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ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

УДК
Кинцанс В.П.

(Рига, Латвия)

ХудоЖниК и Его КуЛЬтура

Стаття присвячена аналізу поняття «культура митця». Культура митця – понят-
тя, яке має складну, багаторівневу структуру та багатий потенціал, який, у свою чер-
гу, дозволяє використовувати його як методологічну підтримку для теорії мистецтва, 
художньої критики, естетики і культурології.

Ключові слова: культура, освіта, мистецтво, творча особистість, талант, типо-
логічна форма почуття, професіоналізм. 

Статья посвящена анализу понятия «культура художника». Культура художника – 
это понятие, имеющее сложную, многоуровневую структуру, составными элементами 
которого являются, прежде всего, профессионализм, художественная интуиция, та-
лант, развитая типологическая форма чувственности, гуманизм, своеобразие, непо-
вторимость, уникальность личности художника и способность к присвоению всего 
культурного наследия. Таким образом, понятие культура художника обладает богатым 
потенциалом, который позволяет использовать его как методологическое подспорье 
для теории искусства, художественной критики, эстетики и культурологии.

Ключевые слова: культура, образование, искусство, творческая личность, талант, 
типологическая форма чувственности, профессионализм.

The article is devoted to analysis of a concept «artist's culture». The artist's culture is the 
concept, having a difficult, multilevel structure, the component elements of which are, foremost, 
professionalism, artistic intuition, talent, developed typological form of sensuality, humanism, 
originality, uniqueness and uniqueness of artist's personality, and capacity to use all cultural 
heritage. The combination of words «artist's culture» includes all cardinal questions touching 
creative nature of an artist, professionalism, his worldview and moral responsibility, and skill 
and talent, individual and public culture. Thus, the concept the «artist's culture» possesses rich 
potential, which allows to use it as methodological help for the theory of art, artistic criticism, 
aesthetics and culturology.

Keywords: culture, education, fine art, creative personality, talent, typological form of 
sensuality, professionalism.

Вынесенная в заглавие статьи тема, на первый взгляд, может показаться тривиаль-
ной. Ведь художник уже по определению связан с культурой, поскольку создает произ-
ведения искусства. А искусство в сознании человека всегда ассоциируется с культурой. 
Так в чем же тут тогда проблема? Не является ли данное словосочетание, строго говоря, 
тавтологичным. Попробуем разобраться и показать, что оно не только имеет право на 
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существование, но и позволяет обогатить понимание творчества художника, привнося 
дифференцированный критерий анализа личности творца. 

Такие словосочетания как культура производства, культура обслуживания, культура 
поведения, культура речи, культура общения, политическая культура, физическая куль-
тура, культура быта и т.д. давно и прочно вошли не только в арсенал научной терминоло-
гии, но и стали формами повседневного речевого общения [3]. Даже для неспециалистов 
ясно, что употребление слова культура в таком контексте означает тот факт, что речь 
идет об особом – высоком качестве того дела или результатов, к которому применяется 
определение «культурный». К примеру, культурный менеджер – это человек, который 
так организует свою деятельность, что продукт его труда удовлетворяет общественные 
представления об идеальном образце данного вида деятельности и достигнутых этой 
деятельностью результатов. Иначе говоря, культурный менеджер – это тот человек, кото-
рый просто-напросто хорошо работает.

Употребление эпитета «культурный» в таком значении, служит для выражения на-
шего представления о том, как должна проходить та или иная деятельность и каковы, 
в идеале, должны быть ее результаты. Более того, использование термина культурный 
приобретает указанный смысл в том случае, если рядом с действительно культурной дея-
тельностью существует деятельность, не отвечающая общественным представлениям об 
идеале. Именно это не соответствие и позволяет ту или иную деятельность и ее продук-
ты определять как не культурные. Таким образом, очевидно, что подобное использова-
ние понятие культурный в большинстве случаев носит аксиологический характер. Люди 
прибегают к использованию слова «культурный», в том случае, когда желают оценить то 
или иное явление с точки зрения соответствия его ценностей тот ценностной системе, 
которая принята в данном обществе [2,8].

Теперь попробуем такое понимание эпитета «культурный» распространить на худо-
жественную деятельность и творчество художника. Употребляя выражение «культура 
художника» мы тем самым подразумеваем, что существуют какие-то нормы творческой 
деятельности, не выполняя которые художник перестает заслуживать эпитет культурный. 
Однако, можно ли вообще предполагать наличие, каких либо стандартов и нормативов 
в сфере художественного творчества, сама суть которого и состоит в воспроизводстве 
культуры. Имеем ли мы право относиться к профессии художника так же, как мы от-
носимся к любой другой профессии. Имеем ли мы право подходить к работе художника 
с теми же мерками, с какими мы подходим к работе врача, педагога, туристического 
агента или предпринимателя. Имеет ли право кто-то, кроме самого художника, судить о 
качестве творческого труда и плодов его деятельности. История искусства являет собой 
множество примеров того, что художники творили свои произведения как раз вопреки, 
каким бы то ни было указаниям и принятым канонам. Их образ жизни, творчество и 
произведения взрывали принятые в данном обществе устои, разрушали рамки общепри-
нятого и тем самым способствовали расширению границ культуры и формированию но-
вого содержания. Все эти многочисленные свидетельства культуросозидающей деятель-
ности художника как бы ставят под сомнение корректность словосочетания «культура 
художника». 

Однако употребление этого понятия уже является фактом языка и сознания. А это 
значит, что независимо от воли людей в нем отражается реальное содержание общест- 
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венной жизни и тех противоречий, которые возникают в художественной практике твор-
ческой личности. Анализ понятия культура художника обусловлен не просто праздным 
теоретическим интересом, но скорее вызван нуждами живой практики искусства и про-
тиворечиями художественной культуры. В нем сосредоточены по сути дела все карди-
нальные вопросы, касающиеся природы творчества художника, профессионализма, его 
мировоззрения и моральной ответственности, мастерства и таланта, индивидуальной и 
общественной культуры [1:39]. Таким образом, понятие культура художника обладает 
богатым потенциалом, который позволяет использовать его как методологическое под-
спорье для теории искусства, художественной критики, эстетики и культурологии.

Анализ понятия культура художника, показывает, что его содержание многослойно и 
определяется разнообразными факторами. Прежде всего, речь идее о профессиональных 
навыках художника. Профессионализм – понятие комплексное и вбирает в себя различ-
ные составляющие [6:84]. Для качественного профессионального становления и само-
развития художнику необходима полноценная среда культурного обитания, состоящая из 
двух миров – предметного мира культуры и идеального мира образов культуры.

Профессионализм – это владение художественным языком определенного вида ис-
кусства, умение правильно и грамотно применять специфические для данного вида ис-
кусства средства и способы выразительности. Отсутствие профессионализма – первый 
признак не грамотности, малограмотности человека его некультурности или, во всяком 
случае, ограниченной культуры. Работы, сделанные не профессионально, дилетантски 
свидетельствуют об изъянах в той части культуры художника, за которую отвечает об-
разование и профессиональная подготовка. 

Профессиональную культуру современного художника сегодня определяет уже не 
только знание природы своего вида искусства, но и необходимость изучать особенности 
других смежных искусств.

Культура, как известно, по отношению к отдельной личности выступает как неко-
торая первоначальная данность. В процессе социализации творческому человеку необ-
ходимо освоить всю совокупность общественных достижений, которые были созданы 
всеми предшествующими поколениями. Отдельный человек культурный потенциал мо-
жет освоить либо целостно, либо частично. Целостное присвоение культурных ценно-
стей приводит к интериоризации мира культуры в жизненный мир личности художника. 
Именно поэтому одной из важнейших составляющих культуры художника является изу-
чение мирового искусства вообще, и истоков своей национальной культуры в частности. 
В свою очередь практическое освоение опыта мировой художественной культуры спо-
собствует формированию эмоциональности, образности и ассоциативности мышления, 
способности к идентификации с переживаемым объектом, что лежит в основе развитой 
интуиции, как необходимого элемента профессиональной культуры художника. 

Действительно, культура художника всегда связана с высоким уровнем интуиции и 
важнейшим условием ее развития является способность художника к постоянному прак-
тическому освоению культуры. Именно эта неустанная работа способствует становлению 
таких личностных качеств художника, которые определяют свойства его интуиции —  
повышенной эмоциональности, свободного ассоциативного мышления, способности 
к идентификации с переживаемым объектом, к глубокой реакции на окружающий мир 
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в формах чувственности, заданных его профессиональной ориентацией. Естественно, 
что указанные свойства личности художника имеют индивидуальные психофизические 
основания, но развитие этих свойств происходит, прежде всего, под влиянием художе-
ственной и мировой культуры, осваиваемой художником в процессе его жизнедеятель-
ности.

Культуру художника в плоскости его профессионализма определяет такой суще-
ственный, но далеко не последний фактор, как наличие у него развитой типологической 
формы чувственности [5:24]. Типологические формы чувственности – это сформировав-
шиеся в культуре способы переживания мира, устойчивый характер которых обуслав-
ливается разделением функций органов восприятия и развитием самой художественной 
практики, с ее делением на конкретные виды искусства. Типологические формы чув-
ственности определяют стереотип работы художника по содержательным и техническим 
законам конкретного вида искусства. Собственно говоря, культура художника заключа-
ется в адекватном данному виду искусства, обладающему своими возможностями и гра-
ницами в постижении реальности, способности выражения переживания.

Одним из показателей культуры художника и его профессионализма является в пол-
ной мере реализованный талант, то есть способность личности, благодаря или вопреки, 
общественным отношениям актуализировать свой художнический и человеческий по-
тенциал. Конечно же, одаренные люди появляются во все времена, в разных странах, 
они рождаются в бедных семьях и богатых, благополучных и неблагополучных. Талант-
ливый человек может быть чудаковатым, но может не чем и не отличаться от обычных 
людей, может быть отшельником и общественно активным. Талантливого человека мо-
гут поддерживать и могут бороться с ним. Талант столь противоречив, алогичен, пара-
доксален и эфемерен, что нет никакой возможности найти единые общие основания и 
вывести какие-либо социокультурные закономерности. В то же самое время отрицать 
роль социальных и культурных факторов в процессе становления таланта художника и 
его культуры так же нельзя. Талант, как одна из сущностных сил человека, в равной мере 
социален и индивидуален, он объективно обусловлен и реализован, как человеческая 
субъективность. Талант представляет собой процесс реализации творческих способ-
ностей художника в определенных социальных условиях, как результат деятельности 
одаренной личности, содержание и смысл которой раскрываются в контексте культуры. 
При таком понимании становится ясно, что критерий художественного таланта следует 
искать не в психофизиологической структуре конкретного художника, а продуктивности 
и культурной значимости его деятельности.

Вместе с тем толковать культуру художника только как талант или высокий уровень 
его профессиональной образованности, насыщенностями знаниями было бы не пра-
вильно. В таком случае культура художника сводилась бы либо к генетической предрас-
положенности, природному дару либо только к художественной, искусствоведческой и 
эстетической его образованности. При ближайшем рассмотрении выясняется, что ни та-
лант сам по себе, ни знания отнюдь еще не являются гарантом культурного бытия. Осо-
бенно в последнее время, нередко приходиться сталкиваться с примерами достаточно 
талантливых или, по крайней мере, профессионально сделанных продуктов, однако не 
являющихся в собственном смысле слова произведениями искусства. Подобные факты 
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подтверждают идею о том, что культура художника предполагает не только отшлифован-
ное профессиональное мастерство, интуицию и талант, но и определенную жизненную, 
нравственную и человеческую позицию, выражающуюся в содержании художественно-
го произведения. Для культуры важно не только как создается произведение, но и что в 
нем выражается. И более того свою культурную позицию художнику очень часто прихо-
диться отстаивать не только словом, но и делом, то есть самым что ни на есть житейским 
способом. Примером тому могут служить факты жизни и творчества многих известных 
деятелей искусства. 

Для того, что бы художник выступал субъектом культуры во всем богатстве ее опре-
делений, а не ограничивался лишь профессиональной культурой, он, прежде всего, дол-
жен иметь своей основой культуру, как жизненную позицию человеческой личности. Эта 
позиция проявляется как в конкретных поступках и высказываниях художника, так и в 
его творчестве. Только превратившись из теоретического конструкта в единственно при-
емлемый способ жизнедеятельности личности художника, культура выводит его творче-
ство в пространство общечеловеческого существования. Иными словами необходимым 
условием культурного становления личности художника является активная жизненная 
позиция, высокий уровень самосознания, творческое отношение к собственному бытию 
и критическое отношение к окружающей действительности. Все это возможно благодаря 
тому, что художник несет в себе достижения мировой культуры. Культурный потенциал 
общества, освоенный художником, является своеобразным гарантом верности идеалам 
истины, добра и красоты. Tем не менее, существует реальная возможность рецидивов, 
которые обусловлены, с одной стороны, материальными причинами (все на продажу). 
Если раньше можно было рукопись продать, то теперь продается и покупается даже 
вдохновение. С другой стороны, отсутствие принципиальности и забвение идеалов по-
рождается изъянами, возникшими в ходе формирования художника как личности.

Настоящий художник всегда пристально следит за постоянно имеющей место угро-
зой свободному развитию личности, исходящей как извне, так и изнутри. Причем эту 
угрозу следует понимать как следствие объективной противоречивости человеческой 
природы и общественного развития, благодаря которой и возникает человеческая куль-
тура как сфера свободной реализации индивидов.

Если предельным критерием культуры, как считают многие мыслители, является гу-
манизм, то нет сомнения в том, что подлинная культура художника неразрывно связана 
с утверждением гуманистических ценностей и идеалов. Составной частью культуры ху-
дожника, осознает это он сам или нет, безусловно, является отстаивание достоинства 
человеческой индивидуальности, напоминание о недопустимости забвения интересов 
любого человека, какими бы привлекательными лозунгами оно не прикрывалось. Быть 
культурным уже с необходимостью означает быть гуманным на деле, то есть осущест-
влять гуманизм, как уважение прав и достоинств любой другой личности, в каждом 
конкретном поступке. Постоянно меняющаяся жизненная ситуация, смена ценностей и 
приоритетов требует от художника пристального и вдумчивого проникновения в сущ-
ность происходящих в мире процессов. Верность идеалам в творчестве и в жизни делает 
художника преданным служителем культуры. Разрыв между художественным талантом 
и мировоззрением пагубно сказывается на результатах творчества. 
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 К сожалению, рынок современного искусства изобилует такими произведениями, к 
которым с полным правом можно отнести слова К. Маркса, когда он говорил, что мно-
гие победы искусства куплены ценой потери морального качества [4]. Человечество в 
целом приобретает все большую власть над природой, в то время как отдельный человек 
становится рабом других людей или своего собственного унижения. Культура по своей 
сущности всегда противостояла и противостоит подобного рода тенденциям, выступая 
за мир с человеческим лицом, согласно принципам добра, гуманизмы и свободы. Дея-
тельность художника, имеющая в своей основе иные постулаты, грозит превратиться в 
своеобразную игру в бисер, без последующего укоренения в культуре и традиции. 

Одновременно с приобщением к достижениям мировой культуры, заключающих 
в себе тотальность человеческого бытия, художник формирует себя и в качестве кон-
кретного уникального существа, способного действовать самостоятельно, а не только в 
результате и под давлением культурной детерминации. Таким образом, следующим не-
обходимым моментом культуры художника является уникальность его индивидуально-
сти, позволяющая отражать мир с оригинальной, самобытной точки зрения и открывать 
новые грани человеческого бытия. Культивирование индивидуальности художника при 
этом не означает возвеличивание индивидуализма. Как только художник забывает о сво-
ей культуросозидающей миссии, он сворачивает с пути истинной культуры и замыкается 
в скорлупе индивидуалистически понятой субъективности. Самодовольство, снобизм, 
пренебрежение интересами публики, выпячивание своего собственного я, стремление к 
оригинальности ради самой оригинальности - вот что, прежде всего, способствует упад-
ку культуры. Позиция индивидуализма, самолюбования и оригинальности любой ценой 
препятствует реализации той миссии, которая задана художнику культурой по определе-
нию. Такой художник в своей деятельности реализует не всеобщие (общественные) ин-
тересы, а свои индивидуалистические, случайные и частичные интересы и потребности. 
Он погружен в бытие и растворен в нем как отдельная его частица.

Истинный художник свое уникальное видение мира всегда вписывает в уже суще-
ствующее в культуре смысловое поле ценностей и идеалов, которые зачастую витают в 
воздухе, но могут еще не осознаваться на уровне индивидуального сознания. Творческая 
личность лишь выражает в предметных формах данного вида искусства то, что пере-
живается, или, по крайней мере, должно переживаться всеми представителями данного 
социума. Он становиться сгустком всех общественных отношений. Он является своео-
бразным микрокосмосом, в котором содержится весь макрокосмос общественных от-
ношений. 

 Вот почему можно утверждать, что художественный образ возникает не на пустом 
месте, не изобретается художником из головы, а является отражением реальных процес-
сов культурной жизни общества. Мир, творимый художником должен соответствовать 
хотя бы определенным аспектам отражаемых им отношений, по крайней мере, хотя бы 
для того, что бы его произведения были понятны для воспринимающих их людей. Только 
сознательная установка на служение людям, способна сделать того или иного художника 
интересным для публики. В свое время о такой интенциональности, направленности на 
публику, писал А.Франс, как бы предвидевший опасность постмодернистской тотальной 
субъективности. «Будем разумны и согласимся, что наши произведения далеко не всеце-
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ло принадлежат нам, они зреют в нас, но корни их в питающей нас почве. Признаем же, 
что мы многим обязаны окружающему нас миру и что народ – это наши сотрудники. Бу-
дем скромны. Самодовольство - вот что, прежде всего, способствует упадку литературы. 
Словом, будем просты» [7:129].

Эти слова как нельзя лучше объясняют, почему многие современные продукты ху-
дожественной деятельности не находят понимание у публики. Многие современные ху-
дожники, вместо того чтобы устанавливать связи с публикой, по преимуществу заняты 
своей уникальностью, Они стараются быть оригинальными и еще раз оригинальными. 
И именно это становится для многих талантливых людей камнем преткновения и от-
торжения со стороны воспринимающей аудитории. Снобизм и высокомерие разъединя-
ет и создает непроходимый барьер в установлении взаимопонимания. Для понимания 
нужны общие точки соприкосновения, которые и создает общее поле культуры. Вот по-
чему многие современные произведения с этой точки зрения вполне правомерно считать 
продуктами профессионального труда, но не произведениями культуры и искусства. Ко-
нечно же, любой продукт, не несущий в себе антигуманного начала, имеет значение, и 
значим как ценность, и имеет право на существование, но только та профессиональная 
деятельность, которая в конечном итоге приводит к созданию общезначимых произведе-
ний искусства, помогает обрести художнику признание, и вписать свое имя в историю 
художественной культуры. 

Таким образом, сущность культуры художника состоит в сознательном жизнетвор-
честве личности, ее целостной жизненной самореализации, рассматриваемом с точки 
зрения противоречивого единства ее слова и дела, замысла и свершения, идеала и реаль-
ности. Культура художника – это понятие, имеющее сложную, многоуровневую струк-
туру, составными элементами которой, прежде всего, являются профессионализм, худо-
жественная интуиция, талант, развитая типологическая форма чувственности, гуманизм, 
своеобразие, неповторимость и уникальность личности художника, способность к при-
своению всего культурного наследия.
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Полюга Світлана

(Львів,Україна)

органіЗаЦіЯ міСЦЯ та СтатуСу СЛуЖБовиХ СЛів
у науКовій КонЦЕПЦіЇ чаСтин мови

Розуміння сутності поняття «частини мови» і визначення тенденцій їх виділення 
в окремі розряди слів, комплексний аналіз їхніх лексико-семантичних, словотвірних, 
морфологічних ознак окреслюють місце та статус службових слів.

Ключові слова: лексичне значення, повнозначні і неповнозначні слова, семантичне 
поле.

Понимание понятия «части речи» и определение тенденций их выделения в от- 
дельные разряды слов, комплексный анализ их семантических, словообразовательных, 
морфологических признаков определяют место и статус служебных слов.

Ключевые слова: лексическое значение, полноценные и неполноценные слова, 
семантическое поле.

Understanding of the matter of the concept “parts of speech” and determination of ten-
dencies of their separation in individual categories of words, complex analysis of their lexical 
and semantic, word building and morphological characteristics determine place and status of 
connective words. 

Key words: lexical meanings, full words and non-full words, semantic field.

Сучасне вчення про частини мови має певні традиції, знання та врахування яких 
необхідне для правильного розуміння сутності поняття «частини мови» і визначення 
тенденцій їх виділення в окремі розряди слів. Як справедливо відзначають дослідни-
ки, незважаючи на довготривалу історію вивчення, окреслена проблема досі вважається 
нерозв’язаною ані щодо складу частин мови, ані щодо принципів їх класифікації. 

Шляхом для побудови єдиної граматичної системи у сучасному мовознавстві важли-
ву роль відіграє дослідження окремих граматичних розрядів слів, комплексний аналіз їх-
ніх лексико-семантичних, словотвірних, морфологічних, синтаксичних та інших ознак.

Наявність чи відсутність у слів лексичного і граматичного значень традиційна гра-
матика вважає за основу у їх поділі на повнозначні і неповнозначні, а наявність чи від-
сутність у них парадигми відмінювання дає змогу виділити дві основні групи слів: від-
мінювані (змінні) і невідмінювані (незмінні).

Клас службових слів, які у традиційній граматиці прийнято кваліфікувати як окре-
мі службові (неповнозначні) частини мови – це неповнозначні незмінні слова. У цьому 
класі виділяють ряд підкласів: прийменники, частки і сполучники. Варто зауважити, що 
у більшості праць з грамматики української мови поняття «службові частини мови» і 
«службові слова» ототожнюються. Насправді ж останнє поняття значно ширше: у різні 
періоди розвитку граматичної думки в Україні до службових слів, окрім прийменників, 
сполучників і часток, відносили і відносять також окремі групи займенникових слів, 
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модальні слова, вигуки і навіть співвідносні й спільні за походженням з прийменника-
ми префікси. Крім того, за службовими словами був закріплений також термін «частки 
мови», на відміну від терміна «частини мови» [1: 211]. Все це свідчить про те, що служ-
бові слова справедливо вважаються найменш систематизованою категорією слів, що зу-
мовлює актуальність їх вивчення.

Завданням пропонованого дослідження вважаємо простежити, як змінювались по-
гляди вчених на визначення статусу службових слів у системі частин мови від найдавні-
шого періоду до сучасного.

Грецька граматична наука представлена працею Діонісія Фракійського називає при-
йменник терміном πρόθεσις і трактує як частину мови, котра ставиться перед усіма 
частинами мови у складі складного слова чи у складі речення «Πρόϑεσίς ἐστι λέξις 
προτιϑεμένη πάντων τῶν τοῦ λόγου μερῶν ἒν τε συνϑέσει καί συντάξει» [2: 70]. 
Аполлоній Діскол був толерантної думки із своїм попередником, але він уточнив, що 
ця частина мови сама по собі нічого не означає не має своєї семантики, а зміст одержує 
лише у сполученні із іншими частинами мови. Отже, Аполлоній тут наголошує на служ-
бовому характері прийменників, але відводить їм окреме шосте місце у системі частин 
мови. Однак грецькими граматистами не розрізнялися поняття власне прийменників у 
сучасному розумінні та часток, що входять до складу складного речення, тобто префіксів 
у дієслів. 

Латинські лінгвісти запозичили як грецький термін, так і його поняття, але у по-
дальшому дослідженні пішли значно далі. У римському варіанті прийменник називають 
praepositio та трактують як частину мови, що вживається перед іншими частинами мови  
і, котра щось змінює, доповнює або зменшує їх значення «praepositio est pars orationis, quae 
praeposita aliis partibus orationis, significationem earum aut inmutat, aut complet, aut minuit» 
[3: (ΙV, 389)]. Досягненням римських учених було те, що вони зауважили властивості 
прийменників сполучатися із відповідними відмінками, тобто їхнє керування.

Поняття сполучника та термін σύνδεσμος на його позначення у грецькій науці сягає 
ще логічної науки Аристотеля і трактується як термін, що служить для з’єднання чи 
роз’єднання думок [4: 25].

Діонісій Фракійський уже значно чіткіше визначив суть поняття терміна σύνδεσμος 
називаючи ним слово, що зв’язує у певному порядку думку та закриває пробіли у вислов-
люванні «Σύνδσμός ἐστι λέξις συνδέουσα διάνοιαν μετά τάξεως καί τῆς ἑρμηνείας 
κεχηνός δηλοῦσα» [2: 86-87]. Із такої дефініції терміна бачимо, що одна його частина 
стосується сполучника, а друга – частки. 

У римській граматичній науці дефініція терміна coniunctio базується на положеннях 
грецьких попередників і, в основному розуміється як частина мови, котра зв’язує та впо-
рядковує думку «coniunctio est pars orationis nectens ordinesque sententiam» [3: (І, 388)]. Відпо-
відно, таке визначення сполучника мало досить загальний характер і носило, насамперед 
функціонально-семантичний характер, а функціонально-синтаксичній ознаці не приді-
лялося належного значення. У процесі розвитку лінгвістичної думки відбулися певні змі-
ни у бік конкретизації поняття, шляхом виокремлення зі складу сполучників модальних 
слів та часток, а також наголошенню на властивості цієї частини мови сполучати оди- 
ниці усіх синтаксичних рівнів та встановлювати смислові відтінки між ними. 
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Про вигук у грецьких граматиках не говориться як про окремий клас слів, а Діонісій 
Фракійський, наприклад, розглядає їх у складі прислівників. Автор називає їх прислів-
никами, що виражають хвилювання, напр., ах, ой («σχελιαστικά, οἷον παπαῖ ϕεῦ»), 
здивування, напр., ех, ей («ϑαυμαστικά, οἷον βαβαῖ»), захоплення, одушевлення, напр., 
ура («ϑειασμοῦ, οἷον εὐοἵ εὔάν»). Римські мовознавці (Харісій, Донат, Кледоній) на-
зивають цю частину мови interiectio та пояснюють цю назву властивістю вигуку вставля-
тися між іншими частинами мови для вираження душевних почуттів «interiectiones sunt, 
quae nihil docibile habent, significant tamen adfectum animi» [3: (І, 238; IV, 391; V, 26)]. 

У визначеннях римськими ученими значення вигуку свідчить про відсутність у них 
синтаксичної особливості бути зв’язаним з іншими словами і бути членом речення тим 
самим відкидається той основний фактор, за яким визначаються самостійні частини 
мови у більшості думок сучасних лінгвістів. Таким чином, римські учені розпочали по-
леміку чи є вигук частиною мови, однак відсутність спільної точки зору і до сьогодення 
не дозволяє дати відповіді на це запитання. 

У перших граматичних працях українських мовознавців кінця XVI – поч. XVII ст. 
(граматиках «Адельфотес» 1591 р., Л. Зизанія 1596 р., M. Смотрицького 1619 p.), як і 
в грецьких посібниках з граматики, під впливом яких формувалась граматична думка 
в Україні, налічувалося вісім «видовъ слова» – частин мови. Одні з них кваліфікува-
лися як «скланяємыя» (відмінювані), інші – «нескланяємьія» (невідмінювані). Саме до  
«нескланяємих» зараховували прислівники, прийменники і сполучники. У грамати- 
ці «Адельфотес» 1591 р. та праці Л. Зизанія 1596 р. окремою частиною мови використо-
вувався термін «различіє» (артикль), невластивий не лише українській, а й усім іншим 
слов’янським мовам, що виділявся за традицією наслідування грецьких граматистів. Од-
нак уже М. Смотрицький, свідомо порушивши грецьку систему частин мови, увів до 
своєї граматики «междометіє» (вигук) [5: 103]. Та це не вплинуло на кількісний склад 
частин мови, оскільки упродовж століть над граматистами тяжіла антична теорія, в якій 
виділяли вісім частин мови. 

На відміну від прийменників і сполучників, які вже в давніх граматиках були ви-
ділені в окремі лексико-граматичні розряди слів, частки все ще залишалися поза ува-
гою мовознавців. Хоча термін «частка» (лат. particula) стосовно саме сучасного розу-
міння цього граматичного поняття («о глаголахъ отрицанія частицу не приємлющихь»)  
[6: 71-74] уперше використав у своїй граматиці М. Смотрицький, цим терміном протягом 
тривалого періоду вчені послуговувалися для найменування або класу службових слів 
узагалі, або окремих його розрядів. 

