficiency – однокімнатна квартира 
з плитою та раковиною в жилій кімнаті; sales tax – податок, який додається до вартості 
покупки в магазині; prairie schooner – критий фургон, який використовували переселенці, 
пересікаючи Велику рівнину; general welfare clause – стаття конституції США про 
«загальний добробут», що наділяє Конгрес широкими повноваженнями; dollar-a-year-
man – державний службовець з символічним окладом; honeymoon period – початковий 
період перебування на посаді після перемоги на виборах) та комбінована реномінація, 
що є поєднанням двох попередніх прийомів: транскрипції та дескриптивної перифрази 
(slacks – слакс, широкі штани; parka – парка, верхній одяг з хутра на Крайній Півночі);

– стратегія адаптації: калькування (rain belt – пояс дощів; live constitution – жива 
конституція; contempt of Congress – неповага до Конгресу; second-class citizen – 
громадянин другого сорту), приблизний переклад (seaboard – морське узбережжя; prairie 
chicken – степовий чи луговий тетерів; grants-in-aid – фінансова допомога штатам; con-
flict of interest – зловживання посадою).

У таблиці 1 наведено узагальнюючі результати нашого дослідження.
Таблиця 1

Засоби перекладу реалій-американізмів

Типи реалій

Засоби перекладу реалій

Тран-
скрипція

Транс-
лі-

терація
Кальку-вання

Приблизний
переклад
(аналог)

Комбінована 
реномінація

Дескрипт. 
перифраза
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Етнографічні
реалії

11 1,375% – – 41 5,125% 1 0,125% 7 0,875% 115 14,375%

Географічні
реалії

6 0,75% – – 1 0,125% 39 4,875% 1 0,125% 48 6%

Суспільно-
політичні
реалії

1 0,125% – – 19 2,375% 63 7,875% 4 0,5% 148 18,5%

Реалії системи 
освіти, релігії 
та культури

35 4,375% 8 1% 13 1,625% 101 12,625% 17 2,125% 99 12,375%

Ономастичні
реалії

5 0,625% – – – – – – 14 1,75% 3 0,375%

Всього:
800 реалій=

100%
58 7,25% 8 1% 74 9,25% 204 25,5% 43 5,375% 413 51,625%

За підсумками дослідження способів перекладу реалій-американізмів було з’ясовано, 
що найчастіше застосовувався спосіб дескриптивної перифрази (51,625%). Окрім цього 
способу, але вдвічі рідше, було застосовано також приблизний переклад (25,5%), зокрема 
для передачі реалій, що позначають систему освіти, релігії та культури США. 

Переклад реалій-американізмів здійснювався й калькуванням (9,25%), перш за все 
для передачі етнографічних реалій (побут, житло; одяг; страви та напої; побутові закла-
ди; реалії транспорту; зв’язок: пошта, телеграф, телефон; відпочинок; звичаї та традиції, 
свята; міри, гроші; рутинна поведінка; мовний етикет). 

Таким способом перекладу, як транскрипція передано 7,25% реалій, зокрема тих, що 
належать до системи освіти, релігії та культури США та називають поняття стосовно 
театру та кіно, засобів масової інформації та музичної культури. Незначну частоту вжи-
вання мають способи комбінованої реномінації (5,375%) та транслітерації (1%).

Беручи до уваги результати дослідження, слід зазначити, що під час перекладу реалій-
американізмів превалює стратегія форенізації, що є процесом збереження «чужих» еле-
ментів вихідної мови і здійснюється за допомогою таких способів, як транслітерація, 
транскрипція, дескриптивна перифраза та комбінована реномінація. 
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рЕКЛама ЯК ЗаСіБ ФормуваннЯ 
оЦінКи в маСовій СвідомоСті

У статті мова йде про формування, зміни та тенденції в цінностях у масовій сві-
домості, а саме у чому полягає роль реклами у формуванні потреб, позитивних чи не-
гативних оцінок. Розглядається питання вербальної репрезентації оцінки в рекламних 
текстах. Наводяться приклади з українських та англійських рекламних текстів. 

Ключові слова: цінність, масова свідомість, реклама, краса, вербальна репрезентація. 
Статья посвящена вопросу формирования, изменения и тенденции в ценностях в 

массовом сознании, а именно в чем состоит роль рекламы в формировании потребно-
стей, позитивных или негативных оценок. Рассматривается вопрос вербальной репре-
зентации оценки в рекламных текстах. Приводятся примеры из украинских и англий-
ских рекламных текстов. 

Ключевые слова: ценность, массовое сознание, реклама, красота, вербальная ре-
презентация. 

The article deals with the formation, changes and tendency in values of mass conscious-
ness, namely the role of the advertisement in formation of needs, positive and negative evalu-
ation. The question of verbal representation of the value in the ad is viewed. The examples are 
taken from Ukrainian and English advertisement texts. 

Key words: value, mass consciousness, advertisement, beauty, verbal representation. 

Суспільна свідомість не тільки відображає суспільне буття, але й творить його, здій-
снюючи випереджаючу та прогностичну функцію. Важливою характеристикою суспіль-
ної свідомості виступає суспільна психологія, яка визначається як «сукупність поглядів, 
емоцій, настроїв, звичок, традицій, звичаїв, що виникають у людей під впливом безпо-
середніх умов їхньої життєдіяльності крізь призму їх повсякденних інтересів» [1: 434]. 
Останні стають неабиякою рушійною силою у становленні духовної культури людини. 
Однією із специфічних пластів духовної культури є масова культура, яка і розглядається 
в даній статті крізь призму рекламних текстів, оскільки за словами Данилової А.Г. і Мат-
вєєвої Л.В.: «реклама – це найбільш образний із жанрів масової культури та найбільш 
актуально ангажований різновид художньої комунікації, що відбиває зміни в соціальній, 
емоційній та естетичній сферах життя суспільства» [2]. Про питання формування, зміни 
та тенденції в цінностях, а отже і оцінок – адже «цінність констатується для індивіда в 
акті оцінки» [1: 452] – у масовій свідомості йтиме мова в даній статті. 

Не лише умови ринкових відносин вимагають шукати ефективні засоби впливу на 
споживача, формувати суспільну думку навколо тих чи інших товарів – прогностична і 
ціннісно-орієнтаційна функції лежать в основі самої духовної культури. Саме культура 
встановлює, що таке цінність і що таке антицінність [1: 449]. Цінність же предмету ви-
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значають інтереси людини. Саме через інтереси можна оцінити предмет з точки зору 
добра або зла, істини чи брехні, краси чи потворності. Тобто цінним предмет стає тоді, 
коли задовольняє певні потреби. Важливу роль в оцінці дійсності відіграють емоції, 
переживання, пристрасті. Саме через емоційне ставлення виникає відчуття значущості 
явищ, «суб’єктивне поцінування» [1: 451]. І ось тут виникає питання, у чому полягає 
роль реклами у формуванні потреб, позитивних чи негативних оцінок. 

Відповідь досить проста: в сучасних умовах, коли пропозиція переважає попит, єди-
ний шлях збуту – можливість впливати на думки людей, на систему загальносоціальних 
цінностей. Вплив же здійснюється через мас-медіа в цілому та рекламу зокрема. У житті 
людина часто має вибирати з багатьох альтернативних варіантів, а на ринку – з багатьох 
продуктів. Реклама має спростити та скоротити процес вибору. Тобто функція реклами 
полягає у тому, щоб поєднати потенційну цінність предмета-товару з інтересами спожи-
вача. «Оцінка передбачає існування основи або критерію, згідно з яким відбувається оці-
нювання. Такою підставою слугує потреба, щодо якої визначається цінність предмета» 
[1: 453]. Залежно від оцінювання, річ може виявитись гарною чи поганою. Зупинимось 
на цих двох концептах для простеження формування оцінки в масовій свідомості. 

Художники й теоретики мистецтва минулого намагалися знайти універсальну фор-
мулу краси, дати точне визначення гарного і негарного. Та це не вдалось нікому. Єди-
не, про що можна говорити напевне, це те, що канони краси змінювалися з часом та 
епохами. У. Еко в роботі «Історія краси» описує красу в розділі «Краса в мас-медіа», 
акцентуючи на тому факті, що сьогодні саме масова культура диктує зразки стилю, моди 
та краси. «Вони [люди] йдуть за ідеалами краси, що пропонуються світом комерційного 
споживання» [3: 12]. Основна форма, в якій існують цінності – ідеал [1: 454]. А основна 
характеристика ідеалу – це його недосяжність. Реклама створює такі «недосяжні» ідеа-
ли, але, здається, це саме те, що й потрібно споживачеві. Так, одним із міфів про красу в 
США є ідеал природної краси, якої можна досягти лише за допомогою косметики: губна 
помада, що нагадує вишню, аромат лісової свіжості та ін. Наприклад, «Ultima feel so 
soft, silk and natural…», «Moisture rich naturally beautiful…», «a rich combination of natural 
ingredients…», «NATUCOR. Natural hair color» [10]. Подібні тенденції можливо просте-
жити також в українській рекламі. Наприклад, «Бути пристрасною, яскравою, щасливою 
– цього хоче кожна жінка…Все дякуючи оригінально створеному букету з нот свіжого 
лимона, аромату стиглих ягід малини, чуттєвої троянди, жіночної фіалки та екзотичного 
лотоса» [8]. Подібні міфи ведуть до утворення стійких естетичних стереотипів. Внаслі-
док чого оцінювання відбувається на підсвідомому рівні, з випереджувальним ефектом.

Психологи довели, що споживачі приймають рішення щодо купівлі не лише раціо-
нально, але й емоційно [4]. Для того, щоб викликати позитивне ставлення, реклама ак-
туалізує позитивні концепти і пов’язує їх з продуктом. За принципом Поліани в своїх 
вербальних і невербальних семіотичних актах людина в нормі виражає частіше красиве 
та хороше, ніж некрасиве та погане, і використовує для цього приємні слова та жести 
[5]. Тобто для рекламних текстів є характернішим і природнішим використання концеп-
ту краси, аніж потворності. Хоча останній й зустрічається, але лише для створення ще 
контрастнішого фону для краси. Наприклад, у телевізійній рекламі туалетного засобу 
«Breff», показ огидних мікробів-монстрів лише підсилює красу чистоти, що створюється 
саме даним миючим засобом, і цим підсилюється ефект цінності даного товару. 
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Така естетизація свідомості ґрунтується не лише на покращенні зовнішнього вигляду, 
а насамперед, на можливості визначати та формувати все більше сфер життя. Результатом 
такого підходу є те, що людина сприймає реальність так, як раніше сприймала мистецтво: 
уявлення, яке можна змінити і на яке можна вплинути. «Якщо рекламі вдається поєдна-
ти продукт з привабливою для споживача естетикою, то продукт купується незалежно від 
його якісних характеристик» [6: 267]. Наприклад, реклама «MALBORO», де самі сигарети 
навіть не присутні, створює казкову крану та певний образ людини. «Come to where the 
flavor is» закликає ця реклама [9: 54]. Тобто ще одна роль реклами – поштовх до оцінки 
свого соціального статусу, іміджу. Реклама, власне, диктує, що є красивим, а що – потвор-
ним. Слід сказати, що в останні роки образові краси притаманна неоднозначність. У. Еко 
писав: «…мас-медіа більше не дають жодної універсальної моделі ідеалу краси» [3: 13]. 
Наприклад, хороша господиня, дружина, жінка, робітник, дама – прекрасні по-різному. Іс-
нує реклама для представниць кожної з цих категорій, і жінка сама обирає, до якої групи 
вона хотіла б належати, а реклама диктує, які аксесуари (товари) характерні для створення 
даного іміджу. Утилітарність ставить красиве в один ряд з корисним, хорошим, сильним, 
мужнім і т.д. Таким чином реклама формує те, що є цінним для певної цільової групи і спо-
нукає до споживання. Правильний вибір адресата реклами є основною умовою підвищен-
ня психологічного впливу і, відповідно, ефективності реклами, адже від адресата залежить 
кількісна, смислова і ціннісна наповненість змісту реклами [7: 40].

Слід зазначити, що концепт краси взятий як приклад формування ціннісних орієнта-
цій не випадково. Великий дизайнер Раймонд Лоуї сказав: «Некрасиве не продається». 
Не секрет, що красивий дизайн, наприклад, пачки сигарет, печива чи автомобіля сам ви-
ступає стимулом, теж є своєрідною рекламою. Але звичайно через рекламні тексти фор-
муються, стимулюються та закріплюються не лише естетичні цінності, але увесь спектр 
цінностей, включаючи вищі цінності, адже саме вони складають фундамент людського 
світогляду: цінності суспільного устрою, спілкування, діяльності, самозбереження, цін-
ності особистих якостей, загальнолюдські цінності, духовні, естетичні, матеріальні [1: 
456]. Хоча король жовтої преси Вільям Херст виділив серед усіх цінностей лише три, 
давши таку характеристику потребам представника масової культури: самозбереження, 
кохання, марнославство. Підтвердженням цих слів можуть слугувати безліч прикладів:

«Відчуй відновлюючий вплив SPA на твоє волосся …коли ти просто користуєшся 
бальзамом-ополіскувачем Pantene вдома. Pantene робить волосся втричі більш стійким до 
пошкоджень**. Сяй, Pantene» [8: 5]; «Еллада – символ енергії і краси. Біологічно активні 
речовини оливкової олії «Еллада» гальмують процеси старіння…» [8: 180]; «Нenry Koh, 
award-wining businessman, on Emirates (award-wining airline)» [9: 2], «What extraordinary 
love looks like. New engagement rings CARTIER» [11: 20], «Get noticed in music city without 
a record contract» [12: 4], «YOU made the invitations. YOU made the T-shirts. YOU made the 
cake. You made their day one to remember» [12: 86].

У рекламі можемо знайти оцінку всьому. Образно-семантичні категорії створю-
ються через вибір кольору (наприклад, синій в українській мові – небо, космос, надія, 
але одночасно цей колір холодний, офіційний), створення певного іміджу (наприклад, 
імідж свого, рідного, українського експлуатується в рекламі багатьох продуктів), відо-
браження опозицій «красивий» – «некрасивий», що можуть проявлятись у формі опо-
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зицій «сільський» –міський», «дешевий» – «дорогий», «корисний» – «шкідливий». На-
приклад, «Buying a GM certified Used Vehicles is always a good decision» [12: 53], «Single 
trip cover from $3.95. Annual cover from $31.43. Kids go free with adult single trip cover» [8: 
6], «Closer to Barbados but prettier and 1/2 the price» [13: 6], «…Parker allows you to be sexy 
in the city too…» [10: 6].

Оскільки кожна реклама має свій набір зорових образів, дані засоби легко впливають 
на адресата, навіть не змушуючи його напружуватись. Крім того, зоровий канал сприй-
няття інформації є провідним для її оцінки. Візуальні засоби реклами тиражують образи 
краси. Це формує, з одного боку, бажання бути чи стати красивим, а з іншого, веде до 
збільшення попиту на красу і відповідно її комерціалізацію через продаж атрибутів цієї 
краси. Одним із проявів волі до влади є бажання стати красивою, що базується на по-
єднанні краси з концептами популярності, успіху, престижу та багатства. Бараніна Н.Г 
у статті «Енергія потягу та образ влади» обґрунтовує концептуальну близькість краси та 
влади, яка проявляється в семантичній структурі космосу. В даній структурі, компоненти 
«державного устрою», «правового устрою» утворюють спільний ряд з «прикрасами», 
«гарним одягом», «красою» [6: 495]. 

Краса і влада концептуально пов’язані зі світлом, що знаходить вербалізацію в сло-
вах світлий, найсвітліший, сяючий, сліпучо світлий, випромінюючий сяйво та інших: «…
Сяй, Pantene» [8], сяяння ніжності, сонячна посмішка [8], «Smooth’n SHINE therapy…
strong and healthy feeling with a beautiful shine» [10: 2]. Краса приносить задоволення, 
тому експліцитно зорове задоволення виражається за допомогою слів «радує око», «пе-
реливається золотом» та ін. «Метафоричні позначення, що використовуються в реклам-
них цілях, функціонують лише в спектрі жовтого кольору: золотий, янтарний, сонячний, 
медовий» [6: 280]. Це тому, що золото в багатьох культурах має позитивні конотації. В 
Україні – янтарне пиво, золота олія, в США – золотиста солодка кукурудза. 

Як правило характеристики оцінки продукту отримують непрямі форми вербалізації. 
Тобто в рекламних текстах простежується тенденція до замовчування, відсутності прямих 
вказівок, але асоціативно конотаційні зв’язки існують. Наприклад, «What extraordinary love 
looks like. New engagement rings CARTIER» [11: 20]. В даному тексті реклами немає без-
посередньої вказівки на те, що кохання буде оцінене вартістю обручки, але ця ідея чітко 
відслідковується, додаючи ще одну непряму рису оцінки: кохання має бути незвичайним. 
Реклама годинника «Tissot», щоправда, відкрито стверджує: «More than a watch» [14: 9]. За 
товаром стоїть гарна ідея, прекрасна мрія, чудова казка. Саме це купує споживач. 