Дослідження часток у граматиках кінця XVI – поч. XVII ст. дає підстави стверджува-
ти, що вже на той час вони становили досить численну групу одиниць із розгалуженою 
семантикою та характеризувалися розмаїттям виконуваних функцій, що знайшло відбит-
тя в класифікації прислівників, причому окремі частки, які мали однакове матеріальне 
вираження, були засвідчені у різних значеннєвих розрядах прислівників [6: 73], що є 
незаперечним доказом їхньої багатозначності. До складу прислівників у давніх грамма-
тиках включалися не лише частки, а й вигуки [5: 128].

Лише у другій половині XIX ст. відбувається виділення часток в окрему службову час-
тину мови. Виділенню часток в окремий лексико-граматичний клас слів сприяв професор 
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А.В. Добіаш, який уперше чітко сформулював критерії розмежування часток і прислів-
ників [7: 170]. У цей час посилюється увага дослідників до семантико-функціонального 
аналізу мовних категорій і окремих розрядів слів, у тому числі й часток. О.О. Потебня 
частки у більшості випадків визначав як прислівники або вставні модальні слова-частки, 
однак частинами мови учений вважав лише повнозначні слова, а формальні, на його дум-
ку, не можна вважати частинами мови, оскільки вони позбавлені лексичного значення  
[8: 26]. Він їх розглядав як елементи аналітичних граматичних форм. Погляди вченого на 
цю категорію слів пізніше були підтримані в українському мовознавстві вченими І. Ви-
хованцем, К. Городенською, А. Загнітком та ін.

У відомих на той час українських грамматиках M. Осадці (1862 p.), M. Дячана  
(1865 р.), С. Смаль-Стоцького і Φ. Ґартнера (1893 p.) все ще використовувалися термі-
ни для назви службових слів, усталені у високоавторитетних граматиках Л. Зизанія та  
М. Смотрицького, однак уже достатньо помітним було намагання наблизити ці терміни 
до української мовної основи. Так з’являються терміни приименникь (О. Партицький), 
сполучникь і частицы (О. Огоновський).

«Український правопис» 1926 року закріпив у вітчизняному мовознавстві термін 
частка для назви окремої службової частини мови. З цього періоду в граматичних пра-
цях з української мови послідовно проводиться поділ слів на змінні (повнозначні) і не-
змінні (прислівник та службові частини мови).

Окремі дослідники вважають протиставлення службових частин мови повнозначним 
хибним, оскільки будь-яке слово (у тому числі й службове), будучи окремою одиницею 
лексичного складу мови, щось позначає [9: 34]. Особливо категорично висловився з 
приводу цього протиставлення відомий український учений-граматист І. К. Кучеренко. 
Учений вважає, що всі слова у мові мають однаковий характер у плані узагальненого 
відображення об’єктивної дійсності. На його думку, так звані неповнозначні (або служ-
бові) слова не замикаються у сфері допоміжних засобів мови – вони «виражають певний 
аспект чи момент активної психічної діяльності людини, активне спрямування думки, 
вираженої в реченні» [10: (І, 81)]. Отже, в основі кваліфікації слова як частини мови, за 
спостереженнями І. К. Кучеренка, лежить його узагальнена семантика – «реальне зна-
чення» – як найбільш вагома ознака. Заперечувати наявність у службових слів «реально-
го значення» значить заперечувати, що вони є словами, – такий висновок робить учений. 
Справді, один із розрядів службових слів – частки (особливо вторинні за походженням) – 
відбивають усвідомлене реагування мовця – розумове, емоційне, вольове, свідому актив-
ність пізнавального процесу [10: (І, 81)], мають чітко визначену або узагальнену семан-
тику (пор. відповідно: так, атож, ні, невже, навряд, лише, тільки, хай, нехай тощо).

Щодо статусу в системі частин мови прийменників І.К. Кучеренко вказує на їхню 
семантико-граматичну безпідставність як частини мови: «прийменники – це прислівни-
ки узагальненого значення. Цим встановлено й місце їх у системі частин мови» [10: (ІІ, 150)]. 
Характеризуючи прийменники як слова з узагальненою семантикою, І.К. Кучеренко ви-
являє в їхньому складі семантичні поля та системні відношення: явища синонімії, анто-
німії, полісемії тощо. Принагідно зазначимо, що ці явища спостерігаються і в розрядах 
часток та сполучників (пор., напр.: так, авжеж, аякже, атож; – частки-синоніми; так, 
ні – антоніми; а, але, зате, проте, однак – сполучники-синоніми і т. п.). Все це, безпере-
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чно, заперечує асемантичність службових слів і певною мірою спростовує погляд на цю 
категорію слів як на аналітичні синтаксичні морфеми, що усталився останнім часом в 
українському мовознавстві. З позиції функціонально-категорійної граматики нечастино-
мовний характер службових слів все активніше обстоюється у сучасних дослідженнях. 
На думку І.Р. Вихованця, застосування триєдиного критерію (лексичного, морфологіч-
ного та синтаксичного) у класифікації частин мови «виявляє морфемний характер при-
йменників, сполучників, зв’язок і часток», які вчений кваліфікував як «аналітичні син-
таксичні морфеми» [11: 23].

У новій академічній граматиці «Теоретична морфологія української мови» зазнача-
ється, що не всі службові слова набули ознак аналітичних синтаксичних морфем, окремі 
з них як похідні одиниці лексичної системи ще зберігають тісний зв’язок із повнозначни-
ми словами, від яких вони утворилися, а отже, тому статус службових слів точніше було 
б визначити як службові слова-морфеми [12: 329]. 

Отже, службові слова (як і окремі їх розряди) є надзвичайно складною для семантико-
граматичного опису категорією слів, якщо врахувати всі ті критерії, які дозволяють ди-
ференціювати повнозначні слова. На відміну від останніх, службовим словам властиві 
специфічні лексико-граматичні особливості: вони мають лише узагальнено-абстрактне 
лексичне значення, яке вливається у значення тих слів, з якими вони сполучаються, і при 
цьому сприяють більш повному розкриттю їхніх реальних значень; структурна оформ-
леність та незмінність форми є морфологічною ознакою службових слів; синтаксичність 
службових слів виявляється у тому, що у реченні, поєднуючись із повнозначними слова-
ми (чи навіть самостійно виступаючи як слова-речення), вони є передусім носіями гра-
матичних формальних значень, однак попри синтаксичну спеціалізацію прийменників, 
сполучників, часток і зв’язок вони все ж мають стосунок і до морфології. Це дає нам під-
стави розглядати прийменники, сполучники та частки як специфічні лексико-граматичні 
класи слів, тобто як окремі службові частини мови, відмінні від повнозначних з погляду 
структури, семантики та виконуваних синтаксичних функцій.
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УДК 811.111:81’426:81’367.322 “XX/XXI”  
Ковбаско Ю.Г. 

 (Івано-Франківськ, Україна)

диСКурСотвірна Природа роЗдіЛового ЗаПитаннЯ

У статті аналізується дискурсивна природа розділового запитання як одна з його 
основних функцій. Увага зосереджена на фазах дискурсу у межах яких реалізується роз-
ділове запитання. Розділове запитання аналізується на основі його двох типів – експлі-
цитного та імпліцитного, що сприяє уточненню його дискурсивних функцій.

Ключові слова: розділове запитання, дискурс, дискурсивні функції, імпліцитність, 
експліцитність.

В статье рассматривается дискурсивная природа разделительного вопроса как 
одна из его основных функций. Внимание сосредоточено на фазах дискурса, в рамках 
которых происходит реализация разделительного вопроса. Разделительный вопрос ана-
лизируется на основе его двух типов – эксплицитного и имплицитного, что способству-
ет конкретизации его дискурсивных функций.

Ключевые слова: разделительный вопрос, дискурс, дискурсивные функции, импли-
цитность, эксплицитность.

The article deals with the discourse nature of the tag question as one of its main functions. 
The attention is paid to the phases within the bounds of which the tag question is used. The tag 
question is analyzed on the basis of its two types – explicit and implicit that contributes to the 
concrete definition of its discourse functions. 

Key words: tag question, discourse, discourse functions, implicitness, explicitness. 

Мовленнєва діяльність є чітко організованою та підпорядкованою набору певних пра-
вил, завдяки чому отримує власну форму та зміст. На текстовому та паратекстуальному 
(невербальному) рівні, зазначає Т.А. ван Дейк, існує ряд стратегій – конверсаційні стра-
тегії, що відповідають за хід розмови, наприклад за почерговість мовлення тощо [1: 175]. 
Реалізація цих стратегій відбувається за допомогою фатичної (контактовстановлюючої, 
мовленнєвоконтактної, контактної) функції. Вона, на думку Р. Якобсона, має за мету 
встановити, продовжити або перервати комунікацію, перевірити чи працює канал 
зв’язку, привернути увагу співрозмовника чи переконатися, що він уважно слухає  
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[2: 355]. Г.Г. Почепцов зауважує, що така функція спрямована на “включення/переклю-
чення уваги адресата на повідомлення, підтримання на необхідному рівні уваги адреса-
та в період передачі повідомлення, і, нарешті, на роз’єднання мовленнєвого контакту”  
[3: 52]. Відповідно, кожне повідомлення чи репліка є не тільки мовленнєвим/комуніка-
тивним, але й дієвим актом, у межах якого переплітаються слова та дії. Ми визначаємо 
цю функцію як дискурсивну, оскільки розділове запитання аналізується як одиниця дис-
курсу, а тому будь-які зміни, що розділове запитання вносить у хід дискурсу, його орга-
нізацію, зміну чи завершення, мають дискурсотвірний характер. 

метою статті є визначення основних дискурсивних функцій розділового запитання. 
актуальність роботи обумовлена сучасними тенденціями лінгвістичних досліджень, 
що спрямовані на вивчення дискурсивних аспектів мовних одиниць та відсутністю опи-
су дискурсивних функцій розділових запитань. Основним методом дослідження є метод 
дискурсивного аналізу, що розглядається як дослідження правил та принципів, які харак-
теризують одиниці зв’язного мовлення чи письма, більші за речення [4:.229]. об’єктом 
дослідження слугує корпус, що налічує 6150 розділових запитань, які функціонують у 
різножанрових творах художнього регістру. 

У рамках дослідження ми виокремлюємо два комунікативні типи розділового за-
питання: експліцитне, де пропозиційна форма та прагматичне значення співпадають, 
тобто єдиною метою питального речення є отримання відповіді-інформації, як зазначає  
І.М. Кобозева, використання речення у, так званій, первинній функції, у буквальному 
значенні [5: 40]; та імпліцитне, де пропозиційна форма та прагматичне значення не спів-
падають, а формальний тип речення – розділове запитання має різне функціональне на-
повнення: декларативне, імперативне та емотивне. 

Дискурсивна природа розділового запитання дає йому змогу виконувати кооператив-
ні (спрямовані на співпрацю/кооперацію) і конфронтаційні (спрямовані на завершення 
співпраці/кооперації) функції у процесі дискурсу. 

З огляду на це, експліцитне розділове запитання може мати кооперативну спрямо-
ваність та використовуватися для початку дискурсу:

1) He followed Mr Weasley upstairs and along the hall. He could hear Sirius's mother 
grunting in her sleep behind her curtains. Mr Weasley unbolted the door and they stepped out 
into the cold, grey dawn.

“You don’t normally walk to work, do you?” Harry asked him, as they set off briskly around 
the square.

“No, I usually Apparate,” said Mr Weasley, “but obviously you can’t, and I think it’s best 
we arrive in a thoroughly non-magical fashion ... makes a better impression, given what you’re 
being disciplined for ...” (J. Rowling – Harry Potter and the Order of the Phoenix)

Ситуація, що передує наведеному розділовому запитанню, характеризується відсут-
ністю дискурсу, а отже використовуючи розділове запитання Гаррі розпочинає нову фазу 
дискурсу. Мова йде про експліцитне розділове запитання, оскільки адресанту насправді 
цікаво почути відповідь, яка сприятиме отриманню необхідної йому інформації. 

Кооперативна функція залучення слухача до дискурсу притаманна експліцитним 
розділовим запитанням, так як прагнучи отримати інформацію мовець, використовуючи 
розділове запитання, залучає співрозмовника до дискурсу:
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2) “That’s Hagrid,” said Harry, pleased to know something the boy didn’t. “He works at 
Hogwarts.”

“Oh,” said the boy, “I’ve heard of him. He’s a sort of servant, isn’t he?”
“He’s the gamekeeper,” said Harry. He was liking the boy less and less every second.
“Yes, exactly. I heard he’s a sort of savage — lives in a hut on the school grounds and every 

now and then he gets drunk, tries to do magic, and ends up setting fire to his bed.” (J. Rowling –  
Harry Potter and the Philosopher’s Stone)

Використання мовцем у процесі дискурсу розділового запитання, призводить до 
того, що попри небажання Гаррі вести дискурс (оскільки його співрозмовник йому не до 
вподоби), він все таки долучається до нього та відповідає на питання. Використано екс-
пліцитне розділове запитання, так як хлопець уточнює невідому для себе інформацію. 

Вживання експліцитного розділового запитання передбачає те, що у адресанта є на-
мір отримати відповідь, що є своєрідним стимулом для підтримання дискурсу:

3) “Freud writes on that,” said Cheryl.
“What?”
“Freud,” Cheryl repeated, this time making a perf-ormance of it, as though she were 

speaking to a child. “Sigmund Freud: you may have heard of him.”
Quaid’s lip curled with unrestrained contempt. “Mother fixations don’t answer the problem. 

The real terrors in me, in all of us, are pre-personality. Dread’s there before we have any notion 
of ourselves as individuals. The thumb-nail, curled up on itself in the womb, feels fear.”

“You remember do you?” said Cheryl.
“Maybe,” Quaid replied, deadly serious. (C. Barker – Book of Blood. Part2)
Використання розділового запитання з метою отримати інформацію та підтримати 

дискурс є подібним до попередньої функції – залучення до дискурсу. Різниця полягає 
у фазах дискурсу. Якщо у попередньому випадку дискурс ще не був розпочатий, то у 
наведеному прикладі дискурс тривав до моменту вживання одним з мовців розділового 
запитання. Тому, мова йде про підтримання дискурсу. 

Експліцитне розділове запитання може бути направлене на зміну теми дискурсу, 
однак тоді, комунікативний хід мовця може видатися грубим:

4) They straightened and jumped apart as if they’d been connected to electrodes and I’d 
just made the switch. Mary Darling said reproachfully:

“You did give us a fright, Dr. Marlowe.”
“I’m sorry.”
“Anyway, we were just leaving.”
“Now I’m really sorry.” I looked at Allen. “Quite a change from university, isn’t it?”
He smiled wanly. “There is a difference.” (A. MacLean – Bear Island)
У прикладі др. Марлоу використовує розділове запитання для зміни напряму дис-

курсу, який здається невартим продовження та переводить дискурс у русло, що насправді 
цікавить його, тобто очікує відповідь на своє запитання. 

Щодо конфронтаційних дискурсивних функцій експліцитного розділового запитан-
ня, то їх використання не є можливим у повному обсязі, оскільки воно спрямоване на 
отримання відповіді, тоді як конфронтаційна направленість передбачає можливе розі-
рвання контакту, а отже завершення дискурсу. Тому, експліцитне розділове запитання, 
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використовується для перехоплення ініціативи з метою негайного одержання відпо-
віді, а саме:

5) The girl looked bemused. “You mean ... that’s all?”
 “Certainly it’s all. Did you expect us to fire you?”
 “I . . . I wasn’t sure.”
 “We might have to,” Tanya said, “much as we’d disRe it, Patsy, if you did the same thing 

again. But you won’t, will you? Not ever.”
The girl shook her head firmly. “No, I won’t. I can’t explain, but having done it just once is 

enough.” (A. Hailey – Airport)
Бажання Тані отримати відповідь негайно є провідним при використанні експліцит-

ного розділового запитання, навіть якщо мовець і передбачає, якою буде ця відповідь. 
Конфронтаційна спрямованість у прикладі 5 проявляється у перехопленні ініціативи та 
бажанні підвести дискурс до завершальної фази. 

Експліцитне розділове запитання не може використовуватися для завершення дис-
курсу, оскільки його основною функцією є запит інформації.

Однак, не всі розділові запитання спрямовані на отримання конкретної відповіді, 
тобто є не стільки питальними реченнями (експліцитними розділовими запитаннями), 
скільки реченнями іншої комунікативної спрямованості (імпліцитними розділовими 
запитаннями). Це не знижує їх дискурсотвірного потенціалу, а розширює його, так як 
домінантна сема питальності замінюється іншими, наприклад ствердженням, вигуком, 
наказом тощо. 

розділові запитання-декларативи
У процесі розгортання дискурсу мовець може використовувати імпліцитні розділо-

ві запитання, функціональним наповненням яких є ствердження чи уточнення з метою 
впливу на хід дискурсу. Серед кооперативних функцій відзначимо – початок дискурсу:

6) The monster spoke, its voice quite well modu lated, when it found itself, the piping of a 
once-cultured, once-charming man.

“You came after the other, yes?” It glanced down at the body of Mahogany. It had clearly 
taken in the situation very quickly.

“Old anyway,” it said, its watery eyes back on Kaufman, studying him with care. (C. Barker –  
Book of Blood. Part1)

Розділове запитання, що використовується у цій ситуації «монстром», спрямоване на 
початок дискурсу та характеризується відсутністю питальності, яка заміщується ствер-
дженням і робить це запитання імпліцитним. 

Функцією, що спрямована на подальше продовження дискурсу є зміна теми дис-
курсу. Вона не розриває комунікативний ланцюжок дискурсу, а переводить його у інше 
русло, наприклад:

7) “You promised you would attend to them this morning, Lord Marshmoreton,” said Alice 
invitingly.

Lord Marshmoreton clung to his can of whale-oil solution with the clutch of a drowning 
man. None knew better than he that these interviews, especially when Caroline was present to 
lend the weight of her dominating personality, always ended in the same way.

“Yes, yes, yes!” he said. “Tonight, perhaps. After dinner, eh? Yes, after dinner. That will be 
capital.” (P.G. Wodehouse – A Damsel in Distress)
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Лорд Маршморетон вживає розділове запитання з метою зміни напряму дискурсу. Це 
спричинене бажанням мовця залишити останнє слово за собою і таким чином добитися 
бажаного результату. Імпліцитність розділового запитання проявляється вираженні роз-
діловим запитанням твердження. 

Розділові запитання-декларативи мають конфронтаційну спрямованість, що призво-
дить не тільки до зміни теми дискурсу, але до завершення дискурсу:

8) “There you go,” Harry said. “Something for you to wear on Tuesday. You might even 
have a scar now, if you’re lucky... That’s what you want, isn’t it?”

He strode across the room toward the stairs; he half expected Ron to stop him, he would 
even have liked Ron to throw a punch at him, but Ron just stood there in his too-small pyjamas, 
and Harry, having stormed upstairs, lay awake in bed fuming for a long time afterward and 
didn’t hear him come up to bed. (J. Rowling – Harry Potter and the Goblet of Fire)

Ррозділового запитання спрямоване на завершення конфліктного дискурсу, доказом 
чого є, що Гаррі не очікує відповіді від Рона, а покидає його. 

Імпліцитне розділове запитання-декларатив вживається для перехоплення ініціати-
ви, якщо співрозмовник не налаштований на продовження дискурсу:

9) Artemis stepped away from the cryo unit. 
‘Holly, about your mission . . .’ 
Captain Short turned slowly. 
‘Artemis . . .’ 
“You were probed, weren’t you? Something got past Foaly’s defences?”
Holly pulled a large sheet of camouflage foil from her surveillance backpack. 
“We need to go somewhere to talk. Somewhere private.” (E. Colfer – Artemis Fowl. The 

Eternity Code)
Капітан Шорт не бажає розповідати про деталі своєї місії і прагне будь-яким чи-

ном завершити дискурс, в результаті чого, Артеміс намагається отримати підтвердження 
власним припущенням. 

розділові запитання-імперативи
Розділові запитання-імперативи містять обмежений набір дискурсивних функцій, що 

пояснюється загальною тенденцією імперативів до конкретизації свого використання – 
наказ, прохання, пропозиція тощо. Характерним для них є функціонування у формі регу-
лярної субпарадигми з модальними дієсловами shall/will чи нерегулярної субпарадигми 
розділового запитання. До кооперативних дискурсивних функцій, які реалізуються 
розділовими запитаннями-імперативами належить – початок дискурсу:

10) There he now seated himself, sighing a little and lighting a cigarette before pressing 
a button on his intercom and saying: “Come in, Boris, will you? But do please see if you can 
leave your scowl out there, that’s a good fellow...”

Dragosani entered, closing the door a little more forcefully than necessary, and crossed 
catlike to Borowitz’s desk. He had ‘left his scowl out there’, and in its place presented a face of 
cold, barely disguised insolence. “Well,” he said, “I’m here.” (B. Lumley - Necroscope)

У прикладі пан Боровіц використовує розділове запитання, щоб запросити співроз-
мовника увійти та розпочати дискурс. Вочевидь, розділове запитання передає наказ, що 
завуальований під ввічливе прохання.
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Кооперативно спрямованою дискурсивною функцією імпліцитного розділового 
запитання-імператива є зміна теми дискурсу:

11) I have no idea what you’re talking about,” I said. “Maybe your spies got it wrong.”
“I doubt it. They’re quite good at this sort of thing.”
“Well, he’s not here.”
“Then you won’t mind if I take a look—”
“Yes, I would,” I said quickly. “You’re treading a fine line here, Ehran. Even if he were 

here, which he’s not, it wouldn’t be any of your business. Let’s leave it at that. Shall we?”  
(C. Spector – World Without End)

На думку Аіни, тема дискурсу вичерпала себе і вона прагне змінити її, застосовуючи 
розділове запитання як пропозицію до завершення цієї теми, але не дискурсу, про що 
свідчить наявність подальшого мовленнєвого контакту. 

Розділове запитання-імператив виконує конфронтаційну дискурсивну функцію – 
завершення дискурсу:

12) “It’s people like you, Ron,” Hermione began hotly, “who prop up rotten and unjust 
systems, just because they’re too lazy to—”

Another loud bang echoed from the edge of the wood.
“Let’s just keep moving, shall we?” said Ron, and Harry saw him glance edgily at Hermione. 

Perhaps there was truth in what Malfoy had said; perhaps Hermione was in more danger than 
they were. They set off again, Harry still searching his pockets, even though he knew his wand 
wasn’t there. (J. Rowling – Harry Potter and the Goblet of Fire)

Із контексту зрозуміло, що Рону не подобається дискурс і він прагне не просто зміни-
ти тему дискурсу, а завершити його, для чого використовує розділове запитання – пропо-
зицію завершити неприємний йому дискурс.

розділові запитання-емотиви
У дискурсі імпліцитні розділові запитання, що виражають емоційність використову-

ються у функціях кооперативної спрямованості:
- початок дискурсу 
13) Out in the corridor the leader of the six took a last look back into the desolated room. 

The doctor stood beside him.
“Quite a mess, hein?” said the doctor.
“The local office can clean it up,” said the leader. “It’s their bloody flat” (F. Forsyth – The 

Day of the Jackal)
У ситуації відзначається спроба лікаря зав’язати дискурс використовуючи розділове 

запитання, що містить вигук як питальний компонент. Це сприяє залученню співрозмов-
ника до дискурсу, оскільки є зверненням. У запитанні вживається французький вигук 
hein, з метою підкреслити національність лікаря та місце, де відбувається дія – Париж. 

Залучення слухача до ходу дискурсу реалізується за допомогою розділових 
запитань-емотивів, коли вони спрямовані на привертання уваги: 

14) “What's going on up there?” John Storrow demanded. He didn't even bother to say hi. 
He didn't sound angry, though; he sounded totally pumped. “I'm missing the whole goddam 
soap opera!”

“I invited myself to lunch on Tuesday,” I said. 'Hope you don't mind.”
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“No, that's good, the more the merrier.” He sounded as if he absolutely meant it. “What a 
summer, huh? What a summer! Anything happen just lately? Earthquakes? Volcanoes? Mass 
suicides?”

“No mass suicides, but the old guy died,” I said. (S. King – A Bag of Bones)
Вираження Джоном захоплення погодою та порою року спрямоване на привернення 

уваги слухача та його подальшого залучення до дискурсу.
Імпліцитні розділові запитання-емотиви змінюють тему дискурсу:
15) Another silence. “Your name really Marlowe, Doe?”
“Marlowe, as ever was. Christopher Marlowe. Passport, birth certificate, driving licence-

they’re all agreed on it.”
“Christopher Marlowe? Hey, just like the playwright, eh?”
“My parents had literary inclinations.” (A. MacLean – Bear Island)
Розділове запитання, що використовується у прикладі, змінює тему розмови на до-

тичну, з метою виразити обізнаність мовця у драматургії, розрядити обстановку та здо-
бути прихильність співрозмовника. Емотивність запитання передається розмовним ви-
гуком eh?.

До конфронтаційних дискурсивних належить перехоплення ініціативи при неба-
жанні комуніканта вести дискурс:

16) “Hurry up. Mind the upholstery.” Jack flipped the switch and the door dropped back 
into place with an expensive click. “What a night, eh?” said Jack Doveston. Elvis scowled from 
the back seat into Jack’s neck.

“I’m sorry I’m late. I just couldn’t get away. You know how it is sometimes.”
Rex controlled his anger with considerable skill. “You do have a pass to be out this late?” 

(R.F. Rankin – They Came and Ate Us)
Перехоплення ініціативи та привернення уваги слухача відбувається за допомогою 

розділового запитання-емотиву, яке використовує Джек при зверненні до Елвіса. Воно не 
вимагає відповіді, а виражає готовність мовця до ведення дискурсу. 

Можемо зробити висновок, що дискурсивні функції рівномірно розподілені між екс-
пліцитними та імпліцитними розділовими запитаннями. Експліцитні розділові запитан-
ня реалізують 5 дискурсотвірних функцій. Імпліцитні розділові запитання реалізують 6 
дискурсивних функцій. Це вказує на те, що розділовому запитання притаманно керувати 
та регулювати дискурсом, а отже дискурсотвірна природа превалює у них. Цьому сприяє 
наявність функціональна семантика розділового запитання, дослідження якої видається 
нам необхідним та перспективним.
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ПСиХоЛогіЗм ЯК СКЛадова ПоЕтиКи ЛітЕратурного твору: 
СутніСтЬ і вЗаЄмоЗв’ЯЗоК ПонЯтЬ, СучаСний Стан  
доСЛідЖЕннЯ в уКраЇнСЬКому ЛітЕратуроЗнавСтві

Стаття містить аналіз літературознавчих понять «поетика» і «психологізм». 
Простежено формування, взаємозв’язок цих понять. Охарактеризовано два напрями 
психологічного дослідження в сучасному літературознавстві: власне психологізм та 
психоаналіз. Проведено розмежування понять «психологізм», «психоаналіз», «психоло-
гічний аналіз». 

Ключові слова: поетика, психологізм, психоаналіз, психологічний аналіз, рецептивна 
поетика.

Статья содержит анализ литературоведческих понятий «поэтика» и «психоло-
гизм». Отслежено формирование, взаимосвязь этих понятий. Охарактеризованы два 
направления психологического исследования в современном литературоведении: соб-
ственно психологизм и психоанализ. Осуществлено разграничение понятий «психоло-
гизм», «психоанализ», «психологический анализ». 

Ключевые слова: поэтика, психологизм, психоанализ, психологический анализ, ре-
цептивная поэтика.

The article contains an analysis of the literary terms “poetics” and “psychology”. We 
tracked the formation, the interrelation of these concepts. We characterized two directions 
of the psychological research in the modern literary criticism: the actual psychology and 
the psychoanalysis. We implemented distinction between the concepts of “psychology”, 
“psychoanalysis”, “psychological analysis”. 

Key words: poetics, psychology, psychoanalysis, psychological analysis, receptive 
poetics.

Посилення уваги до психологізму в літературознавстві останніх років викликає потре-
бу узагальнення його сутності із численних наукових праць. Актуальність дослідження 
проблеми психологізму в сучасному літературознавстві зумовлена як значущістю самого 
об’єкта вивчення, так і відсутністю до теперішнього часу його вичерпного теоретичного 
й історико-літературного визначення. Останнім часом усе більше дисертантів намага-
ються здійснювати дослідження української літератури крізь призму власне психоло-
гізму (як провідного або як допоміжного методу аналізу): Н.Тульчинська (психологізм 
Григора Тютюнника), О.Вечірко (психологія характерів у М.Хвильового та Б.Пільняка), 
С.Присяжнюк (психологізм дитячих оповідань В.Винниченка), Л.Каневська (психоло-
гізм романів І.Франка) тощо (що є продуктивним, звичайно, якщо психологізм дійсно 
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простежується у творчості письменника, а не безпідставно вишукується і підганяється 
під концепцію дослідження). 

Неоднозначність у розумінні й виділенні поняття «психологізм» спонукає простежити 
історію його становлення в літературознавстві взагалі й в українському зокрема. 
Такий аналіз можливий за умови звернення до праць, присвячених розгляду поетики 
і психологізму як її складової. Метою роботи є системний аналіз шляхів формування 
психологізму як складової поетики, з’ясування сучасного стану дослідження цих 
понять. 

Одне з центральних понять теорії літератури «поетика» з’явилося ще в античну 
добу, але з плином часу не втратило своєї ваги. Проблеми поетики досліджуються 
достатньо інтенсивно в наш час у світовому та українському літературознавстві. 
Традиційно виділяють два рівні розуміння поетики: по-перше, як еквівалент терміна 
«літературознавство», по-друге, як окремий розділ літературознавства (теорія літератури 
або стилістика). Проте ототожнення поетики з теорією літератури не є доцільним, 
оскільки теорія – «лише наука», в той час коли поетика характеризується «об’єктивними 
властивостями художніх текстів» та рецепцією (осмисленням) цих властивостей (за 
А.Ткаченком [1]). 

Іноді дослідники, виносячи поняття «поетика» у заголовок своєї праці, аналіз поетики 
як літературного явища не подавали, зосереджуючись лише на структурних компонентах 
твору. Подібне ми спостерігаємо й у роботах дослідників середини ХХ століття, зокрема 
Н.Тарасенка «Деякі питання поетики» [2]. Хоча інші науковці, аналізуючи складові  
художнього твору, остерігалися називати свої роботи «поетиками» (наприклад, А.Юри- 
няк [3]).

М.Кодак розглядав поетику як систему, до складу якої входять поняття «пафос», 
«жанр», «психологізм», «хронотоп», «нарація». При цьому він посилається на таких 
літературознавців, як М.Бахтін, В.Бєлінський, Г.Поспєлов. Дослідник об’єднує в єдину 
систему найхарактерніші складові поетики літературного твору. Аналіз творів, вивчення 
їх поетики на усіх рівнях потребує звернення до таємниць психології митця. 

Зважаючи на велику кількість визначень поетики, на їх дефінітивну розбіжність, 
розуміємо, що існування єдиного універсального визначення не може бути апріорі, 
оскільки поетика включає в себе усі поняття, які виділяє кожен із дослідників і навіть 
більше. 

Поняття «психологізм», подібно до поняття «поетика», також має низку дефінітив-
них варіацій. Словникові визначення психологізму не мають одностайності. Більшість 
глосаріїв наводять звужене й обмежене розуміння цього поняття. Так, «Великий тлумач-
ний словник сучасної української мови» подає таке визначення психологізму – «1) по-
глиблене зображення психічних явищ, душевних переживань; глибокий психологічний 
аналіз; 2) аналіз душевних переживань, поведінки, вчинків людини» [4: 1185]. 

Автор наратологічного словника теж не оминає увагою явище психологізму, форму-
люючи його як «психонарацію»: «Наратизований дискурс, що представляє думки персо-
нажа (у протиставленні висловленням) у контексті третьоособового наративу; внутріш-
ній аналіз» [5: 115].

У літературознавчому словнику за редакцією В.Лесина й О.Пулинця функціону-
вання психології в літературі розглядається крізь призму таких понять, як «метод» та 
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«напрям». Традиційно для радянської наукової думки подавалася негативна оцінка пси-
хоаналітичного методу вивчення літератури як «… суб’єктивно ідеалістична за своїм фі-
лософським спрямуванням, реакційна своєю політичною природою система поглядів на 
художню творчість… характеризується надмірною увагою до проблем еротики, естетиз-
му, підкресленого індивідуалізму, до підсвідомих біологічних сторін авторської психіки, 
поглиблений аналіз яких може, мовляв (курсив наш. – О.С.), дати ключ до розуміння 
літературних творів» [6: 305].

Нова хвиля критичного інтересу до психоаналізу виникла в постсталінську добу, за 
лібералізації тоталітарного режиму. Однак стосувалось це не розвитку психоаналітичної 
теорії, а відмежування психології як радянської дисципліни від «буржуазного» психоа-
налізу. Фундатор української історично-психологічної науки В.Роменець оцінював фрой-
дівську інтерпретаційну теорію як таку, що ігнорує об’єктивну (соціальну) реальність та 
зосереджується винятково на суб’єктивізмі.

Сучасне українське літературознавство, яке існувало «сто років без Фройда» (за на-
звою статті С.Павличко), здійснило оберт на сто вісімдесят градусів, що призводить іно-
ді до надмірного захоплення психоаналітичним методом. Як результат – у сучасному 
літературознавстві виділилися два напрями психологізму – власне психологізм та пси-
хоаналіз, до того ж останньому дуже часто надається перевага. Так, серед найґрунтов-
ніших розробок у галузі психоаналізу як літературознавчої категорії – праці В.Агеєвої, 
Н.Зборовської, Т.Гундорової, С.Павличко та ін. 

Психоаналітич ний перегляд української літератури, без сумніву, має свої вразливі 
місця. Так, вульгарний психоаналітичний підхід може сприяти виробленню негативно-
епатажної тенденції, дискурсу приниження великих особистостей (згадаймо «Шевченка-
вурдалаку» в інтерпретації О.Бузини). 

Тісний взаємозв’язок понять «поетика» і «психологія» простежується у праці 
Г.Клочека «Поетика і психологія». Дослідник наголошує на необхідності поглибленого 
аналізу творів, що, в свою чергу, вимагає залучення необмеженої кількості методів дослі-
дження: «Сучасні пошуки ефективних шляхів дослідження художності йдуть у напрямі 
розробки методології системного аналізу поетики літературного твору» [7: 7]. Інформа-
ція, яку закладає у твір письменник, повинна не лише передаватися читачеві, а впливати 
на нього, формуючи естетичне почуття. Щоб змоделювати вплив твору на читача, треба 
пізнати процес сприймання ним твору. А це можливо зробити тільки за допомогою пси-
хології. Отже, виникає необхідність співпраці поетики і психології. Така співпраця, на 
думку Г.Клочека, можлива за умови впровадження в літературознавство рецептивної по-
етики як перспективного дослідницького методу.

Проблема, на яку звертає увагу Г.Клочек, полягає в тому, що аналіз поетики літера-
турного твору з позиції сприймання вимагає застосування психологічного інструмента-
рію. 

Проблема рецепції художнього твору тісно пов’язана з процесом його творення. Ро-
зуміння цього ще більше укріплює в думці про необхідність співіснування поетики з 
психологією, без якої неможливо осягнути особливості авторської свідомості, а тим біль-
ше – глибини несвідомого. 
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Г.Клочек наголошує на неабиякій вартості розробок вітчизняної науки в галузі ре-
цептивної поетики. Він з-поміж інших виділяє праці Л.Виготського [8], О.Потебні [9], 
І.Франка [10], котрі акцентували на тому, «… що сила художнього твору визначається не 
просто важливим змістом (проблематикою), а гнучкістю, багатством художньої форми, 
яка здатна викликати в рецептора поліфонію змісту, розмаїття вражень і переживань»  
[7: 113].

Варто зазначити, що поняття «психологізм» має також низку семантичних відповід-
ників та суміжних понять, змішування яких часто призводить до ще більшого ускладнен-
ня і заплутування в усвідомленні дослідницької позиції. 

Дослідники намагаються з’ясувати місце психологізму і психологічного аналізу як 
інструментів пізнання психіки людини в літературному процесі. У трактуванні основних 
понять теорії художнього психологізму (психологічність, психологізм, психологічний 
аналіз) немає одностайності. В.Компанєєць наголошує на необхідності розмежовувати 
психологізм і психологічний аналіз, перший з яких ширший і включає, зокрема, відобра-
ження психології автора у творі. Причому психологізм трактується дослідником як яви-
ще непідвладне авторській волі, тоді як психологічний аналіз майже повністю залежить 
від його бажання та індивідуальних особливостей. В.Компанєєць говорить про зв'язок 
літератури і психології. Перша у вивченні психологізму спирається на досягнення відо-
мих психологів, друга – отримує матеріал із літератури для аналізу різних психічних ста-
нів. Художня література може претендувати навіть на звання «людинознавства»: «Жоден 
з авторитетних учених (маються на увазі учені-психологи – О.С.) не стане заперечувати, 
що незамінна роль у розкритті багатоманіття людських почуттів, мрій, роздумів, прихо-
ваних у глибинах свідомості… належить літературі і мистецтву» [11: 38].

Головним об’єктом відтворення в мистецтві слова є психологія людини, через яку 
постає феномен особистості. Психологізм як предмет і властивість художнього відо-
браження спирається на психологічний аналіз як систему зображувальних засобів. Роз-
межування понять «психологізм» та «психологічний аналіз» спостерігається не в усіх 
дослідженнях цього питання.

А.Ієзуїтов вважає, що психологізм можна звести до трьох основних видів: 1) пси-
хологізм виступає як родова ознака літератури, його органічна властивість, свідчення 
художності; 2) як результат художньої творчості, як вираження і відображення авторської 
психології, персонажів художнього твору, і, ширше, – суспільної психології, яка у свою 
чергу розкривається через особистість художника і створених ним образів героїв; 3) пси-
хологізм як свідомий естетичний принцип [12: 39-40].

М.Кодак підкреслює: «… психологічність – родова прикмета мистецтва слова (як 
літератури, так і фольклору), його іманентна властивість виражати психіку людини; 
психологізм (художній) – декларована «рухомою естетикою» або науково реставрована 
з творчої практики (автора, школи, напряму) система соціально-психологічних погля-
дів на людину у світлі естетичних сповідань даного часу; психологічний аналіз – метод 
образно-логічного осягнення історично характерної соціально-психологічної суті люди-
ни в художній творчості» [13: 6-7]. 

В.Фащенко в «Етюдах про психологізм літератури» стверджує: «Психологізм – уні-
версальна, родова якість художньої творчості. Його предметом є відображення внутрішньої 
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єдності психічних процесів, станів, властивостей і дій, настроїв і поведінки людини, а та-
кож соціальних груп і класів… Завдяки психологізму з’являєть ся глибинна багатогранність 
художніх образів, переконливість реальних колізій, мотивів поведінки дійових осіб і прав-
дивість діалектики людської душі» [14: 57]. Крім того, поняття «психологізм» В.Фащенко 
порівнює з «психологічним аналізом»: «Обидва поняття взаємопов’язані і одне без другого не 
існують навіть в теорії, не кажучи вже про художню практику» [14: 57].

А.Єсін [15] подає два визначення психологізму. У ширшому значенні під цим по-
няттям розуміється всезагальна властивість мистецтва, що полягає у відтворенні люд-
ського життя, у зображенні людських характерів. Згідно вужчого значення психологізм 
є властивістю, що характерна не для всього мистецтва. При цьому підкреслюється, що 
«письменники-психологи» висвітлюють внутрішній світ героїв особливо яскраво, дося-
гають глибини у його осягненні. Змішування понять призводить до несвідомої психоло-
гізації там, де манера письма непсихологічна. 

Однією з найновіших і найґрунтовніших українських літературознавчих праць є «Лі-
тературознавча енциклопедія» за редакцією Ю.Коваліва. Автор-укладач подає не лише 
визначення психологізму як «… передавання художніми засобами внутрішнього світу 
персонажа, його думок, переживань, зумовлених зовнішніми і внутрішніми чинниками» 
[16: 292], але й суміжних понять, таких як «психоаналіз», «психічна реальність», «пси-
хобіографія», «психокритика» тощо, завдяки чому простежується детальна картина па-
ралелей між літературознавством і психологією. 

Різноманітні трактування й визначення психологізму, проте, мають і дещо спільне: 
психологізм – це відтворення і розкриття внутрішнього світу особистості. «Але, – зазна-
чає Н.Гноєва, – це ні в якому разі не означає його незалежності від зовнішнього світу…» 
[17: 5]. Глибинне розкриття людської особистості, її характеру, почуттів, переживань, ду-
мок, мрій можливе лише за умови органічного поєднання внутрішніх і зовнішніх світів. 

Отже, потреба дослідження психологізму зумовлена його важливістю як принципу і 
способу зображення, за допомогою якого розкривається складний внутрішній світ пер-
сонажа, динаміка думок і переживань, почуття в зіткненні із зовнішнім середовищем, 
що часто може або порушити гармонію особистості через свою суперечливість, або під-
штовхнути до само- і взаємоаналізу (у художніх творах – у вигляді рефлексивних від-
ступів). 

Поліфонія існуючих на сьогодні дефініцій поняття «психологізм» як складової по-
етики літературного твору свідчить про безперервну увагу дослідників до проблем 
«співпраці» літературознавства і психології. Тож, на сьогоднішньому етапі розвитку лі-
тературознавчої думки занадто рано ставити крапку у висвітленні озвучених питань, які 
потребують появи нових наукових розвідок.
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ПрЕСуПоЗиЦіЇ у СПрийнЯтті й тЛумачЕнні  
науКово-тЕХнічного тЕКСту та диСКурСу

(на матеріалі текстів наукових публікацій з природничої тематики) 

У статті аналізується роль пресупозицій відправника та одержувача науково-
технічної інформації. Автор наголошує на необхідності розмежування науково-
технічного тексту й дискурсу. 

Ключові слова: смисловий компонент, прагматичні пресупозиції, семантичні пре-
супозиції, дискурс, науково-технічний текст. 

В статье анализируется роль пресуппозиций отправителя и получателя научно-
технической информации. Автор подчеркивает необходимость разграничения научно-
технического текста и дискурса.

Ключевые слова: смысловой компонент, прагматические пресуппозиции, семанти-
ческие пресуппозиции, дискурс, научно-технический текст.

The article deals with the role of presuppositions of a sender and a recipient of scientific-
and-technical information. The author stresses the necessity of differentiating between  
a scientifіc-and-technical text and a discourse. 

Key words: semantic component, pragmatic presuppositions, semantic presuppositions, 
discourse, scientific-and-technical text.

 
Прагмалінгвістичні категорії вже понад півстоліття перебувають у центрі уваги 

багатьох мовознавців і психологів — як вітчизняних, так і зарубіжних, — адже вони 
знаменують перехід від концепції «мови в собі й для себе» до поняття мови як засо-
бу здійснення комунікативного акту (КА), усвідомленого впливу на реципієнта (читача, 
слухача тощо). Однією з таких категорій виступають пресупозиції (відправника, одержу-
вача, а іноді — інтерпретатора повідомлення), які мають суттєву вагу в акті спілкування. 
Як відомо, поняття пресупозиція виникло у філософській логіці (Ф. Фреге, П. Стросон та 
ін.), де воно позначає семантичний компонент судження, котрий має бути істинним, аби 
судження (в заданому контексті) було істинним або хибним. За відсутності пресупозиції 
з істинним значенням судження стає недоречним (у конкретному контексті), або взагалі 
семантично аномальним. Скажімо, речення Петро знає, що столиця Іспанії — Мадрид 
може бути істинним (Петро справді знає про це), або ж хибним (Петро насправді не знає 
про це). Водночас твердження Петро знає, що столиця Іспанії — Лондон не може бути ні 
істинним, ані хибним, оскільки в його основу покладена пресупозиція Столиця Іспаніїї —  
Лондон, яка, власне, є хибною.

Класичне розмежування пресупозицій у лінгвістиці здійснюється за семантичною 
та прагматичною ознаками. У першому випадку ми маємо справу з логічним виснов-
ком із заданої умови (приклад: 1) Джон з’явився на зустріч; 2) Джон не з’явився на 
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зустріч — обидві ситуації передбачають існування гіпотетичного Джона), а в другому 
йдеться про відношення між учасниками КА та доречність висловлювання в контексті, 
а саме про стиль, мову висловлювання, ситуацію тощо). Твердження S має прагматичну 
пресупозицію P, якщо за будь-якого нейтрального вжитку S мовець вважає P само собою 
зрозумілою чи просто відомою слухачеві (читачеві) [1]. Ф. Бацевич характеризує праг-
матичну пресупозицію так: «Це компонент повідомлення, відсутність якого перетворює 
повідомлення на недоречне — нещире, провокаційне тощо. Прагматична пресупозиція 
є прагматичною в тому сенсі, що її зміст містить відсилання до мовця, тобто до однієї 
з прагматичних складових мовленнєвого акту» [2:183]. З цією думкою перегукується й 
визначення, наведене у Г. Матвєєвої: «Пресупозиції… — це припущення учасників про 
умови контексту, які принципово мають бути істинними» [3: 10]. 

Наведені вище тлумачення пресупозицій мають здебільшого вузький, характер, об-
межений рамками контексту. У зв’язку з цим можна говорити про мікро- та макропре-
супозиції. Власне, щодо других можна навести розгорнуте визначення, запропоноване 
Ф. Бацевичем: «… спільний фонд знань, спільний досвід, спільні попередні відомості 
про явище, подію, стан речей тощо, якими володіють комуніканти; зона перетину ког-
нітивних просторів учасників комунікації, яка актуалізується в процесі спілкування»  
[2: 181]. Йдеться про інформаційно-поняттєву основу КА, без якої спілкування було б 
неможливим. 

Справді, проаналізувавши конкретні приклади генерування та споживання інформа-
ції в науково-технічній царині (університетська лекція, семінар, підготовка до занять, 
опрацювання літератури в науковій бібліотеці тощо), бачимо, що обидва учасники КА —  
відправник та одержувач інформації — спираються на певний досвід, «багаж» попе-
редніх знань. При цьому відправник виступає авторитетним, компетентним джерелом 
(принаймні, для одержувача), а діапазон поінформованості реципієнта може варіюватися 
як завгодно — від початкового рівня до глибокої обізнаності. Природно, у другому ви-
падку зростає критичний поріг сприйняття пропонованої інформації та рівень її осмис-
лення. Додамо, що вагоме значення має й система цінностей індивіда та його мотивація. 
Перлокутивний вплив КА на реципієнтів різних рівнів може суттєво відрізнятися. 

На етапі іллокуції автор науково-технічного тексту може ставити перед собою різні 
цілі — проінформувати читача, змусити його замислитися над окресленою проблемою, 
зрештою, спонукати його до певних дій. Іноді всі ці завдання реалізуються одночасно.

Розглянемо для прикладу фрагмент наукової публікації:
При очистці висококонцентрованих стічних вод … шляхом додавання лужного реа-

генту в твердому стані в одну стадію значно збільшується термін процесу. Зменшення 
кількості реагенту на першій стадії, як і збільшення його, призводять до появи міді у 
фільтраті… Зниження температури нагрівання вихідних стічних вод… призводить до 
утворення гідроксиду міді, що значно знижує ступінь очистки та погіршує фільтраційні 
властивості осаду [4, с. 119].

Виходячи з прагматичних міркувань, можна дійти висновку, що автор ставить за мету 
не лише проінформувати читача про побічні ефекти процесу очищення стічних вод, а 
й переконати його у правильності своїх висновків щодо небажаних ефектів зниження 
температури нагрівання стічних вод. Як відомо, суть прагмалінгвістики полягає саме в 
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намаганні вплинути на співрозмовника (реципієнта) з метою спонукати його до певних 
дій. У даному випадку (як і в більшості науково-технічних текстів) пресупозиції реалізу-
ються завуальовано, адже насамперед необхідно спонукати читача до певних роздумів, 
а відтак — до певних висновків. Автор фрагменту вочевидь спирається на результати 
проведених експериментів, однак у цій ситуації виступає насамперед як відправник «го-
тової» інформації. Власне, утворення тексту є для автора другорядною справою — воно 
потрібне для анонсування результату, тобто повідомлення про виконання певної роботи 
та одержання конкретного результату. 

Більш виразно прагматичний вплив автора проглядається у такому фрагменті науко-
вої статті:

Органічне сільське господарство повинне ґрунтуватися на живих екологічних сис-
темах і циклах, працюючи, співіснуючи з ними й підтримуючи їх. Органічне сільське 
господарство повинне досягати екологічного балансу шляхом проектування систем зем-
лекористування, створення місць перебування і підтримки генетичного й сільськогоспо-
дарського різноманіття [5, с.106]. 

 Автор наполегливо переконує цільову читацьку аудиторію в необхідності реалізації 
своїх висновків і положень (ключовим прагматичним чинником тут виступає дієслово 
повинне). У пресупозиціях автора виразно проглядаються його інтереси та система цін-
ностей. 

Наведемо ще один уривок із наукового тексту, розглядаючи його як завершений кон-
текст і як різновид МА:

… до періоду розвитку сучасної промисловості природа мала більшу владу над люд-
ським життям, аніж людина над нею. Сьогодні наступ людей над природне довкілля та-
кий енергійний, що залишилося обмаль процесів, не позначених людською діяльністю. 
Майже вся родюча земля служить для аграрного виробництва. Те, що було колись… не-
пролазними хащами, нині перетворюється на природні заповідники, які регулярно від-
відують тисячі туристів. Як ми побачимо, навіть світовий клімат зазнав впливу глобаль-
ного розвитку промисловості [6: 608].

 Інтенція автора повідомлення зрозуміла: проінформувати цільового читача (аудито-
рія в цьому випадку може бути доволі широкою) про небезпеку глобальної екологічної 
катастрофи. Адресат, прочитавши інформацію, за задумом автора, мусить замислитися 
над перспективами збереження незайманих ділянок планети. У цьому сенсі повідомлен-
ня набуває потужної іллокутивної сили: йдеться про виживання людства загалом. Зви-
чайна, на перший погляд, констатація фактів має вагомий потенціал. Водночас, оскільки 
повідомлення адресоване абстрактному читачеві, має місце ефект розпорошення іллоку-
тивної сили інформації: людина схильна перекладати обов’язки на інших там, де йдеться 
про колективну відповідальність. З-поміж імовірних перлокутивних ефектів можна на-
звати такі: 

1) адресат стане активним членом партії «зелених» (створить власне громадське 
об’єднання захисту довкілля);

2) адресат звернеться до найближчої наукової бібліотеки, щоб довідатися більше про 
можливі наслідки зростання площ аграрних угідь;
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3) адресат обговорить цю проблему зі знайомими, друзями, тобто обміняється з ними 
інформацією;

4) адресат знехтує цією інформацією, гадаючи, що від нього особисто нічого не за-
лежить.

Найгіршою реакцією на дане повідомлення, гадаємо, є байдужість, що, власне, й під-
тверджується п. 4. У першому випадку можна говорити про повний успіх іллокутивної 
сили повідомлення, у другому й третьому — про частковий ефект (який, проте, може 
з часом перерости в ефект, описаний у п. 1), а в останньому випадку — про цілковиту 
невдачу інтенцій автора. Отже, маємо справу з різними пресупозиціями одержувачів: 
одне й те саме повідомлення в одному випадку є істинним і спонукає до певних дій, а в 
іншому видається прагматично аномальним. З цього приводу Г. Матвєєва зазначає: «…
існують такі текстові пресупозиції, як соціальне становище комунікантів чи константи 
мовленнєвої ситуації, які виявляються визначальними для створення саме даного тексту. 
У процесі тексту пресупозиції можуть виникати й змінюватися, особливо при логічних 
експліцитних аргументаціях» [3: 10]. 

Дещо інакше реалізується механізм усного дискурсу, яким, наприклад, є лекція. Мож-
ливість зворотного зв’язку, перебування учасників КА у спільному часово-просторовому 
полі істотно зближують пресупозиції відправника та одержувача (одержувачів) інфор-
мації. Про це говорить і Г. Матвєєва: «Пресупозиції автора при створенні письмового 
тексту відрізняються від пресупозицій відправника усного повідомлення; час створення 
й час передачі письмового тексту можуть бути віддаленими один від одного. При цьо-
му приховані пресупозиції одержувача зазнають змін, а автор навряд чи може це взяти 
до уваги. Водночас, в усному повідомленні відправник зважає на мінливі пресупозиції 
слухачів» [3:11].

Ми вже зазначали, що присутність інтерпретатора (часто ним буває перекладач іно-
земної науково-технічної інформації) накладає відбиток на зміст і стиль вихідного тексту 
(дискурсу). Інакше кажучи, пресупозиції інтерпретатора як додаткового каналу комуні-
кації накладаються на пресупозиції автора та одержувача повідомлення. Як зауважує  
Г. Матвєєва, «пресупозиції можуть зазнавати змін…., якщо текст опрацьовується на кіль-
кох етапах, оскільки можуть змінюватися знання й наміри відправників» 32: 11]. 

 З позицій прагмалінгвістики переклад є різновидом КА, спрямованим на досягнен-
ня певних цілей, реалізацію певних завдань, які ставить перед собою адресант повідо-
млення. У цьому сенсі важливого значення набуває адекватність перекладу, адже сама 
наявність перекладача як додаткового каналу комунікації часто стає причиною, за висло-
вом Ф. Бацевича, «комунікативного шуму» [2: 56]. Максимальна відповідність оригіналу 
важлива ще й тому, що переклад виступає своєрідним «лакмусовим папірцем» точності 
пропонованої науково-технічної інформації. 

 Іншою проблемою перекладу науково-технічної інформації є відхід від оригіналу, 
спричинений прагненням перекладача домогтися максимального комунікативного ефек-
ту. Як зауважує В. Комісаров, «…йдеться про внесення до перекладу невимушених змін, 
пов’язаний із відмовою від максимальної еквівалентності. Для прагматичної адаптації 
цього типу характерною є, як правило, відсутність орієнтації на оригінал… Вплив на 
процес перекладу намірів використати результат перекладу задля якихось цілей… не 
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може не братися до уваги при дослідженні перекладацької діяльності» [7: 109]. Справді, 
у процесі перекладу перекладач бере на себе подвійну роль: з одного боку, інтерпретато-
ра, а з іншого — джерела цілком нового тексту. Тут ми маємо справу з пресупозиціями 
трьох сторін акту комунікації — автора повідомлення, інтерпретатора цього повідомлен-
ня та реципієнта (чи групи реципієнтів). Природно, додатковий канал інформаційного 
ланцюжка спричинює й додатковий «комунікативний шум» (за висловом Ф. Бацевича). 
Тому відхід від оригіналу тією чи іншою мірою неминучий. Але, якщо в перекладі, ска-
жімо, художньої літератури він є майже необхідним, то в галузі науки й техніки, де ви-
магається висока точність інформації, його слід звести до мінімуму.

Природно, пресупозиції впливатимуть на кінцевий результат роботи перекладача. 
Тією чи іншою мірою позначатимуться на ньому й цілі та кваліфікація виконавця пере-
кладу. Девіації, тобто відхилення від оригіналу в такому процесі неминучі. Мовні де-
віації ґрунтуються на конфлікті між когнітивним і мовним, тобто гнучким, мінливим 
способом мислення і формалізованим способом його вираження засобами мови. Для нас 
особливий інтерес становлять мовні девіації, пов’язані з мовним кодом. Саме тут най-
частіше відбувається непорозуміння, спотворення інтенцій автора в мові перекладача чи 
хибне сприйняття кінцевим реципієнтом вихідного повідомлення. Перекладач науково-
технічних текстів (наукових публікацій, підручників, інструкцій тощо) має ставити за 
мету якомога точніше передати не лише зміст повідомлення, а й інтенції автора оригіна-
лу (проінформувати, продемонструвати, переконати в істинності своїх поглядів читача 
тексту). 
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ПроБЛЕма ПСиХоЛогіЇ ХудоЖнЬоЇ 
творчоСті в інтЕрПрЕтаЦіЇ о. ПотЕБні

Стаття продовжує цикл публікацій автора, в яких розглядається проблема психо-
логії творчості в сучасній теорії літератури. Досліджено проблему психології худож-
ньої творчості в інтерпретації О. Потебні.

Ключові слова: психологія художньої творчості, психологія художньої образності, 
механізм образотворчих формувань, психофізіологічні характеристики таланту.

Статья продолжает цикл публикаций автора, в которых рассматривается пробле-
ма психологии творчества в современной теории литературы. Исследуется проблема 
психологии художественного творчества в интерпретации А. Потебни.

Ключевые слова: психология художественного творчества, психология художе-
ственной образности, механизм образотворческих формирований, психофизиологичес-
кие характеристики таланта.

The article continues the cycle of the author’s publications; it covers the problem of 
psychology of creation in the modern theory of literature. It is probed the problem of psychology 
of artistic creation in interpretation of A.Potebnya.

Keywords: psychology of artistic creation, psychology of artistic vividness, mechanism of 
the imagecreative formings, psychophysiological descriptions of talent.

Сучасні літературознавці все більше переконуються у перспективності підходу до 
поетики з позиції психології художньої творчості, наголошуючи на тому, що в центрі 
уваги дослідника повинен знаходитися саме твір словесного мистецтва, а етичні, психо-
логічні аспекти повинні сприяти поглибленому і всебічному осягненню його сутності. 