На периферії семантичної групи «гарний, красивий, прекрасний» можна помістити 
слова легкий, невагомий, оксамитовий, чудовий, вишуканий; в англомовних рекламних 
текстах «fine, smooth, chic, magnificent, fabulous» та інші. Наприклад, «Emirate. The finest in 
the sky» [9: 2], «…product line that enhances my beautiful skin by keeping it deeply cleansed and 
brightening my smooth complexion» [10: 33], «Be chick in seconds and magnificent in moments» 
[10: 53], «THAI. Smooth and silk» [11: 62], «GRAFF. London. The most fabulous jewels in the 
world» [11: 32], «2005 BORDEAUX. Magnificent across the spectrum» [13: 17].

Вербальні засоби оцінки в рекламних текстах використовуються для створення 
образу, актуалізуючи позитивні асоціації. Для цього автори рекламних текстів доби-
рають яскраві прикметники: лимон освіжаючий, аромат не просто малини, а стиглих 
ягід малини, чуттєва троянда, екзотичний лотос та інші [1]. 
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Формування естетично правильного смаку краси в суспільній свідомості є дуже 
важливим. Адже на початку XXI століття викривлення істинних цінностей особливо 
помітне. В сучасних умовах користь розуміється як споживання, а престижність пере-
творюється на добро, творчість вироджується в імітацію. Суспільними цінностями лю-
дини стає престижне споживання (не гірше від інших або на заздрість усім). Така ло-
гіка ціннісних орієнтацій формується та посилюється засобами масової інформації та 
рекламою зокрема. Відтак можна сказати, що рекламна ціннісна орієнтація стимулює не 
лише вибір та споживання певного продукту, а більшою чи меншою мірою регулює зо-
внішню поведінку споживача. Ціннісної орієнтації через рекламу неможливо уникнути: 
формування ціннісних орієнтацій – складова частина соціалізації людини [1: 454]. Як ба-
чимо з наведених прикладів, реклама користується певним набором вербальних засобів 
для створення необхідного іміджу товару, пов’язуючи його з ціннісною категорією. Це і 
емоційно забарвлені слова, і метафори, і доволі широкий набір прикметників. Дані засо-
би не є вичерпними, оскільки змінюються цінності, змінюються й засоби їх сприйняття 
й категоризації. Реклама ж як один із найпоширеніших засобів масової комунікації по-
винна мати високі естетичні та ціннісно-орієнтаційні стандарти, відповідати загальним 
напрямкам розвитку суспільства.
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Про дЕЯКі ПроБЛЕми ХудоЖнЬого ПЕрЕКЛаду

Статтю присвячено проблемам та способам художньому перекладу. Розглянуто 
«Заповіт» Т. Г. Шевченка та 8 варіантів його перекладу англійською мовою.

Ключові слова: художній переклад, способи перекладу, Заповіт.
Статья посвящена вопросам художественного перевода, его видам и проблемам. 

Рассмотрено «Заповіт» Т. Г. Шевченко и 8 вариантов его перевода на английский язык.
Ключевые слова: художественный перевод, способы перевода, Заповіт.
This paper focuses on kinds and problems of artistic translation. T. Shevchenko’s “Zapo-

vit” and 8 English versions of its translation have been considered in our work.
Key words: artistic translation, kinds of translation, Zapovit.

У наші часи бурхливого розвитку міжнародних відносин вивчення іноземних мов стає 
особливо актуальним. Сьогодні кожна країна намагається встановити зв’язки з іншими 
країнами. Ці зв’язки розвиваються в багатьох сферах життя: політиці, економіці, міжна-
родній торгівлі. Не відстає від цих сфер життя людей і культурний розвиток країни. 

Хоча переклад як літературне явище має багатовікову історію, але сучасне перекладоз-
навство як самостійна наукова дисципліна сформувалося в основному у другій половині 
ХХ століття. Післявоєнне розширення міжнародних контактів у всіх сферах людського 
спілкування викликало зростання потреб у перекладах та перекладачах, стало значним сти-
мулом і для росту теоретичних досліджень на цю тему. Сучасний стан перекладознавства 
характеризується великим різноманіттям теоретичних концепцій і методів дослідження. 

Спочатку існував лише усний переклад, пізніше його почали записувати. Окрім усно-
го та письмового видів перекладу, також можна виділити художній і спеціальний пе-
реклади; синхронний та послідовний; машинний і переклад, здійснюваний людиною, 
окремо виступає опосередкований переклад (здійснений не з оригіналу, мовою якого пе-
рекладач не володіє, а з посередника перекладу цього тексту на третю мову).

Згідно роботи Віне Ж.-П. та Дарбельне Ж. «Технические способы перевода» можна 
виділити сім способів перекладу, які використовує перекладач під час перекладу, розта-
шувавши їх у порядку зростання складності: 

1) запозичення, яке є найпростішим способом перекладу і дозволяє заповнити про-
галину, зазвичай металінгвістичного характеру, тобто це можуть бути невідомі поняття 
або назви нової техніки;

2) калькування, яке являє собою запозичення особливого виду, тобто ми запозичуємо 
з іноземної мови окремі елементи і перекладаємо їх буквально. Таким чином виникає або 
калькування вислову, або калькування структури;

3) дослівний переклад, який позначає перехід від вихідної мови до мови перекладу, 
що приводить до створення правильного й ідіоматичного тексту, а перекладач слідкує 
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лише за дотриманням обов’язкових норм мови. Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне вважають 
цей спосіб єдиним повним рішенням проблеми;

4) транспозиція: відповідно до цього способу одна частина мови при перекладі за-
мінюється іншою без змін у змісті всього повідомлення; 

5) модуляція є варіюванням повідомлення, чого можна досягти, змінивши точку зору. 
Цей спосіб використовується, коли у результаті перекладу ми маємо граматично пра-
вильний вислів, але який взагалі не відповідає «духу мови перекладу»;

6) еквіваленція – спосіб перекладу, як підкреслюють французькі науковці, коли два 
тексти описують одну і ту саму ситуацію, використовуючи зовсім різні стилістичні та 
структурні засоби. Вони зазначають, що більшість прикладів еквівалентного способу пе-
рекладу – це сталі вирази, які входять до складу ідіоматичної фразеології;

7) адаптація: цей спосіб використовують у тих випадках, коли ситуація, про яку го-
вориться у вихідній мові, не існує у мові перекладу, тому потрібно її передати за допо-
могою іншої ситуації, що вважається еквівалентною [1: 157 – 167].

У нашій роботі ми хочемо звернути увагу на проблеми художнього перекладу і де-
тальніше розглянути уривок «Заповіту» Т. Г. Шевченка та 8 варіантів його перекладу 
англійською мовою. 

Мистецький (художній) переклад — це відтворення літературного тексту засобами 
іншої мови з якомога повнішим збереженням його мистецьких якостей, це «відображен-
ня думок і почуттів автора прозового або поетичного першотвору за допомогою іншої 
мови, перевтілення його образів у матеріал іншої мови» [5: 3].

Одна із проблем художнього перекладу – співвідношення контексту автора й контек-
сту перекладача. У художньому перекладі контекст останнього дуже наближається до 
контексту першого. Перекладач повинен мати якщо не ґрунтовні, то принаймні достатні 
для перекладу знання в галузі філософії, естетики, етнографії (оскільки в деяких творах 
змальовуються деталі побуту героїв), географії та ін. «Ідейно-образна структура оригіналу 
може стати в перекладі мертвою схемою, якщо перекладач не уявляє собі того суспільного 
середовища, в якому виник твір, тих причин, які покликали його до життя, і тих обста-
вин, завдяки яким він продовжує жити в інших середовищах і в інші часи» [5: 198]. Ще 
М. В. Гоголь звертав на це увагу в своєму листі до М. Максимовича від 20 квітня 1834 року: 
«Про переклади я тобі скажу ось що. Іноді треба віддалитися від слова першотвору на-
вмисне для того, щоб бути до нього ближче… В перекладі найбільш треба прив’язуватися 
до думки і найменш до слів, хоч останні надзвичайно спокусливі…» [2: 225].

Наступна проблема художнього перекладу – проблема точності й вірності. Поетич-
ний твір – єдність ідей, образів, слів, звукопису, ритму, інтонації, композиції. Не можна 
змінити один компонент, щоб це не вплинуло на загальну структуру твору. «Якщо хочеш 
гармонійно поєднати форму і зміст, то бери зміст оригіналу, але надавай йому форми, 
властивої твоїй рідній мові» [3: 23]. Ще В. Жуковський вказував, що «прекрасне рідко 
переходить з однієї мови в іншу, зовсім не втрачаючи своєї довершеності: що ж має роби-
ти перекладач? Знаходити у себе в уяві такі красоти, які могли б служити заміною, отже 
виробляти власне, як і краще»[8: 87].

Чим величніше оригінал, тим більше спроб передати його геніальність. На думку 
В. Коптілова «… засвоєння великого твору чужомовної культури вітчизняною культурою 
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відбувається, як правило, не через один переклад, а через цілу серію перекладів (при 
цьому вони можуть не тільки йти один за одним, а й творитися водночас). Уся сукупність 
перекладів дає можливість відкинути суб’єктивні нашарування, притаманні кожному з 
них зокрема, і видобути об’єктивну основу, спільну для них усіх» [5: 55].

А тепер детальніше розглянемо один із найвідоміших творів Т. Г. Шевченка «За-
повіт», який перекладено на кількадесятків мов світу. У нашому дослідженні ми зу-
пинимося на перших рядках цього твору та 8 варіантах перекладу його англійською 
мовою.

Порівняймо оригінальний твір та переклади:
«Як умру, то поховайте / Мене на могилі / Серед степу широкого / На Вкраїні милій, 

/ Щоб лани широкополі, / І Дніпро, і кручі / Було видно, було чути, / Як реве ревучий» 
(Шевченко), «Dig my grave and raise my barrow / By the Dnieper-side / In Ukraina, my 
own land, / A fair land and wide. / I will lie and watch the cornfields, / Listen through the 
years / To the river voices roaring, / Roaring in my ears» (Ethel Voynich), «When I’m dead 
then let me slumber / Underneath a mound, / ‘Mid the rolling steppe, with precious / Ukraine 
earth around; / That the mighty girth of acres, / Dnieper’s craggy shores, / I may gaze on, and 
may hearken / How the blusterer roars» (Paul Selver), «When I am dead, then bury me / In 
my beloved Ukraine, / My tomb upon a grave mound high / Amid the spreading plain, / So 
that the fields, the boundless steppes, / The Dnieper’s plunging shore / My eyes could see, 
my ears could hear / The mighty river roar» (John Weir), «When I die, remember, lay me / 
Lowly in the silent tomb, / Where the prairie stretches free, / Sweet Ukraine, my cherished 
home. / There, ‘mid meadows’ grassy sward. / Dnieper’s waters pouring / May be seen and 
may be heard. / Mighty in their roaring» (A. J. Hunter), «When I die, O lay my body / In a 
lofty tomb / Out upon the steppes unbounded  / In my own dear Ukraine; / So that I can see 
before me / The wide stretching meadows / And Dnipro, its banks so lofty, / And can hear 
it roaring…» (Clarence Manning), «When I die, then make my grave / High on an ancient 
mound, / In my own beloved Ukraine, / In steppeland without bound: / Whence one may 
see wide-skirted wheatland, / Dnipro’s steep-cliffed shore, / There whence one may hear the 
blustering / River wildly roar» (Vera Rich), «I desire to be buried / Where the Dnipro’s run-/ River wildly roar» (Vera Rich), «I desire to be buried / Where the Dnipro’s run-River wildly roar» (Vera Rich), «I desire to be buried / Where the Dnipro’s run-/ Where the Dnipro’s run-Where the Dnipro’s run-
ning by. / On this land of steppes and cherries / Bury me when I die. / Bury me that I could 
hear / Mighty river setting free; / Endless fields and hill-sides near, / Splendid scapes I’d like 
to see» (Anna Revchoun), «When I shall die, pray let my bones / High on a mound remain / 
Amid the steppeland’s vast expanse / In my belov’d Ukraine; / That I may gaze on mighty 
fields, / On Dnieper and his shore, / And echoed by his craggy banks / May hear the Great 
One roar!» (Andrusyshen & Kirkconnell) [10].

«Заповіт» Т. Г. Шевченка написано народнопісенним віршем. Оригінальне паралель-
не віршування не зберігає жоден з розглянутих варіантів перекладу. Лише в одному з 
них відтворена народнопісенна система оригінального твору (переклад Віри Річі), два 
варіанти перекладу написані ямбом (переклади Джона Вейра та Андрушена і Кірконел-
ла), інші – хореєм.

Розглянемо відтворення метафоричних образів шевченківського твору у текстах пе-
рекладів:



366

степ широкий – а fair land and wide (Ethel Voynich), the rolling steppe (Paul Selver), 
the boundless steppes (John Weir), the prairie stretches free (A. J. Hunter), the 
steppes unbounded (Clarence Manning), steppeland without bound (Vera Rich), Endless 
fields (Anna Revchoun), the steppeland’s vast expanse (Andrusyshen & Kirkconnell);

на Вкраїні милій – In Ukraina, my own land (Ethel Voynich), with precious Ukraine earth 
around (Paul Selver), In my beloved Ukraine (John Weir), Sweet Ukraine (A. J. Hunter), 
In my own dear Ukraine (Clarence Manning), In my own beloved Ukraine (Vera Rich), On 
this land of steppes and cherries  (Anna Revchoun), In my belov’d Ukraine (Andrusyshen 
& Kirkconnell);

як реве ревучий – To the river voices roaring (Ethel Voynich), How the blusterer roars (Paul 
Selver), The mighty river roar (John Weir), Mighty in their [Dnieper’s waters] roaring 
(A. J. Hunter), Dnipro roaring (Clarence Manning), River wildly roar (Vera Rich), Mighty 
river setting free (Anna Revchoun), the Great One roar (Andrusyshen & Kirkconnell).
Переклади виконано в різній манері. Більшість з них характеризується змістовою 

точністю, передає шевченківську образність, музикальність мовлення. Але можна про-
стежити випадки відтворення тексту оригіналу крізь призму світосприйняття поета-
перекладача. Так, А. Ревчун вживає замість географічної назви «Україна» вираз «land of 
steppes and cherries», у тексті Андрушена і Кірконелла займенник «мене» змінено на «my 
bones», а «лани широкополі» – на «the cornfields» у перекладі Е. Войнича.

Як бачимо, в усіх варіантах перекладу знайшла вияв творча індивідуальність пере-
кладачів. Здійснюючи переклад, вони використали способи калькування, адаптації, ек-
віваленції. Це надало їм змогу зберегти зміст першотвору і, в той же час, винайти нові 
граматичні форми.

Отже, художній переклад є однією з важливих форм міжлітературних взаємин. Він 
виконує творчу, продуктивну місію, бо завжди був важливим стимулом розвитку націо-
нальних мов, літератур, культур. Тому звернення до проблем перекладу не втрачає своєї 
актуальності й сьогодні.
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вКаЗівний ЗаймЕнниК 
ЯК ЗаСіБ ПЕрЕдачі анаФоричного ЗначЕннЯ ангЛійСЬКого 

оЗначЕного артиКЛЯ уКраЇнСЬКоЮ мовоЮ

Статтю присвячено дослідженню лексичних, синтаксичних та семантичних чин-
ників, що зумовлюють використання вказівних займенників при передачі анафоричного 
значення англійського означеного артикля українською мовою. У статті також зазна-
чається важливість урахування контексту при перекладі означеного артикля.

Ключові слова: означений артикль, вказівні займенники, анафорична структура, ан-
тецедент, корелят.

Статья посвящена исследованию лексических, синтаксических и семантических фак-
торов, которые обусловливают употребление указательных местоимений при переводе 
анафорического значения английского определенного артикля на украинский язык. В ста-
тье также указывается важность контекста при переводе определенного артикля.

Ключевые слова: определенный артикль, указательные местоимения, анафориче-
ская структура, антецедент, коррелят.

The article investigates lexical, syntactical and semantic factors that cause the usage of 
Ukrainian demonstrative pronouns during translation of the English definite article used in the 
anaphoric function. The importance of the context in the process of translation of the English 
definite article is also demonstrated in this work.

Key words: the definite article, demonstrative pronouns, anaphoric structure, antecedent, 
correlative.

Англійська та українська мови містять типологічно розбіжні морфологічні форми, 
які потребують особливої уваги при перекладі. До згаданих граматичних елементів нале-
жать англійські артиклі. Для уникнення проблемних ситуацій перекладацька наука про-
понує цілу систему перевірених прийомів перекладу цієї безеквівалентної форми, одним 
з яких є функціональна заміна артикля займенниками різних розрядів [1: 20], зокрема, 
функціонально подібними до англійського означеного артикля мовознавці вважають 
українські вказівні займенники «цей», «той» [2: 50; 3: 210; 4: 106; 5: 70]. Проте у дея-
ких випадках заміна означеного артикля вказівним займенником є неможливою не лише 
під час перекладу, а й у тексті оригіналу, оскільки функції згаданих частин мови дещо 
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різняться: основна функція означеного артикля полягає в індивідуалізації предмета чи 
особи (тобто вказівка на унікальний у даній комунікативній ситуації об’єкт), а вказівного 
займенника – в ідентифікації об’єкта (тобто співвіднесення іменника з його референтом) 
[6: 20]. Недостатнє вивчення правил та умов перекладацької заміни означеного артикля 
вказівним займенником і зумовило актуальність пропонованого дослідження. Зауважи-
мо, що предметом дослідження статті є особливості перекладу анафоричного викорис-
тання означеного артикля. Зауважимо, що анафоричний зв’язок здійснюється між двома 
елементами анафоричної структури: антецедентом і корелюючим словом або корелятом, 
який співвідноситься з антецедентом і відсилає до нього. Анафоричні відносини у мо-
вознавчих працях розглядаються як вираження повторної номінації [7: 6], під якою розу-
міється такий випадок, коли різні висловлювання певного тексту повністю чи частково 
вказують на одну і ту саму подію, об’єкт тощо [8: 92–93]. Отже, мета статті – з’ясувати та 
дослідити чинники, що зумовлюють переклад англійського означеного артикля у складі 
корелята українським вказівним займенником.

Використання вказівних займенників при перекладі англійського означеного арти-
кля у складі корелята українською мовою зумовлене необхідністю сильної ідентифікації 
корелюючого слова у тексті цільової мови. Вказівні займенники у таких випадках ви-
конують функцію сильної ідентифікації об’єкта [9: 175] і є обов’язковими, оскільки їхня 
відсутність у тексті перекладу зумовлює розрив контекстуальних зв’язків, зокрема, роз-
рив зв’язку між іменником і його референтом. Як факультативний прийом перекладу вка-
зівні займенники вживаються у контекстах слабкої ідентифікації, тобто у тих випадках, 
коли корелююче слово, так би мовити, саме «у змозі» ідентифікувати об’єкт [9: 176]. У 
згаданих контекстах спосіб перекладу означеного артикля визначається інтенцією пере-
кладача: якщо він прагне підкреслити, що йдеться про об’єкт, згаданий вище, то в англо-
українському перекладі простежується вживання вказівних займенників; якщо перекла-
дач хоче показати, що йдеться про єдиний можливий у зображуваній ситуації об’єкт, то 
він використовує нульовий переклад артикля. Наприклад, при перекладі висловлювання 
He received a present. The present was unexpected українською мовою можна використати 
нульовий переклад означеного артикля у складі корелята або передати його значення за 
допомогою вказівного займенника «цей»: 1. Він отримав подарунок. Подарунок був нео-
чікуваним. 2. Він отримав подарунок. Цей подарунок був неочікуваним.

У першому випадку індивідуалізація корелята у перекладеному реченні здійснюєть-
ся за допомогою контексту: корелююче слово займає позицію теми. Зазначений варіант 
перекладу англійського висловлювання можна перефразувати у речення: Він отримав 
неочікуваного подарунка. У другому випадку використання вказівного займенника вно-
сить у перекладене речення нову інформацію: згаданий «подарунок» виокремлюється із 
низки отриманих цією людиною подарунків. Таке висловлювання можна трансформува-
ти у речення: Він отримав подарунок, який був неочікуваним [10: 43].

Якщо між двома елементами анафоричної структури встановлюється сильна 
ідентифікація, тобто корелят ідентифікує об’єкт, який ніби «випливає із ситуації», то 
означений артикль не перекладається, оскільки індивідуалізація об’єкта у перекладі 
здійснюється за допомогою самого контексту. Необхідність сильної ідентифікації 
англійського корелята та його індивідуалізація у тексті цільової мови зумовлюється лек-
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сичними (належність перекладацького відповідника англійського корелята до певної 
лексичної групи іменників; наявність означень, що оформлюють корелят), синтаксич-
ними (темо-рематичне вживання корелята у тексті оригіналу і перекладу), семантични-
ми (семантичні відношення антецедента і корелята) чинниками та контекстом.

Вибір українського вказівного займенника при перекладі англійського означеного 
артикля визначається часовим проміжком, зображеним у реченнях, що містять елементи 
анафоричної структури. Якщо дія у реченні повторної номінації одночасна чи послідовна 
щодо дії первинної номінації, то в українському перекладі вживається займенник «цей» 
(див. нижче приклад 1), якщо дії відбуваються у різних часових проміжках, то означений 
артикль перекладається за допомогою вказівного займенника «той» (див. нижче при-
клад 2): 1. “Once, it entered his mind that there was a deliberate rebuff in all this... Then he 
dismissed the thought as unworthy and impossible…” [11: 40] – «…Але відігнав цю думку як 
негідну й несправедливу…» [12: 36]; 2. “…if he forbore to return a borrowed half-crown no 
detail of the transaction will be omitted” [13: 6] – «…якщо він комусь не повернув позиченої 
півкрони, перед вами викладуть усі подробиці тої справи» [14: 25].

Серед анафоричних структур, що потребують сильної ідентифікації корелюючого сло-
ва в англо-українському перекладі, наявні такі типи анафоричного зв’язку: 1. антецедент, 
виражений одиницею більшого рівня, ніж слово чи словосполучення, а у функції корелята 
вжитий іменник так званої «неповної семантики»; 2. антецедент і корелююче слово вира-
жені одним і тим самим іменником, але антецедент оформлений означеннями, що вказу-
ють на додаткові ознаки об’єкта; 3. антецедент і корелят позначають відповідно видове та 
родове поняття; 4. елементи анафоричної структури виражені за допомогою одного й того 
самого іменника; 5. антецедент і корелят виражені одним і тим самим іменником, проте ко-
релюючий елемент вживається з означеннями, що вказують на додаткові ознаки об’єкта.

Особливість першого типу анафоричного зв’язку, при якому антецедентом може 
бути висловлювання (чи його частина), абзац або ширший контекст, полягає у тому, що 
корелят виражений іменником так званої «неповної семантики», тобто іменником на 
позначення узагальнених назв подій, дій, станів, явищ дійсності тощо. Українські від-
повідники згаданих англійських іменників нездатні однозначно ідентифікувати пред-
мет, оскільки вони характеризуються найменшим ступенем індивідуалізації об’єкта у 
межах свого семантичного значення, і тому потребують сильної ідентифікації у реченні 
повторної номінації [9: 179]. У зв’язку з цим англійський корелят в українському пе-
рекладі оформлюється вказівним займенником, наприклад: “Pablo was standing by the 
horse, leaning against him, moving with him as he swung with the length of the picket rope and 
patting him on the neck. The horse was impatient at the tenderness while he was feeding” [15: 
95] – «…Ці пестощі дратували коня, заважали йому пастися» [16: 199].

До першого типу анафоричного зв’язку також належать «анафоричні пари», у яких 
антецедент виражений прямою чи внутрішньою мовою, а корелят – іменником на позна-
чення результатів акту комунікації чи розумового процесу (наприклад, «слово», «питан-
ня», «фраза», «зауваження», «думка» тощо). Такий англійський корелят також потребує 
вказівного займенника при перекладі українською мовою, наприклад: “If ‘twas a woman 
I’d be willin’, for they leave peace behind ‘em when they go”. Disregarding the thrust, Mrs. 
McCaskey caught her husband’s arm” [17: 14] – «Якби це пропала жінка, я б і слова не 
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сказав, без них набагато спокійніше жити» – Не звертаючи уваги на цю шпильку, місіс 
Мак-Каскі поклала чоловікові руку на плече» [18: 4].

Використання українських вказівних займенників у функції сильної ідентифіка-
ції об’єкта при перекладі англійського корелята у складі другого типу анафорично-
го зв’язку зумовлене скороченням семантичних ознак корелюючого слова у порів-
нянні з антецедентом і необхідністю його виокремлення та ідентифікації. Наприклад: 
“Clementina,” she explained, “insisted upon a Welsh rabbit after her lesson… In serving the 
rabbit she spilled a great lot of it, boiling hot, over my hand and wrist” [17: 24] – «Клементи-
на хотіла, щоб я після уроку покуштувала валлійські грінки… Готуючи ці грінки, вона 
ненароком хлюпнула гарячим розтопленим сиром мені на руку» [18: 26–27].

Переклад означеного артикля за допомогою вказівного займенника у згаданому типі 
анафоричного зв’язку може зумовлюватися синтаксичними чинниками. Сильна іденти-
фікація корелята в українському перекладі необхідна у тих випадках, коли корелююче 
слово вжите у складі реми. Такий прийом перекладу використовується з метою, аби імен-
ник, який займає позицію реми, позначав згадуваний раніше об’єкт. Наприклад: “I’ve got 
a little flat up in Harlem all ready… She’s up at the flat…” [17: 43, 45] – «Я вже приготував 
маленьку квартирку в Гарлемі… Вона зараз у тій квартирі…» [18: 37, 39].

Слід зауважити, що під впливом лексичних чинників, а саме наявністю означень, що 
вказують на додаткові ознаки об’єкта [19: 58], та контексту між елементами анафоричної 
структури другого типу може встановлюватися сильна ідентифікація. Наприклад: 1. “Here 
was an old church, quaint and rambling and gabled… The conjunction of Soapy’s receptive 
state of mind and the influences about the old church wrought a sudden and wonderful changes 
in his soul” [17: 36–37] – «Тут стояла стара, чудернацька церква з високим шпилястим 
дахом… Під впливом музики, яка линула із старої церкви, у зворушеній душі Сопі сталася 
раптова чудесна зміна» [18: 34]; 2. “His silk umbrella he had set by the door on entering. 
Soapy stepped inside, secured the umbrella and sauntered off with it slowly” [17: 36] – «Свою 
шовкову парасольку він залишив біля входу. Сопі ввійшов до крамниці, взяв парасольку і 
поволі вийшов» [18: 33]. У вищенаведеному прикладі (2) корелят the umbrella індивідуалі-
зуються контекстом, оскільки йдеться про єдину можливу залишену чоловіком парасолю.

У третьому типі анафоричного зв’язку також відбувається скорочення семантичних 
ознак корелята у порівнянні з антецедентом. У функції корелюючого слова переважно вжи-
ваються іменники на позначення дій, ознак, узагальнених назв істот та неістот, які, як було 
зазначено вище, потребують сильної ідентифікації в українському перекладі, наприклад: 
“It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she 
had been prepared for” [17: 4] – «Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах – жодне з 
тих почуттів, яких вона могла сподіватись» [18: 8]. Якщо корелюючим словом виступає 
іменник на позначення узагальненої назви особи (наприклад, «чоловік», «жінка» тощо), то 
антецедентом зазвичай є ім’я цієї людини, наприклад: “One day Miss Leeson came hunting 
for a room… “Excuse me, Mr. Skidder… I asked the lady to have a look at your lambrequins” 
[17: 17] – «Якось, шукаючи кімнату, сюди прийшла міс Лісон… «Вибачайте, містере Скід-
дер… Я запросила цю жінку подивитися на ваші ламбрекени» [18: 17].

Слід зауважити, що сильна ідентифікація між двома елементами анафоричної струк-
тури простежується у випадках, коли антецедентом виступає власна назва, а корелятом – 
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іменник на позначення професії або іменник, що характеризує особу за ознакою, реле-
вантною у даному контексті (наприклад, стать, вік, національність тощо). Індивідуалізація 
особи за таких умов зумовлена тим, що згадані іменники, як і власні назви, здатні одно-
значно ідентифікувати об’єкт [9: 183] і належать до так званого розряду імпліцитно інди-
відуалізованих [20: 10]. У зв’язку з цим, при перекладі кореляту вказівний займенник не 
вживається: “There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and 
howl. So Della did it… While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage 
to the second, take a look at the home” [17: 1] – «Що було діяти – хіба впасти на стару, по-
терту маленьку кушетку і заплакати. Так Делла і зробила… Поки господиня переходить 
поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу» [18: 5].

Для четвертого типу анафоричної структури переважно притаманна слабка іден-
тифікація об’єкта, і при перекладі корелята українською мовою вказівні займенники, як 
правило, не вживаються. Необхідність використання займенників «цей», «той» в англо-
українському перекладі як засобу сильної ідентифікації об’єкта може бути зумовлена, 
окрім лексичних та синтаксичних чинників, особливістю ведення розповіді. Йдеться про 
випадки, коли висловлювання повторної номінації є відступом від загального розвитку по-
дій і містить додаткову інформацію про об’єкт. Відсутність вказівного займенника при пе-
рекладі у такому випадку може спричинити розрив контекстуальних зв’язків. Наприклад: 
“As soon as she saw it she knew that it must be Jim’s… With that chain on his watch Jim might be 
properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked 
at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain” [17: 3] – «По-
бачивши його, Делла відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джімові… 
З таким ланцюжком Джім у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, гля-
нути, котра година, бо хоч який чудовий був той годинник, а Джім іноді дивився на нього 
крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному ремінці [18: 7].

П’ятий тип анафоричного зв’язку характеризується тим, що у реченні повторної 
номінації повідомляється додаткова інформація про об’єкт, і поняття, виражене кореля-
том, таким чином звужується і конкретизується. Корелюючий елемент у таких контек-
стах потребує сильної ідентифікації, не залежно від решти факторів. Наприклад: “He had 
not liked Gaylord’s, the hotel in Madrid the Russians had taken over when he first went there 
because it seemed too luxurious and the food was too good for a besieged city and the talk too 
cynical for a war… And the talk that he had thought of as cynicism when he had first heard it 
had turned out to be much too true” [15: 259] – «…розмови – надто вільними як на воєнний 
час... А в тих розмовах, які спершу здалися йому надто вільними, було, як з’ясувалося 
згодом, дуже багато правди» [16: 325].

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити такі висновки. Передача значення ан-
глійського означеного артикля у складі корелята за допомогою українських вказівних 
займенників зумовлена низкою взаємопов’язаних між собою чинників, жоден з яких не 
можна вважати цілковито самостійним. Проте серед розглянутих у статті умов вживання 
вказівних займенників при перекладі можна виокремити чинники, які є вирішальними. 
Це приналежність українського перекладацького відповідника до іменників так званої 
«неповної семантики» та імпліцитно індивідуалізованих субстантивів; набуття кореля-
том додаткових характеристик при повторній номінації; вплив контексту і ситуації.
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Семантика іменника є вагомим чинником при перекладі означеного артикля: україн-
ські субстантиви «неповної семантики», на противагу імпліцитно індивідуалізованим, 
завжди потребують сильної ідентифікації у реченнях повторної номінації. Наявність 
означень, що вказують на додаткові ознаки об’єкта, є переважно умовою сильної іден-
тифікації предмета чи особи, проте цей чинник не поширюється на імпліцитно індиві-
дуалізовані іменники. Вплив контексту та ситуації є умовою індивідуалізації корелята, 
окрім випадків, коли він виражений іменником «неповної семантики», а також у всіх 
типах анафоричних контекстів, окрім тих, у яких корелюючий елемент вживається із 
означеннями, що вказують на додаткові ознаки об’єкта.

Необхідність урахування синтаксичного чинника при перекладі зумовлена відсут-
ністю артиклів в українській мові. Уживання вказівних займенників як засобів сильної 
ідентифікації об’єкта у висловлюваннях повторної номінації, що є відступом від опису 
загального перебігу подій, та у випадку рематичного вживання корелята пояснюється 
тим, що відсутність згаданих займенників в українському тексті призвела б до сприйнят-
тя предмета (особи), позначеного цим корелятом, як неозначеного, невідомого; а деякі 
англійські висловлювання набували б в українському перекладі характеру загальнорефе-
рентних повідомлень. Щодо семантичного чинника відношення антецедента і корелята, 
то він є вирішальним тільки у випадку п’ятого типу анафоричного зв’язку.

Серед перспективних напрямків досліджень можна зазначити вивчення прийомів пе-
рекладу катафоричного використання англійських означеного та неозначеного артиклів 
українською мовою.
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ангЛо-уКраЇнСЬКі СинтаКСичні транСФормаЦіЇ 
ЯК ЗаСіБ ЗБЕрЕЖЕннЯ ЦіЛіСноСті тЕКСту 

науКовоЇ Статті у ПЕрЕКЛаді

Статтю присвячено проблемі збереження смислової структури тексту наукової 
статті у перекладі на прикладі трансформації розгортання англійських номінативних 
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фраз та конструкцій з неособовими дієслівними формами в українські розгорнуті син-
таксеми.

Ключові слова: синтаксична трансформація, переклад, смислова структура тексту.
Данная статья посвящается проблеме сохранения смысловой структуры текста 

научной статьи в переводе на примере трансформации развертывания английских но-
минативных фраз и конструкций с неличными формами глагола в более крупные украин-
ские синтаксические единицы.

Ключевые слова: синтаксическая трансформация, перевод, смысловая структура 
текста.

The article deals with the problem of adequate reproduction of coherent structure of the 
text of English language scientific article in the process of translation based on the transforma-
tion characterized by increased verbal characteristics of the sentence in the target text as com-
pared with the corresponding sentence in the source text which is characterized by increasing 
number of nominal phrases and constructions with non-finite forms of the verb.

Key words: syntactical transformation, translation, coherent structure.
 
Граматичні засоби забезпечення зв’язності, до яких належить синтаксична структура 

речення, утворюють важливу групу мікроознак (лінгвістичних засобів, що створюють 
зв’язок на рівні окремого чи сусідніх речень), за допомогою яких у тексті реалізуються 
такі експлікатори когерентної структури тексту, як тема-рематична структура, топікальні 
(мотивні) речення, мікромотиви, макроконектори. Правила когезії в різних мовах не збі-
гаються, тому зміни мікроознак при перекладі неминучі. Такі зміни можуть бути обумов-
лені необхідністю найбільш повної і адекватної передачі смислової структури оригіналь-
ного тексту. Тому втрата граматичних особливостей відтворюваного тексту внаслідок 
перекладу в багатьох випадках призводить до зміни характеру оригіналу та нівелювання 
авторськогo стилю, оскільки елементи граматичної організації тексту – особливо його 
синтаксису – виявляються своєрідним вузлами мовної тканини твору, що фокусують 
думку і сприяють актуалізації окремих засобів вираження [1: 140].