Необхідність дослідження проблеми психології художньої творчості як однієї зі скла-
дових психопоетики зумовлюється внутрішніми потребами літературознавства, а саме: 
збагаченням методологічного й категоріального апарату науки, створенням різноманіт-
них ефективних прийомів і засобів дослідження, відкриттям нових шляхів і підходів до 
художнього об’єкта. 

Важливість подібних досліджень обумовлена також потребами вирішення багатьох 
фундаментальних, світоглядних і філософсько-гносеологічних проблем, таких, напри-
клад, як побудова загальних теорій творчої діяльності та функціонування художнього 
мистецтва, осмислення природи художньої творчості, оскільки художня творчість як 
процес освоєння об’єктивної дійсності дозволяє глибше зрозуміти багато філософських, 
психологічних, моральних і естетичних аспектів розвитку людської культури.

Значний поштовх розвиткові психологічних концепцій у теорії літератури дав свої-
ми лінгвістичними та літературно-естетичними працями «Думка і мова» (1862), «Із лек-
цій по теорії словесності» (1894), «Із записок по теорії словесності» (1905) О. Потебня 
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(1835-1891), який, за словами М. Пархоменка, «першим на Україні підійшов до поста-
новки і розв’язання проблем психології творчості» [1: 24]. «Психологічна методологія 
Потебні, маючи тісний зв’язок із розвитком європейських літературознавчих шкіл, – на 
думку М.Наєнка, – через свою оригінальність і інтелектуальну високість не знаходила 
собі послідовників у наукових колах Росії і залишалася певний час монополією лише 
в українській науці про літературу [2: 116]». О. Потебня не написав спеціальної праці 
із психології художньої творчості, тож для вивчення поглядів ученого з цього питання 
необхідно осмислити всю спадщину, що дійшла до нас у вигляді статей і конспектів, 
фрагментів. Уже в ранній роботі «Думка й мова» О. Потебня прагне знайти «розв’язання 
питань про мову в психології» [3: 71]. Пізніше потяг до цієї дисципліни, прагнення за-
лучити її позитивний досвід на користь власних концептуальних рішень передалися й на 
дослідження теорії словесності. У своїх студіях він ішов від слова, від поетичного тексту, 
тому основним у нього було виявлення психологічних механізмів художнього мислення, 
образної природи словесного мистецтва. 

В інтерпретації О. Потебнею питань психології творчості принципову важливими є 
такі моменти:

1. Мистецтво, в тому числі літературну творчість, учений вважав специфічним видом 
пізнавальної діяльності. Художнє відображення, стверджував він, це не механічний акт 
перенесення предметної даності в творчу суб’єктивність автора з пізнішим опредмечен-
ням народжених думок на папері, а динамічний механізм образотворчих формувань, в 
якому беруть участь творча фантазія й художнє чуття; це процес відкидання всього ви-
падкового й одиничного, узагальнення типового й істотного [5: 95-110; 6: 37-64]. З цих 
позицій О. Потебня критикував М. Чернишевського за його недостатню увагу до ролі 
художньої умовності. Надаючи великого значення суб’єктивному творчому факторові в 
словесному мистецтві, учений визнавав, що воно (мистецтво) усе ж зводиться до не-
повного, «символічного» відображення предметів і явищ об’єктивної дійсності. Поезія 
не може бути ні копією реальності, ні її фотографією, тому що між цими величинами 
завжди перебуває творча думка суб’єкта, яка повсякчас пізнає, переосмислює дійсність, 
отримує емоційне забарвлення, а звідси – «поезія (мистецтво), як і наука, є тлумачення 
дійсності, її переробка для нових, більш складних, вищих цілей життя [3: 339].

2. Увага до внутрішньо-суб’єктивних начал творчої активності неминуче вивела  
О. Потебню на питання психофізіологічних характеристик таланту. Причому вчений 
не намагався надати особі митця якоїсь таємничості, надприродної сили чи виділити 
в ньому ознаки божого обранця. У психіці кожного індивіда дослідник вбачав аналог 
душевної субстанції письменника. На основі цього «творче горіння» трактувалося як 
здатність психіки автора сконцентрувати в даний момент усі душевні сили, гранично на-
пружити своє творче єство, що й забезпечує повне «входження» митця в зображуваний 
ним образ, відключається контроль розуму й створюється ілюзія творчого чуда [3: 361]. 

3. Процесуальна структура художньої творчості уявлялася вченому діалектично до-
сить складною, внутрішньо динамічною. Психологічний механізм осягнення художньої 
істини починає діяти з виникненням хвилюючої автора проблеми – «Х». Об’єктом пізнан-
ня можуть виступати як предмети навколишньої дійсності, так і сам митець (наприклад, 
у ліриці), при цьому створенню поетичного образу передує значне емоційне напруження, 
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і чим «найтісніше питання, чим тривожніші потуги народжуваної думки, чим бажаніше 
заспокоєння почуття, прояснення думки, чим необхідніше все це для поета, тим при рів-
ності решти досконалішим і милішим буде для інших його твір» [3: 311]. Кожен твір, вва-
жає О. Потебня, є автобіографічним, у ньому відбиваються психічний стан письменника, 
його внутрішні переживання. Розв’язати хвилююче його питання письменник може на 
основі власного досвіду (А), який щоденно збагачується життєвими враженнями шля-
хом спостереження і самоспостереження; ці глибинні запаси доведені до такого стану, 
що поет спроможний «вгадати» за зовнішніми обставинами сутність явища. В резуль-
таті взаємодії Х↔А народжується поетичний образ, або, інакше кажучи, розв’язується 
в художній формі питання, що хвилювало автора. Треба сказати, що вчений розумів і 
всю складність внутрішньої «роботи» митця, пов’язаної із зіткненнями й протиборством 
суперечливих думок та чуттів, що нерідко веде до роздвоєння особистості творця, тоді 
як «створення образу припадає саме не на продовження періоду хвилювання, шукання, 
тривоги, а на кінець його» [3: 556].

4. Суть головного «психологічного закону» (Л. Виготський) художнього мислення  
О. Потебня зводив до поетичної образності, яка і є, на його погляд, тим механізмом, що 
робить поезію поезією і без якого вона просто неможлива. Художній формі людського 
мислення, твердив учений, притаманний особливий вид слова – «поетичне», або «об-
разне» слово. У кожному слові О. Потебня виділяв три стихії: звукову форму, значення 
і внутрішню форму, котра «окрім фактичної єдності образу дає ще знання цієї єдності; 
вона є не образ предмета, а образ образу, тобто уявлення» [3: 147], «результатом несві-
домої творчості, засобом розвитку думки і самосвідомості... [4: 35]». Тобто Потебня тлу-
мачив художній твір як єдність несвідомих і свідомих психічних процесів, проявлених 
образною мовою. Розрізнивши зовнішню (звучання) і внутрішню (образність) форми 
слова, О.Потебня акцентував увагу на тому, що поетичність ґрунтується на внутрішній 
формі, досягається завдяки тропному (образному) мисленню або метафоризації худож-
ньої мови, коли відбувається згущення думки, а відповідно – психічних процесів [4: 51]. 
Діалектика кожного слова така, що генетично йому властива поетичність, тобто первісне 
етимологічне значення. Але в процесі функціонування поетичне ядро обростає новими 
значеннями, за якими первісне значення може навіть загубитися. Тому важливим еле-
ментом концепції О. Потебні є психологія художньої образності. Втрата внутрішньої 
форми слова ще не означає, що нівелюється поетичність, адже художнє мислення оперує 
не одними словами з живими уявленнями. Опріч того, що нові слова виникають повсяк-
час (слова з первісним етимологічним значенням), письменник спроможний завдяки ба-
гатим асоціативно-комбінаторним можливостям психіки з «безобразних» слів творити 
художні образи. О.Потебня не зводив образність художнього твору до окремого слова 
з живим уявленням, а розглядав процес формування поетичності через образи-тропи, 
образи-картини, образи-характери і нарешті, бачив увесь твір як образну макрострук-
туру. В міру ускладнення образу первинний зв'язок його з первообразом слабшає або й 
повністю втрачається. 

На нашу думку, саме такої гнучкості тези О. Потебні про взаємозв’язки і взаємоза-
лежності між компонентами художнього твору деякі дослідники, в тому числі Л. Ви-
готський, не врахували. На основі думки попередника про те, що корінною ознакою сло-
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весного мистецтва є образність або «чуттєва наочність уявлень», він досить однобоко 
трактує це положення, зазначаючи: «Моторошно уявити собі, яке спотворення художньо-
го твору могло б статися, коли б ми реалізували в чуттєвих зображеннях кожний образ 
поета. Справді, можна прийти до абсурду, якщо здійснити подібний експеримент» [цит. 
за 7: 22]. Але про це ж говорив і О. Потебня, характеризуючи психологічні механізми 
виникнення веснянки «Кроковеє колесо…»: «Можна собі уявити, що цю пісню хтось 
зрозуміє буквально, тобто не зрозуміє взагалі» [3: 179]. Таке прямолінійне трактування 
образів, ототожнення їх зі значенням, за Потебнею, можливе лише на міфологічному рів-
ні мислення, що було, до речі, ґрунтом художнього мислення. В основі «переродження» 
міфологічного мислення в «поетичне» та збагачення його художньою умовністю лежить 
психологічний закон асоціювання. 

Ідеї О. Потебні розробляли І. Айзешток, Г. Сивокінь, М. Сумцов, Н.Шумило, І. Фізер 
та інші, в 1900-х роках взяли на озброєння російські символісти. Представники психо-
логічного літературознавства у своїх студіях відштовхувалися саме від ідей О. Потебні, 
майже повторюючи думки вчителя про тричленну будову слова, про характер «поезії» 
й «прози» (як і в О. Потебні, у вітчизняних «психологів» поняття «поезія» вживалося у 
значенні художньої творчості, а «проза» − наукової діяльності), образного й безобразно-
го слова [7: 23]. 
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ПрагматичЕСКаЯ СоСтавЛЯЮЩаЯ рЕчЕвой СтратЕгии

У статті розглядаються проблеми адекватної реалізації стратегії мовця на основі 
взаємодії вербальних і невербальних мовних компонентів, а також фактори, що сприя-
ють коректному декодуванню усного висловлювання реципієнтом.

Ключові слова: прагматичне завдання, мовна побудова, мовний акт, ситуація, 
стратегія, декодування.

В статье рассматриваются проблемы адекватной реализации стратегии гово-
рящего на основе взаимодействия вербальных и невербальных речевых компонентов,  
а также факторы, способствующие корректному декодированию устного высказыва-
ния реципиентом. 

Ключевые слова: прагматическая задача, речеобразование, речевой акт, ситуация, 
стратегия, декодирование.

The article deals with the problems of adequate realization of speech strategy determined 
by the interaction of verbal and nonverbal speech components. Special emphasis is given to 
factors that make for correct decoding of the utterance. 

Keywords: pragmatic problem, speech act, situation, strategy, decoding.

Развитие языкознания ХХ-ХХІ ст. характеризуется активным обращением лингвис-
тов к анализу закономерностей функционирования речевых единиц в текстовом про-
странстве и механизмам взаимодействия языковых и неязыковых средств в процессе ре-
ализации прагматической задачи устного текста. Очевидно, что прагматический аспект 
дает возможность соотнести уровень речевой компетенции адресата со степенью его воз-
действия на поведение и деятельность адресанта, а также определить набор вербальных 
и невербальных единиц для адекватной актуализации коммуникативной интенции гово-
рящего.

Мотивационную основу коммуникативной деятельности человека, по словам  
Е.К. Изарда [1: 208], составляют эмоции. Взаимодействуя с людьми, объектами и явле-
ниями окружающей действительности, индивид испытывает разнообразные чувства и 
эмоциональные реакции, которые, по утверждению В.И. Шаховского [2: 7], являются 
объектом отражения в языке и одновременно инструментом отражения самих себя и дру-
гих объектов действительности. Следовательно, процесс отражения действительности 
проявляется в речевом высказывании, которое одновременно является продуктом дан-
ного речевого акта. При этом его эмоционально-оценочный компонент рассматривается 
как неотъемлемая составная часть независимо от того, что является предметом коммуни-
кации – объекты или их непосредственная оценка. 

Принимая во внимание тот факт, что прагмалингвистический подход к языку предпо-
лагает изучение речевого взаимодействия собеседников, а также рассматривает исполь-
зование человеком языка как орудия воздействия в условиях конкретной речевой ситуа-
© Иванова С.В., 2010
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ции на основе определенной системы правил и стратегий, лингвисты целенаправленно 
исследуют механизм их воздействия на адресата в процессе общения – изменение его 
психического состояния, поведения, умозаключений и т.д. .

 Поскольку в разговорной речи реплики участников тесно взаимосвязаны и образуют 
логическую цепь высказываний, реализующих побуждение партнера на ответную ре-
акцию, диалог следует рассматривать как коллективное речеобразование, возникающее 
благодаря активности коммуникантов в выражении своего отношения к действительнос-
ти и обилием эмоциональных реакций. Учитывая, что признаками релевантными для 
описания диалога являются его тема, социальные нормы и конвенции, интенциональ-
ность и модальность взаимосвязанные реплики обладают двунаправленностью, циклич-
ностью, специфика которых связана с его тематической целостностью, характером дви-
жения мысли. 

Таким образом, основными компонентами диалогических отношений являются воз-
никновение коммуникативной интенции, мотив, побуждающий человека к речевым по-
ступкам, наличие цели речевых действий, отбор языковых и неязыковых средств для 
реализации коммуникативной задачи. С целью сообщения, воздействия, выяснения, 
самовыражения, поддержания контакта и т.д. говорящий осуществляет передачу инфор-
мации по нескольким каналам – словесному, интонационному, мимикой, жестами. Ход 
разговора определятся установками говорящего и слушающего, которые могут совпа-
дать или расходиться, обуславливая либо простое принятие сообщения, либо выражения 
согласия, удивления одобрения и т.д. . Наиболее ярко проявляют субъективное отно-
шение говорящего к действительности, собеседнику и самому себе эмоциональные 
высказывания, которые могут выражать различные оттенки и степени определенного 
чувства как в положительно, так и в отрицательно оцениваемых ситуациях и способны 
сочетаться с другими эмоциями. 

Очевидно, на речевое поведение коммуникантов оказывает влияние множество фак-
торов. Так, Г.Г. Почепцов [3: 10-17] отмечает, что адресат и адресант в процессе речево-
го взаимодействия могут выступать как изменчивые величины: как собственно адресат, 
кому предназначено высказывание, квазиадресат, как объект косвенного обращения, 
адресат-ретранслятор, роль которого в доведении сообщения до истинного адресата, 
косвенный адресат - третий антропоконституент, присутствующий при акте коммуника-
ции даже во временных границах одного высказывания. Каждый акт речевого общения 
способен изменить значение стационарного предложения, включать в него нечто боль-
шее или быть ему противоположным. 

Одним из основных атрибутов речевого взаимодействия является речевая ситуация, 
которая определяется как внешнее и внутреннее обстоятельство, вынуждающее чело-
века обмениваться информацией при помощи речи и действовать в соответствии с ха-
рактером ситуации. Наиболее значимыми при оценке речевой ситуации является то, что 
она рассматривается как фактор, порождающий речевой акт, дополняющий языковые и 
неязыковые средства, обеспечивающий речевое общение и включающий в себя адресата, 
адресанта, речевой акт, высказывание как продукт этого акта, контекст, место и время 
высказывания [4: 7]. 
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Паралингвистические средства, обусловленные визуальной близостью участников об-
щения, дают возможность более точного определения оттенков и интенсивности опреде-
ленного чувства. Однако адекватное восприятие той или иной эмоциональной реакции за-
трудняется отсутствием реального контекста. Например, результаты экспериментальных 
исследований показывают, что при восприятии высказывания-удивления испытуемые 
реализуют в интонационном оформлении одного и того же высказывания различные его 
стороны или подвиды: удивление-пренебрежение, удивление-негодование, удивление-
сомнение и т.д., и только контекст и визуальная близость могут конкретизировать дан-
ную эмоцию.

Временные рамки реализации эмоциональных высказываний обусловливают яс-
ность или неясность речевого акта. Спешка, нехватка времени приводят к небрежнос-
ти речи, ее некорректному языковому оформлению. Кроме того, обстановка и условия 
протекания речевого взаимодействия определяют степень сообразности и корректности 
использования речевых средств. Поэтому, чем более официальная обстановка, тем более 
“ритуализированным” [5: 12] является общение. 

В коммуникативном пространстве адресант и адресат выступают как личности, 
включенные в процесс обмена информацией и осуществляющие ее в определенной 
речевой ситуации. Вся жизнедеятельность человека может быть охарактеризована как 
состояние, большей или меньшей готовности к прямому или косвенному восприятию 
влияния окружающих людей на образ его деятельности и мышления. Являясь продук-
том общественного и социального развития, личность, тем не менее, руководствуется 
и собственными интересами, утверждая свою индивидуальность. Пропуская через свое 
сознание общепринятые нормы и правила, она трансформирует и дополняет их новыми 
нюансами и качествами. Поэтому участник коммуникации строит свое поведение, следуя 
предложенной стратегии коммуникации, выбирая или отвергая, комбинируя те или иные 
типы речевого акта для адекватного выражения своей пропозиции в общении с партне-
ром. При этом в пропозициональном содержании неизбежно отражаются личностные 
характеристики общающихся, их возраст и пол, выступающие в качестве субъективных 
факторов речевой ситуации. 

От общей культуры и образованности, например, зависит владение литературной 
нормой и умение употреблять стилистические средства, логика и последовательность 
изложения. Речевая стратегия личностей зависит от их психологической составляю-
щей. Очевидно, что сильный неуравновешенный тип склонен к ярости, слабый к страху, 
уравновешенный, подвижный к положительным эмоциям, а флегматику вообще не при-
суща бурная эмоциональная реакция. При этом речь экстраверта подчеркнуто ориенти-
рована на собеседника, а интроверт предпочитает самовыражение, не учитывая инте-
реса/незаинтересованности слушающего. Общительность и скрытность определенным 
образом проявляются в устной речи, определяя ее лексическое и грамматическое оформ-
ление. 

В любом коммуникативном акте специфика речевого поведения, как часть пове-
дения социального, зависит от конкретных ролей участников коммуникации, которые 
могут быть обусловлены как постоянными социальными характеристиками человека 
(социальным положением, профессией), так и временными (роль пассажира покупателя, 
пациента и т.д.). 
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Неслучайно, по мнению М. Ю. Сейранян [6:11], чрезвычайно актуальным на се-
годняшний момент являются изучение способов установления и поддержания комму-
никативного контакта в условиях политического, а также межкультурного общения. 
Проблема речевого воздействия на аудиторию приобретает особую остроту в социально-
экономических отношениях и политике так как эффективность управления аудиторией 
определенным образом зависит от готовности слушающих воспринимать выступление 
того или иного оратора. Успешность речевого воздействия зависит от способности гово-
рящего прогнозировать реакцию слушающих. Установлено, что для достижения желае-
мого результата выступающему необходимо продумать стратегию речевого поведения 
для согласия или же оспаривания точки зрения оппонента [7]. Искусное использование 
языковых средств может способствовать разрешению конфликтов и противоречий.

Таким образом, декодирование сложного единства вербальной и экстралингвисти- 
ческой информации зависит от языковой и речевой компетенции коммуникантов,  
а так же их коммуникативной модели поведения. Адекватная речевая стратегия может 
определенным образом способствовать рейтингу популярности телеведущего, лектора, 
политического лидера и т.д. .
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СутніСтЬ та дЕЯКі оЗнаКи уКраЇнСЬКоЇ мЕнтаЛЬноСті
(на матеріалі аналізу українських прислів’їв та приказок)

У статті досліджується сутність та особливості української ментальності. Роз-
глядаються фактори, що сприяли формуванню українського менталітету, виявляються 
© Ситковська М.І., 2010
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особливості українського національного характеру та його психологічні прояви. Аналіз 
основних ознак української ментальності дає підставу констатувати, що даний фено-
мен є досить складним явищем та проявляє як позитивні, так і негативні якості.

Ключові слова: менталітет, ментальність, національний характер.
В статье исследуется сущность и особенности украинской ментальности. Расс-

матриваются факторы, которые способствовали формированию украинского мен-
талитета, выявляются особенности украинского национального характера и его пси-
хологические проявления. Анализ основных признаков украинской ментальности дает 
основание констатировать, что данный феномен является достаточно сложным яв-
лением и проявляет как позитивные, так и негативные качества.

Ключевые слова: менталитет, ментальность, национальный характер.
In the article the essence and features of the Ukrainian mentality is investigated. Factors 

which promoted formation of the Ukrainian mentality are considered, features of the Ukrainian 
national character and its psychological displays come to light. The main peculiarities of the 
Ukrainian mentality analysis gives grounds to state, that the given phenomenon is complex 
enough one and shows both the positive and negative qualities.

Key words: mentality, mentation, national character.

Актуальність дослідження ментальності обумовлюється низкою чинників, серед 
яких провідне місце посідає потреба діалогу між різними культурами в умовах глобаліза-
ції сучасного світу, необхідність виявлення та пояснення теоретичних аспектів історико-
культурного процесу в умовах трансформації соціально-політичної системи нашого сус-
пільства, з’ясування природи процесів самоусвідомлення українського народу .

Окрім цього, функціональний простір ментальності: поглиблює взаєморозуміння лю-
дей; сприяє адаптації особистості до природного довкілля і соціуму; створює атмосферу 
емоційної спорідненості; інтонаційно інтерпретує загальнолюдські норми та цінності; 
допомагає зрозуміти тонкощі духовного життя нації та окремої особи; розвиває слово, 
мову і мовлення як культурний орган і природний продукт; характеризує потенціал сві-
товідчуття та енергетику окремої особистості [1: 18-19].

Перш за все, необхідно визначити саме поняття «ментальність». За останній час 
з’явилася велика кількість визначень цього поняття, які заслуговують на увагу. Менталь-
ність розглядають у декількох напрямах: 

 1. Інструмент вивчення взаємодії свідомого і несвідомого, а також трансляції та 
трансмутації ментальності із покоління до покоління.

Ця ідея бере початок з вчення К. Юнга про архетипи колективного несвідомого, згід-
но з яким підсвідома сфера психіки кожної людини містить приховані сліди пам’яті про 
історичний досвід своєї раси, нації і навіть про долюдське, тваринне існування предків. 
Ці сліди, відбиті на генному рівні, К.Юнг назвав архетипами. Він робить висновок про 
те, що колективне несвідоме формується з залишків колективних переживань етнічної 
групи як певних неусвідомлених реакцій, що проявилися в характерних для цієї групи 
універсальних прообразах, що підсвідомо детермінують поведінку і характер мислення 
кожної людини. Архетип позначає суть, форму і спосіб зв’язку наслідуваних несвідомих 
прототипів і структур психіки, що переходять з покоління до покоління. Архетипи забез-
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печують основу поведінки, структуру особистості, розуміння світу, складаючи особли-
вості поведінки та мислення окремої етнічної групи [2].

Н.В. Камчатна говорить про соціально-культурні автоматизми поведінки окремих 
етнічних та соціальних груп, що входять до складу нації. Нація породжує ментально-
психічні настанови впродовж довгого історико-культурного буття, і вони вбирають в 
себе соціально-національний досвід у вигляді розумових і чуттєвих образів, які транс-
формуються у відповідне світобачення.

Ментально-психічні настанови виявляються у передбачуваній наперед визначеній 
спрямованості соціальної психіки нації на певний спосіб реакції та взаємодії як із члена-
ми нації, так і з зовнішнім світом.

Дослідниця визначає ментальність як «стійки структури глибинного рівня колектив-
ної та індивідуальної свідомості й підсвідомості, що визначають устремління, нахили, 
орієнтири людей, у яких виявляються національний характер, загальновизнані цінності, 
суспільна психологія. Ментальність означає дещо спільне, що лежить в основі свідомого 
і підсвідомого, логічного та емоційного, тобто вона є глибинним джерелом мислення, 
ідеології та віри, почуттів та емоцій» [3: 50-51].

2. Структурована складова системи інтелектуальних і моральних орієнтацій люди-
ни, спосіб пояснення світу.

Структурно феномен ментальності охоплює:
спільне «соціально-психологічне» оснащення представників конкретного суспіль-• 

ства, яке дає змогу індивідууму інтегрувати у сучасне бурхливе життя, не втрачаючи при 
цьому своєї особистості;

розумовий потенціал, або спосіб мислення, який забезпечує людині особливе усві-• 
домлення навколишнього середовища та себе в ньому;

духовність, характер народу або нації, її культура, традиції;• 
матеріальні форми втілення ментальних настанов: акти, вчинки, форми діяльності, • 

реакції і т.п. 
Етнічна ментальність проявляється в домінуючих життєвих настроях людей, у ха-

рактерних особливостях світовідчуття та світосприймання, у системі моральних вимог, 
норм, цінностей та принципів виховання, у виборі методів впливу на дійсність, у формах 
взаємин між людьми, у сімейних традиціях, у ставленні до природи та праці, в органі-
зації побуту, свят, у конкретних актах ставлення етносу як до самого себе, так і до зо-
внішнього оточення.

Унікальність ментальності існує не стільки в її поелементному змісті, скільки кожно-
го разу в специфічному поєднанні елементів в її системності.

3. Певний рівень індивідуальної та суспільної свідомості.
Ця точка зору на ментальність досить поширена серед політологів і дозволяє розгля-

дати ментальність як спектр життєвих позицій, політичної культури та моделей поведін-
ки, які претендують на незалежність від офіційно-визначених ідеологічних установок і 
політичних орієнтацій. Цей потенціал дозволяє громадянам однаково сприймати оточу-
ючу соціально-політичну діяльність, оцінювати її і діяти у суспільстві згідно з нормами 
існуючого політично-правового кодексу [4: 109].



46

Як ми бачимо, ментальність є тією універсальною категорією, яка дозволяє аналізу-
вати націю та окремих іі представників у психологічному, соціальному, філософському 
політичному чи етнічному контексті.

Не менш важливим є питання про співвідношення ментальності та менталітету. Де-
які вчені «ментальність» розглядають як ціннісну та смислову компоненту стану сві-
домості. Цей «психологічний інструмент» дозволяє інтегрувати свідомістю хаотичний 
потік різноманітних вражень у певне світобачення. Таким чином, ментальність формує 
смислова, розумова домінанта. Менталітет має більш широкий контекст і охоплює не 
тільки сукупність ціннісно-смислових настанов і світосприйняття, але й рівень підсвідо-
мості, культурних і побутових традицій, подій, засобів висловлення думки (національна 
мова). Якщо ментальність виступає як певна компонента розумових процесів та обу-
мовлюється нашими намірами та станом психіки , то менталітет – це , скоріш за все, 
певна структура відносин, яка є наслідком культурно-історичного процесу та суспільної 
практики [5: 81-82].

А.Фурман наголошує на тому, що ментальність – складний природно-соціальний 
продукт духовного життя нації, якість якого визначають: а)природні умови життя; б) тра-
диції та історично усталені моделі поведінки представників одного етносу; в) соціальні 
інститути (структури); г) культурні стратагеми індивідуального розвитку і самореаліза-
ції нації. Менталітет як сутнісна форма вияву ментальності – не стільки набутий резуль-
тат людських відносин і поведінки, скільки очікування цього результату, який повинен 
стати на основі визначальних програм і доктрин розвитку різних сфер суспільного життя 
(ідеологія, політика, освіта тощо) [1:43]. З точки зору дослідника, менталітет – це деякий 
потенціал, векторна пряма, яку набуває нація та її окремі представники в ході соціально-
історичного розвитку, і яка вказує на суму потенціалів окремого етносу.

Таким чином, з вищесказаного витикає, що менталітет – це готовність діяти в той чи 
інший спосіб, але характер цих дій зумовлений ментальністю.

З ментальністю пов’язане визначення національного характеру. Національний ха-
рактер – це своєрідне, специфічне поєднання типових рис за конкретних історичних і 
соціально-економічних умов буття нації; уявлення народу про самого себе, сукупність 
найстійкіших, основних для даної національної спільноти особливостей сприйняття до-
вколишнього світу й форм реакцій на нього [6: 270]. Національний характер проявляє 
свої властивості на рівні великих етнічних груп – народ, нація. Він ,насамперед, виражає 
культурну індивідуальність певного народу, в якій знаходить відображення життєвий до-
свід цього народу.

Елементи національного характеру є важливим способом стихійного безпосеред-
нього відображення навколишньої дійсності в психіці членів етнічної спільноти. Вони 
підкоряються впливу соціального і політичного життя, проявляються в повсякденному 
житті в основному на буденному рівні в тісній єдності з формами буденної національної 
свідомості. Вважається, що національний характер виходить на перший план в кризових 
для суспільства ситуаціях, зумовлених загостренням національних проблем і супереч-
ностей. Саме з вибуховими проявами національного характеру пов’язана велика кіль-
кість швидкого піднесення національно-визвольних рухів.

Л.Е. Орбан-Лембрик застерігає від прив’язки будь-яких рис національного характе-
ру до конкретної нації, тому що кожна риса зрештою є загальнолюдським здобуттям. 
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Конкретніше і доцільніше говорити не стільки про різний набір рис, скільки про міру 
вираження тієї чи іншої риси, про специфіку її вияву. Отже, можна констатувати, що 
своєрідність національної психології того чи іншого народу виражається не в якихось не-
повторних психологічних рисах, а скоріше в їх неповторному поєднанні, прояві в певних 
звичаях, історичних традиціях тощо [6 :271-272].

Як і ментальність, національний характер проявляється у діяльності, але ця діяль-
ність має різний характер. Якщо менталітет людини виявляється в стереотипах мислен-
ня, в поведінці , в образі відчуттів та в нормах моралі , то «продукція» національного 
характеру лежить перш за все у культурологічній площині. Це звичаї, традиції,твори 
народного мистецтва, усна народна творчість, та , безумовно, мова.

Різниця існує і в методах дослідження. «Якщо національний характер в соціально-
психологічному аспекті необхідно досліджувати соціологічними методами, то для дослі-
дження менталітету потрібен більш широкий соціально-політичний і історичний аналіз» 
[7:24].

Перейдемо до чинників, які формують ментальність. Це, безумовно, географічне се-
редовище, історичні особливості, традиції, культура, релігія, соціальні структури, але, 
на думку багатьох дослідників, тут існує зворотний зв’язок. Формуючись під впливом 
цих факторів, ментальність, у свою чергу, впливає на їхній розвиток, виступаючи як по-
роджуючи свідомість. Деякі дослідники наголошують на тому, що у формуванні мента-
літету народу одне з головних місць належить національній еліті, яка є «акумулятором 
національних досягнень, резонатором і суб’єктом соціальних змін в суспільстві. … Еліта 
виконує організуючу роль стосовно громадян країни і створює ідеологію. Особливого 
значення набуває ця проблема в перехідні періоди, коли руйнуються старі ідеали, уяв-
лення й цінності та формуються нові»[5: 88] .

О.Кульчицький [8:51-60] визначає та аналізує чинники, які вплинули на формування 
української ментальності. Такими є расовий, географічний, історичний, соціологічний, 
культуроморфічний та доглибнопсихічний. Якщо расовий чинник викликає дуже багато 
суперечностей, то на інших чинниках варто зупинитися.

Геопсихічний аспект сприяє розвитку споглядальних настанов у поєднанні з любов’ю 
до безкінечного, абсолютного. «Безкрая далечінь» лісостепу, чарівна м’якість краєвиду 
спонукають до розвитку абстрактної мрійності всупереч послідовному, систематичному 
опануванню зовнішнім світом.

В історичному становленні української ментальності особливе місце займає екзис- 
тенціально-межовий стан української психіки, обумовлений відповідною геополітичною 
ситуацією на Україні. Наша історія дивовижна на драматичні події: татаро-монгольське 
іго, панування Литви, завоювання Польщею, а потім Росією, революційний терор, колек-
тивізація, ідеологізація, нищення свого природного та духовного «Я». Всі ці обставини 
призвели до утворення двох типів реакцій: «vita maxima», або авантюрно-козацького, 
та «vita minima», яке супроводжувалося звуженням сфери контактів зі світом та загли-
бленням у собі. Перший тип реакції притаманний людині зухвалій, вольовій, яка прагне 
героїчних вчинків, максимального напруження сил, самопожертви в ім’я великої ідеї, 
але неспроможна жити розміреним, повсякденним життям. Другий тип характеризує 
людину, яка у тяжкі періоди прагне, як равлик, сховатися у мушлі і перечекати тяжкі 
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часи з мінімальними втратами. Вона звикла міцно тримати «синицю у руці» , і сфера її 
інтересів обмежується лише власними приватними інтересами. Це стан «індивідуальної 
зосередженості, обмеженості зовнішньої активності, тобто інтроверсивності» [5:85].

У соціопсихічному аспекті автор бере до уваги селянську структуру української на-
ції, яка породжує схильність до творення малих соціальних груп – «спільнот». «Цим 
спільнотам властиві рефлексивні настанови, спрямовані на самозаглиблення і самопіз-
нання, а водночас і на адекватніше сприйняття, розуміння інтимного кола» [9:12]. На 
нашу думку, у цього фактора також є соціополітичне підґрунтя. Україна протягом століть 
не могла мати власної незалежної держави, тому пересічні українці прагнули реалізувати 
своє тяжіння до суспільних утворень в малих соціальних групах – родині, хуторі, а отже –  
у побуті, традиціях, довкіллі. Звідси велика цінність для українця власної родини, хати 
і хутора, де він відчуває себе господарем життя, демонструє високу доцільність свого 
буття, поетизуючи побут, житло, двір тощо.

Культуроморфічний аспект формування української душі пов’язаний із периферич-
ністю України щодо Західної Європи. Україна знаходиться на перехресті західної та схід-
ної цивілізацій, у якій одвічно змішуються прямо протилежні соціокультурні основи. 
Протягом всього історичного шляху Україна відчувала постійний потяг до несумісних 
центрів тяжіння, що не давало можливості послідовно і до кінця реалізувати власну мо-
дель розвитку суспільства. Ми, безперечно, народ західної культури, хоч при цьому вели-
кою мірою транслювали східний досвід у практику власного життя. Звідси – величність 
і водночас трагічність історичної долі українського народу і його менталітету як квін-
тесенції буття. «Сучасній Україні загалом властива схильність до західноєвропейських 
цінностей (світоглядна толерантність, демократизм, високий естетизм), але риси культу-
ри та ментальності східних народів дають про себе знати, зокрема, орієнтація на хариз-
матичних лідерів, етатизм, патерналізм, підпорядкованість церкви державі». [5: 83].

Останній, доглибнопсихічний чинник Кульчинський пов’язує з типом «ласкавої, 
плодючої Землі, опертий на віковій спільний досвід співжиття хліборобського народу 
з доброю Ненькою – Землею. Цей архетип тотальної колективної довіри до Матінки-
природи, як і деякі попередні чинники, позбавляє світосприймальні настанови українця 
агресивної активності, формує їх у збіжному напрямку ентузіастично забарвленої м’якої 
споглядальності» [9:13].

Багато дослідників українського менталітету (М.Костомаров, О.Кульчицький, 
Б.Цимбалістий, Є.Онацький, Я.Ярема, Л. Орбан-Лембрик, О.Киричук, О.Рудакевич та 
ін.) відокремлюють такі риси української ментальності, як анархічний індивідуалізм, що 
виявляється в різних формах прагнення до особистої свободи без належного потягу до 
державності, коли бракує ясних цілей, достатньої стійкості, дисципліни й організованос-
ті; загальну аполітичність, кордоцентричність, що проявляється в сентиментальності, 
чутливості, любові до природи, в пісенному фольклорі, яскравій обрядовості, естетиз-
мі народного життя, культуротворчості; перевагу емоційного, почуттєвого над волею 
та інтелектом; ескапізм (прагнення до ілюзорного мрійництва); інтроверсивність, тобто 
спрямованість людини на власний внутрішній світ; егалітаризм (прагнення до рівності). 
Підвищена емоційність українців проявляється у надмірній вразливості, схильності об-
ражатися, надавати перевагу зовнішнім атрибутам, ніж суті явищ. З цього погляду в різ-
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номанітних дослідженнях йдеться про недостатньо розвинену соціальну волю українців. 
Перевага емоційності, споглядальності, мрійливості над волею часто не давали змоги 
досягти визначених цілей, реалізувати задумане, довести до кінця розпочате. Слабкість 
вольових настанов проявляє себе в таких рисах, як упертість, прагнення діяти по-своєму, 
всупереч раціональній логіці [6] .

Соціальний егалітаризм українського суспільства проявляв себе у стійкому бажанні 
позбутися своєї власної аристократії ціною панування влади Російської імперії, бо перед 
зовнішнім ворогом усі рівні: і пани, і холопи. Сповідуючи ідею рівності й не терплячи 
жодного насильства, українці не чинять його над іншими. Ті ж мотиви (нетерплячість 
до насильства) зумовили упереджене ставлення українців до будь-якої влади взагалі. Ця 
опозиційність у поведінкових актах обертається бунтарством, а в громадській площині – 
низькою політичною культурою, за якою воля стає сваволею. 

А.Фурман ,окрім вищеозначених рис української ментальності, додає ще: 
- раціональність, яка орієнтує український соціум на сприйняття будь-чого в дета-

лях, піддаючи все поелементному і завершеному аналізу. Українець не сприймає самі 
ідеї чи абстрактно сформульовані проблеми, вони мають бути чітко висвітлені й забез-
печені засобами та планами їх впровадження чи розв’язання;

- екзекутивність (жіночість) українського соціуму, котра характеризується на-
явністю таких ознак: помірність у діях, реальна перевага споживання над творенням, 
успішність в описанні духовних пошуків без спроби щось реально змінити у суспільстві; 
переважання слухняності і сумлінності над розсудливістю; помітна моральність життє-
вого процесу, в центрі якого перебуває жінка-мати; персоніфікація рідної землі (образи 
Неньки-України, матері-природи) [1: 50-52].

Як вже було зазначене вище, ментальність кожного народу проявляється не тільки у 
вчинках та настановах, але й у мові. Національна ментальність є змістом національної 
мови, зокрема й української. Мова, за допомогою якої найточніше, найповніше вияв-
ляється думка, дає змогу виявитися назовні для всієї сукупності мовців ментальності 
народу, в якій у найбільш сконденсованому вигляді відбилися особливості життя й ді-
яльності народу протягом століть, а в зв’язку з тим і вся своєрідність його сприйняття 
світу, його поглядів на нього. Яскравим прикладом своєрідності української ментальнос-
ті є прислів’я та приказки, згустки народного досвіду, в яких у дуже стислій, лаконічній 
формі відбивається життєва мудрість.

Ми зробимо спробу проаналізувати лише невеликий прошарок прислів’їв, які зна-
чною мірою характеризують світосприйняття українського народу. Панування неволі, 
довготривала відсутність державності та національної незалежності, підпорядкуван-
ня власних інтересів імперським апетитам «великого сусіда» знайшли свій відбиток у 
скарбницях народної мудрості. Перш за все, скидається в очі дуже велика кількість оди-
ниць, які групуються навкруг слів з драматично забарвленою семантикою: горе, біда, 
лихо, журба. Спектр їх використання дуже поширений: від простої констатації якоїсь 
події («З лихого торгу хоч би з носом», «Не йде на ум ні їда, ні вода, коли перед очима 
біда») до філософських узагальнень про трагічність та безперспективність людського іс-
нування взагалі («Нема нічого без лиха», «Кожний у світі своє лихо має», « Лиха і конем 
не об’їдеш», « Біда знайде, хоч сонце зайде», «Не клич біди до себе, вона сама прийде до 
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тебе»). Злидні переслідують людину як протягом всього життя («Кого біда вчепиться 
змалку, того тримається і до останку», « Як піде горе зрання, то аж до смеркання», 
«Було лихо з роду, буде і до гробу»), так і в різних куточках планети («Од Києва до Кра-
кова всюди біда однакова», « Піди і за Карпати, то треба бідувати», «По всій Вкраїні 
лихо панує донині») [10:11:12].

У кількісному відношенні біда та горе асоціюються з морем ( «Бреду горем, мов тим 
море», «Горе – море: пий його, не вип’єш усього», « Скільки в світі біди, як у морі води»). 
Горе, нещастя, лихо ніколи не ходять поодинці, вони здатні множитися, притягувати одне 
одного («Лихо та ще з лихом», «Як одна біда іде, то й другу за собою веде», «Біда за 
біду чіпляється – як у ланцюзі кільце за кільце», «Біда біду перебуде – одна згине десять 
буде», «Біда за бідою ходить» [10:11:12].

Дуже близькими до цієї групи є прислів’я, засновані на опорній контрастній парі 
щастя-нещастя. Тема нездійсненності людського щастя, неспроможності людини бути 
щасливою є домінуючим мотивом цієї групи. Щастя – це щось мінливе, швидко мина-
юче, його важко знайти, та ще важче утримати, тому його порівнюють або з тяжкою 
хворобою, що раптово нападає, або зі спритною твариною, яку майже неможливо наздо-
гнати («Щастя, як трясця: кого схоче, того й нападе», « Щастя, як лисиця: поманить, 
поманить, та й у ліс утече», « Щастя на швидкому коневі їздить», «Щастя, як пташка: 
де захотіло, там і злетіло»). У людській свідомості щастя не є організуючою, самодос-
татньою категорією, воно цілком підпорядковано нещастю ( «Щастя недолі молодша 
сестра», « Щастя та нещастя – ближні сусіди», « Щастя з нещастям на однім дворі 
живуть», «Щастя з нещастям змішалось і нічого не зосталось») [10:11:12].

Здається, що усе своє життя людина б’ється у замкненому колі нещасливої, злиден-
ної долі. Від особистості нічого не залежить, все в руках Бога та вищих надприродних 
сил ( «Доля не питає, що схоче, то й дає», «Лихої долі не вгадаєш», « Нема долі – пішла 
за водою», « Не збереш поля, коли лиха доля», «З Богом не будеш позиватись», « Що Бог 
навіне, того ніхто не мине», «Бог не трубить, коли чоловіка губить») [10:11:12].

Чи є вихід з цього, здавалось би, безвихідного становища? Їх декілька, в залежності 
від настанови: підкоряння обставинам з трагічним усвідомленням безперспективності 
опору взагалі («Великий світ, та нема де дітися», «Говорив би, та і слів нема; плакав би, 
та і сліз нема», « Забили мене баки, з’їдять мене собаки», « Три дні до смерті, та ніяк не 
доживеш», «Світ, та тільки ходу, що з моста та у воду»), мімікрійність, пристосуван-
ня до обставин, переважання особистих інтересів над загальнонаціональними, соціальна 
пасивність, егоїзм («Своя рука, тільки до себе і тягне», « Всякий клопоче, себе добра 
хоче», «Люблю тебе, та не так, як себе», « Попав між собак, - не хоч гавкать – мовчи, а 
все таки хвостом крути», « Між попами – піп; між дяками – дяк; між вовками – вий по-
вовчи; між свинями – хрюкай по-свинячи», «Чий хліб жуй, того й закон шануй», «Напе-
ред не виривайся, ззаду не зіставайся, середини держися», « Де їдять, там пхайся, а де 
б’ються, звідтіль утікай», »Куди хилить вітер, туди і гілля гнеться», «Як заграють –  
так танцюй», « В часі погоди бійся великої води») [10:11:12].

Але український народ ніколи б не здолав ті великі перешкоди, які стояли на його 
історичному шляху, ніколи б не зберіг свою незалежність та територіальну цілісність, як 
би не його споконвічне прагнення до свободи, почуття власної гідності, працелюбність, 
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віра у те, що людина власними силами здатна перетворити життя на краще («Не все до 
Бога: треба й до розуму свого», «Хоч спина гола – та своя воля», « Ліпше птиці на сухій 
гілці, чим в золотій клітці», «Життя не має ціни, а воля дорожча за життя», «Хоч за 
три дні перед смертю волю побачити», «Коли та воля буде? Чи вона втопилась, чи де 
поділась? Чи її вже ніколи не буде? Е ні! Вже як вилупилось, то й вилупиться: колись-
таки діждемось!!», «Правда кривду переважить», «Правда не втоне у воді, не згорить 
в огні», « По правді роби, по правді й буде», «Голову пригинай, але честь залишай», «Бе-
реги честь змалку і до останку» «Людська гідність покращує й бідність», «Не лінуйся 
рано встати та допізна працювати», «Праця здолає усі перешкоди») [10:11:12].

Ментальність української нації, сформована на конструктивних духовно-творчих 
джерелах, на силі гуманізму та життєлюбства, допоможе нашому народу подолати не-
гаразди та зайняти гідне місце серед представників інших етносів та інших культур.
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УДК 809.1
Приходько В.Б.

(Луцьк, Україна)

СПЕЦиФіКа інШомовноЇ інтЕрПрЕтаЦіЇ 
вірШа р. КіПЛінга «IF»

У статті йдеться про специфіку іншомовної інтерпретації вірша 
Р. Кіплінга «If» на прикладі україно- та російськомовних його перекладів. Вказується 

на суб’єктивність як на основне підґрунтя варіативності інтерпретацій художнього 
тексту.

Ключові слова: інтерпретація, переклад, суб’єктивність, дискурс, текст.
В статье рассматривается специфика иноязычной интерпретации стиха Р. Ки-

плинга «If» на примере его украино- и русскоязычных переводов. Указывается на субъек-
тивность как на основу вариативности интерпретаций художественного текста.

Ключевые слова: интерпретация, перевод, субъективность, дискурс, текст.
This article is about the peculiarity of Ukrainian and Russian interpretations of 
R. Kipling’s verse “If”. Subjectivity as a basis of interpretation the variety of the text is 

analysed.
Key words: interpretation, translation, subjectivity, discourse, text.

Проблема інтерпретації художнього твору в іншомовному дискурсі є досить актуаль-
ною в сучасній компаративістиці. Пояснюючи дефініцію терміну інтерпретація, сучасні 
науковці вказують на його суб’єктивність, адже тлумачення твору здійснюється шляхом 
відтворення авторського бачення та пізнання дійсності, а також у певному культурно-
історичному дискурсі [1; 2]. Саме суб’єктивний підхід є одним з найміцніших підґрунть 
різночитань художнього тексту, що й прослідковується в різномовних інтерпретаціях ві-
рша Р. Кіплінга „If”.

мета цієї розвідки – розглянути специфіку іншомовної інтерпретації вірша Р. Кіплін-
га «If» на прикладі україно- та російськомовних його перекладів.

Зазначений поетичний твір має шість російськомовних версій – “Заповедь”  
М. Лозинського, “Когда” Вл. Корнілова, “Если сможешь” А. Грибанова, “Из тех ли 
ты” А. Шарапової, “Если…” С. Маршака, “Будь в силах ты…” В. Топорова, та чотири 
україномовних – “Якщо” Є. Сверстюка, «Якщо» М. Стріхи, «Коли» М. Левіної, «Лист 
до сина» В. Стуса. 

Різні (суб’єктивні) підходи до тлумачення твору бачимо вже в перекладі його назви. 
Українські поети Є. Сверстюк, М. Стріха та російський С. Маршак зберегли оригінальну 
назву «Якщо»/«Если». Усі наступні переклади зберігають категорію умовності, 
підкреслюючи різні її прояви. Так, у російському варіанті Вл. Корнілова “Когда” 

ЛінгвоКуЛЬтуроЛогічна інтЕрПрЕтаЦіЯ тЕКСту
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умовність є синонімом упевненості, те ж саме спостерігаємо і в українській назві «Коли» 
М. Левіної, в перекладі А. Грибанова “Если сможешь” умовність межує з ймовірністю, 
а в інтерпретації А.Шарапової “Из тех ли ты” умовність стає в деякій мірі сумнівом. І 
лише М. Лозинський та В. Стус повністю відійшли від оригіналу, назвавши свої пере-
клади “Заповедь” та „Лист до сина” відповідно. Слід зауважити, що інтерпретації обох 
поетів є цілком слушними, адже вірш „If” й справді був своєрідним листом-заповітом 
англійського письменника своєму синові, який загинув у першій світовій війні. Заголо-
вок “Будь в силах ты…” В.Топорова розкриває дидактичний зміст вірша, тобто містить у 
собі повчання і в цьому наближається до перекладів М.Лозинського та В. Стуса.

Проблему інтерпретації тексту часто поєднують з психологією художнього сприй-
няття. “Кожна інтерпретація – це мить духовного спілкування дослідника з автором, -  
зазначає Л. Краснова, - це діалог на рівні світоглядів. <…> Інтерпретація не стільки 
оперує текстом, скільки його значенням, втіленим у форму” [2: 21]. У процесі перекладу 
пошук варіантів інтерпретації обумовлений, насамперед, широким контекстом, уявою 
та логічними міркуваннями самого перекладача. Оскільки об’єкт перекладу має свою 
смисломісткість, спектр можливих інтерпретацій може бути практично необмеженим. 
Це спостерігається і в варіативності перекладів вірша Р.Кіплінга “If”, його окремих фраз 
та строф.

В оригіналі: If you keep your head…1 (якщо ти не втрачаєш голови; якщо ти 
зберігаєш спокій(пер. мій – В.П.).

У російськомовних перекладах:

М.Лозинський Вл.Корнілов А.Грибанов А.Шарапова С.Маршак В.Топоров

Владей собой… 
[3:151].

Когда ты 
тверд… 
[4:196].

Сумей, не 
дрогнув…

[4:192].

Из тех ли ты, 
кто не дро-

жал… [4:194].

О, если ты 
покоен, не 

растерян… 
[3:796].

Будь в силах 
ты рассудка 
не лишиться

[3:697].
В україномовних перекладах:

В. Стус М. Левіна Є. Сверстюк М. Стріха
Коли ти бережеш за-

лізний спокій... [6: 114].
Спокійним будь...

[6: 115].
Як вистоїш...

[6: 115].
Якщо спокійний ти перед 

юрбою... [6: 115].

Як бачимо, ніхто з перекладачів не використав у своїй інтерпретації фразеологізму не 
втрачати голову (він найбільш відповідає ритміко-інтонаційній будові кіплінгівського 
вірша), замінивши його контекстуальними синонімами. Також переклади свідчать про 
різну ступінь їх емоційності: від теплої, співчутливої у С. Маршака і М. Левіної до жор-
сткої та вистражданої у В. Стуса і М. Лозинського. До того ж М. Левіна єдина з пере-
кладачів майже уникає категорії умовності (слово коли в її перекладі зустрічається лише 
тричі).

В оригіналі: If you can dream… (прямий переклад: якщо ти можеш, спроможний, 
вмієш мріяти).

1 To keep one’s head – не втрачати голову; зберігати спокій [5:390].
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У російськомовних перекладах:

М.Лозинський Вл.Корнілов А.Грибанов А.Шарапова С.Маршак В.Топоров
Умей меч-
тать…
[3: 151].

Когда в мечте 
ты ищешь уте-

шенья…
[4: 196].

Умей держать 
мечту…
[4: 192].

Ты – друг 
Мечты…
[4: 194].

И если ты 
своей владе-
ешь стра-

стью..
[3: 796].

Будь в 
силах ты 

мечтать…
[3: 697].

В україномовних перекладах:

В. Стус М. Левіна Є. Сверстюк М. Стріха
Коли тебе не по-

грабують мрії... [6: 
114].

В безодню марних 
мрій не поринай...

[6: 115].

Як зможеш мріять – в 
мрійництво не впас-

ти... [6: 115].

Якщо ти мріям не 
віддавсь на ласку... 

[6: 115].
Зіставляючи варіанти перекладу, спостерігаємо, що С.Маршак дещо відходить від 

Р.Кіплінга, трансформуючи слово dream (мрія) у страсть. Однак, це не свавілля росій-
ського поета, а цілком умотивована дія. Перекладач прагне емоційної рівноваги у по-
етичному творі, а тому компенсує втрачену емоційність невикористаного фразеологізму 
не втрачати голову, вживаючи його контекстуальний синонім владеть страстью. В. 
Стус вживає власний оказіональний фразеологізм для посилення емоційності (надає по-
етичним рядкам певної твердості та жорсткості). 

В оригіналі: If you can make one heap of all your willings And risk it on one turn 
of pitch-and-toss… (якщо ти можеш здійснити усі свої мрії, а потім ризикнути ними в 
азартній грі ( пер. мій – В.П.)

У російськомовних перекладах:

М.Лозинський Вл.Корнілов А.Грибанов А.Шарапова С.Маршак В.Топоров
Умей поставить, 
в радостной на-
дежде, На карту 
все, что накопил 

с трудом…
[3: 151].

Когда со-
гласен на 

орла и решку 
Поставить 

все…
[4: 196].

Сумей, когда 
игра того 
достойна, 

Связать судь-
бу с одним 

броском ко-
стей…
[4: 192].

Рискнешь в 
игре поста-

вить со-
стоянье…
[4: 194].

И если ты 
способен все, 

что стало 
Тебе при-

вычным вы-
ложить на 

стол…
[3: 796].

Будь в силах 
ты всем, 

скопленным 
помалу, 

рискнуть 
ва-банк за 

карточным 
столом…
[3: 697].

В україномовних перекладах :

В. Стус М. Левіна Є. Сверстюк М. Стріха
Коли ти можеш 
всі свої надбання 

поставити на 
кін... [6: 114].

Будь здатен все най-
краще, що ти маєш, на 
стіл покласти, взятися 

до гри... [6: 115].

Якщо ти зможеш 
в пориві одному 

поставить все на 
карту... [6: 115].

Як все, твоїми ство-
рене руками, зробити 
зможеш ставкою у 

грі... [6: 115].
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Найбільш точний переклад назви гри pitch-and-toss2 бачимо у Вл. Корнілова (орел и 
решка), інші перекладачі вдалися до лексичних трансформацій. Також усі перекладачі 
чомусь інтерпретували абстрактне слово willings (бажання, мрії) як цілком матеріальне: 
надбання; все найкраще, що ти маєш; все; все, твоїми створене руками, все, что нако-
пил с трудом, состоянье, всем, скопленным помалу. 

В оригіналі: The Will which says to them: “Hold on!” (прямий переклад: Воля каже 
їм: „Тримайся! Стій на своєму! Продовжуй!”).

У російськомовних перекладах:

М.Лозинський Вл.Корнілов А.Грибанов А.Шарапова С.Маршак В.Топоров
И только 

Воля говорит: 
«Иди!» [3: 

151]. 

Но только 
Воля требу-
ет: «Тяни!»

[4: 196].

Пусть нервы, 
сердце – все 
окаменіло, 

Рванутся, если 
Воля подстег-
нет [4: 192].

Воспита-
на ли Воля 
столь вели-
кой. Чтоб 
телу зов ее 

законом был? 
[4: 194].

 И только 
воля гово-

рит: «Дер-
жись!» [3: 

796].

Будь в силах, 
если серце 
ослабело, 

одною волей 
гнать по жи-
лам ток [3: 

697]. 
 В україномовних перекладах: 

В. Стус М. Левіна Є. Сверстюк М. Стріха
І тільки воля владно 

каже: „Стій!” [Всес-
віт 1989, 114].

І тільки Воля каже: 
„Треба жить!” 

[Всесвіт 1989, 115].

Одна лиш Воля – 
встоять в боротьбі... 

[Всесвіт 1989, 115].

І залишилась Воля 
лиш сама... [Всес-

віт 1989, 115].
Емоційність оригіналу (нещадність, жорсткість), як і його ритмомелодику (карбова-

ну, залізну), найповніше збережено в перекладах В. Стуса, М. Лозинського та С. Марша-
ка. В інших перекладачів емоційність відчутно слабша.

В оригіналі: Yours is the Earth and everything that’s in it, And – which is more – 
you’ll be a Man, my son! (прямий переклад: твоєю є земля і все, що на ній, та більше 
того – ти будеш Людиною, сину мій).

У російськомовних перекладах:

М.Лозинський Вл.Корнілов А.Грибанов А.Шарапова С.Маршак В.Топоров
Тогда весь мир 

ты примешь, как 
владенье, Тогда, 
мой сын, ты бу-
дешь Человек!  

[3: 151].

Тогда, мой 
сын, Земля 

твоя – запо-
мни! – И – 

более того – 
ты Человек! 

[4: 196].

Сумеешь – и 
Земля твоя по 
праву, И, что 
важней, ты 
Человек, мой 
сын! [4: 192].

Ну что ж! 
Земля твоя – 
и даже боле 
Тебе скажу: 
ты Человек, 

мой сын!  
[4: 194].

Земля – 
твое, мой 
мальчик, 

достоянье! 
И болем 

того, ты – 
человек!  
[3: 796].

Тогда твои 
– Земля и 

все земное, и 
главное, мой 

сын, ты – 
Человек!  
[3: 697].

В україномовних перекладах: 
2 Pitch-and-boss – азартная игра, вариант известной «орлянки»: столбик монет ставится «на кон»; 
тот, кому удается с помощью другой монеты разбить столбик и перевернуть монеты на «орла», 
забирает перевернутые монеты себе [5: 696].
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В. Стус М. Левіна Є. Сверстюк М. Стріха
Тоді я певен: ти єси 
людина і землю всю 

своєю назовеш  
[6: 114].