Мета статті полягає у здійсненні перекладознавчого аналізу синтаксичної трансфор-
мації розгортання англійських іменникових фраз та конструкцій з неособовими дієслівни-
ми формами в українські дієслівні семантично розгорнуті синтаксеми, яка уможливлює 
існування тексту наукової статті як цілісного структурно-семантичного утворення. Не-
достатня дослідженність перекладацьких трансформацій (додаткових змін мікроознак), 
спрямованих на збереження зв’язності тексту при перекладі, обумовлює актуальність 
обраної теми. Такі дослідження не проводились у зіставленні української та англійської 
мов на матеріалі текстів англійської та української наукової літератури.

Розгортання англійських прийменниково-іменникових фраз та конструкцій з неосо-
бовими дієслівними формами в українські дієслівні семантично розгорнуті синтаксеми 
є найбільш поширеним типом змін синтаксичної структури речення в англо-українських 
перекладах. Такі зміни синтаксичної структури речення при перекладі, як правило, зу-
мовлені граматичними відмінностями української та англійської мов. 

До граматичних особливостей англійської і української мов, що спричиняють роз-
гортання слів/словосполучень та конструкцій з неособовими дієслівними формами в 
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українські дієслівні семантично розгорнуті синтаксичні одиниці належить тенденція 
англійської мови до компактності та вилучення надлишкових динамічних сем. Така осо-
бливість англійського синтаксису породжує засоби стислого висловлення думки, що не 
притаманно українській мові. Більше того, наші експериментальні дослідження свідчать 
про те, що явище компактності на одних мовних ділянках компенсує наявність вели-
кої кількості громіздких дієслівних конструкцій на інших, що є однією з характеристик 
аналітичної системи англійської мови. Наявність в англійській мові великої кількості не 
тільки дієслівних, а й іменних синтаксичних конструкцій ще раз підтверджує думку Ед. 
Сепіра про те, що носії аналітичних мов для передачі окремих квантів інформації схиль-
ні концентруватися не на словах, а на цілісних синтаксичних блоках [2: 85–86]. Останнє 
пояснює певну лексичну надлишковість української мови порівняно з англійською, що 
виявляється при застосуванні міжмовної трансформації [3: 13].

В аналізованому напрямку перекладу через свою численність розгортання англій-
ських прийменниково-іменникових конструкцій в українські складні синтаксичні кон-
струкції заслуговує на особливу увагу. Прийменники, як вважає В.М. Жирмунський, 
служать для формального вираження абстрактного синтаксичного зв’язку між членами 
речення [4: 50]. Отже, це пояснює широке використання прийменників в англійських 
словосполученнях та їх декомпресію при перекладі українською мовою, коли відношен-
ня, що виражені в англійській мові прийменником, передаються в українській мові нео-
собовими дієслівними формами або особовими дієсловами у складі підрядних речень. 

A type of waveguide switch currently under development by JDS Uniphase, Nanovation, 
Lucent and a number of others employs the thermo-optic effect: a temperature change that alters 
the phase of a light wave and thus the route down which it travels [10: 92]. – Один із ти-
пів хвилєпровідного перемикача, який сьогодні розробляється компаніями JDS Uniphase, 
Nanovation, Lucent та іншими, використовує термооптичний ефект: зміна температури 
змінює фазу світлової хвилі, і таким чином, змінює напрям маршруту хвилі [21: 76].

У прикладі, наведеному вище, прийменниково-іменникова конструкція “under 
development” характеризується категорією пасивності, і є, таким чином, варіативним 
відповідником форми пасивного стану українського дієслова “розроблявся”. Такий пе-
реклад пасивної англійської прийменниково-іменникової фрази українським підрядним 
реченням є непоодиноким випадком, оскільки в англійській мові пасивний стан дуже 
часто позначається не лише за допомогою граматичних форм, а й за допомогою лексич-
них конструкцій на зразок “to be under discussion”, “to be under question” [5: 33–34].

Thus, the greatest exposure occurs when people live in a building with dry-cleaning facilities, 
wear recently dry-cleaned clothes or store such chemically laden garments in their closets [11: 
88]. – Таким чином, найінтенсивніший контакт відбувається у тому разі, коли люди жи-
вуть у будинку, в якому є обладнання для хімчистки, носять недавно оброблений хімчист-
кою одяг, або зберігають такі предмети гардеробу у своїх шафах [22: 68].

Проаналізована вище номінативнa англійська конструкція разом із конструкцією “with 
dry-cleaning facilities” роблять поверхневі структури англійських речень компактнішими в 
порівнянні з поверхневими структурами українських підрядних речень “в якому є облад-
нання для хімчистки”, “який сьогодні розробляється”, де дієслова, на відміну від англій-
ських іменників, які лише називають явища, передають більшу кількість граматичних і 
семантичих ознак (особу, час, вид, вираження “динамічної ознаки”) [6: 115].
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Переклад англійської номінативної конструкції українським дієприслівниковим 
зворотом у наступному прикладі свідчить не лише на користь простоти й компактності 
англійських номінативів, а й на користь тенденції англійської мови замінювати складні 
семантичні конфігурації, які часто репрезентовані в українській мові дієслівними 
підрядними реченнями, дієприкметниковими та дієприслівниковими зворотами, стали-
ми лексико-синтаксичним блоками (словосполученнями).

More researchers now pursue MEMS than any other optical switching technology [10: 
92]. – Сьогодні більшість дослідників продовжують розвивати МЕМС, залишивши поза 
увагою інші технології оптичного перемикання [21: 76].

Розгортання англійських іменникових фраз та конструкцій з неособовими дієслівними 
формами в українські дієслівні семантично розгорнуті синтаксеми також зумовлено 
експлікацією. Атрибутивні групи більш характерні для англійської мови й при перекладі 
українською мовою їхній абсолютний еквівалент зустрічається досить рідко. Як прави-
ло, перший член таких словосполучень перекладається підрядним атрибутивним речен-
ням, що зумовлено особливостями сполучуваності слів в українській мові [7: 13].

. . . compelled to mention the double-ended boats [12: 60]. – . . . вважали за свій обов’язок 
згадати про симетричні човни, що були однаковими з обох кінців [23: 44].

Крім того, атрибутивна модель N1 + N2 містить приховану інформацію, яку необхідно 
експлікувати під час перекладу. Така інформація міститься в контексті й у фонових знан-
нях, тому англійському реципієнтові не важко відновити імпліцитний елемент інформації, 
а під час перекладу доводиться використовувати пояснювальний переклад [8: 59].

Limitations on access to the data make it impossible for the journal’s usual review process 
[13: 53]. – Обмеження доступу до даних унеможливлює звичний процес, котрий здій-
снює редакція журналу [24: 37].

Наступне речення є типовим прикладом, що свідчить про певну лаконічність англій-
ської мови у порівнянні з українською, тому доводиться при перекладі використовувати 
складнопідрядні речення. Експлікація-вербалізація, подана в цьому прикладі, полягає 
у введенні підрядного атрибутивного речення з ускладненим присудком: замість про-
стого дієслівного присудка в реченні оригіналу з’являється декілька однорідних присуд-
ків, що виражені особовими формами дієслова. Така експлікація, на нашу думку, не є 
обов’язковою і може вважатися індивідуальним перекладацьким рішенням, бо речення 
перекладу буде передавати зміст у повному обсязі та відповідати нормам мови перекладу 
й без додаткового особового дієслова.

Today more than 880 tablets survive, with references to hundreds of others in the various 
collections [14: 85]. – На сьогодні збереглося понад 880 дощечок сангаку, які спираються 
або просто повязані з сотнями інших з різних збірок [25: 67].

Номінативи із неособовими формами дієслів, що функціонують як семантичні 
еквіваленти підрядних речень, можуть бути розгорнуті в підрядні речення. Саме це за-
звичай і відбувається при перекладі з англійської мови українською комплексів for-to-
infinitive. У функції обставини мети інфінітив звичайно перекладається особовою фор-
мою дієслова у складі підрядних реченнь зі сполучниками щоб, для того, щоб:

Americans concerned about toxic substances do not have to wait for their government to 
make these far-reaching changes [11: 91]. – Американці, які занепокоєні проблемою ток-
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сичних речовин, не повинні пасивно очікувати, коли їх уряд здійснить такі далекосяжні 
зміни [22: 71].

To gain this fundamental knowledge, climatologists have turned to the past [11: 87]. – Щоб 
отримати такі фундаментальні знання, кліматологи звернулися до минулого [22: 67].

Дослідження показують, що герундій у функції додатка перекладається особовою 
формою дієслова у складі підрядного з’ясувального речення, а у функції обставини 
прийменниково-герундійні звороти можуть перекладатися підрядними обставинними 
реченнями, де відповідником герундія виступає особова форма дієслова-присудка. 

Beck envisioned being “at the threshold of an enormous potential to save life” [15: 
87]. – Бек гадав, що він стоїть “на порозі надзвичайної можливості зберігати людям 
життя” [26: 77].

By extending the trend to zero, we can make a good guess at how much oil the industry will 
ultimately find [16: 81]. – Ялщо продовжити цю тенденцію до нуля, то зможемо зробити 
правильне припущення щодо кількості запасів нафти [27: 67].

При перекладі дієприкметникових зворотів українською мовою речення розши-
рюються, їх структура ускладнюється. Так, у нижченаведеному прикладі відбувається 
заміна англійських дієприкметників I на особові дієслова у складі присубстантивно-
атрибутивних речень. При перекладі використовується прийом розширення та 
функціональної заміни, тому що буквальний переклад цих дієприкметників суперечив 
би нормам української мови, адже активні дієприкметники у сучасній українській мові 
обмежені вживанням [9: 169].

At the moment, those of us teasing out the neurobiology of depression somewhat resemble 
blind searchers feeling different parts of a large, mysterious creature and trying to figure out 
how their deductions fit together [17: 42]. – На сьогодні ті з нас, хто вивчає нейробіоло-
гію депресії, трохи нагадують сліпих шукачів, які навпомацки прагнуть звести воєдино 
окремі деталі великої, таємничої і незбагненної споруди [28: 34]. 

Ініціальна абсолютна конструкція з дієприкметником ІІ у наступному прикладі пе-
рекладається українським підрядним обставинним реченням. Значна перевага цього 
відповідника у перекладі наукових текстів зумовлена широкою наявністю причинно-
наслідкових зв’язків у реченнях цього типу текстів.

With the chaotic pattern of contractions interrupted, the cardiac muscle cells have the 
chance to resume work in an orderly sequence again [15: 86]. – У той час, як хоатичне ско-
рочення серця припиняється, м’язові клітини серця здобувають шанс знову розпочати 
чітку і послідовну роботу [26: 76].

Проаналізувавши вищенаведені приклади з предикативними комплексами, ми ви-
значили, що їх наявність в англійській мові та відсутність в українській вимагають де-
компресії цих комплексів в українські підрядні речення, що характеризуються більшою 
вербальністю.

Принагідно нагадаємо, що граматико-синтаксична структура речення є мікроозна-
кою, зміна якої може забезпечити як збереження, так і більш чіткий прояв у тексті пере-
кладу когерентної структури тексту мови-джерела, у тому числі й додаткові зміни, що 
компенсують можливі втрати і викривлення в передачі когерентної структури оригіналь-
ного тексту. Проаналізуємо наступне речення.
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In the middle of the afternoon, with full heat of the tropical sun blazing off the sea, one 
can stand on the deck of a ship and watch broad ribbons of oil stretch toward the horizon [18: 
57]. – Опівдні тропічне сонце з усією жагою випалює море, і, стоячи на палубі корабля, 
спостерігаєш широкі смуги нафти, що простягаються до горизонту [29: 73].

У цьому реченні інтерпозитивна абсолютна конструкція при перекладі розгортається 
в частину складносурядного речення. Це речення додає важливий для формування го-
ловного топіку – (у Мексиканській затоці більшість нафти витікає в океан, просочуючись 
природним шляхом крізь тріщини морського дна; результати цих процесів астронавти 
спостерігають із космічної орбіти) – елемент: якщо сонце світить під сприятливим ку-
том, нафтові плями можна побачити навіть з орбітального космічного корабля – це так-
тика, яку астронавти використовують для вивчення течій океану.

А у наступному прикладі перекладач використав прийом зовнішнього членування, 
тобто відтворив речення оригіналу, ускладнене дієприкметниковим зворотом, за допо-
могою окремого речення. Така перебудова синтаксичної структури працює виключно на 
підсилення основного мотиву статті: цілі флоти довгих, вузьких кораблів зробили вікінгів 
домінуючою силою на морях, починаючи з 800 до 1100 рр. н.е. Як свідчать затоплені 
рештки, інтуїція будівничих підказала їм, як створювати надзвичайно легкі та пружні 
кораблі. Звідси можна зробити висновок, що зазначені зміни в текстах перекладів дозво-
ляють не лише зберегти смислову структуру оригінального тексту, але й дещо підсилити 
її прояв у тексті перекладу.

Independently, they worked out techniques for making a tube-like hollow in the log with an 
open slit on the top, hewing the wood as thin as possible [12: 61]. – Незалежно один від одного 
у різних людей виник варіант розвязання цієї проблеми. Через невелику поздовжну щілину 
видовбували стовбур зсередини, намагаючись отримати якнайтонші стінки [23: 45].

Не менш цікавим є наступний приклад. У даному реченні в тексті перекладу додаток 
трансформувався в підрядне речення. Така зміна синтаксичної структури при перекладі 
супроводжується підсиленням рематичної частини речення, що віддзеркалює розви-
ток топіку наукової статті: встановлення ролі спадковості і середовища у формуванні 
компонентів інтелекту (у цьому прикладі тема-рематична структура є поверхневим 
експлікатором єдності топіків).

Studies comparing the performance of twins and adopted children on certain tests of 
cognitive skills, for example, can assess the relative connections of nature and nurture [19: 
63]. – Порівняльні досліження близнят та усиновлених дітей за підсумками тестування 
пізнавальних навичок можуть, наприклад, дати можливість оцінити, яка частка тут 
належить природі, а яка припадає на виховання [30: 58].

Проаналізуємо наступне речення. Розгортання еліпсів під час перекладу – явище до-
сить поширене: еліпс являє собою неповне речення, в якому деякі частини виражені не 
експліцитно, а лише в глибинній структурі речення, тому при перекладі українською мо-
вою еліптична конструкція у даному реченні розгортається у підрядне речення з особовим 
дієслівним присудком. Така трансформація працює виключно на підсилення топіку статті 
– цільна кров, незамінна у сучасній медицині, викликає підозру, її важко зберігати, ще 
складніше отримувати, тому триває розробка штучних замінників, які базуються на синте-
тичних сполуках. Хоча вже досягнуто значного прогресу, проблему все-таки не вирішено.
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A decade in the campaign, no perfect solution is visible on the horizon [20: 73]. – Ця компания 
триває вже десятиріччя, а на горизонті не видно жодного остаточного рішення [31: 55].

Проведений нами аналіз прикладів перекладів показав, що розгортання слів/слово-
сполучень та конструкцій з неособовими дієслівними формами в українські розгорнуті 
синтаксеми зумовлено, як правило, граматичними причинами, а саме: більшою схильніс-
тю англійської мови, порівняно з українською, до оформлення думки у вигляді скомпре-
сованих компактних мовних форм, до яких належать англійські інфінітивні, герундійні, 
дієприкметникові конструкції, приймениково-іменникові словосполучення, іменникові 
фрази, та експлікацією. З огляду на таку особливість англійського синтаксису при за-
стосуванні міжмовної трансформації українські дієслівні розгорнуті конструкції у формі 
сурядних, а частіше підрядних речень, можуть виступати у функції замінників англій-
ських номінативів та конструкцій з неособовими дієслівними формами. У низці випадків 
зміна синтаксичної структури речення у тексті перекладу не лише окреслює характер 
відтворення поверхневих зв’язків оригінального тексту, але й віддзеркалює передачу 
смислової структури тексту мови-джерела.

ЛітЕратура

Романова Н.П. До питання про відтворення елементів граматичної будови мови 1. 
при перекладі з близькоспорідненних мов / Н.П. Романова // Теорія і практика 
перекладу: Республ. міжвідомч. наук. зб. – К.: КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1979. – Вип. 
1. – С. 135-144.
Сепир Э. Язык / Э. Сепир. – М.; Л.: Гос.соц.-эконом. изд-во, 1934. –  С. 84-115.2. 
Сухенко К.М., Гнатюк И.Н. К вопросу о номинализации причастий при переводе 3. 
на английский язык / К.М. Сухенко, И.Н. Гнатюк // Теорія і практика перекладу: 
Республ. міжвідомч. наук. зб. – К.: КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1981. – Вип. 6. – С. 
10 – 15. 
Жирмунский В.М. Об аналитических конструкциях / В.М. Жирмунский // Ана- Об аналитических конструкциях / В.М. Жирмунский // Ана-4. 
литические конструкции в языках различных типов. – М. – Л.: Наука, 1962. – С. 
7 – 53.
Медведева Л.М. Части речи и залог / Л.М. Медведева. – К.: Вища школа, 1983. – 5. 
142 с.
Кузьмич О.Д. Дієслово і дієслівні утворення / О.Д. Кузьмич // Лінгвістичні студії: 6. 
Зб. наук. пр. – Д.: Донецьк. ун-т, 1996. – Вип. 2. – С. 115 – 120. 
Степаненко М.І. Прикметниково-іменникові словосполучення у сучасній україн-7. 
ській літературній мові (Формально-синтаксичний і семантичний аналіз) / М.І. 
Степаненко. – Полтава: АН СССР, 1992. – 103 с.
Левицкая Т.Р., Фитерман А. М. Компрессия в английском языке и ее передача при 8. 
переводе / Т.Р. Левицкая, А.М. Фитерман // Тетради переводчика. – 1979. – № 16. 
– С. 51 – 77.
Резник Р.В. Некоторые аспекты функционирования глагольных форм / Р.В. Резник 9. 
// Проблемы функциональной грамматики английского языка: Сборник научн. тр. 
Моск. гос. пед. ин-та ин. яз. – М., 1985. – Вып. 246. – С. 165 – 171. 