Тоді весь світ до ніг 
твоїх полине, і це не 
все – тоді Мужчина 

ти! [6: 115].

Тоді весь світ тобі 
належить, сину, і 

більше: ти – Людина, 
сину мій [6: 115].

Твій, сину, світ і все, 
що є у ньому, та 

більше того – тоді 
Людина ти! [6: 115].

Спостерігаємо в усіх варіантах адекватну інтерпретацію строфи в цілому та її клю-
чових лексем Земля і Людина зокрема. Лише в перекладі В. Стуса останні два рядки 
помінялися місцями, і це не випадково. Для поета світ (в його інтерпретації це – земля) – 
головніший за окремого індивіда, і, при умові, що той буде людиною, світ прийме його. У 
Р. Кіплінга герой, ставши людиною, отримує світ у володіння, привласнює його. Цікавою 
також є інтерпретація 

М. Левіної слова man – мужчина. Зауважимо, що в англійській мові це слово має 
багато значень, серед яких основними є людина; чоловік, мужчина. Для перекладачки 
ці два значення рівнозначні, напевно, як і для самого Р. Кіплінга, адже бути справжнім 
мужчиною для чоловіка і означає бути людиною.

Отже, як бачимо, специфіка іншомовної інтерпретації полягає у відображенні індиві-
дуального (суб’єктивного) розуміння змісту та стилю оригіналу: кожен перекладач тлу-
мачить текст крізь призму свого світобачення, своєї рідної культури, традицій, зрештою, 
свого власного характеру.
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ЛінгвоПоЕтичнЕ оСмиСЛЕннЯ КонЦЕПту  
ЗЕМЛЯ в ідіоСтиЛі ПавЛа гірниКа

Стаття присвячена розгляду особливостей вербалізації концепту земля в поетич-
ному мовленні Павла Гірника. Визначаються основні лексеми-репрезентанти концепту, 
з’ясовується семантичне наповнення ключового слова.
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Ключові слова: концепт, семантичне наповнення, земля, Павло Гірник.
Статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации концепта земля  

в поэтической речи Павла Гирныка. Определяются основные лексемы-репрезентанты 
концепта, а также семантическое наполнение ключевого слова.

Ключевые слова: концепт, семантическое наполнение, земля, Павло Гирнык.
The article deals with some peculiarities of the verbalization of the concept earth in the 

poetic language of Pavlo Hirnyk. The lexemes that represent the concept are specified and the 
semantic filling of the key word is analyzed.

Key words: concept, semantic filling, earth, Pavlo Hirnyk.

Серед сучасних поетів помітне місце посідає творча особистість П. М. Гірника – ви-
датного українського майстра слова, лауреата численних премій, у тому числі й Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка. Поезія П. М. Гірника відбиває не лише 
багатогранність життєвих інтересів митця, але й боротьбу за щастя свого народу.

Біографія П. М. Гірника не дуже багата на зовнішні події. Народився поет 30 квітня 
1956 р. в м. Хмельницький в родині українських інтелігентів. Батьком його був україн-
ський поет М. А. Гірник, а мати Т. Д. Гірник працювала вчителькою. Закінчивши в 1973 р.  
середню школу, навчався на філологічному факультеті Кам’янець-Подільського педаго-
гічного університету, але згодом перевівся у Київський педагогічний інститут. Пізніше 
продовжив навчання на Вищих літературних курсах у Москві. Певний час працював учи-
телем української мови та літератури в сільських школах Вінницької та Хмельницької 
областей. 

У творчій біографії П. М. Гірника немає різких поворотів чи раптових змін. Поволі, 
поступово розвивався талант поета, який повсякчас шукав нових, ефективніших засобів 
відтворення дійсності. Великий вплив на формування літературно-естетичних та сус-
пільних поглядів П. М. Гірника мала творчість великого співця українського народу –  
Т. Г. Шевченка та мандрівного філософа Г. С. Сковороди. Від Г. С. Сковороди поет успад-
кував філософію екзистенціалізму, намагання розібратися у реаліях навколишнього сві-
ту, відчуття відстороненості від життя, а від Кобзаря – якості невтомного вболівальника 
за долю Батьківщини, за щастя українського народу та любов до самобутньої й непо-
вторної української культури. Ось що говорить сам поет про своїх наставників: «З тих 
кого знаю і до сьогодні відкриваю, хто є моїми духовними вчителями, по тому як жити, і 
«жити як писати», – то це спершу Сковорода. Його, не стиль життя, вибачте, бо це дурна 
мова, і навіть не спосіб. А його – життя. Далі – той, що списував у бур’янах листочками 
Сковороду, – його прізвище Шевченко. Шевченко волею-неволею взяв на себе долю Ско-
вороди і його шлях. А головне, що взяв – не брехати і не каятись, визнавати помилки. Це 
були кришталево чисті люди» [1].

Дебютував П. М. Гірник на літературній ниві в 1983 р. збіркою поезій «Спрага», 
яка одразу привернула до себе увагу критиків. Про грані творчого таланту поета писали 
П. І. Осадчук, М. Ф. Слабошпицький, М. С. Якубовська. Усі вони у своїх роботах утвер-
джують думку про велику щирість автора у змалюванні картин рідного краю: «Він не 
пише – він кидає читачеві жмутки свого гарячого серця, свого великого болю – за себе, за 
народ, за Україну, за майбутнє», – пише М. С. Якубовська [2: 572]. Важливою темою для 
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поета також є історичне минуле, на чому наголошує М. Ф. Слабошпицький: «В орбіту 
його досвіду ввійшли драматичні долі батьків і дідів, їхні дороги крізь війни, подвиги на 
ратному полі, життя старших поколінь, узгоджене з високими імперативами громадянсь-
кого обов’язку й совісті. Такі цінності не підлягають ніяким соціальним чи моральним 
переоцінкам» [3: 74].

Творчість П. М. Гірника є маловивченим явищем в українському літературному 
просторі. Окрім зазначених критиків до вивчення поетичної спадщини майстра худож-
нього слова зверталася Н. П. Анісімова, яка у своїй статті досліджує основні вектори 
філософського втілення екзистенціалу самотності [4]. В аспекті мовознавчої проблема-
тики поезія П. М. Гірника не була об’єктом наукових досліджень. Таким чином, увага 
навіть до окремих елементів ідіостилю цього майстра слова допоможе розкрити грані 
його глибокого й самобутнього таланту. Цим зумовлюється актуальність пропонованої 
розвідки, тим паче, що наукове вивчення словесно-поетичної практики майстрів худож-
нього слова завжди перебувало в колі пріоритетних завдань лінгвістики. метою цієї 
статті постає визначити архітектоніку концепту земля та його семантичне наповнення у 
творах П. М. Гірника, а також опис засобів української мови, якими послуговується поет 
для репрезентації цього концепту. Матеріалом дослідження слугували понад 250 тексто-
вих фрагментів, вилучених шляхом суцільної вибірки із збірок «Спрага» (1983), «Летіли 
гуси» (1986), «Коник на снігу» (2005), «Смальта» (2006).

Концепт земля в усій своїй багатомірності й величі, у своїх зв’язках з часом, пра-
цею та людиною досить часто з’являється у міфах, фольклорі, філософічних роздумах, а 
також у творах художньої літератури, де він постає одним з наскрізних та концептуаль-
них образів. Варто лише пригадати такі шедеври, як роман М. М. Коцюбинського «Fata 
Morgana», повість О. Ю. Кобилянської «Земля», а також однойменний кіносценарій 
О. П. Довженка, де стихія уявляється одним з головних персонажів.

Щодо наукових розвідок, то у сфері філологічних наук феномен землі привернув 
увагу таких науковців, як К. Ю. Голобородько, С. Я. Єрмоленко, Н. В. Лобур, М. І. Пен-
тилюк та І. В. Гайдаєнко, О. М. Таланчук, С. А. Шуляк. Так, Н. В. Лобур розглядає ет-
нокультурний розвиток культу землі в українській мові. На її думку концепт земля є од-
ним з тих символів, «що здавна впливав на формування ментальності українців» [5: 22]. 
Міфологічні уявлення про землю аналізує О. М. Таланчук. Дослідниця робить акцент на 
міфопоетичній візії землі як Великої Праматері всього сущого, яка має силу захищати та 
годувати своїх дітей [6: 151- 153].

Щодо мовного втілення концепту, то ця проблема стала предметом наукового за-
цікавлення С. Я. Єрмоленко, яка пропонує розмежовувати словникові дефініції та 
індивідуально-авторські художні інтерпретації: «одна річ – система значень слова у слов-
нику, тобто лінгвістичне впорядкування лексико-семантичного поля «земля», і зовсім 
інше – життя слова в художньому тексті», – наголошує авторка [7: 227].

До аналізу художньо-просторової архітектоніки поетичного тексту О. Олеся звер-
тається К. Ю. Голобородько, визначаючи особливості вербалізації концептів земля [8] 
та Україна у структурі концептосфери художника слова, простежує «як у поетичному 
контексті О. Олеся мовне вираження концепту «Україна» поступово розгортається від 
конкретних зорових виражень до осягнення «духу України» [ 9: 293].
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Специфіку лексеми земля в поетичних рядках Є. П. Гуцала проаналізовано у стат-
ті С. А. Шуляк. На думку С. А. Шуляк, «автор використовує образ землі для виражен-
ня простору, який у поета завжди відкритий, безмежний… Семантика архетипу земля 
наповнена індивідуально-авторським світосприйняттям, оригінальною образністю»  
[10: 252].

Про експресивну функції образу землі в поетичній скарбниці Яра Славутича пишуть 
М. І. Пентилюк та І. В. Гайдаєнко, зазначаючи, що «експресема «земля» не лише реалізує 
свої загальномовні значення… але й зазнає художньо-естетичних перетворень змісто-
вого плану, які значною мірою відбивають специфіку образного функціонування цього 
слова в поетичній тканині Яра Славутича» [ 11: 134].

У художній творчості П. М. Гірника концепт земля постає як макроутворення – в 
його складі виявляється низка мікроконцептів, імена яких становлять назви на позна-
чення загальних просторових понять, а також слова, які у своїй семантичній структурі 
містять семему «речовина, що входить до складу земної кори».

Зміст концепту земля в поетичній палітрі П. М. Гірника містить різне смислове на-
повнення – географічне, історичне, міфологічне, філософське, культурологічне. Своє 
лінгвальне вираження цей концепт знаходить у лексико-семантичних групах «Рідна кра-
їна», «Степ» та «Ґрунт», де його експлікують ключове слово-ім’я концепту земля (понад 
80 згадувань), топонім Україна, лексеми Батьківщина, Вітчизна, поле, ліс, степ, пісок, 
глина. У цій статті маємо намір зупинитися на окресленні основних ознак ключового 
слова.

Образ України, ідея України щільно входять у творчість П. М. Гірника – поет щиро 
переймається долею рідної землі. Саме тому лексема земля у творчих пошуках майстра 
слова найчастіше (до 20 згадувань) отримує семантичне наповнення рідна країна. За 
таких умов автор передусім акцентує увагу на єдності із землею, створює конотацію ін-
тимності, що в мовотворчості поета забезпечується вживанням присвійних займенників: 
моя, своя: «Добравсь до своєї землі» [12: 21], «І на кручі святі, і на доли рахманні / На-
дивитись не встиг, а прощатись пора. / Поцілує тебе, моя земле, востаннє, / І за повід 
печаль поведу до Дніпра» [13: 65]. Як бачимо, душу ліричного героя пронизує глибока 
туга від неминучого розставання з рідним краєм, для нього кручі постають святими, а 
доли рахманними, що свідчить про глибоку повагу, любов до природних багатств бать-
ківщини. Певний національний колорит творять й лексеми на позначення традиційних 
символів культури, як-то у рядках: «Земля моя, Україно, тобі до лиця / Неопалима кали-
на, терни і собори» [12: 48]. 

Семантична конкретизація значення рідна країна досягається за рахунок вживання 
прикметників із значенням територіальної приналежності: «Маю, куди подіватись, і до-
бре, що маю. / Йду по своїй праслов’янській майбутній землі» [13: 59].

С. І. Кабачинська стверджує: «Україна для Гірника – не мальовничий пейзаж, не ікона 
й не заклинання. Україна – біль, любов, молитва. Це те, чим живе. Не тільки у поезії. 
Свою Україну, вільну й незалежну, Павло відстоював завжди [14]. Таким чином, семан-
тичне наповнення земля – рідна країна покликане пробуджувати патріотичні почуття та 
національну самосвідомість. Найяскравіше це виявляється у тривожних рядках-заклику 
до всіх небайдужих до долі Вітчизни: «Гей, вартуй, козацтво! Не проспи / Рідну землю, 
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стомлену до краю» [12: 66]. Знову ж таки в наведеному прикладі епітет рідна вказує на 
кровну єдність із землею, де народилася людина і сприяє інтимізації концепту.

Прагнучи вказати на пригноблений стан України поет використовує прикметник 
стражденна: «Моя земле стражденна і люди німії, / Прощавайте. Простіть, що нічого 
не встиг» [13: 65]. Ліричний герой і сам відчуває свою провину перед Вітчизною за те, 
що зробив менше, ніж міг. Цій же меті підпорядковані й наступні рядки, де П. М. Гірник 
використовує метафору сльозами обкипіла для вказівки на тяжкий історичний поступ 
держави до здобуття самостійності й незалежності: «На цій непроданій землі, / Яка 
сльозами обкипіла, / Землі, де батьківські могили… / В нас іншої землі нема / І хати 
іншої не буде, / Ніж та, де біль стискає груди / Синам Шевченка й Богуна, / Довженка, 
Лесі, Вересая» [12: 75]. Дотиковий образ, що твориться дієприкметником із семою «хо-
лод», а також порівняння себе із сухою мальвою у таких рядках «Ось і я вже стою на 
своїй захололій землі, / Наче мальва суха, що насіння кидає на вітер» [3: 61] передає 
безрезультатність авторських спроб пробудити національну свідомість та патріотичні 
почуття своїх співвітчизників.

На просторовому рівні сприйняття земля переважно розглядається в горизонтальній 
площині, яку ілюструють такі бінарні семантичні опозиції, як свій – чужий, центр – пе-
риферія, суходіл – водний простір. П. М. Гірник також розділяє землю на рідну країну та 
чужину, однак цей поділ є дещо умовним, оскільки чужина може виникнути й на рідній 
землі, що для народу постає найстрашнішою карою. Для передачі такого антитетичного 
образу поет використовує оксиморон, поєднуючи в одному контексті присвійні займен-
ники, фольклорний епітет рідна з лексемою чужина: «Упаде на нас кара, страшніша від 
божого суду, / і на рідній землі запанує навік чужина» [12: 71], «Мало лишилося в серці 
святої любові, / Мало чеснот у свавільній своїй чужині» [15: 42]. Подібні інтенції про-
стежуються й у рядках: «Тільки подих землі чужої / Просто в очі… Яка орда / Галуш-
ками набила зброю? – Ты куда? Не туда! Сюда! / Се – нарід мій. / Се я, причинний. / Се 
остання сліпа течія. / Посміхається Батьківщина. / Нічия» [13: 110]. З контексту по-
езії бачимо, що відчуження відбувається через зневажливе ставлення громадян до рід-
ної мови, культури. Промовистим художнім фактом є називання поетом таких громадян 
ордою. В іншому контексті поет називає недбалих громадян каліками, для яких бідою 
є втрата історичної пам’яті, мови та вітчизни взагалі: «Чуєш тупіт? Це ідуть вони –  
/ Непідвладні пам’яті і суму. / І тої між ними є сини, / Що складуть колись новітню 
думу: / «Подаруй нам, доле, дві біди, / Аби ми не знали, що каліки: / Втратити вітчизну 
назавжди / І позбутись пам’яті навіки… / Хай би мову степом покотило, / І було б нам 
горе – не біда… / Ми, майбутні. Золота орда» [12: 67].

Таким чином, за допомогою семантичного протиставлення рідного та чужого краю у 
семантичному наповненні концепту земля виформовується значення національна ідея. 

Значення «Батьківщина», «рідна країна» асоціюється з високим патріотичним почут-
тям любові до батьківської землі. Інколи при такій лінгвоментальній візії концепт земля 
здобуває додаткові конотації. Так, у рядках «В одному слові – тихім і суворім. / На тій 
землі, де серце догоря. / Якій поети світять, наче зорі. / Яка поетам світить, як зоря»  
[3: 47] через порівняння з високим оцінним змістом як зоря відбувається збагачення смис-
лу концепту, який у наведеному контексті отримує семантичне наповнення натхнення.
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Класичним і другим за частотністю в поетичній картині світу П. М. Гірника є смис-
лове наповнення земля – ґрунт: «Сонце сідало, але парувала земля» [15: 37], «Мовч-
ки земля припадає до ніг звіробою» [15: 34], «Не озираймося. Крепом побито ріллю»  
[15: 42], «Мама, тато і глибока хата. / Та земля, яка була рілля» [15: 30], «Але мусиш на 
світі так чесно й запекло прожити, / Наче кинути шапку землі на могили святі» [12: 73].

Концепт земля є невід’ємним конституентом української ментальності. Оскільки 
землеробство було одним з основних занять українців, то цілком природним варто вва-
жати мотив праці, який тісно переплітається із темою землі. У поетичній картині світу 
П. М. Гірника він забезпечується синтагматичними зв’язками ключового слова із лексе-
мами, що містять сему «праця»: «Цілую руки теплі та натруджені, / Що сто віків три-
малися землі» [3: 10], «Лоскотало цупкими вусами / Стигле жито руки бабусі. / Руки 
репані, мозолясті, / Що землі не цуралися зроду» [3: 50], «Бур’янам пощедрують чиїсь 
ненароджені діти / І насняться порепані руки забутій землі» [15: 32].

Земля може реалізувати семантичне наповнення ґрунт і без вживання основних 
слів-репрезентантів. П. М. Гірник майстерно розгортає образ польових робіт за допомо-
гою дієслів із семою «дія на ґрунт»: сапай, сій, підгортай тощо, а також назвами з рос-
линного світу: бараболя, буряк. Читаємо: «Просто живи. Підгортай бараболю. / Довго 
і нудно сапай буряки. / А уночі попитай свою волю – / Хто ти, чого і навіщо такий»  
[13: 97], «Не сіяно, не орано» [13: 62], «Вже й тобі по війні… / Треба сіяти, коню. Бо так 
воно є навесні… / Я з тобою іду борозною, і важко мені» [13: 92].

Семантична площина земля – світ (у П. М. Гірника – 10 прикладів) зумовлю-
ється давніми уявленнями про Всесвіт: людина бачить навкруги себе лише землю, а 
тому сприймає її як єдину можливу реальність: «І тій малечі на землі, / Яка в наївних 
снах / Літає вище журавлів» [3: 19], «Товаришу сивий, ти знав, що дичавіє кров, / Якщо 
не віднайде собі на землі побратима» [15: 24], «Кобзарем отемнілим піду по землі»  
[3: 57], «Щось не минає і на землі трима, / Слід затирає, аби ми губилися в часі» [12: 48],  
«І під наведеними дулами / Знайду я долю на землі» [3: 61], «Спізнився – очікуй наго-
ди. / Не встиг, то ходи по землі» [13: 50].

Широту авторських інтересів поета засвідчує міфопоетичний комплекс уявлень про 
землю як про місце останнього притулку: «Брате мій, одужуй, / Нам з тобою рано до 
землі» [12: 63], «А як сонце хмара відступала – / Товариство шапки скидало, / Козаків 
полеглих / У землю сиру покладало» [12: 66], «Чи їм тіло поболіло, чи неба замало, / Чи 
почули, як над дідом земля западала?» [13: 68], «Кам’янець, Меджибіг, Антоніни, / Трах-
темирів – слава України! – / Западають в землю заніщо» [12: 63].

Менш продуктивним є семантичне наповнення земля – поверхня: «Де при самісінь-
кій землі / Жовтіє місяць біля валу» [12: 28]. Часто при такому осмисленні поет персо-
ніфікує стихію. Зокрема, в рядках «Вишивала вона у січні, / Як німіли земля і трави»  
[3: 50] дієслово німіли утворює метафору, засновану на факті, що зимою земля зали-
шається скутою морозом та снігом. Витоком подібних інтерпретацій варто традиційний 
метафоричний архетип земля – мати, яка зимою «кам’яніє від стужі й робиться неплід-
ною» [16: 55].

Автор вдається до персоніфікації й у наступних рядках, де земля успадковує від лю-
дини психоментальні особливості: «Божевільні часи. / Божевільна земля під ногами» 
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[13: 115], «Лишаймо на потім усе, що колись неминуче, / Бо вже сатаніють під нами 
вода і земля» [12: 60]. Поет послуговується епітетом божевільна та дієсловом сатані-
ють, які містять знижену конотацію для окреслення стану суспільства, часової епохи, 
де панує криза не лише в економічній чи політичній сферах, але відбувається занепад 
соціальної свідомості, а моральні цінності втоптані у бруд.

Метафоричний архетип земля – мати, першостихія, з якої витворено людину у 
творах П. М. Гірника репрезентований в таких контекстах: «Новий щороку визріває ко-
лос, / Але єдина мати всім – земля» [3: 47], «Пам’ятай, що всі ми від землі, та не 
рабського роду» [12: 72]. Автор переосмислює традиційне розуміння землі як джерела 
життя – в умовах урбанізованого суспільства земля втратила свою здатність годувати: «І 
хитнуться, і рушать візки по землі, / Яка вже не годує нікого» [15: 48].

Поодинокими є приклади, в яких земля здобуває значення земельна ділянка: «Були 
у мене мої гори, / були у мене мої річки… / Прийшли чужинці – / і забрали землю»  
[13: 9]. У наведеному прикладі стихія показана у прагматичному аспекті як основне дже-
рело добробуту. Трохи інакший акцент ставить поет при описі післявоєнних часів: «Да- 
лі – дорога додому. Хата моя по війні. / Вирви й окопи, що мають постати землею». 

Творча індивідуальність поета виявляється в індивідуально-авторських переосмис-
леннях ролі землі в житті людини. Таким цікавим прикладом є семантичне наповнення 
земля – цілюща сила, яке репрезентоване в метафорі: «Не живою водою – своєю землею 
затрусиш / Незагоєні рани, яких не лічив на війні» [12: 73]. Рідна земля наділяється 
П. М. Гірником надзвичайною лікувальною силою, здатною загоїти навіть глибокі ду-
шевні переживання.

Семантична площина земля – вічність, давнина реалізується через порівняння з си-
вим князем, яке способом асоціації вказує на давність існування землі: «На вічність, що 
не має влади / Над князем сивим, як земля» [12: 14].

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що у творчості П. М. Гірника кон-
цепт земля належить до ключових концептів. Він реалізується низкою різноманітних 
лексем, однак основним репрезентантом є загальне слово земля.

Концепт земля реалізується в таких семантичних площинах: рідна країна, існуючий 
світ, ґрунт, поверхня, земельна ділянка. У мовотворчості поета земля поділяється на 
батьківщину та чужину, при чому чужина виникає на рідних теренах через зневажливе 
ставлення самих громадян до національних цінностей. Таким чином, у лінгвоментальній 
візії П. М. Гірника виформовується смислове наповнення національна ідея. Поетові бо-
лить доля Україні, відтак, він змальовує її стражденною, змученою.

Мовомислення поета відображають і фольклорні мотиви, згідно з якими земля по-
стає матір’ю всього сущого, джерелом життя, годувальницею народів, а також місцем 
останнього притулку.

Оригінальністю відзначаються індивідуально-авторські переосмислення. Так, земля 
уявляється майстру слова цілющою силою, вічною субстанцією, а також може реалізу-
ватися через семантичну площину земля - натхнення.

Книги П. М. Гірника характеризуються глибоким громадянським пафосом, вірою у 
єднання долі людини з долею рідного граю. Цей лейтмотив червоною ниткою проходить 
через усі твори поета, але особливо виявляється при мовному моделюванні концепту 
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земля. Перспективним вважаємо детальне дослідження кожної із зазначених семантич-
них сфер.
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УДК 82.09 (045)
Рибалка І.С.

(Україна)

ҐЕнЕЗа тЕоріЇ відКритого твору

У статті зроблено спробу виявити витоки та прослідкувати розвиток теорії від-
критості літературних тестів у теоретичних творах Умберто Еко. Автор доходить 
висновку щодо певних трансформацій у розумінні причин відкритості літературних 
творів у теоретичних працях італійського дослідника.

Ключові слова: теорії відкритості, сприйняття художнього твору, код, реципієнт, 
інтерпретатор, семіотика.

В статье сделана попытка выявить истоки и проследить развитие теории 
открытости литературных текстов в теоретических произведениях Умберто Еко. 
Автор приходит к выводу относительно определенных трансформаций в понимании 
причин открытости литературных текстов в теоретических трудах итальянского 
исследователя.

Ключові слова: теории открытости, восприятие художественного текста, код, 
реципиент, итерпретатор, семиотика.

We have made an attempt to understand the roots of the “Open work” theory and to 
follow its development in Umberto Eco’s theoretical works. The author concludes that some 
changes in defying the term “the Open Work” took place and in understanding the reason of 
its existence.

Key words: open work, openness, recipient, percept, interpretator, code, sign, semiotics

Сьогодні питання про сприйняття художнього твору є одним з актуальних та гострих 
не лише в сучасному літературознавстві, але й у теорії комунікації, юриспруденції та 
інших науках, тому що рецепція тексту зумовлює його вплив, і від того, наскільки ця 
рецепція може бути передбачена, залежить вибір засобів для створення тексту. На сьо-
годні маємо декілька напрямів у теорії літератури, психології та філософії, які займають-
ся розробкою цього питання, наприклад, герменевтика і такі, відносно нові напрямки, 
як рецептивна естетика, нейролінгвістичне програмування, яке ґрунтовно вивчає процес 
сугестії будь-якого повідомлення з точки зору психології, але постулює мову як таку, що 
має вирішальне значення для сприйняття. Серед існуючих підходів до розуміння інтер-
претації виділяється підхід до проблеми сугестії тексту, запропонований у 1958 році іта-
лійським філософом, культурологом, фахівцем з питань масової комунікації та відомим 
письменником Умберто Еко .

У своїх роботах – «Відкритий твір», «Відсутня структура», «Роль читача» - він гли-
боко проаналізував чинники, які впливають на розуміння будь-якого тексту та дійшов ви-
сновку, що окрім інтенції автора та «енциклопедичних» знань читача, особливе значення 
для тлумачення тексту має природа слова-знаку. Наше дослідження присвячене аналізу 
теоретичних творів У. Еко з метою прослідкувати витоки та розвиток поглядів автора на 
проблему відкритого твору. 
© Рибалка І.С., 2010
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Уперше про поняття «відкритий твір» заговорили після виступу У. Еко в 1958 році на 
ХІІ міжнародному філософському конгресі з доповіддю під назвою «Проблема відкри-
того твору». В доповіді йшлося про те, що текст надає читачеві певне поле можливостей, 
актуалізація яких обумовлена тією інтерпретацією, якій реципієнт надасть перевагу. Зго-
дом, у 1962 році, світ побачила книга «Відкритий твір», що стала логічним продовжен-
ням виступу Еко на цьому філософському конгресі. Поява книги передувала і сприяла 
становленню таких важливих дискурсів для сучасної теорії літератури та естетики, як 
«акцент на елементі множинності, полісемії в мистецтві, та зміщення інтересів у бік чи-
тача, інтерпретації та рецепції як процесу взаємодії між читачем і текстом», - так писав 
Давід Робі у передмові до першого англомовного видання цієї книги [6, 8]. 

«Відкритий твір» не був першою дослідницькою працею цього італійського вченого. 
Він почав свої студії з вивчення робіт Фоми Аквінського – його дисертація була при-
свячена середньовічній естетиці. Досвід спілкування з творами видатного раціоналіста 
Середньовіччя в значній мірі вплинув на формування методу та стилю Умберто Еко як 
теоретика. Образ мислення Фоми Аквінського з притаманною йому логікою аргумента-
ції, чіткістю викладення думок та науковою скрупульозністю перетворюється для Еко 
на головне досягнення філософії Середньовіччя [5, 7.] При дослідженні спадщини цього 
середньовічного вченого основним питання для науковця є вплив схоластичної методо-
логії на символічну практику Середньовіччя. Вивчивши цю проблему, Еко дійшов висно-
вку, що середньовічний пошук усього містичного за допомогою символів, ускладнював 
світосприйняття реального світу та згодом перетворився на хворобу свідомості, яка за 
фізичною оболонкою завжди шукала приховану сутність речей.