380

дЖЕрЕЛа ФаКтичного матЕріаЛу

Bishop D.J. The Rise of Optical Switching // Scientific American. – January, 2001. – P. 1. 
88 – 95.
Оtt W.R., Roberts J.W. Everyday Exposure to Toxic Pollutants // Scientific American. – 2. 
February, 1998. – P. 86 – 91.
Hale J.R3. . The Viking Longship // Scientific American. – February, 1998. – P. 56 – 63.
Richelson J.T4. . Scientists in Black // Scientific American. – February, 1998. – P. 48 – 55.
Rothman T. Japanese Temple Geometry // Scientific American. – May, 1998. – P. 85 – 91.5. 
Eisenberg M.S. Defibrillation: The Spark of Life // Scientific American. – June, 1998. – P. 6. 
86 – 90.
Campbell C.J.7.  The End of Cheap Oil // Scientific American. – March, 1998. – P. 78 – 81.
Nemeroff Ch.B.8.  The Neurobiology of Depression // Scientific American. – June, 1998. – P. 
42. – 49.
MacDonald I.R. Natural oil spills // Scientific American. – November, 1998. – P. 57 – 78.9. 
Plomin10.  .R. The Genetics of Cognitive Abilities and Disabilities // Scientific American. – 
May, 1998. – P. 62 – 69.
Nucci M.I. The Search for Blood Substitutes // Scientific American. – February, 1998. – P. 11. 
72 – 77.
Бішоп Д. Поступ оптичних перемикачів: Пер. з англ. // Світ науки. – 2001. – № 3(9). 12. 
– С. 72 – 79.
Отт В.Р., Робертс Дж. В. Повсякденний контакт із токсичними забруднювачами: Пер. 13. 
з англ. // Світ науки. – Червень 1998. – С. 66 – 71.
Гейл Дж.Р.14.  .Легендарний дракар вікінгів: Пер. з англ. // Світ науки. – Червень 1998. 
– С. 40 – 47.
Річельсон Д.Т. Вчені в чорному: Пер. з англ. // Світ науки. – Червень 1998. – С. 15. 
32 – 39.
Ротман Т. Японська храмова геометрія: Пер. з англ. // Світ науки. – 1999. – № 1(4). 16. 
– С. 67 – 73.
Айзенберг М.С. Дефібриляція: іскра життя: Пер. з англ. // Світ науки. – 1999. – № 17. 
2(5). – С. 76 – 81.
Кемпбелл К. Дж18. . Кінець дешевої нафти: Пер. з англ. // Світ науки. – 1998. – № 3 (3). 
– С. 62 – 67.
Немерофф Ш.Б19. . Нейробіологія депресії: Пер. з англ. // Світ науки. – 1999. – № 2 (5). 
– С. 34 – 42.
МакДональд Я.Р. Природні нафтові виливи: Пер. з англ. // Світ науки. – 2001. – № 20. 
1. – С. 73 – 78.
Пломін Р.21.  Генетика пізнавальних здібностей та порушень інтелекту: Пер. з англ. // Світ 
науки. – 1999. – № 1 (4). – С. 58-65.
Нуччі М.Л. У пошуках замінників крові: Пер. з англ. // Світ науки. – Червень 1998. – С. 22. 
54 – 59.



381

УДК 37: 808.2
Компаний Е.В.

(Херсон, Украина)

о мЕтодичЕСКиХ ФаКтораХ ПониманиЯ тЕКСта в ПроЦЕССЕ 
оБучЕниЯ чтЕниЮ на уроКаХ руССКого ЯЗЫКа

Статтю присвячено характеристиці методичних факторів розуміння тексту в про-
цесі навчання читанню. У даній статті автор детально описує основні смислові віхи 
(опорні пункти), які допомагають осмислити текст: абзац, ключові слова, заголовок.

Ключові слова: інформація, абзац, ключові слова, заголовок.
Статья посвящена проблеме характеристики методических факторов понимания 

текста в процессе обучения чтению на уроках русского языка. В данной статье ав-
тор детально описывает основные смысловые (опорные) пункты, которые помогают 
осмыслить текст: абзац, ключевые слова, заголовок.

Ключевые слова: информация, абзац, ключевые слова, заголовок.
The article is focused on the characteristic features of methodological factors of text 

understanding in the process of acquiring reading skills at the Russian language lesson. The 
main points which help understand the texts: paragraph, key words, title. 

Key words: information, paragraph, key words, title.

Цель статьи заключается в описании некоторых методических факторов понимания 
учащимися текста во время обучения чтению на уроках русского языка.

Особенностью обучения чтения на уроках русского языка является непосредствен-
ное обращение к тексту как к коммуникативной единице. На его основе у учащихся 
происходит понимание, то есть смысловая обработка информации: ее воспроизведение, 
выделение, предвосхищение, критическое осмысление, оценка и т.д.

Значительный интерес для построения методики формирования навыка чтения пред-
ставляет учет специфики текста.

Отличительной чертой текста является присутствие разнообразной информации. 
Изучение типологий видов информации (З.Тураева, Т.Дридзе, И.Гальперина и др.) 

позволяет утверждать, что наиболее оптимальной для формирования навыка чтения яв-
ляется классификация И.Гальперина, так как она удобна для обучения школьников про-
цессу освоения содержания текста [1].

Поскольку информация различна по своему назначению, ученый выделяет такие ее 
виды: содержательно-фактуальную (сообщает реципиенту о фактах, событиях, процес-
сах, происходящих, происходивших и которые будут происходить в окружающем нас мире, 
действительном и воображаемом), содержательно-концептуальную (содержит сообще-
ние об индивидуально-авторском понимании отношений между явлениями, понимание 
их причинно-следственных связей, их значимости и пр.) и содержательно-подтекстовую 
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(включает скрытую информацию, извлекаемую благодаря способности единиц языка по-
рождать ассоциативные и коннотативные значения) [1]. 

Наиболее легкой для понимания, по мнению исследователей, является содержательно-
фактуальная информация (СФИ) [2]. Это объясняется тем, что для передачи сообщения о 
фактах, событиях, процессах единицы языка употребляются в их предметно-логических, 
словарных значениях. Остальные виды информации (содержательно-коцептуальная (СКИ) 
и содержательно-подтекстовая (СПИ)) считаются трудными для понимания, так как из-
влекаются путем творческого, скрупулезного переосмысления читателем индивидуально-
авторского понимания отношений, описанных средствами содержательно-фактуальной 
информации (СФИ). Именно здесь особенно важен опыт читателя в оценке текста.

Следует отметить, что текст также включает информацию разных функциональных 
стилей: художественную, научную, публицистическую, официально-деловую. 

Известно, что информация художественного текста выражается в жанрах повество-
вания, рассуждения, описания [3]. Такая типология текста является особенно ценной, 
поскольку в процессе чтения повествование сообщает читателю о ком-нибудь или о чем-
нибудь от 1-го или 3-го лица; описание знакомит реципиента словесным изображением 
кого-нибудь или чего-нибудь (внешнего вида, физического или психического состояния 
человека, явления природы, события) через последовательный показ описания качеств 
человека (портретная характеристика) и картин природы (художественный пейзаж); рас-
суждение информирует о высказываниях адресанта, его переживаниях, чувствах.

В художественной речи перечисленные типы вступают в разнообразные взаимодей-
ствия. Обычно на первый план выходит изобразительное повествование, посредством 
которого оформляется развитие сюжетной линии произведения. Помимо этого, в худо-
жественном повествовании включаются описательные фрагменты, характеризующие 
действующих лиц, окружающие предметы, место действия и рассуждение.

В статье мы придерживаемся научно-обоснованной точки зрения ученых, которые 
утверждают, что невнимание учащихся к этим типам художественного текста негативно 
сказывается на глубине понимания читаемого, поэтому необходимо научить школьников 
осмысливать назначение в конкретном высказывании вычлененных фрагментов [2:133].

Наблюдения показывают, что информация научного стиля зависит от функций, 
которые выполняют его подстили. Известно, что в школьной практике учащиеся рабо-
тают с двумя подстилями научного текста (научно-учебный и научно-популярный). За-
метим, что сущность и понятия данных подстилей не раскрываются.

Научно-учебный подстиль обладает обучающей функцией, включает информацию, 
необходимую для получения образования.

 Научно-популярный текст, наряду с основной функцией научного стиля (передать 
информацию и доказать ее истинность), имеет функцию популяризации. По мнению 
Л.Барласа [4] и С.Вартапетовой [5] данная функция проявляется в передаче научных 
сведений в доступной форме. Изложение этого подстиля строится в виде беседы с 
воображаемым читателем. 

Информация публицистического стиля включает сообщения о важных (актуальных) 
проблемах общества, предусматривающих воздействие на читателя фактами и событиями, 
коммуникативной убежденностью, правдивостью, доказательством. 
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Основная цель информации официально-делового текста заключается в передаче 
каких-либо сведений, имеющих практическое назначение, в точных указаниях, рекомен-
дациях по выполнению действий. 

Таким образом, для формирования рецептивной деятельности учащихся, в частнос-
ти чтения, следует учитывать постепенное усложнение текстов в плане информацион-
ной насыщенности. Вероятно, сначала необходимо использовать в обучении тексты, в 
которых информация отражена эксплицитно. Затем предлагать для чтения тексты, тре-
бующие от читателя выявления подтекста. При этом важно, на наш взгляд, учитывать 
зависимость информационной плотности текста от стилистических типов речи. 

Изучение специальной литературы показывает, что работа над текстом в процессе 
обучения чтению заключается в получении и в понимании информации, достигаемом 
путем нахождения и осмысления смысловых (опорных) пунктов.

Нет сомнений, что на их основе происходит ориентация в содержании воспринимае-
мого материала, выделение самого главного и существенного в каждой части, нахожде-
ние ее главной мысли, представляющей собой нечто сжатое, краткое. 

Установлено, что к смысловым пунктам относятся абзац, ключевые слова, заголо-
вок и т.д.

Так, активирующее воздействие на понимание читателя оказывает абзац.
В понимании понятия “абзац” в статье опираемся на определение Н.Зарубиной [6], 

согласно которой абзац – часть текста от одного абзацного отступа до другого, включаю-
щая в себя группу тематически объединенных предложений. Кроме тематического, в аб-
заце может быть и концептуальное предложение, передающее основную мысль абзаца.

Существенным для реципиента является тот факт, что абзац несет смысловую на-
грузку текста. С его помощью автор старается, как можно точнее донести к читателю со-
держание – цель своего сообщения. При членении текста на абзацы возникает намерение 
писателя воздействовать на читателя в желаемом направлении: отобразить все те части, 
которые, благодаря тем или иным его замыслам, должны быть выделены. При переходе 
к новому абзацу автор предупреждает реципиента о том, что дальше будет нечто важное 
и новое, то есть будет раскрываться новая тема.

Таким образом, абзац помогает воспринимать информацию в желаемом направле-
нии, то есть в необходимой последовательности.

Исключительное значение для понимания текста в процессе обучения чтения имеют 
ключевые слова. 

Заметим, что ключевые слова на современном этапе мало изучены, так как в линг-
вистике не существует единого терминологического наименования. Ведущие ученые-
лингвисты (С.Бочаров, Р.Будагов, М.Гиршман В.Кухаренко, В.Петровский) называют их 
по-разному: лейтмотивы, слова-символы, ключевые слова, слова-ключи. 

Следует отметить, что понятие “ключевые слова” употребляется без определения, 
как что-то само по себе понятное. Вместе с тем, В.Кухаренко утверждает, что ключевые 
слова – “это более значимые в тексте слова. Каждое из них представляет собой своео-
бразную тематическую свертку и сигнализирует о предмете изложения” [7: 49]. По мне-
нию С.Формановой, ключевые слова несут основную нагрузку (информационную); они 
представляют собой признаки, состояния, действия, явления [8: 234-239].
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Задача обучения чтению выдвигает в качестве важнейшей проблемы проблему на-
хождения ключевых слов и понимания с их помощью основного содержания текста. 

Мотивом нахождения ключевых слов, как утверждают линг висты, служит морфоло-
гическая характеристика, зависящая от типа речи. 

Так, в повествовании ключевые слова называют героев, основные события-действия 
или предметы, связанные с ними. Обычно такие слова являются существительными и гла-
голами. Именно нагнетание глаголов в тексте способствует созданию образа в целом.

В описании ключевые слова перечисляют или указывают в определенной последова-
тельности предметы и их признаки. Эта роль принадлежит зачастую существительным 
и прилагательным.

Поскольку содержанием рассуждения являются связи между предметами и явлени-
ями, устанавливаемые человеком, ключевыми словами, наряду с глагольной лексикой, 
выступают существительные.

Исключительное значение имеет тот факт, что в рамках одного абзаца, объединяясь 
друг с другом, ключевые слова образуют смысловые ряды, помогающие понять глав-
ную его мысль. Нахождение ключевых слов в тексте – это количественный процесс, 
объединение их в отдельные ряды – качественный, который ведет к определению 
доминанты главной мысли абзаца (ключевые слова – смысловые ряды – доминанта 
(главная мысль абзаца). 

Таким образом, выделение ключевых слов обеспечивает необходимые условия для 
более ясного понимания авторского замысла, так как основная их функция – передавать 
самое главное в тексте.

Важную роль в обучении чтения играет заголовок.
За последние десятилетия заглавие привлекает внимание таких ученых, как 

И.Гальперина, Л.Грицюк, В.Дресслер, В.Кухаренко, А.Попова, Л.Шевченко, которые 
рассматривают его как элемент структуры текста – формальной, композиционной и 
смысловой.

Вслед за исследователями считаем, что заголовки по-разному соотносятся с текстом: 
одни называют тему, другие тему и основную мысль, третьи представляют собой “как бы 
тезис самого корпуса текста” [8: 133], четвертые – код, который можно разгадать лишь 
по прочтению всего текста. 

Вместе с тем, выделяются заглавия-темы, в которые входят: “персонаж”, “пространство”, 
“время”, “события”, “явления”, “предмет” и заглавия-ремы, выражающие главную мысль. 
Это могут быть характеристики лица, событий, явлений, состояние, эмоции, выводы.

Работы ученых свидетельствуют о том, что достаточно много написано о функциях 
заглавия. В нашей статье мы назовем лишь некоторые из них, которые помогают понять 
текст: информационная (коммуникативная), прогнозирующая. 

Так, на основе информационной (коммуникативной) функции реципиент кратко 
получает определенные сведения о тексте (содержание, тип, стиль и жанр и т.д.). Про-
гнозирующая функция создает у читателя эффект ожидания-прогноза, обеспечивает 
предугадывание основных вопросов или содержания текста. 

Следовательно, заглавие, содержащее в себе сжатую форму основной информации, 
характеризуется как ключ к пониманию текста.
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Из всего изложенного выше можно утверждать, что работа с текстом в процессе 
обучения чтению должна строиться с учетом понимания информации, достигаемом за 
счет нахождения и осмысления смысловых (опорных) пунктов: абзац, ключевые слова, 
заголовок. 
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вивчЕннЯ ПСиХоЛогіЇ творчоСті в рамКаХ КурСів
іСторіЇ уКраЇнСЬКоЇ та ЗаруБіЖноЇ ЛітЕратури

У статті йдеться про вивчення психології творчості в рамках курсів історії україн-
ської та зарубіжної літератури. Знання із психології творчості є важливою складовою 
професійної підготовки майбутніх фахівців – журналістів, редакторів, учителів, літе-
ратурознавців.

Ключові слова: психологія творчості, творчий задум, персоніфікація образів, твор-
ча уява, інтуїція, натхнення.

В статье речь идёт об изучении психологии творчества в рамках курсов истории 
украинской и зарубежной литературы. Знания по психологии выступают важной со-
ставляющей профессиональной подготовки будущих специалистов – журналистов, ре-
дакторов, учителей, литературоведов.
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Ключевые слова: психология творчества, творческий замысел, персонификация об-
разов, творческое воображение, интуиция, вдохновение.

The article is devoted to the study of the creation psychology at the courses of the history 
of Ukrainian and foreign literature. The knowledge of the creation psychology is an important 
component of the professional training of future specialists – journalists, editors, teachers, 
literary scholars.

Key words: the creation psychology, the creative plan, the personification of the charac-
ters, the creative fancy, intuition, inspiration.