Пізніше усвоїх роздумах про межі інтерпретації як проблеми сучасної критики, до-
слідник неодноразово підкреслював спадкоємність сучасних гіперінтерпретаційних тео-
рій із символічними практиками Середньовіччя. Автор намагається довести, що у тексті 
полісемія скорочена, оскільки символи (слова) прив’язані до контексту, тому символи -  
слова – образи, що є прагматично відкриті нескінченній кількості значень, але тексту-
ально відкриті кінцевому числу тлумачень. Таким чином досвід вивчення схоластики, 
який згодом певним чином накладається на французький та російський структуралізм, 
вплинув на формування поглядів Еко, на специфіку його семіотичних бачень, частиною 
яких є теорія відкритості. Отже, дослідження середньовічної естетики Фоми Аквінсько-
го виявилось своєрідним каталізатором для подальших наукових пошуків у цій царині.

Неординарність його підходу до тлумачення тексту, яка була висловлена у «Відкри-
тому творі», полягає у своєрідному синтезі багатьох існуючих на той час теорій. Так, як 
згодом це будуть робити представники рецептивної естетики, Еко використав понятій-
ний апарат декількох наук для пояснення своїх висновків: філософії, теорії інформації, 
музикознавства, естетики. Дослідник зробив спробу спрямувати філософські проблеми 
у галузь сприйняття мистецтва. Еко також звертається до точних наук: детально описує 
теорію інформації Віннера, пояснює різницю між значенням та інформацією, наводить 
формули кількості інформації, а отримані висновки допомагають йому обґрунтувати 
неоднозначність сприйняття поетичної мови та закладеної у ній інформації, додаючи, 
що на рецепцію тексту вагомий вплив мають культурна та історична пам'ять, а також 
емоційний стан того, хто його тлумачить. Таким чином, поєднання теорії інформації 
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на проблеми естетичного сприйняття дозволили вченому говорити про відкритість 
літературних творів [2, 137-198].

У цій книзі Еко сприймає існування «відкритості» художніх творів як даність, він 
не критикує, не вихваляє, не роз'яснює, а лише аналізує послідовно і неупереджено. 
Розмірковуючи над цим явищем, він зупиняється на його історичних передумовах і 
шукає пояснення в психології сприймаючої сторони, бо тільки від неї залежить, в яких 
рамках той або інший твір може бути максимально багатозначним.

Згідно з Еко, «відкритість» - це останнє і остаточне значення, яке виявляється в різних 
художніх феноменах незалежно від тих лінгвістичних та психологічних установок, які 
дає автор, бо вона є певною якістю твору мистецтва, яка віддзеркалює здатність худож-
нього тексту здійснюватися в повному вигляді завдяки рецептивній свідомості, а також 
як спрямованістьтвору на сприймаючого суб’єкта, який у процесі рецепції реалізує його 
потенційну багатогранність. 

Процес розуміння постає перед нами як причина існування феномена відкритості, 
що у подальшому спрямовує дослідження італійського вченого у напрямку семіотики 
(«Відсутня структура» (1968)) та, згодом, до міркувань про роль читача у формуванні 
змісту тексту («Роль читача» (1979)). 

З точки зору нашого дослідження найбільш цікавим є частина шоста розділу Г книги 
«Відсутня структура», яка має назву «Методи семіології». У цій главі Еко презентує своє 
бачення комунікативної моделі: в момент досягнення адресата повідомлення «порожнє», 
але в мить отримання цього повідомлення людина запускає механізм народження зміс-
ту, якимись фундаментальними кодами, коли на повідомлення накладається код певної 
мови, впізнаються денотативні значення, повідомлення починає наповнюватися сенсом, 
при найменших змінах обставин рецепції, у повідомлення з’являється нове забарвлен-
ня або, навіть, зміст. Використаний код виділяє певне значення, потім порівнює його з 
іншими кодами, лексикодами і підлексикодами для того, щоб переконатися у тому, що 
всі конотативні можливості вичерпані. Наступним кроком у розумінні послання буде ре-
конструкція початкового коду та перевірка коректності обраного коду. Структурування 
денотатів дозволяє краще зрозуміти, як будується комунікативний ланцюг, коли те чи 
інше повідомлення, сконструйоване на базі одних кодів, інтерпретується за допомогою 
інших і, таким чином, перетворюється на носія багатьох значень. Автор підкреслює роль 
адресата повідомлення, його власних кодів та ідеологій, а також обставин комунікації  
[3, 465-489]. 

Таким чином, «Відсутня структура» є своєрідним продовженням «Відкритого тво-
ру», але у цій книзі Еко звертається до семіотики, щоб пояснити природу феномена від-
критості твору. Описана ним модель комунікації цілком виправдовує його теорію від-
критості творів мистецтва.

Наступним етапом у всебічному дослідженні проблеми відкритості стала книга 
«Роль читача. Дослідження з семіотики», яка побачила світ майже через 10 років після 
виходу в світ «Відсутньої структури» тобто у 1979 році.

Як вже зазначалося раніше, цікавість до адресата літературного твору Еко вперше 
продемонстрував ще у «Відкритому творі», хоча саме питання реципієнта тоді вирішу-
валось досить суперечливо. Упродовж всієї роботи автор намагався довести, що «від-
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критість не дорівнює «необмеженій» інтерпретації; в інструментарії читача є лише низка 
чітко встановлених інтерпретаційних рішень, які не дозволяють адресату вийти з-під 
контролю автора тому, що правила, які керують інтерпретацією, - це авторитарні прави-
ла. Такої думки Еко дотримується і в «Ролі читача», одна з глав якої називається «Поети-
ка відкритого твору», вже наприкінці цієї частини, сам дослідник спростовує домінанту 
авторського замислу над читацьким сприйняттям. Йдеться про те, що твір мистецтва в 
дійсності відкритий фактично не лімітованій кількості можливих розумінь, кожне з яких 
дозволяє йому отримати нове життя за допомогою власного смаку та індивідуальних 
уявлень. 

У «Ролі читача» Еко повертається до теорії необмеженого семіозису Пірса, яку він 
детально описав у «Відкритому творі», але аналіз цього поняття постає перед нами у 
«Ролі читача» дещо доопрацьованим. Так, автор додає чітке визначення терміну семі-
озис, яке розширює пояснення Пірса. Семіозис – це потрійне відношення або взаємо-
дія, в якій «дещо» виступає як знак «чогось» (у Пірса це об’єкт) для «декого» (інтер-
претатор). Третім учасником семіозису є лише та частина свідомості інтерпретатора, до 
якої ми звертаємося під дією знаку об’єкта. Тож виявляється, що семіозис – це акт, який 
пов'язаний із взаємодією трьох складових: знака, його об’єкта та його інтерпретанти; 
дослідник наголосив, що вплив має три вектори взаємовпливу, а не зводиться до відно-
шення між парами. Далі йдеться про те, що кожна репрезентація відсилає нас до іншої, а 
та, с свою чергу, до наступної. Кінцева інтерпретанта не є останньою в хронологічному 
розумінні: семіозис, як птах Фенікс, що, померши, відроджується зі свого ж попелу тієї 
ж самої миті [4, 327]. У цьому сенсі «коло семіозису замикається в кожну мить – і не за-
микається ніколи» [4, 328], тому що дія, яка відбувається у відповідь на певний знак, стає 
новим знаком, репрезентацією закону, згідно з яким інтерпретується вихідний знак.

Розглянувши теоретичні праці Умберто Еко у хронологічній послідовності, доходи-
мо таких висновків: 

- книгу «Відкритий твір» можна вважати своєрідним маніфестом подальших дослі-
джень Умберто Еко, тому що його подальші роботи так чи інакше розвивають або пере-
глядають висновки, зроблені автором під час дослідження та обґрунтування проблеми 
відкритого твору: відношення автора - тексту – читача, можливість зумовлювати тлума-
чення читача за допомогою тексту;

- теорія відкритого твору, описана у «Відкритому творі», зазнала певних змін у його 
наступній праці. Так, у першій книзі Еко робить акцент на роль читача у розумінні тек-
сту, в книзі «Відсутня структура» акцент зміщується у бік семіотики, – дослідник почи-
нає говорити про те, що саме природа знака=кода=слова пояснює «відкритість» творів 
мистецтва. Згодом, у «Ролі читача», Еко поєднує свої ідеї про роль читача та природу 
коду, чим наближає нас до розуміння процесу сугестії;

- саме поняття відкритості з поглибленням досліджень дещо трансформується: якщо 
у «Відкритому творі» йшлося про те, що відкритість – це останнє й остаточне значення, 
бо вона є певною якістю твору мистецтва та здійснюється завдяки рецептивній свідомос-
ті, то у «Ролі читача» стверджується, що відкритість здійснюється ще й тому, що саме 
слово у тексті функціонує як знак. 
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(Ростов-на-Дону, Россия)

аКЦЕнтоЛогичЕСКиЕ дЕвиаЦии и ПричинЫ  
иХ воЗниКновЕниЯ в роК-ПоЭЗии

Стаття присвячена розгляду проблеми акцентологічних девиацій у російській рок-
поезії. Акцентологічні девиації не використовуються в рок-поезії в якості особливого 
стилістичного прийому. Численність акцентологічних відхилень від норми викликане 
особливостями побудови синтетичного тексту й не завжди коректним ставленням су-
часних авторів до текстової складової пісень. 

Ключовi слова: рок-поезія, синтетичний текст, стилістичний прийом, наголос, ак-
центологічні девиації. 

Статья посвящена проблеме функционирования акцентологических девиаций в рус-
ской рок-поэзии. Акцентологические девиации не используются в рок-поэзии в качестве 
особенного стилистического приема. Многочисленные акцентологические отклонения 
от нормы спровоцированы особенностями построения синтетического текста и не 
всегда корректным отношением современных авторов к текстовой составляющей песен. 

Ключевые слова: рок-поэзия, синтетический текст, стилистический прием, ударе-
ние, акцентологические девиации. 

The article is devoted to the problem of accentological deviations in the Russian rock-
poetry. The rock-poets don’t use the accentological deviations as a special stylistic device. 
The peculiarities of syntactical text and superficial attitude of contemporary poets towards the 
lyrics makes possible the great number of accentological aberrations.

Key words: rock-poetry, syntactical text, stylistic device, accent, accentological deviation. 

В конце XX – начале XXI века в центре внимания многих лингвистов оказывается 
явление акцентологической девиации. Отклонения от нормы появляются достаточно ча-
сто не только в разговорном и просторечном стилях современного русского языка, но 
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и в газетно-публицистическом и художественном стилях. Не является исключением и 
современная песенная поэзия. 

В поэзии отклонения от акцентологических норм всегда встречались достаточно ча-
сто. Отклонения от норм ударения и произношения звуков и звукосочетаний неразрывно 
связаны с наличием ритма и рифмы. В классической поэзии отступление от акцентоло-
гических норм − это действенный художественный прием для передачи или усиления 
эмоционального посыла лирического произведения. Акцентологические девиации не-
редко встречаются в авторской песне, например, в творчестве В. Высоцкого. «Акцен-
тологические отклонения в поэзии В. Высоцкого – значимый художественный приём»  
[1: 3]. Они используются для стилизации речи лирических персонажей в зависимости от 
их социального положения и профессионального статуса. 

На наш взгляд, довольно интересным представляется рассмотрение причин возник-
новения акцентологических девиаций в рок-поэзии. Рок-поэзия принадлежит к синтети-
ческому виду искусства, в силу чего нормативные нарушения могут возникать не только 
и не столько как художественный приём, сколько вследствие особенностей построения 
музыкально-поэтического произведения. 

Рок-поэзия − это поэзия, слитая с музыкой в единое целое. Звуковая форма суще-
ствования является для нее первичной и естественной, а ее текст – принципиально бо-
лее сложная система, чем обычный литературный текст, складывающийся из несколь-
ких субтекстов: вербального, музыкального, пластического. «Синтетический текст есть 
иерархически организованная структура, включающая структуры низшего порядка – 
субтексты, которые находятся между собой в сложных отношениях эстетического вза-
имодополнения и поэтической корреляции» [2: 16].

Естественно поэтому предположить, что определенный вербальный ряд с наложен-
ной на него мелодической схемой неминуемо должен претерпевать изменения, более 
или менее значительные в зависимости от степени синкретизма. Даже предварительный 
стиховедческий анализ показывает, что в песенных структурах перестройка вербального 
материала довольно велика. Часто это проявляется в «мелодической переакцентуации 
слов и выражений, часто в нарушении метрической схемы» [3: 94].

Для рок-поэзии 70-х – середины 90-х годов 20 века (рок-поэты старшего поколения) 
явление акцентологической девиации не является типичным. Проанализировав 1200 пе-
сен Б. Гребенщикова, А. Макаревича, В. Цоя, Г. Григоряна, В. Бутусова, И. Кормильцева, 
В. Шахрина, А. Башлачёва, В. и Г. Самойловых и др., мы не встретили ни одного при-
мера акцентологической девиации, используемой в качестве художественного приёма. 
Случаи возникновения акцентологических девиаций в целях сохранения ритмики в про-
анализированном материале встречаются, но не являются типичными (всего 12 приме-
ров: банджó, некрóлог, львинỳю и др.):

Кáмней навалено − 
Ох, не продерись.
А ёлок повалено,
Только держись …    (Г. Сукачёв «Дорожная»)
Основу стихотворного ритма составляет метр – регулярное чередование ударных и 

безударных слогов, в его формировании участвуют также рифма, строфика, различные 
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повторы. Музыкальный метр образуется чередованием слабых и сильных долей в такте 
и повторением самих тактов. 

Применение тонической системы стихосложения является характерной чертой рок-
поэзии. «Стремление авторов и исполнителей приблизить песню к разговорной речи спо-
собствует расшатыванию стиха, в то время как неразрывная связь с музыкой выполняет 
двоякую функцию: с одной стороны, появляется тенденция к расподоблению ритма стиха 
и ритма музыки, что выражается в преобладании вольных тонических метров, с другой 
стороны, как в любой песенной поэзии, музыка, согласовываясь со стихом, сохраняет его 
от бесформенности и перехода в чисто тонический» [4: 9].

В синтетическом тексте сильные места стихотворного ряда тем или иным способом 
соотносятся с сильными долями аккомпанемента. Но четкого совпа дения музыкального 
и стихотворного метров не существует, т.к. физически это едва ли возможно. Таким 
образом, возникают варианты соположения метриче ских единиц: а) сильной доле со-
ответствует сильный слог; б) слабой доле – слабый слог; в) слабой доле – сильный слог;  
г) сильной доле – слабый слог [5: 153-154].

Акцентологические девиации чаще всего происходят в комбинации «сильная доля – 
слабый слог»:

Три гиены на площади у церкви
Львинỳю долю рвали на кусочки.
Я зашёл в ближайший департамент
И перечислил грешные деянья.  (А. Григорян «Три гиены»)

Злое белое колено
Пытается меня достать.
Колóм колено колют в вены
В надежде тайну разгадать – зачем
Я сажаю алюминиевые огурцы 
На брезентовом поле.    (В. Цой «Алюминиевые огурцы»)
Для рок-поэтов старшего поколения вербальная составляющая рок-композиции яв-

ляется доминантой, поэтому акцентологические девиации, вызванные поверхностным 
отношением к написанию текста, встречаются довольно редко:

Гуд-бай Америка – о
Где я не был никогда
Прощай навсегда
Возьми банджó 
Сыграй мне на прощанье. ( Д.Умецкий, В. Бутусов. «Последнее письмо»)
Бáнджо, нескл., с. [англ. banjo < греч. – см. бандура]. Струнный щипковый инстру-

мент, созданный на основе народного инструмента американских негров и применяемый 
в джазе [6: 102].

В данном случае мы сталкиваемся с вариантом «слабая доля – сильный слог». Пере-
нос ударения с первого слога на второй связан с необходимостью соблюдения одинаково-
го ритмического рисунка и рифмы в первой и четвертой строках стихотворного текста.
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Однако «музыкальная ритмика может быть богаче стихотворной, благодаря все-
возможным дроблениям, стяжениям, паузам и т.п. Особенно существенным отличием 
является свободное пользование конфликтными образованиями, то есть перенесением 
ритмических ударений на метрически слабые места» [7: 48-104]. Следовательно, при ис-
полнении текста у авторов существовала возможность изменить музыкальный рисунок с 
помощью переакцентуации таким образам, чтобы мелодический акцент совпадал с пер-
вым слогом слова банджо, позволяя произнести слово в соответствии с закрепленной 
нормой. Однако, по словам В. Бутусова, на это не было времени: «Мы тогда записывали 
альбом, и он получался очень короткий… У меня был набросок, который я хотел сделать 
в стиле raggae …, но не смог: времени не было. А тут взял ПС-55-ю - была у нас такая 
клавишная, в ней были заложены уже ритмические эффекты, звуки всякие… И я под эту 
румбу записал вокал. Про Америку» [8].

В конце XX − начале XXI веков в России, расставшейся с советской культурой, про-
исходит активный переход от традиционной культуры к масс-культуре западного об-
разца, рассчитанной на массовое потребление, приспособленное к уровню «среднего» 
человека. «На этапе масскультуры рок-музыка тесно сближается с поп-музыкой, а рок-
поэзия − с поп-поэзией, что негативно сказывается как на музыкальной, так и на ли-
рической составляющей рок-произведения» [9: 495]. Текст зачастую выполняет вторич-
ную роль по отношению к музыке и ритму. Современные рок-поэты не связывают себя 
литературными тради циями и не утруждают тщательным подбором слов. Это приводит 
к тому, что явление акцентологической девиации для рок-текстов становится типичным. 
В проанализированных нами 500 песнях З. Рамазановой, Ю. Чичериной, И. Лагутенко, 
С. Михалока и др. было выявлено 52 случая акцентологических девиаций (более 10%). 
Нарушения акцентологических норм довольно часто встречаются по причине поверх-
ностного отношения автора к текстовой составляющей рок-произведения:

Весна тротуарами строит всех парами, слепит глаза.
Она по обочине грустная очень, пустая вазá (Ю.Чичерина «Блюдца»)
Анализ песенного текста Ю. Чичериной «Блюдца» доказывает, что акцентологичес-

кое нарушение в слове вáза обусловлено необходимостью сохранения рифмы. Однако 
вариант произношения вазá является грубой акцентологической ошибкой. Следователь-
но, автор в данном случае неоправданно нарушает норму произношения рассматривае-
мой лексической единицы.

Акцентологические девиации нередко встречаются в топонимах:
Были только ты и я 
В курорте ЕвпаториЯ 
 …  
Ты уехала в Латвúю,
Я уехал в Татарстан    (С. Михайлок «Евпатория»)

Рéйкьявúк, РейкьЯвик, Рéйкьявúк, РейкьЯвик.(М. Макарова «Рейкьявик») 
В последнем примере во время исполнения песни М. Макарова во втором и четвёртом 

словах ставит ударения правильно (на предпоследний слог), а вот в первом и третьем 
словах появляются два ударения на первый и последний слоги. 
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В словаре ударений Ф.Л. Агеенко зафиксированы следующие акцентологические 
нормы: Лáтвия, Евпатóрия, РейкъЯвик. 

Акцентологические девиации обычно происходят в комбинации «сильная доля – 
слабый слог»:

Мне просто обидно шаги одиночества слышать
И страшно подумать и вряд ли я жизнь доживу.
Вáрвара.      (Би-2 «Варвара»)
В словаре ударений для работников радио и телевидения под редакцией Д.Э. Розен-

таля [10] ударение в имени Варвáра падает на второй слог. В рассматриваемом примере 
наблюдается смещение нормативного ударения, вызванное тем, что первый слог имени 
Варвара подчиняется сильной доле музыкального метра, поэтому для сохранения строй-
ности мелодической композиции исполнитель песни выбирает единственно возможное 
произношение с ударением на первый слог, последующие слоги также акцентируются, 
являясь слабоударными. Следует заметить, что при прочтении текста, стихотворный ритм 
не нарушается и имя Варвара произносится в соответствии с нормативными требовани-
ями: ударение падает на второй слог, так же, как и в начале всех четырех предыдущих 
строк, написанных амфибрахием.

Подобное акцентологическое нарушение встречаем в песне И. Лагутенко «Доброе 
утро, Планета!»

Доброе-доброе-доброе утро, Планéтá!
Я возвращаюсь с того света. 
При прочтении текста песни именно как стихотворного акцентологических отклоне-

ний не выявляется, наблюдается четкий ритмический рисунок, отвечающий законам сти-
хосложения. Но при восприятии текста в музыкальном сопровождении в слове Планéта 
акцентологическое выделение получает последний слог. На наш взгляд, это связанно 
именно с совпадением данного слога с сильной метрической долей музыкальной части 
произведения. Таким образом, слово Планета приобретает сразу два акцентологически 
выделяемых слога: в одном из них ударение нормативно и совпадает с поэтическим рит-
мическим рисунком, второе же ударение является следствием особенностей синтетичес-
кого произведения.

 Еще один аналогичный пример:
Видишь, как получается.
Áпрéль,
А на асфальте катки (З. Рамазанова «Синоптик»)
Сильная доля музыкального метра приходится на первый слог каждой стихотворной 

строфы, таким образом, ударение в слове апрéль смещается на предударный слог, но тя-
готение к нормативному произношению создает ситуацию, когда при прочтении текста 
отклонение не выявляется.

То же самое происходит во время исполнения следующего текста:
Чадили сигары, кальвадос лили в бокалы, 
Входили как VIPы в клỳбы' закрытые. (Мара. «Холодным мужчинам»)
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В данном примере двойное ударение получает слово клỳбы (сильная доля музыкаль-
ного метра приходится на заударный слог), при этом создается не просто двуударность, а 
смешение омографов (клУбы и клубЫ), являющихся в единственном числе омонимами: 
клуб I. Сплошная масса чего-либо летящего, поднимающегося и имеющая шарообраз-
ную форму. И клуб II. Культурно-просветительское учреждение, здание, помещение, где 
располагается такое учреждение [11: 127-128]. Это приводит к тому, что истинное значе-
ние слова в данном примере можно определить только благодаря контексту. 

Особый интерес представляет нарушение акцентологической нормы в названии тор-
говой марки Kenzó, встречающееся в песне З. Рамазановой «Скандал»:

Аллё? Я девочка-скандал, девочка-воздyх.
Моё Kénzo сандал − наш с тобою birthday. 
Название торговой марки Kenzo происходит от имени известного японского кутю-

рье Кензó Такада. В русском языке нормативным считается ударение на второй слог 
[12: 142], так как в данном случае имеет место «двойное» проникновение иноязычного 
слова из японского во французский (с изменением места ударения на последний слог), а 
затем из французского языка в русский. 

С одной стороны, нарушение вызвано влиянием сильной музыкальной доли, при-
ходящейся непосредственно на первый слог. С другой стороны, велика вероятность того, 
что во время написания текста песни, бренд Kenzo еще не был широко известен в России, 
следовательно, З. Рамазанова могла не знать правильного произношения данного слова.

СтаканЫ, бутылочки зазвенели весело,
 Потому что с коpешем мы оpали песенку... (Ю. Клинских. «Песенка»)
В данном случае слово стакáны, возможно, использовано намеренно с ненормативным 

ударением, так как такая сниженная форма, как стаканЫ органично вписывается в 
текст песни, включающий много разговорно-просторечных и грубо-просторечных лек-
сических единиц (кореш, орали, месиво, трезвяк и др.). Она усиливает эмоционально-
экспрессивную окрашенность песенных строк.

В тексте песни «Волки» гр. «Би-2» находим явное нарушение акцентологической 
нормы в слове вóлки:

Волкú уходят в небеса,
Горят холодные глаза, 
Приказа верить в чудеса не поступало.   (Би-2. «Волки»)
В данном случае нарушение вызвано необходимостью сохранить стихотворный ме-

трический рисунок, однако синтетическая природа текста, как и в рассмотренном выше 
случае, позволяет при исполнении песни сделать акцент на первом слоге, избежав гру-
бого нарушения нормы. 

Подобное нарушение акцентологической нормы находим и в тексте Земфиры Рама-
зановой (гр. «Земфира»):

Море обнимет, закопает в пéски,
Закинут рыболовы лески,
Поймают в сети наши души. (З. Рамазанова. «П.М.М.Л.»)
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В существительном пескú, употреблённом в форме мн. числа, ударение падает на 
первый слог, тем самым автор «подгоняет» рифму под слово лéски, поэтому форма пéски 
предстает не только слушателю во время музыкального воспроизведения текста, но и 
читателю. К тому же данное нарушение акцентологически усиливается и совпадением 
сильной доли стихотворного размера с сильной долей музыкального метра, что может 
привести к непониманию текста при первом его прослушивании. 

На наш взгляд, единственным исключением в современной рок-поэзии является 
творчество И. Лагутенко, в некоторых песнях которого акцентологические девиации 
используются для создания языковой игры. Например, скопление слов с акцентологи-
ческими нарушениями используется автором для создания оригинального образа и уси-
ления эмоционально-экспрессивного воздействия на слушателя: 

 Скрéстив ногú в позе йогú на подоконник[ú].
 Такие Бермуды! Такие треугольники! (И. Лагутенко «Бермуды»)
Автором используется форма скрéстив, закрепленная в орфоэпическом словаре с по-

метой «допустимое». Форма слова нога в род.п. мн. ч. дается лишь с одним возможным 
ударением на первый слог: ногú, так же, как и форма слова йог в род.п. ед.ч. – йóги [13]. 
В данном случае, на наш взгляд, изменение места ударного слога зависит не столько от 
сильной доли музыкального метра, приходящейся на слабые слоги, сколько, возможно, 
от желания автора показать абсурдность и нелепость ситуации, в которой находится его 
лирический герой. 

 Иногда в песнях И. Лагутенко акцентологические девиации служат средством со-
здания языковой игры:

И, Два... Рáзбúтое стекло   (И. Лагутенко «Стёкла»)
При воспроизведении данного текста в его песенной форме, автор (он же исполни-

тель) расчленяет слово разбитое на две части с помощью акцентологического выделения 
предударного слога, что позволяет слушателю воспринимать данное слово как бы в двух 
плоскостях. С одной стороны – это продолжение предыдущей фразы: И, два, раз… (за-
такта); с другой – первая часть слова «разбитое».

Таким образом, с помощью появления ещё одного ударного слога в слове разбитое 
автору удается создать многогранный текст, предполагающий многоуровневое воспри-
ятие и осознание, что возможно, на наш взгляд, только в рамках синтетического про-
изведения.

Проанализировав творчество современных рок-поэтов, мы можем сделать вывод 
о том, что акцентологические девиации становятся типичными для рок-поэзии конца 
90-х годов 20 века – первого десятилетия 21 века. Они встречаются более, чем в 10% 
проанализированных нами песен, при этом нередко мы наблюдаем несколько слов с 
акцентологическим девиациями в одной песне и слова с акцентологическими девиа-
циями, вынесенные в припев (Вáрвара, Рéйкьявúк и др.). Акцентологические девиации 
распространяются не только на малоупотребительные слова и онимы (Kénzo, Латвúю, 
ЕвпаториЯ), но и на широкоупотребительные лексические единицы (волкú, вазá, пéски, 
в первóм, дворовáя и др.). 

В 2000-е влияние масскультуры сказывается и на творчестве рок-поэтов старшего 
поколения. Так, например, в песнях братьев Самойловых, вошедших в последний альбом 



75

«Триллер. Часть 1.» (2004 г.) встречается сразу два грубейших нарушения акцентологи-
ческих норм: понЯла и у рéки.

В песне «Триллер» В. и Г. Самойловых ударение смещается на первый предударный 
слог для сохранения рифмы со словом играла: 

О, если б ты поня'ла,
С каким огнём играла.
Но ты не понимаешь,
С каким огнём играешь.   
Один из авторов песни В. Самойлов признается, что «когда ты сам фантазируешь на 

тему своих фантазий…, такая белиберда и получается» [14].
Потерявшие мечту,
Мы сидим на берегу,
А у рéки нет воды,
В мире только я и ты  (Г. Самойлов «Кто украл мою звезду»)
автор текста г. Самойлов утверждает: «многих покоробившее ударение а у рЕки 

нет воды … непосредственно связано с частушками, которые я в детстве слышал: «Я 
сижу на берегу, не могу поднять ногУ, не ногУ, а нОгу все равно не мОгу»» [15]. Од-
нако состоятельность такого объяснения все же вы зывает сомнения, так как подобная 
ассоциация с частушками возникает только у самого автора, но не у слушателей. Текст 
песни в целом никак не связан и не перекликается с частушечными формой и тематикой. 
Слушатель же, как, впро чем, и читатель данного текста, улавливает, прежде всего, чет-
кий ритмический рисунок, в угоду которому, на наш взгляд, и перенесено ударение на 
первый слог.