Традиційне викладання історії української та світової літератури у вищій школі, як 
правило, не передбачає детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро-, не передбачає детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро-не передбачає детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро- передбачає детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро-передбачає детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро- детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро-детального ознайомлення студентів із специфікою творчої ро- ознайомлення студентів із специфікою творчої ро-ознайомлення студентів із специфікою творчої ро- студентів із специфікою творчої ро-студентів із специфікою творчої ро- із специфікою творчої ро-із специфікою творчої ро- специфікою творчої ро-специфікою творчої ро- творчої ро-творчої ро- ро-ро-
боти письменника. Головна увага здебільшого приділяється вивченню основних етапів 
розвитку літератури, характеристиці провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля- літератури, характеристиці провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля-літератури, характеристиці провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля-, характеристиці провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля-характеристиці провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля- провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля-провідних течій, шкіл і напрямів, загальному огля- течій, шкіл і напрямів, загальному огля-течій, шкіл і напрямів, загальному огля-, шкіл і напрямів, загальному огля-шкіл і напрямів, загальному огля- і напрямів, загальному огля-і напрямів, загальному огля- напрямів, загальному огля-напрямів, загальному огля-, загальному огля-загальному огля- огля-огля-
ду творчості окремих авторів та аналізу конкретних творів. Однак для студентів цілого 
ряду спеціальностей украй важливо отримати хоча б початкові знання із психології 
творчості. Так, майбутні журналісти, редактори, вчителі, літературознавці і критики у 
професійній діяльності матимуть справу із текстами, а будь-який текст (художній, науко-
вий, публіцистичний) є наслідком складної інтелектуальної та психологічної діяльності 
автора. І глибоке розуміння авторського задуму, усвідомлення мети твору неможливе без 
докладного знання основ психології творчості. 

Психологія творчості – відносно самостійна міждисциплінарна галузь науко-
вих досліджень, що виникла наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на межі філософії, 
психології, мистецтвознавства і соціології. Серед зарубіжних і вітчизняних дослідників, 
що працювали й працюють у цій сфері, – О.Потебня, І.Франко, З.Фрейд, Л.Виготський, 
М.Рубакін, М.Арнаудов, Б.Грифцов, В.Карпенко, В.Роменець, Н.Зборовська та ін. 

Оскільки психологія творчості є предметом дослідження насамперед таких наук, як 
психологія та філософія, то загальні теоретичні відомості з цього питання студенти ма-
ють отримувати передусім від викладачів відповідних дисциплін. Однак більш глибоке 
й детальне ознайомлення з особливостями творчого процесу, з’ясування різнобічних 
аспектів психології творчості можливе під час вивчення курсів з історії літератури – як 
української, так і зарубіжної. На жаль, часто в процесі вивчення літератури викладачі 
не акцентують увагу на психологічних моментах, пов’язаних із процесом творчості. Під 
час ознайомлення з біографіями видатних письменників, із текстами класичних творів 
на конкретних прикладах потрібно досліджувати джерела творчості та природу творчих 
здібностей, виникнення творчого задуму, розглянути такі питання, як муки творчості, 
натхнення тощо. Студенти мають усвідомити, що творчий процес – складне поняття, 
якому важко дати однозначне й вичерпне визначення, і тим більше неможливо виве-
сти універсальну “формулу”, схему, якої повинен дотримуватися автор під час роботи 
над твором. Однак можна виокремити певні етапи творчого процесу, які тією чи іншою 
мірою присутні в роботі більшості письменників.

Важливе місце у творчій роботі письменника посідають споглядання і спостережен-
ня – це основний матеріал творчості. Є різні способи спостережень: як безпосередні, 
часто неусвідомлені, так і свідомі та цілеспрямовані (наприклад, вивчення матеріалів, 
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документів). Так, Е.Золя під час роботи над романом “Жерміналь”, у якому хотів опи-
сати життя вуглекопів та їхню боротьбу за свої права, виїздив у вугледобувні регіони, 
спускався до шахти, відвідував збори робітників, вивчав документи про робітничий рух. 
Цінним джерелом спостережень є подорожі, враження від так званої другої професії ав-
тора, участь письменника в усіх процесах життя.

Студенти мають усвідомити, що характер спостережень конкретного письменника 
залежить не лише від конкретного творчого задуму, але й від темпераменту, соціально-
політичних поглядів митця. Кожний автор є представником певного соціального про-
шарку, має власний світогляд, індивідуальні психологічні особливості, тому не все в 
навколишній дійсності його однаково вражає і привертає увагу. Один митець підмічає 
світлі, радісні сторони життя, іншого вражають драматичні моменти. Наприклад, і 
О.Вишня, і Г.Косинка починали свій творчий шлях приблизно в той самий час (20-ті 
роки ХХ ст.) і писали на однакову тематику (життя українського пореволюційного села). 
Але один із цих авторів помічав і, відповідно, висвітлював у творах комічні чи потворні 
життєві явища, інший звертав увагу на трагізм селянського життя.

Важливий етап творчого процесу – виникнення творчого задуму. Задум можна роз-
глядати як початкову загальну схему майбутнього твору, перший щабель творчого акту. 
Залежно від творчої індивідуальності письменника задум проявляється по-різному: він 
може визрівати й виношуватися поступово, набуваючи все більш чітких і визначених 
форм. Скажімо, Й.В.Гете задумав “Фауста” ще у 1772 р., перший великий фрагмент 
трагедії було надруковано у 1790 р., концепція всього твору склалася лише у 1797-1798 
р.р., а завершив свій твір Гете лише незадовго до смерті, у 1831 р. Задум може вирости з 
окремого образу, сцени, виникнути під впливом ідеї, а в ліриці – навіть зі слова, інтонації, 
ритму. Так, В.Маяковський у статті “Як робити вірші” розповів, що робота над поезією 
“Сергію Єсеніну” почалася із оформлення певного ритму, “гулу”. А задум відомого ро-
ману У.Еко “Ім’я рози”, як свідчив сам автор у “Нотатках на полях “Імені рози”, виник 
від дивного бажання, що раптом з’явилося у письменника: вбити ченця! 

У художній творчості поряд із “муками слова” існують також муки задуму, пов’язані 
із пошуками теми, яка є важливою складовою задуму. Наприклад, М.Гоголю, при всьому 
його таланті, теми “Ревізора” і “Мертвих душ” підказав О.Пушкін.

Для реалізації творчого задуму потрібен поштовх, який би активізував творчу уяву 
письменника. Студенти-редактори мають усвідомлювати відмінність між звичайною 
уявою та уявою творчою. Перша відтворює життєві явища з усіма випадковостями, вона 
притаманна всім людям, а от друга проводить певний відбір і зберігає тільки необхідне, 
характерне; її наявність у людини вже свідчить про певні творчі здібності. На відміну від 
звичайної, творча уява відтворює не лише те, що було, але й те, що може бути в новому 
поєднанні. Творча уява – це риса, яка дає письменнику можливість вийти за межі власно-
го досвіду і продовжити у мрії розвиток життя чи протиставити свій вимисел дійсності.

Механізм дії творчої уяви тісно пов’язаний із асоціативністю мислення. Творча уява 
ґрунтується на пам’яті, яка не є чимось хаотичним: у ній діє закон асоціацій. Згідно з ним, 
увесь хоас наших спогадів розподіляється за подібністю чи близькістю в часі та просторі, 
узагальнюється і “сплітається” в один безперервний ланцюг. Цей ланцюг асоціацій – 
провідна нитка творчої уяви, матеріал та засіб творення художнього образу. «Багатство 
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асоціацій свідчить про багатство внутрішнього світу письменника», – зауважував 
К.Паустовський [4: 140]. Розвинена здатність до асоціативного мислення – необхідна 
умова творчості, у багатьох митців це вроджена риса, яка виявляється дуже рано. У 
“Зачарованій Десні” О.Довженко розповів, що особисто в нього асоціативне образне 
мислення було добре розвинене ще в дитинстві. 

У творчому процесі настає момент, коли в уяві письменника відбувається 
персоніфікація образів: митець починає “бачити” синтезований у його уяві образ чітко, 
в усіх подробицях. Таке “бачення” вигаданих образів необхідне письменнику для того, 
щоб вони вийшли максимально переконливими і життєвими. Ю.Яновський, працюючи 
над романом “Вершники”, довго не міг закінчити опис зовнішнього вигляду одного з 
персонажів – Шведа, поки не “побачив” свого героя, немов живого. 

Однак часто письменнику недостатньо просто уявити персонажа. Автор, створюю-
чи образи, ставить героїв у різні ситуації, розвиває їхні характери згідно з життєвими 
закономірностями і значною мірою починає перевтілюватися у дійових осіб. Під пись-
менницьким перевтіленням розуміють тимчасове максимальне психо-фізичне присто-
сування особи митця до життя, характеру створюваного ним героя з метою глибокого 
проникнення в його внутрішній світ. Таке перевтілення, що чимось нагадує акторське, 
допомагає письменнику знайти точні слова, потрібний емоційний ритм розповіді, щоб 
передати настрій, жести, думки персонажа, тобто зробити так, щоб створюваний об-
раз пластично постав перед читачем. Тому деякі автори під час роботи над твором 
розмовляють самі з собою, намагаючись відтворити інтонації дійових осіб, жестику-
люють тощо. Г.Флобер у процесі роботи над романом “Пані Боварі”, щоб переконливо 
описати муки своєї героїні, настільки реалістично уявив собі всі симптоми отруєння 
миш’яком, що сам почав відчувати їх на фізіологічному рівні!

Саме в моменти перевтілення особливо активно починають діяти так звані стихійні сили 
творчості, які називають інтуїцією. Інтуїція не є творчим актом чи особливим способом 
пізнання дійсності, це лише один з етапів звичайного пізнавального процесу. Інтуїція – та-
кий тип мислення, коли нами чітко усвідомлюється тільки результат мислительного проце-
су, а окремі його ланки лишаються ніби поза свідомістю. Тому інтуїцію часто трактують 
як божественне одкровення, цілком несвідомий процес, несумісний з логікою та життєвою 
практикою. Розвинену інтуїцію слід вважати виявом вродженого таланту; зрозуміло, що 
вона може проявлятися в різноманітних галузях науки і мистецтва. Деякі дослідники вважа-
ють, що існує особливий інтуїтивний розум, притаманний митцям. Письменницька інтуїція 
використовує не лише візуальні образи, але й символи, весь досвід, накопичений за історію 
розвитку мистецтва. “Інтуїція допомагає авторам історичних творів відтворювати не тільки 
справжню картину життя минулих епох, але самий їх неповторний колорит, відчуття людей, 
їхню психіку, яка, у порівнянні з нашою, була, звісно, іншою”, – писав К.Паустовський [4: 
127]. Деякі літератори саме завдяки добре розвиненій інтуїції вирішують проблему творчого 
задуму, знаходять потрібні слова, вдалі сюжетні ходи. Однак за такими інтуїтивними “осяян-
нями” приховується, як правило, напружена письменницька праця.

Уявлення про творчий процес невіддільне від поняття натхнення. Існує безліч визна-
чень цього незвичайного стану і не менше спроб пояснити його природу. Так, ще Платон 
створив теорію “одержимості”, яка варіювалася протягом багатьох століть: згідно з нею 
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натхнення є результатом певного душевного розладу митця. Були також спроби пояснити 
натхнення втручанням якихось вищих сил, “божественного” чи “диявольського” начала. 
Більшість письменників визначають натхнення як особливий душевний стан, у якому 
з’являються сили і бажання писати, при цьому робота над твором просувається легко й 
невимушено. Великою помилкою деяких творчих особистостей є тривале очікування та-
кого стану, що ніби має з’явитися самий по собі. Насправді є певна складність у входженні 
письменника до процесу роботи, а отже, й до стану натхнення, це потребує іноді значних 
вольових зусиль. Однак, за свідченням багатьох відомих письменників, натхнення при-
ходить лише до тих, хто наполегливо працює: самого лише таланту часто буває недо-
статньо. Польський літератор Я.Парандовський зазначав: “Дисципліна завжди була для 
письменника благословінням. Скільки сил зберігається, якщо в певні години сідаєш за 
робочий стіл!” [3: 130]. Зосереждена праця здатна розвинути природні здібності, викли-
кати приплив творчої енергії. Наприклад, французька письменниця Жорж Санд щовечо-
ра сідала за письмовий стіл і працювала до певної години, тоді як її коханий, не менш 
відомий поет Альфред де Мюссе часом не міг написати жодного рядка, бо перебував в 
очікуванні натхнення, яке ніяк не з’являлося. 

Розглянуті вище основні етапи творчого процесу можна дослідити більш детально 
на прикладі життя і творчості вітчизняних та зарубіжних письменників у межах курсів з 
історії української і світової літератури. Це не лише розширить уявлення студентів про 
літературний процес, але й допоможе у майбутній професійній діяльності.
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У статті розглядається зміст і структура соціокультурної компетенції переклада-
ча, а також конкретизуються вимоги до рівня сформованості соціокультурного компо-
нента перекладацької компетенції.

© Циган Л.В., 2010



390

Ключові слова: міжкультурна комунікація, перекладацька компетенція, соціокуль-
турна компетенція, соціокультурні знання, навички і вміння.

В статье рассматривается содержание и структура социокультурной компетен-
ции будущего переводчика, а также конкретизируются требования к уровню сформиро-
ванности социокультурного компонента переводческой компетенции.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, переводческая компетенция, со-
циокультурная компетенция, социокультурные знания, навыки и умения.

The article focuses on the problem of forming sociocultural competence of future transla-
tors and interpreters. The notion of sociocultural competence has been specified. The socio-
linguistic, cultural, social components of sociocultural competence have been described. The 
study is carried out within the framework of professional translator / interpreter development.

Key words: multicultural communication, translation / interpretation competence, socio-
cultural competence, sociocultural knowledge and skills.

Формування професійної особистості перекладача відбувається на основі оволодіння 
ним перекладацькою компетенцією, яка визначається як складний комплекс знань, навичок, 
вмінь та якостей, що дозволяють перекладачеві успішно вирішувати свої професійні завдан-
ня. Перекладацька компетенція (ПК) передбачає оволодіння мовою як знаряддям посеред-
ництва у міжкультурному спілкуванні. А це означає, що концепт культури має надзвичайно 
велике значення для перекладознавства, оскільки переклад допомагає здійснювати діалог 
не лише мов, але й культур. У процесі ефективної двомовної (білінгвальної) комунікації 
відбувається не лише міжмовна, але й міжкультурна комунікація, під якою мають на увазі 
адекватне взаєморозуміння двох співрозмовників, що належать до різних культур. Ефек-
тивна міжкультурна комунікація є обов’язковою умовою успішного спілкування за допо-
могою перекладу [2; 3; 7; 8; 9; 10]. Так, за визначенням Є. В. Бреуса, переклад є процесом 
міжмовної і міжкультурної комунікації, під час якого на основі цілеспрямованого пере-
кладацького аналізу тексту оригіналу створюється текст перекладу, що замінює вихідний 
текст у новому мовному і культурному середовищі [2: 15-16]. Культурний компонент під час 
перекладу присутній завжди; на практиці перекладач постійно зустрічається з «культурно 
забарвленими» контекстами навіть у самих тривіальних ситуаціях. Сучасні дослідження у 
сфері лінгвокультурології переконливо засвідчують, що кожен текст і кожне висловлювання 
є культурно обумовленим, оскільки навіть у такі поняття як «дім», «хліб», «час» у різних 
культурних спільнотах вкладається неоднаковий зміст [8: 186-207; 9: 75-80].

На необхідність подолання так званого «культурного бар’єра» у процесі перекладу 
вказують багато авторів, зокрема, О. Є. Аксьонова, І. С. Алексєєва, Є. В. Бреус, О. Л. Бу-
рак, Т. В. Ганічева, Л. К. Латишев, С. Є. Максимов, В. В. Сафонова, А. Л. Семенов, 
С. Г. Тер-Мінасова, О. І. Чередниченко та ін. У методиці навчання іноземних мов здат-
ність орієнтуватися у соціокультурних маркерах автентичного мовного середовища в 
загальних термінах визначається як соціокультурна компетенція (СКК) [1; 4; 5; 6]. Пи-
тання формування СКК або її окремих компонентів у процесі навчання іноземних мов 
досить широко висвітлюються у роботах М. Бірам, Н. Ф. Бориско, Л. П. Голованчук, 
О. Л. Красковської, М. Л. Писанко, В. В. Сафонової, Н. К. Скляренко, О. Б. Тарнополь-
ського, С. І. Шукліної та ін. Проблеми методики навчання перекладу на сьогодні є значно 
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менше дослідженими, оскільки довгий час залишалися поза увагою методистів. Питання 
формування ПК або її окремих компонентів, включаючи і соціокультурний компонент, 
розглядаються у працях О. Є. Аксьонової, Т. В. Ганічевої, В. В. Сафонової, С. Г. Тер-
Мінасової. При цьому слід зазначити, що проблема створення ефективної системи контр-
олю й оцінювання рівня сформованості як ПК в цілому, так і її окремих компонентів, 
зокрема соціокультурного, ще не знайшли належного висвітлення. На нашу думку, пе-
редумовою створення такої системи є конкретизація вимог як до рівня сформованості 
відповідної компетенції в цілому, так і до її окремих компонентів. Враховуючи викладене 
вище, у цій статті ми ставимо за мету деталізувати вимоги до рівня сформованості соціо-
культурного компонента перекладацької компетенції.

У найбільш загальному значенні СКК – це складний комплекс соціокультурних 
знань, навичок і вмінь, що передбачає здатність і готовність особистості до міжкультур-
ного діалогу в якості учасника і посередника [1; 6; 7]. СКК разом із мовною і мовлен-
нєвою компетенціями входить до складу іншомовної комунікативної компетенції, яка, 
в свою чергу, є однією з основних складових ПК [1; 3; 4; 5; 6; 7]. Будуючи методичну 
модель СКК, враховують понятійне наповнення терміна «соціокультурний» – соціум 
і культура, – тому саме поняття СКК є досить широким. СКК передбачає знайомство 
студента з національно-культурною специфікою іншомовної мовленнєвої поведінки, з 
тими елементами соціокультурного контексту, що є релевантними для сприйняття і по-
родження мовлення з точки зору носіїв мови: звичаї, правила, норми, традиції, ритуали, 
соціальні особливості, етнокультурні стереотипи, стандарти комунікативної поведінки, 
країнознавчі знання і т.д.

За визначенням Т. В. Ганічевої, СКК перекладача складається з трьох субкомпетен-
цій: країнознавчої, лінгвокраїнознавчої і предметної (або галузевої) [3: 12-13]. Краї-
нознавча складова – це знання про особливості культури, історії, географії, економіки, 
побуту, традицій і звичаїв країни, мова якої вивчається. Лінгвокраїнознавча складова 
передбачає усвідомлення особливостей мовленнєвої і немовленнєвої поведінки носіїв 
мови у різних ситуаціях спілкування. Предметна (галузева) складова – це володіння пев-
ною сумою фонових знань, що стосуються певного фаху, і без яких якісний галузевий 
переклад неможливий [3: 13]. Дослідниця обмежується загальною характеристикою ви-
щезазначених компонентів, не конкретизуючи ні вимог до рівня їх сформованості, ні, 
відповідно, об’єктів контролю й оцінювання у межах цих компонентів. Проте авторка 
досить ґрунтовно обстоює ідею включення до складу СКК предметної (галузевої) скла-
дової, наголошуючи на її виключній важливості для перекладу, зокрема, усного. На нашу 
думку, це є цілком доречним. Найзручнішим способом позначення соціокультурно мар-
кованої інформації Т. В. Ганічева вважає термін «фонові знання» [3: 20], який хоча і не 
вичерпує зміст соціокультурної складової, однак, є головним для проблеми формування 
ПК. За ступенем поширеності розрізняють три види фонових знань: загальнолюдські, 
регіональні і країнознавчі. Сюди можна додати соціально-групові знання, притаманні 
певним соціальним спільнотам – юристам, лікарям, педагогам і т.д. [3; 9].

Дещо інший підхід до структуризації змісту СКК як компонента ПК пропонує 
В. В. Сафонова. До складу СКК дослідниця включає: загальнокультурний, культуроз-
навчий, соціолінгвістичний і соціально-стратифікаційний компоненти, які, в свою чергу, 
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також можна назвати компетенціями [7: 35]. Коротко охарактеризуємо їх. Загальнокуль-
турна компетенція передбачає знання загальнопланетарного масштабу, зокрема, знання 
світової культурної спадщини, загальнопланетарних понять, традицій і цінностей (напри-
клад, змісту понять «суверенітет», «права людини», «соціальна справедливість» тощо), 
знання міжкультурних норм спілкування. До культурознавчої компетенції авторка відно-
сить країнознавчу компетенцію, що передбачає знання країнознавчо, етнічно, регіональ-
но, континентально і геополітично маркованої інформації, а також здатність розуміти цю 
інформацію і користуватися нею у процесі міжкультурної комунікації; а також лінгвокра-
їнознавчу компетенцію – знання мовного матеріалу з національно-культурною семанти-
кою, мовленнєвого етикету і техніко-комунікативних кліше. Соціолінгвістична компе-
тенція передбачає розуміння і використання соціальних правил поведінки, дотримання 
правил етикету, норм, сценаріїв, ритуалів спілкування. Соціально-стратифікаційна ком-
петенція передбачає наявність соціально-психологічних знань і умінь, наприклад, знань 
про соціокультурні особливості поведінки представників різних професійних чи вікових 
субкультур і вміння враховувати соціокультурні сподівання представників цих груп у 
процесі комунікації. Ця компетенція проявляється у бажанні і вмінні вступати в комуні-
кативні відносини з іншими людьми, що зумовлено необхідністю, мотивом, ставленням 
до партнерів по комунікації, а також власною самооцінкою [7: 36-40].

При цьому слід зазначити, що цей підхід розрахований на рівень володіння іншомовною 
комунікативною компетенцією С 1 (автономний) за загальноєвропейською шкалою рівнів 
володіння мовою, що відповідає IV курсу вищого мовного навчального закладу [4; 6].

Отже, зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що СКК перекладача 
включає: 1) соціолінгвістичні знання, 2) соціокультурні навички, 3) соціокультурні вміння, 
4) соціокультурні здібності та якості білінгва. Аналіз особливостей компонентного складу 
СКК як компонента ПК дозволяє конкретизувати перелік соціокультурних знань, навичок, 
вмінь, здібностей та якостей, якими має володіти майбутній перекладач (див. таблицю 1).

Таблиця 1
Соціокультурні знання, навички, вміння, здібності та якості майбутнього переклада-

ча (рівень С 1)

Знання навички уміння
а) про світову 
культурну спадщину, 
загальнопланетарні 
поняття, традиції і 
цінності, інтерпретацію 
їх різними культурними 
спільнотами, про 
варіативність і цінність 
культурної спадщини
кожного з народів, а також 
про основні типи

а) розпізнавання 
країнознавчо, 
етнічно, регіонально, 
континентально і 
геополітично марковану 
інформацію, що 
функціонує у процесі 
міжкультурної комунікації;
б) коректного
соціокультурного 
вживання країнознавчо

а) практично користуватися 
отриманими раніше знаннями 
про загальнопланетарні 
цінності задля успішного і 
безконфліктного здійснення 
процесу міжкультурної 
комунікації;
б) орієнтуватися в 
соціокультурних маркерах
автентичного мовного 
середовища;
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міжкультурних конфліктів 
і шляхи їх подолання;
б) про соціокультурні 
традиції і цінності, 
культурну спадщину, 
символіку спільноти, 
соціокультурну 
варіативність етикету і 
норм спілкування у певній 
культурній спільноті, 
культурні табу;
в) безеквівалентної 
і фонової лексики, 
термінології, афоризмів 
фразеологізмів, 
ономастичної лексики;
г) соціокультурних 
стандартів поведінки, 
лексико-граматичного, 
інтонаційного, 
синтаксичного 
оформлення 
мовленнєвого продукту, 
паралінгвістичних 
характеристик мовлення, 
невербальних засобів, 
що супроводжують 
мовленнєву поведінку 
людини

маркованих одиниць 
мовлення;
в) коментування 
(тлумачення) 
соціокультурного змісту 
реалій іноземною і рідною 
мовами;
г) двостороннього 
перекладу країнознавчо 
маркованих одиниць мови 
і мовлення

в) прогнозувати можливі 
соціокультурні конфлікти 
у процесі міжкультурної 
комунікації і способи їх 
усунення;
г) адаптуватися до 
іншомовного середовища, 
поважаючи традиції, ритуали, 
стиль життя представників 
іншої культурної спільноти;
д) обирати соціокультурно 
адекватний стиль вербальної 
і невербальної поведінки 
у процесі міжкультурної 
комунікації;
е) представляти рідну 
культуру в іншомовному 
культурному середовищі

Здібності та якості
а) полікультурна толерантність, соціокультурна неупередженість, такт;
б) лінгвокраїнознавча, соціолінгвістична і культурознавча спостережливість і 
допитливість;
в) соціокультурна схильність до з’ясування тенденцій взаємодії загальнопланетарного 
і національного, національного і регіонального в мовленнєвій поведінці людини

Соціокультурний компонент пронизує увесь процес спілкування між представника-
ми різних культур, де перекладачеві відводиться роль посередника. Отже, як бачимо, 
СКК як компонент ПК є невід’ємною складовою підготовки перекладача. Тому вимо-
гою до рівня сформованості СКК майбутнього фахівця з перекладу є якісне оволодіння 
описаними вище соціокультурними знаннями, навичками і вміннями, які забезпечують 
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можливість орієнтуватися в соціокультурних маркерах автентичного мовного середови-
ща у процесі міжкультурної комунікації. Безперечно, всі вищезазначені знання, навички 
і вміння повинні стати об’єктами контролю у процесі навчання студентів перекладу. Ви-
значення вимог до рівня сформованості СКК як компонента ПК, звичайно, ще не ви-
рішує проблему контролю й оцінювання відповідної компетенції, проте, на нашу думку, 
вони мають стати надійним підґрунтям для подальшого визначення критеріїв оцінюван-
ня у навчанні студентів мовного ВНЗ перекладу.
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дЛЯ навчаннЯ інШомовного СПіЛКуваннЯ СтудЕнтів вуЗів

Статтю присвячено використанню художнього автентичного відеофільму у на-
вчанні іноземним мовам. Представлено аналіз публікацій стосовно використання віде-
озапису у навчальному процесі та відмічено спробу проаналізувати принципи, на яких 
базується використання художнього автентичного відеофільму для навчання іншомов-
ного спілкування студентів мовних вузів.

Ключові слова: технічні засоби навчання, художній автентичний відеофільм, соціо-
культурна орієнтованість, самобутність.

Статья посвящена использованию художественного аутентичного видеофильма 
при обучении иностранным языкам. Представлен анализ публикаций об использовании 
видеозаписи в учебном процессе, а также предпринята попытка проанализировать 
принципы, на которых основано использование художественного аутентичного видео-
фильма для обучения иноязычному общению студентов языковых вузов.

Ключевые слова: технические средства обучения, художественный аутентичный 
видеофильм, социокультурный ориентир, самобытность.

This article focuses on the topic of using film for teaching foreign languages at the linguis-
tic universities. We tried to analyse the scientific works on this subject, and, simultaneously, 
gave our own point of view on this subject.

Key words: technical devices, feature film, sociocultural orientation, identity.

Навчання усного мовлення є пріоритетною проблемою у навчанні іноземним мовам, 
оскільки випускники вузів не володіють у достатній мірі розмовними навичками. Потре-
бує подальшого вдосконалення методика використання різних технічних аудіовізуальних 
засобів навчання (АВЗН), що є ефективними засобами навчання різним дисциплінам, у 
тому числі іноземним мовам.

З усіх технічних засобів навчання найбільш цікавим виявляється навчальне кіно, що 
поєднує у собі елементи як зорової, так і звукової наочності та має потужні можливості 
відтворювати подібність природного мовного середовища. Це досягається шляхом три-
вимірного впливу на того, кого навчають: контрапунктним сполученням звуку і зобра-
ження, динамікою, емоційним ефектом.

Успіх при навчанні будь-якого виду мовленнєвої діяльності залежить від раціональ-
ного та ефективного використання допоміжних засобів, які утворюють один із найважли-
віших компонентів у системі навчання іноземної мови. В сучасних умовах підвищеного 
обсягу інформації та бурхливого розвитку техніки є можливим використання сучасних 
технічних засобів навчання, які і виконують інформаційну, керуючу, контролюючу та ви-
ховну функції у навчальному процесі (за Г.І. Хозяіновим).

© Комарова І.С., 2010
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Одним із таких засобів є відеозапис, який використовується з метою підвищення 
ефективності процесу формування вмінь усного іншомовного спілкування. Про до-
цільність використання відеозапису при навчанні різних видів мовленнєвої діяльності 
говориться в роботах багатьох дослідників (Ляховицький 1965; Огнева 1989; Теорія та 
практика…1990). Деякі роботи приділяють увагу використанню відеозаписів для на-
вчальння діалогічного професійно спрямованого мовлення (Арбузова 1974; Чужик 1984; 
Щукіна 1991) та монологічного мовлення (Бориско 1987; Левченко 1984).

Але не можна не відзначити тієї ролі, яку має соціокультурна інформація в навчаль-
ному процесі.

У системі є певна кількість елементів, які головним чином відносяться до «ядра 
знань та культури» (термін А.І. Маркушевича). Це допомагає зберегти зусилля студентів 
та зекономити час, тому найбільшу ефективність при навчанні іншомовного спілкування 
можуть мати автентичні художні відеофільми.

Під автентичними художніми відеофільмами ми маємо на увазі «фільми, що створе-
но в країні виучуваної мови; дії, які розгортаються в типових ситуаціях мовленнєвого 
спілкування, а виконавці ролей є носіями мови, тобто ці фільми мають автентичні звуко-
вий та зоровий ряди». Такі відеофільми створюють сприятливі умови для засвоєння кра-
їнознавчої інформації, знайомлять з побутом, натурою, мовленнєвою поведінкою, дають 
можливість продемонструвати особливості літературної та розмовної мови. В існуючих 
умовах домінування словесно-логічного способу пред’явлення навчально-мовленнєвого 
матеріалу, заучування лексичного матеріалу здебільшого за підручниками, ознайомлен-
ня з країнознавчим матеріалом відокремлено від вивчення мови, на наш погляд, знижує 
ефективність процесу вивчення іноземної мови.

Саме кіно, як ніякий інший допоміжний засіб, відображає життєві явища в русі, 
активізує навчальний процес, сприяє кращому засвоєнню виучуваного явища та може 
викликати інтерес. Завдяки озвученому фільму встановлюється міцний зв’язок між зо-
ровими та слуховими образами іноземних слів, що може сприяти їх міцному засвоєнню. 
Є можливість чути зразкову іноземну мову, показується емоційне забарвлення мовлення, 
відображаються сцени, акти спілкування в конкретних обставинах, у реальному житті, та 
створюється великий вибір мовленнєвих ситуацій, відбувається ознайомлення з країною 
виучуваної мови. 

Завдяки використанню кіно в навчальному процесі є можливість передачі у синте-
зованому вигляді країнознавчої інформації. Це і складає сприятливу основу для форму-
вання рецептивних (аудіювання) та експресивних (говоріння) мовленнєвих навичок та 
вмінь, разом із цим відбувається активізація мовленнєвого апарату, сприймання особли-
востей інтонації та ритму живого ситуативного мовлення в нормальному темпі.

Як показав огляд психолого-педагогічної та методичної літератури, кіно має значну 
перевагу в порівнянні з іншими аудіовізуальними технічними засобами та характеризу-
ється високою ефективністю.

При вивченні іноземної мови необхідно спиратися не тільки на слухові відчуття тих, 
хто навчається, але й на інші відчуття, що супроводжують мовлення та його сприймання, 
а саме в першу чергу на діяльність зорового аналізатора, який виконує у значній мірі 
мовленнєвий синтез. Згідно з аналізом різних сфер реального спілкування, дві треті актів 
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комунікації мають зорову опору на того, хто говорить. Зорові відчуття досить важливі 
для сприймання усного мовлення, тому що воно тісно пов’язане з мімікою та жестами 
того, хто говорить.

Саме завдяки комплексному впливу на різні органи відчуття, на інтелект та емоційну 
сферу особистості, відбувається підключення до переробки інформації різних механіз-
мів, виникнення довільної уваги та пам’яті.

Крім того, при перегляді відеофільму включається спеціальна система візуального сприй-
мання, де частина інформації, хоч і недовгий час, утримується у вигляді зорового образу.

Емоційний бік відеофільму, вплив екранного зображення на студентів тісно пов’язані 
з емоційною пам’яттю. Емоції, які переживають студенти під час сприймання відеофіль-
му, можуть сприяти формуванню в них яскравих образів, які слугують опорою для засво-
єння матеріалу фільму. Емоційна пам'ять виражається в запам’ятовуванні та відтворенні 
емоцій і почуттів.

Автентичний художній відеофільм, як будь який інший допоміжний засіб навчання, 
дозволяє використовувати емоційно-мотиваційний фактор при засвоєнні іноземної мови. 
Емоції здатні регулювати діяльність у залежності від позитивної чи негативної реакції 
студентів на ту чи іншу діяльність.

 Взагалі, відеофільми сприяють активізації та стимулюванню процесу відображення 
об’єктивної дійсності, роблять таку діяльність свідомо осмисленою, цілеспрямованою. 
Автентичні художні відеофільми активно впливають на формування не лише зорової, 
але й мовної наочності. Реалізація останньої стимулює виникнення та закріплення у сві-
домості тих, кого навчають, певних зразків-еталонів, їхня структура характеризується 
єдністю трьох компонентів, які сприяють формуванню мовленнєвих навичок та вмінь: 
слухового, артикуляційного та зорового. 

Мова в автентичних художніх відеофільмах, функціонуючи в певних екстралінгвіс-
тичних умовах, організується у відповідні мовленнєві жанри та мовленнєві форми. Кіно 
зорово та образно показує, як функціонують мовленнєві жанри та форми, і це значно 
полегшує процес аудіювання.

Фільм дозволяє демонструвати зразки мовленнєвої поведінки носіїв мови, моделює 
комунікативні ситуації, в яких студенти вмотивовано та усвідомлено зможуть реалізува-
ти свою потребу в спілкуванні. Тільки автентичний відеофільм може по-справжньому 
передати діалогічні та монологічні форми спілкування в межах різноманітних ситуатив-
них телеконтекстів.

Автентичний відеофільм розглядається як могутній засіб навчання насамперед лек-
сичного аспекту мовлення. За допомогою зорових образів слова можна досягти повного 
та глибокого розуміння його значення.

Навчання, яке базується на використанні художнього автентичного відеофільму по-
єднує в собі такі принципи, як принцип соціокультурної орієнтованості, принцип тема-
тичної різноманітності змісту та принцип стилістичної диференціації мовного та мов-
леннєвого оформлення змісту.

Принцип соціокультурної орієнтованості інформації дозволяє поєднати про-
цес вивчення мови зі свідомим оволодінням студентами соціокультурними знаннями 
про країну виучуваної мови, поєднати елементи країнознавства з мовними явищами, 
як засобами комунікації та ознайомлення з новою дійсністю
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Принцип тематичної різноманітності змісту фрагментів дає можливість забезпе-
чити навчальний процес необмеженою кількістю моделей життєвих ситуацій спілкуван-
ня, які демонструють функціонування всіх соціальних факторів мови, які належать до 
матеріальної та духовної культури і наявні в усіх сферах людської діяльності.

Принцип стилістичної диференціації мовного та мовленнєвого оформлення 
змісту фрагментів виділяється з метою навчання студентів адекватного сприймання сло-
весного наповнення текстів фрагментів, правильного вибору стилю спілкування з вико-
ристанням відповідних мовних засобів в залежності від умов комунікації.

Як відмічає В.І. Іванова-Циганова, під час перегляду відеофільму за мовленнєвим 
каналом до мозку надходить інформація трьох видів:

про предмети і явища дійсності та про зв’язки між ними;1. 
інформація про саму іноземну мову (про правила мови) у «неявній» формі, бо 2. 
«явно» в мовленні про самі правила не говориться;
про тих, хто говорить у багатьох аспектах. Тобто, автентичні художні відеофіль-3. 
ми взагалі є єдністю всіх елементів мовленнєвого матеріалу – лінгвістичного, па-
ралінгвістичного, кінетичного зображення одночасно з реальним мовленням).

Саме інформація трьох видів, оскільки найбільш поширеними є такі типи фільмів:
фільми, основною задачею яких є вивчення окремих аспектів мови: фільми по 1. 
фонетиці, граматиці і т.д.
фільми, що здійснюють ознайомлення з країною мова якої вивчається (її гео-2. 
графією, культурою і т.д.)
інструктування – фільми за методикою застосування технічних засобів, про різні 3. 
методи навчання і т.д.
розвиток навичок усного мовлення:4. 

а) спеціальні фільми;
б) неспеціальні фільми.
Під час використання відеофонограми спостерігається і підвищення зацікавленості 

студентів у вивченні іноземної мови (С.Б. Аблам, Н.І. Бичкова, І.О. Щербакова та ін.), тому 
що психічні особливості студента вимагають широкого застосування в навчальному про-
цесі не тільки слухової, але й зорової наочності. (Л.С. Виготський, Ж. Піаже та інші).

Розширення контактів з іншими країнами сприяє надходженню в Україну великої 
кількості автентичних кіно- та відеофільмів, навчальних відеокурсів. Ознака автентич-
ності має велике значення для іноземної мови. В автентичних аудіо- та відеоматеріалах 
текст створений носіями мови; його озвучений варіант надається в автентичному вико-
нанні; автентичний відеоряд демонструє носіїв мови в мовленні та інших діях, а також 
соціокультурний компонент країни, мова якої вивчається.

У процесі навчання студентів необхідно звернути увагу на труднощі, які може ви-
кликати автентична відеофонограма:

розмовний стиль мовлення (ідіоми, жаргонізми можуть виявитися складними 1. 
для розуміння);
наявність фонологічних, морфологічних, синтаксичних, прагматичних скорочень.2. 

Ускладнюють розуміння і явища хетизації: невиправдані паузи, повтори, вагання, ви-
правлення, заповнення пауз спеціальними елементами, а також ритмічний характер англій-
ського мовлення, який ділить речення на групи слів, що також ускладнює розуміння.
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Доведена ефективність застосування відеофонограми з автентичним та урізаним ау-
діо рядами, оскільки процент приросту навичок і вмінь був досить високим. Але перед 
вибором виду відеофонограми слід визначити рівень лінгвістичної компетенції студен-
тів, їхню готовність до сприймання неспрощеного мовлення. Чим вище рівень лінгвіс-
тичної компетенції студентів, тим менша різниця між застосуванням у навчанні урізано-
го та повного аудіо текстів відеофонограми.

Автентичні фільми та інші АВЗН відіграють важливу роль у виробленні вміння 
сприймати іншомовне мовлення. Теоретична модель навчальної діяльності майбутніх 
перекладачів при вивченні іноземної мови з використанням АВЗН сприяє підвищенню 
результативності навчального процесу. Якість розуміння аудіо-матеріалів залежить від 
способу їх подачі.

На основі теоретичного і дослідно-експериментального вивчення проблеми визна-
чена сутність використання АВЗН; розкриті специфічні особливості процесу навчання, 
визначена структура, основні етапи використання АВЗН, розкриті їхній багатофункці-
ональний характер і особливості, психолого-педагогічні умови, дотримання яких під-
вищує результативність комунікативно-мотиваційного підходу до організації процесу 
навчання і використання АВЗН у підготовці студентів до сприймання іншомовного мов-
лення в майбутній професійній діяльності перекладача.
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УДК 82 (091)
Булаховська Ю.Л.

(Київ, Україна)

м.о.маКСимович і м.гогоЛЬ – СПрийнЯттЯ ними і ЇХнЄ 
СтавЛЕннЯ до уКраЇнСЬКоЇ ФоЛЬКЛорноЇ СПадЩини

У статті йдеться про величезну роль обох літературних діячів у засвоєнні ними та 
популяризації в їхній діяльності саме української фольклорної спадщини, однак в різній 
формі і в типологічному відношенні. 

Ключові слова: український фольклор; наукове сприйняття; наукова популяризація, 
літературознавча діяльність, типологія.

В статье речь идёт об огромной роли обоих литературных деятелей в освоении и 
популяризации в их деятельности именно украинского фольклорного наследия, но в раз-
личной форме и в типологическом разрезе. 

Ключевые слова: украинский фольклор, научное восприятие, научная популяризация, 
литературоведческая деятельность, типология. 

The object of this article is to show the great play of the Ukrainian folklore for two prominent 
men of letters in the literary profession, but only in the typological relation. 

Key words: Ukrainian folklore, literary profession, typological relation.

Не треба, мабуть, доводити, що Михайло Олександрович Максимович (роки його 
життя 1804 – 1873) – український вчений-енциклопедист, перший ректор, потім декан 
філософського факультету Київського університету, народжений в Україні, який у своїх 
працях висвітлював історію українського козацтва («Про Петра Конашевича Сагайдач-
ного»); визвольну боротьбу українського народу проти польського гніту («Спогади про 
Богдана Хмельницького»); соціальні саме причини народних повстань («Повідомлення 
про гайдамаків», «Розповіді про Коліївщину»); присвятив, зокрема, 50 надрукованих 
праць проблемам українського і російського фольклору і що його збірники: «Малорос-
сийские песни» (1827), «Украинские народные песни» (1834) і «Сборник украинских пе-
сен» (1849) – започаткували українську наукову фольклористику; що саме він розглядав 
народну поезію як найвищий вияв національного духу; джерело формування й розвитку 
літературної мови та народності літератури.

До цього можна ще додати, що він пов’язував нові явища в літературі зі змінами в 
суспільно-культурному житті народу, а не лише в умах літературно-наукової еліти; давав 
ґрунтовні оцінки художнім творам українських авторів або присвяченим українській те-

КругЛий СтіЛ
КиЇвСЬКа іСториКо-ФіЛоЛогічна ШКоЛа 

у витоКаХ, традиЦіЯХ, ПЕрСонаЛіЯХ: 
від м.о. маКСимовича до наШиХ днів
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матиці (серед них статті: «Про історичний роман П.Куліша «Чорна рада» (1858); «Про по-
ему О.Пушкіна «Полтава» (1829), зокрема «Захист українських повістей М.Гоголя» (1861) 
та в ряді інших статей і заміток про творчість І.Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка, 
Т.Шевченка, Марка Вовчка – тобто розглядав твори першорядних письменників, саме 
«українського звучання», як вдалі спроби вимірювати художню досконалість творів їх-
ньою відповідністю життєвій правді; безпосередньо в їхній національній специфіці, але в 
контексті всеслов’янського, у першу чергу, культурного відродження й розвитку.

З надзвичайно багатої культурної біографії М.О.Максимовича видно (навіть нео-
зброєним науково оком), що він був не тільки хронологічним сучасником М.В.Гоголя і 
Т.Г.Шевченка (який невипадково подарував йому із власноручним написом свою по-
ему – російською мовою – «Тризна»); брав участь у похованні Т.Шевченка в Каневі і 
присвятив йому вірш «Пісня на Тарасову річницю 10 травня 1862 року»); що він під-
тримував творчі, й особисті стосунки і з Г.Квіткою-Основ’яненком; П. і С.Гулаками-
Артемовськими; з Є.Гребінкою, М.Костомаровим, П.Кулішем, Марком Вовчком. Тому 
саме Максимович зробив ряд глибоких спостережень щодо образної системи й поетики 
Великого Кобзаря, підкреслюючи: його творчість є найвищим ступенем розвитку укра-
їнського письменства; а також одним з перших оцінив художню досконалість «квітучої 
прози» Марка Вовчка.

Чи треба при всьому цьому дивуватися тому, що діяльність і не лише суто наукову 
Максимовича високо оцінювали, зокрема: О.Пушкін, М.Гоголь, О.Герцен, Т.Шевченко, 
І.Франко і М.Драгоманов? На цих моментах щодо постаті М.О.Максимовича я звернула 
вашу увагу, спираючись, хоча б, на дуже ґрунтовну й кваліфіковану статтю покійного 
професора П.М.Федченка в т. 3-му «Української Літературної Енциклопедії» на стор. 
269-270, і на окремі висловлювання (звичайно, у друкованому вигляді) в статтях акаде-
міка Л.А.Булаховського, присвячених високій оцінці ним російськомовної поезії Тараса 
Шевченка («Слепая» і «Тризна») і там, де він прямо цитує на стор.280 у розділі «Укра-
инская лексика в русской художественной литературе» М.О.Максимовича. Це у моно-
графії Л.А.Булаховського «Русский литературный язык первой половины ХІХ века» (К., 
Из-во КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1957).

Так от цитата з М.О.Максимовича: «Лексику, передающую этнографическую специ-
фику украинского быта, выделяя соответствующие слова кавычками, даёт в своём «Бог-
дане Хмельницком» (1833) М.А.Максимович: «Я жил у вас на Украине лет немало И ваши 
песни затвердил, И ваш язык узнал! Бывало, В тревоге ваших «вечерниц» … «Я проводил 
в весельи ночи… На ваших «досвитках» когда-то… И я…» – «Горожанка Созовёт, бывало, 
всех подруг. Мелькнёт на улице и вдруг Несётся звонкая «веснянка» и под».

Тепер, переходячи до постаті Миколи Васильовича Гоголя, теж наведу декілька 
зауважень, які матимуть значення в нашій розмові про ставлення до фольклору і його 
оцінку як в творчості М.О.Максимовича, так і великого М.Гоголя. Це тези із статті 
про Гоголя в 1-му томі УЛЕ пера такого кваліфікованого науковця-літературознавця, 
як Н.Є.Крутікова: «Вже на початку творчої діяльності Гоголь увійшов у річище де-
мократичної літератури, що розвивалася у напрямі народності й гуманізму; широко 
використовував українську фольклорну й літературну традиції; звертав увагу не так 
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на соціальний побут села, як на поезію життя українського народу (йдеться про 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» – Ю.Б.). «Картини дійсності переплітаються там з 
фантастикою на фольклорній основі; веселий гумор – із зворушливим ліризмом і висо-
кою патетикою» (с. 437).

Досить цікавими, головне ж, глибокими, навіть у широкому філологічному аспекті, 
видаються мені окремі характеристики творчості М.В.Гоголя, «розкидані» по окремих же 
розділах монографії Л.А.Булаховського «Русский литературный язык первой половины 
ХІХ-го века». Ось деякі з них, наприклад: «Юмор Гоголя глубоко оригинален, самобытен 
и ярок в своей самобытности. Если и для самобытности нужно искать глубоких источ-
ников, то они, по-видимому, должны быть указаны, как и многое вообще в писательской 
манере, в его родной украинской почве; не случайно в приёмах его комизма так много 
общего с В.Т.Нарежным и Г.Ф.Квиткою-Основьяненко» (с. 413).

І ще одна цікава цитата, з моєї точки зору: «Автор этой повести («Тарас Бульба» – 
Ю.Б.)» нашёл новые, в русской литературе ещё так не звучавшие тона героики, иной 
язык страстей и чувств, своеобразный, из жизни взятый, хотя и отнесённый в прошлое, 
характер бытовой козацкой речи, – черты гениально переработанного им в формах рус-
ского языка национального (украинского) наследства.

В «Тарасе Бульбе» Гоголь с громадной силой сочетает, своеобразно перерабатывая и 
обогащая, элементы речевых звучаний, усвоенные им от полных своеобразной трагичес-
кой силы и поэтической проникновенности украинских народных «дум» («думы» о Конов-
чанке по тексту, изданному Лукашевичем; «дума» о Самойле Кошке, его же издания, и др.); 
народных лиро-эпических песен (к такой песне восходит в повести, например, стиль проща-
ния матери с сыновьями); отдельные выражения своих исторических источников (псевдо- 
Конисского, Стрыйковского, кн. Мышецкого и др.) с громадными запасами собственных 
речевых впечатлений, почерпнутых из родного окружения, родного быта» (с. 154).

Тема мого особистого виступу тут на «Круглому столі», присвяченому пам’яті 
М.О.Максимовича, це сприйняття, розуміння і втілення обома в їхній діяльності (тоб-
то М.О.Максимовича і М.В.Гоголя) саме фольклорної української спадщини. Мені зда-
ється те, що я наводила, яскраво відповідає на «виклики», не такі вже, до речі, прості для 
відповіді цієї проблематики.

Дуже багато говориться зараз (це до ювілею Гоголя) і про те: чи був він російським, 
чи українським письменником? Багато говориться (причому однозначно) про україн-
ський фольклор, який, виявляється, зводиться до того, чи більше, чи менше фігурувало 
«вишиванок» в одязі?; скільки й коли саме танцювали гопак?; чи більше, чи менше саме 
в українському фольклорі (порівняно з російським), є влучних прислів’їв, і скільки саме в 
цьому розрізі лягло їх в основу художніх творів українських письменників? Мені особис-
то здається, що величезна сила українського фольклору полягає не в таких однозначних 
відповідях, а в глибинних – як за змістом, так і за формою.

Що до характеристики й ролі українського фольклору в житті й діяльності великих 
синів українського народу: М.Гоголя і М.Максимовича, то треба підходити до цього 
питання ґрунтовніше й кваліфікованіше як до органічного й безперечного джерела їх 
діяльності, але як джерела творчого, насамперед.
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Щодо особистого спілкування Гоголя і Максимовича – то це, звичайно, має окреме 
значення, як кожне спілкування в галузі культури представників цих культур, та не ви-
рішальне, як на мене. Мають значення глибинні, а не поверхові лише джерела культури, 
не лише особисті зустрічі чи листування. Тому я «за» висвітлення видатних постатей – 
сучасників тієї чи іншої історичної епохи, та не в їхньому, спрощеному трактуванні, як 
це у нас робиться іноді по лінії: Микола Гоголь – Адам Міцкевич, зокрема: побачилися 
одноразово… і вплинули непорушно один на одного. Я «за» багатогранний розгляд двох 
видатних постатей, зокрема, по лінії творчого зіставлення ними у сприйнятті україн-
ського фольклору, про що яскраво свідчить їхній доробок (навіть і без глибокого науко-
вого аналізу філологів), зведеного, однак, деякими такими дослідниками до «кричущого 
примітиву»: «пришёл, увидел, победил»): про вплив, наприклад, Адама Міцкевича на Го-
голя, коли той одразу ж після побачення з ним (за кордоном) став нібито пасивним і без-
порадним учнем великого польського поета (у першу чергу його поеми «Пан Тадеуш»), і 
саме під цим впливом написав і «Мёртвые души», і навіть наявний, тематично й образно, 
антипольський історичний роман «Тарас Бульба».

Це не є темою нашої сьогоднішньої розмови, але є темою – проти таких «одно-
значних» доповідей, якою була суто індивідуальна і ніде попередньо не обговорена допо-
відь професора П. Михеда на Міжнародному (ХІУ-му) з’їзді славістів: «Микола Гоголь і 
Велика польська еміграція (проблеми вивчення)»: я вже не кажу про її безграмотне, поль-
ськомовне оформлення, яке свідчить про кричуще незнання її автором як самої польської 
мови, так і її орфографії.

Нехай мене зрозуміють правильно: я не проти глибинного, типологічного зіставлен-
ня видатних постатей, приміром, М.В.Гоголь; М.О.Максимович; Адам Міцкевич, навпа-
ки, але в широкому біографічному й культурному контексті, із неодмінним розумінням 
специфіки тих культур, до яких вони належать: «спільне» й «відмінне».
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