Подобные нарушения акцентологических норм представляют рок-текст не как тво-
рение музыкально-поэтического искусства, а как часть шоу-бизнеса, не предъявляющего 
высоких требований к текстовой составляющей песни. Не смотря на все попытки авто-
ров объяснить такие нарушения в своем творчестве, можно сделать вывод об отрица-
тельном влиянии шоу-бизнеса на качество литературного текста, а также о нежелании 
самих авторов проводить более глубокую и сознательную работу над языком своих про-
изведений.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что акцентологические девиации 
не используются в рок-поэзии как особый стилистический приём. Отдельные примеры 
акцентологических девиаций, вызванные ритмическими особенностями синтетического 
текста, встречаются в рок-поэзии 70-х – середины 90-х годов 20 века (1%). В рок-поэзии 
90-х и 2000-х гг. такие девиации становится типичным явлением (более 10%). Это 
объясняется крайне низким уровнем вербализации текстов, создаваемых по канонам со-
временной масскультуры и шоу-бизнеса. Поэты не стремятся «оттачивать» синтетичес-
кий текст, делая совершенной все его формы. Поэтический текст становится вторичным 
по отношению к музыке, а во многих случаях заметному упрощению подвергается и 
музыкальная составляющая композиции.
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Когнітивний аСПЕКт антроПоморФниХ ФітономінаЦій
(на матеріалі української і англійської мови)

Стаття вивчає ботанічні номінації з антропоморфним компонентом та мовні за-
соби когнітивної репрезентації знань про навколишній світ, рослинний світ зокрема,  
в концептуальній системі людини за допомогою цих номінацій.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, фітономінація, антропонім.
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В статье исследуются ботанические номинации с антропоморфным компонентом 
и рассматриваются языковые способы когнитивной репрезентации знаний об окружа-
ющем мире в концептуальной системе человека с помощью этих номинаций.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, фитономинация, антропоним.
This article explores the botanical nominations with anthropomorphous components and 

examines the linguistic methods of cognitive representation of knowledge of the surrounding 
world in the human conceptual system with the help of these nominations.

Key words: cognitive linguistics, concept, botanical nomination, anthropic nomination.

Когнітивні тенденції сучасної лінгвістичної парадигми набирають нових інтерпрета-
цій і рис на зламі ХХ-ХХІ ст. Пізнавальна діяльність людини завжди привертала увагу 
лінгвістів, адже людина, контактуючи з навколишнім світом, набуває нового досвіду та 
знань і тим самим збагачує свою мову. актуальність сучасних когнітивних досліджен-
ня, і цього дослідження зокрема, зумовлена необхідністю вивчення шляхів і способів 
когнітивної репрезентації знань про навколишній світ у мозку людини.

Перебуваючи у різних соціально-культурних і природних умовах, людина у своїй по-
всякденній життєдіяльності має справу з предметами різної природи і призначення, що 
відбивається в наочному змісті її свідомості, а також в способах подолання виникаючих 
комунікативних труднощів. Мова разом з іншими когнітивними структурами (сприй-
няттям, мисленням, пам’яттю, дією) сприяє, а точніше забезпечує здійснення процесів 
засвоєння, переробки і трансформації знання про навколишній світ, рослинний світ зо-
крема.

об’єктом даного дослідження є антропоморфні фітономінації, які завдяки ономасі-
ологічному аналізу виявляють шляхи і способи когнітивної репрезентації досвіду про 
навколишній світ у людини, це становить предмет даного дослідження.

Когнітивна лінгвістика в нинішньому контексті – гілка лінгвістичного функціоналіз-
му, що вважає, що мовна форма похідна від функцій мови. Когнітивний напрям функ-
ціоналізму особливо виділяє роль когнітивних функцій і припускає, що решта функцій 
виводиться з них або зводиться до них [1: 126].

На функціональності сучасних лінгвокогнітивних досліджень наголошує і О.С. Ку-
брякова, яка трактує ситуацію, що склалася у лінгвістиці, як когнітивно-дискурсивна 
парадигма. Вона акцентує увагу на тому, що, описуючи кожне мовне явище, неодмінно 
враховуються ті дві функції, які вони неминуче виконують: когнітивна (за їх участю в 
процесах пізнання) і комунікативна (за їх участю в актах мовного спілкування). Відпо-
відно кожне мовне явище може вважатися адекватно описаним і роз’ясненим тільки в 
тих випадках, якщо воно розглянуте «на перехресті когніції і комунікації» [2: 11].

Серед визначальних принципів методологічного підґрунтя когнітивно-дискурсивної 
парадигми особливе місце відводиться антропоцентризму. Він передбачає вивчення 
мови у взаємодії з її безпосереднім творцем і носієм – людиною – з метою її пізнання 
[3: 21-22]. Мову не можна збагнути без урахування фігури її творця та її користувача. Ця 
фігура в одній особі є одночасно і фігурою спостерігача, який стає головним об’єктом 
когнітивно-комунікативного вивчення мовленнєвої діяльності [4: 45]. О.С. Кубрякова 
наголошує, що панування саме принципів антропоцентризму зближає лінгвістику із 
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багатьма іншими областями знання. Як особливий принцип дослідження антропоцен-
тризм полягає в тому, що наукові об’єкти вивчаються, перш за все, за їх пріоритетом для 
людини: за їх роллю і призначенням в її життєдіяльності, за їх функціями для розвитку 
людської особистості і її удосконалення. Він знаменує тенденцію зробити людину до-
мінантою в усіх теоретичних передумовах наукового дослідження і обумовлює її специ-
фічний ракурс [5: 212].

Впровадження діяльнісного стилю мислення в лінгвістиці сприяло появі нового ра-
курсу поглядів на процеси пізнання. Згідно з діяльнісною настановою, пізнання вже не 
сприймається як пасивне віддзеркалення об’єктивно існуючої реальності свідомістю 
абстрактного байдужого суб’єкта. Пізнання вже постає як процес конструювання розу-
мових об’єктів активним неіндиферентним суб’єктом. Суб’єкт виявляє ініціативність у 
виборі об’єкта та цільовій настанові його спостереження, а креативність реалізується у 
формуванні об’єкта шляхом зсуву акцентів у діаді «суб’єкт-об’єкт», адже «свідомість 
суб’єкта спрямована не безпосередньо на певний фрагмент дійсності, а на себе самого у 
ситуації спостереження за ним» [6: 9].

Універсальна здатність людини інтеріоризувати, архівувати та реінтерпретувати ін-
формаційний потік та зберігати найсуттєвіше у вигляді певних ментальних репрезен-
тацій є важливим компонентом когнітивної інфраструктури людської діяльності. При 
цьому мова є тим матеріальним конструктом, за допомогою якого конституюється кон-
цептуальна картина світу. Цей феномен віддзеркалюється у свідомості людини у вигляді 
вторинного існування об’єктивного світу і є результатом її абстрагуючої діяльності. Ін-
тенсивність гносеологічного процесу визначається рівнем накопиченого досвіду люди-
ни, що є підґрунтям існування процесу концептуалізації. Цей процес “спрямований на 
виділення мінімальних одиниць людського досвіду в їх змістовому уявленні” [4: 21] та 
полягає “в осмисленні й упорядкуванні результатів внутрішнього рефлексивного досвіду 
людини й уявлень про об’єкти, явища дійсності та їх ознаки” [7: 258].

Серед існуючого різноманіття визначень когнітивної сутності концепту ми акцен-
туємо увагу на слушному спостереженні Н.К. Рябцевої про те, що концепт як одиниця 
пізнання світу може мати різний ступінь інформативної насиченості, залишаючись при 
цьому цілісним утворенням, здатним поповнюватися, змінюватися і відображати люд-
ський досвід [8: 77]. Вербальний і невербальний досвід, що залучається у процеси ка-
тегоризації та членування світу, потрапляє під вплив мови, що виявляється не стільки у 
використанні і комбінаториці наявних знаків мови, скільки в підведенні нового досвіду і 
позначень для його віддзеркалення в концептуальній системі людини під звичні рубрики 
людської класифікації [9: 145].

Невербальний досвід контактування з рослинними об’єктами знаходить своє вер-
бальне втілення як у фітономінаціях, так і у антропономінаціях. Тут можна згадати де-
кілька імен видатних діячів щоб підтвердити запропоноване твердження. Українська 
нація пишається письменниками Григорієм Квіткою-Основ'яненком (в основі антропо-
німа лежить фітономінація «квітка») та Остапом Вишнею (основу антропоніма складає 
фітономінація «вишня»), поетами Андрієм Кленом (в основі антропоніма лежить фіто-
номінація «клен») та Павлом Грабовським (основу антропоніма складає фітономінація 
«граб»), громадським діячем Михайлом Грушевським (в основі антропоніма лежить 
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фітономінація «груша»), та багатьма іншими. Англомовна спільнота віддає шану англій-
ському досліднику Лоренсу Оутсу (Lawrence Oates) (в основі антропоніма лежить фі-
тономінація “oat” – овес), американському стрільцеві Ані Оуклі (Annie Oakley) (основу 
антропоніма складає фітономінація “oak” – дуб), англійському науковцю Чарльзу Уіт-
стоуну (Charles Wheatstone) (в основі антропоніма лежить фітономінація “wheat” – пше-
ниця), американському президенту Джоржу Бушу (George Bush) (основу антропоніма 
складає фітономінація “bush” – кущ), британському прем’єр-міністрові Маргарет Тетчер 
(Margaret Thatcher) (в основі антропоніма лежить фітономінація “thatch” – солома) та 
багатьом іншим.

Поділяючи думку Н.І Панасенко про те, що здійснюючи номінативний процес, лю-
дина переносить в ім’я рослини частину свого когнітивного досвіду, заповнюючи тим 
самим локуси певного концептуального простору, можна представити номінативний 
простір рослин як певну когнітивну модель специфічної діяльності суб'єкта з об'єктами 
наочного миру [10: 43].

Антропоморфні компоненти фітономінацій реалізують прагматичний і валоративний 
аспекти ономасіологічного процесу. У дослідженому матеріалі варто виділити фітоніми з 
власними іменами, фітоніми з антропонімами на позначення родинних відносин, фітоні-
ми з антропонімами та артефактами. Серед фітонімів з власними іменами виокремлюємо 
такі, що мають біблійне походження:

(1) Adam-and-Eve (цимбідій зимуючий) [11];
(2) Saint-Mary-thistle (расторопша плямиста) [11];
(3) David’s Lily (лілія Давіда) [11], та інші.
Серед фітонімів, що ми відносимо до цієї групи, варто вирізнити фітоніми, до назв 

яких додаються і певні артефакти, щоб уточнити мотивацію і акцентувати їх валоратив-
ний ефект.

(4) Adam’s-flannel (ворсянка лісова) [11];
(5) Adam’s-needle (юкка) [11];
(6) Adam’s-rod (коров’як звичайний) [11];
(7) Solomon’s seal (купина багатоквіткова) [11].
Приклад (4) (дослівний переклад «бая Адама») ілюструє і метафоризовані компонен-

ти, бо ніжна, м’яка шкіра Адама, який не носив одягу, профілюється на тканину – фла-
нель – із бархатистою, м’якою текстурою, тим самим забезпечуючи позитивну оцінку 
номінації і прагматичну складову концепту (лікувальні властивості рослини поліпшують 
стан хворої шкіри).

Чималу групу фітонімів складають такі, що корелюють із власними іменами реаль-
них або міфічних людей, які досліджували властивості рослин, використовували росли-
ни у своїй професійній діяльності або були завзятими колекціонерами рослин:

(8) Begonia (бегонія) (отримала ім'я на честь французького покровителя науки, який 
колекціонував рослин, Майкла Бегона (1638-1710) (Michel Bégon));

(9) Peony (півонія) (назву дав грецький філософ Теофраст по імені міфічного лікаря 
богів Пеона);

(10) Aubrietia (обріета) (назва походить від імені французького художника XVIII ст. 
Клода Обріета (Claude Aubriet), який зображував лише рослини та тварин);
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(11) Achillea (деревій лікарський) (назва походить від імені Ахілла, який відкрив лі-
карські властивості цієї рослини);

(12) Sansevieria (сансевієрія) (номінація завдячує своєю назвою італійському вче-
ному Raimondo di Sangro (1710-1771), який був принцом San Severo). Але ця рослина 
становить ще більший інтерес для нашого дослідження через свою іншу суто англійську 
назву mother-in-law’s tongue. У цій фітономінації можна спостерігати цілий ланцюжок 
метафоризацій: гостре м’ясисте строкате листя, схоже на штик, + загальноприйнята дум-
ка про тещу, яка часто прискіпується або шукає винних (має «гострий» язик) → фітоно-
мінація «тещин язик» (валоративний ефект забезпечується комбінацією денотативного 
та конотативного значення лексеми «гострий» у одній номінації).

Визначаючи критерії наступної групи, варто зазначити, що людина – це істота со-
ціальна, тому має досвід спілкування у різних соціальних групах, у родині, у колі друзів, 
у професійному колі, тощо. Такий соціальний досвід актуалізується у наступних номі-
націях:

(13) Mother-in-law’s tongue (сансевієрія) [11];
(14) Brotherwort (чабрець) [11];
(15) Mother’s heart (грицики) [11];
(15) Mother Corn (мати-кукурудза) [11].
Приклад (15) має цікаву інтерпретацію. Матір’ю-кукурудзою називають качан пра-

вильної форми, на кінці якого є чотири зерна. Така інтерпретація зумовлює її симво-
лічність для індійців племені Хопі, які обожували такі качани та використовували їх у 
обрядах. Метафоричність фітономінації реалізується у екстраполяції антропних валора-
тивів на рослинний світ, актуалізуючи прагматичну функцію номінації: правильні форми 
качана забезпечують впевненість у сильному та якісному врожаї наступного року – екс-
траполяція основного призначення материнства.

Застосування номінацій на позначення родинних зв’язків у зазначених фітономінаці-
ях реалізує їх як позитивну, так і негативну аксіологічну функції.

Практичний досвід, набутий у оперуванні з різними предметами під час професійної 
діяльності та відпочинку, реалізується у наступних номінаціях:

(16) Butcher’s broom (іглиця шипувата) [11];
(17) Solomon’s seal (купина багатоквіткова) – ім’я походить від печатки Соломона, 

яка нагадує перехрещені два трикутники; на підземній частині стебла можна побачити 
“шрами” від листя, які нагадують печатку) [11];

(18) Lady’s-milk (расторопша гостро-строката) [11] – плями на листі нагадують роз-
лите молоко;

(19) Traveller’s joy (ломонос виноградолистий) [11];
(20) Lady’s foxglove (коров’як скіпетровидний) [10: 46].
Приклад (20) (дослівний переклад «лисяча рукавичка леді») найяскравіше ілюструє 

наявність культурологічної складової у антропоморфних фітономінаціях. М’якість і 
бархатистість лисячої шкіри, як ознаки шкіри вищої якості, з якої шили рукавички для 
англійських леді, екстраполюється на текстуру поверхні листа. Саме завдяки таким 
складовим відбувається самовизначення нації, що фіксується у вербальних формах.

Застосувавши ономасіологічний аналіз, ми виділили певні групи антроморфних фі-
тономінацій, які, завдяки наявності антропоморфної складової, а саме власним іменам 
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реальних або міфологічних людей, біблійним власним іменам, назвам, що вказують на 
належність до певних соціальних груп, реалізують свою аксіологічну та прагматичну 
функції та виявляють шляхи і способи когнітивної репрезентації досвіду про навколиш-
ній світ у людини. Перспективні дослідження слід направити на вивчення процесу фор-
мування оцінних суджень та таких чинників, що впливають на процес концептуалізації 
фітоморфних номінацій.
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СуБ’ЄКтивні та оБ’ЄКтивні чинниКи оЦінКи у диСКурСі 

Стаття присвячена розгляду категорії оцінки в рамках аксіологічного підходу до 
мови, яка є відображенням позитивного або негативного ставлення суб’єкта до картини 
© Моісєєва Н.О., 2010



82

світу. У статті здійснюється аналіз екстралінгвістичного контексту, суб’єктивного 
та об’єктивного факторів, а також емоційного та раціонального компонентів у складі 
оцінки. 

Ключові слова: оцінка, аксіологічність, суб’єктивна модальність, емотивність, ко-
нотація, імпліцитний зміст. 

Статья посвящена рассмотрению категории оценки в рамках аксиологического 
подхода к языку, которая является отражением положительного или отрицательного 
отношения субъекта к картине мира. В статье осуществляется анализ экстралинг- 
вистического контекста, субъективного и объективного факторов, а также эмоцио-
нального и рационального компонентов в составе оценки

Ключевые слова: оценка, аксиологичность, субъективная модальность, эмотив-
ность, коннотация, имплицитный смысл.

The article deals with the valuation category in the axiological approach to language, 
which is a reflection of the positive or negative attitude of the subject for the world. The article 
analyses extralinguistic context, subjective and objective factors, as well as emotional and 
rational components in the valuation.

Key words: valuation, axiological component, subjective modality, emotive meaning, 
connotation, implicit meaning. 

актуальність наукової статті полягає, перш за все, у вивченні категорії оцінки у ви-
словлюваннях, її суб’єктивних і об’єктивних чинниках і їх взаємодії.

об’єктом дослідження є дискурс у контексті супровідних чинників: суб’єктивної, 
об’єктивної та аксіологічної оцінки.

Предметом дослідження є особливості суб’єктивної і об’єктивної оцінки висловлю-
вання, її реалізації у соціальних умовах.

Головною загальновизнаною домінантою сучасної лінгвістики в даний час можна 
вважати ідею антропоцентричності мови. Така парадигма припускає привернення уваги 
дослідників від об'єкту пізнання до суб'єкту, тобто аналізується людина в мові і мова в 
людині, оскільки мова існує тільки в мозку, душі і психіці індивідів або осіб, що склада-
ють певну мовну спільноту. Однак, незаперечним є той факт, що людина, у свою чергу, 
не існує ізольовано від соціуму і в тій чи іншій мірі знаходиться під впливом різних 
факторів, що відображають явища культурного, соціального, економічного і політичного 
життя певного історичного етапу. Відповідно, мова буде не тільки результатом діяльності 
одиничної творчої особистості, але й продуктом діяльності всього народу, а також відо-
браженням роботи нормалізаторів мови (держави, інститутів, що розробляють норми і 
правила). 

Такий суспільний характер мови все одно реалізується через призму окремої люди-
ни, яка саме у мовленні висловлює своє (частково продиктоване устроєм, що склався в 
його середовищі) ставлення до навколишньої дійсності в усьому її розмаїтті, дає їй оцін-
ку. Мовна оцінка, таким чином, також є категорією антропоцентричною, орієнтованою 
на відображення інтересів людини і не існує окремо від них. 

Категорія оцінки в останні десятиліття стала значущим об'єктом багатьох лінгвістич-
них досліджень. У лінгвістиці оцінка виявляється у таких формах:
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складник конотативного компонента семантичної структури мовної одиниці, який • 
репрезентує ставлення носіїв мови до денотата за шкалою «добре-нейтрально-
погано»;
текстова категорія, яка виражає ставлення автора до зображуваних явищ, подій, • 
осіб, їхньої поведінки за абсолютною шкалою «добре-нейтрально-погано» та 
відносною шкалою «краще (добре, нейтрально)-гірше» з урахуванням інших 
різновидів аксіологічної модальності.
Різновид модального висловлювання, який відображає аксіологічний план ситуації • 
у повідомленні, тобто ціннісну орієнтацію мовця щодо інтерпретованої події.

При цьому чітко виражена антропоцентрична спрямованість лінгвістики зумовлює і 
формує так званий “аксіологічний підхід до мови”, що розглядає мову як дзеркало базо-
вої системи цінностей соціуму (у її варіантах, властивих різним соціальним, ідеологіч-
ним, віковими та іншим верствам та групам) і найважливіше джерело інформації про неї 
[1:56].

Оцінка може формувати й денотативне значення слова, що створює суперечність у 
розгляді денотата і конотата. У мові оцінка виражає безпосередньо ставлення вислов-
лювання до об’єктивної дійсності, тобто об’єктивну оцінку або об’єктивну модальність, 
граматикалізовану способами дії дієслів. Реальні/ірреальні відношення висловлювання 
до дійсності матеріалізуються суб’єктивній кваліфікації повідомлення мовцем, тобто у 
суб’єктивній модальності. Вона властива не всім реченням і може нашаровуватись на 
об’єктивну модальність, підтверджуючи чи змінюючи її. Її семантичне наповнення зна-
чно ширше семантичного наповнення об’єктивної модальності. Значення, які становлять 
зміст суб’єктивної модальності, далеко не однорідні, але саме в них закладене проти-
ставлення концептуального початку нейтрально-інформаційному фону [2:18]. 

Співвідношення суб’єктивного та об’єктивного в рамках одного оцінного вислов-
лювання, їх тісна взаємодія привертають пильну увагу з боку лінгвістів. Ряд дослідни-
ків вважають суб’єктивний початок є первинним в оцінному судженні. Існує думка, що 
оцінка не є внутрішньою, природною властивістю всіх речей і явищ, а приписується 
їм людьми в залежності від того, як вони ставляться до цих речей і явищ [3:12]. Саме 
особистісний аспект, або так звана особистісна інтерпретація за шкалою “суб’єктивне -  
об’єктивне” формує базу для дослідження оцінки в емоційно-експресивному контек-
сті [4:47.], оскільки оцінка суб’єктивна за своєю суттю [5:84]. Проте, вважаємо, що 
суб'єктивний фактор при всій його важливості і значимості не існує окремо від фак-
тора об'єктивного. Суб'єктивний і об'єктивний початок в оцінному вираженні являють 
собою єдиний комплекс, оцінне висловлювання завжди має на увазі оцінну кореляцію 
між суб'єктом і об'єктом. Суб'єктивний компонент передбачає позитивне чи негативне 
ставлення суб'єкта оцінки до її об'єкта, в той час як об'єктивний компонент оцінки орі-
єнтується на індивідуальні властивості предметів чи явищ, на основі яких створюється 
оцінка. В оцінному вираженні суб'єктивне і об'єктивне нерозривно пов'язані між собою. 
Будь-яке оцінне судження в рівній мірі передбачає суб'єкт судження (тобто особу, від якої 
виходить оцінка) і його об'єкт (тобто той предмет, індивід або явище, до якого оцінка від-
носиться), але при цьому протиставлення суб'єкта і об'єкта в структурі оцінного вислов-
лювання та суб'єктивності та об'єктивності у значенні оцінки - це не одне і те ж. І суб'єкт, 
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і об'єкт припускають співіснування обох факторів - суб'єктивного та об'єктивного. Так, 
суб'єкт, оцінюючи предмети або події, спирається, з одного боку, на своє ставлення до 
об'єкта оцінки, а з іншого боку, на стереотипні уявлення про об'єкт і шкалу оцінок, на 
якій розташовані властиві об'єкту ознаки. У той же час в оцінному об'єкті поєднуються 
суб'єктивні (відношення суб'єкт - об'єкт) і об'єктивні (властивості об'єкта) ознаки [6: 22.]. 
Таким чином, поєднання суб'єктивного та об'єктивного елемента в оцінному сенсі - яви-
ще складне і багатоаспектне, що багато в чому визначається ще й тим, що кожен з цих 
елементів неоднорідний за своєю змістовою структурою і передбачає врахування цілого 
ряду різних факторів. 

Джерелом виникнення оцінки є її об'єкт, тобто, характер і зміст оцінки пов'язані з 
конкретними якостями об'єкта. Разом з тим ці якості набагато складніші звичайної опи-
сової характеристики об'єкта, оскільки оцінка завжди відображає і соціальні взаємини, 
які не можуть існувати поза спілкуванням. Саме тому в лінгвістичних роботах оцінка 
дефінується як соціально усталене і закріплене в семантиці мовних одиниць, позитивне 
або негативне, експліцитне чи імпліцитне ставлення суб'єкта (особи, осіб, колективу) 
до об'єктів дійсності, як компонент, який можна виділити в складній взаємодії суб'єкта 
оцінки і її об'єкта [6:18]. І оскільки оцінки часто відображають соціальну значимість 
об'єктів, проблему оцінки необхідно вивчати у зв'язку з конкретними соціальними відно-
синами мовців та нормами, прийнятими у тому чи іншому суспільстві або його частині 
на певному відрізку часу. Як відомо, кожен соціум характеризується своєю ціннісною 
картиною світу, а отже, і своєю особливою шкалою оцінювання, яка і формує аксіологіч-
ні орієнтири індивіда.

Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle warnte in Passau vor einem „schleichenden 
Sozialismus“: …wenn der Sozialismus weiterhin „durch die Hintertür“ etwas zu sagen habe, 
werde aus Deutschland eine „DDR light“ [7].

Не враховуючи соціальний контекст лексеми «DDR», але беручи до уваги сполучен-
ня англіцизму light з позитивним значенням у своїй структурі з різними іменниками для 
зниження інтенсивності певної ознаки денотата, позначеного даним іменником, з метою 
її покращення, можна було б припустити, що дане словосполучення містить позитивний 
оцінний компонент. Але аналізуючи адміністративно-політичний, економічний устрій 
«Радянської» Німеччини, суспільні настрої та психічно-емоційний стан населення у той 
історичний період, ми розуміємо, що за німецькою шкалою оцінювання «DDR light» - не-
гативне, небажане явище, яке у даному контексті згадується як застереження. 

Проблема співвідношення об‘єктивного і суб‘єктивного в оцінному судженні тісно 
пов‘язана з питанням про те, який чинник в оцінці є первинним - емоційний або раціо-
нальний. Ряд зарубіжних дослідників (Stevenson, Hare, Hudson) вважає, що первинною є 
емоція - безпосередня реакція людини на подію, яка визначає оцінку; раціональна ж сто-
рона мовлення вторинна [8:112]. Інша думка висловлюється російськими лінгвістами, 
зокрема Н.Д.Арутюновою, Є.М. Вольф, О.М. Барановим, і полягає в тому, що раціональ-
ний оцінний аспект є пріоритетним, а емоційний компонент вторинний; пояснюється 
це тим, що в природній мові не може бути суто емоційної оцінки, тому що мова як така 
завжди передбачає раціональний аспект. У зв‘язку з цим виділяються два види оцін-
ки: емоційна (безпосередня реакція суб‘єкта, що відображає його чуттєве сприйняття 
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об‘єкта оцінки і пов‘язана з експресією) і раціональна (логічне осмислення цінності роз-
глянутого об‘єкта) [9:123]. Без сумніву, в безпосередній реакції-оцінці емоційний ком-
понент більше очевидний, ніж в оцінці-думці, однак ми вважаємо, що це не припускає 
елімінування раціонального початку (і навпаки - у обдуманому оцінному судженні поряд 
з чітко вираженим раціональним аспектом завжди присутня емоція). При цьому варто 
відзначити, що в одиницях з раціональної оцінкою оцінність виражається експліцитно. 
Емоційна оцінка, тобто суто конотативна, виражається імпліцитно, вона нашаровується 
на основне предметно-логічне значення мовної одиниці [10]. В основі емоцій завжди 
лежать оцінки, що базуються на узагальненому досвіді і представляють собою особливу 
форму ставлення людини до предметів і дійсності. «Виступаючи як компонент семан-
тичної структури лінгвістичних одиниць, емоційне включається у мовний зміст. Мова у 
своїй комунікативній функції є засіб не тільки для обміну думками, але і для висловлення 
емоцій мовця» [11:40]. 

Очевидно, що у різних видах дискурсу різним буде прагматичне наповнення вислов-
люваної думки, а,отже і співвідношення раціонального та емоційного. Так, експресивный 
дискурс мінімально орієнтований на адресата, в ньому переважають емоції, які більшою 
мірою сконцентровані на самому мовцеві. В аргументативному дискурсі вектор зміщу-
ється у напрямку адресата і для максимального досягнення поставленої прагматичної 
мети, тобто для більшої переконливості та ясності викладу думки, вибір буде зроблено 
на користь раціонального. У зв'язку з цим доцільно припустити, що для мовного вира-
ження оцінки раціональний та емоційний аспекти є однаково важливими, і, отже, розпо-
діл оцінок на емоційні та раціональні є швидше умовним, ніж закономірним. 

Як вже зазначалося, в мові оцінка матеріалізується у вигляді оцінних речень-суджень. 
Однак питання про те, які ж саме висловлювання слід визнати власне оцінними, пред-
ставляється дещо спірним. Деякі російські лінгвісти дотримуються думки, що «оцінною 
конструкцією може бути визнана не будь-яка конструкція, яка містить лексичну одини-
цю оцінної семантики, а лише та, в якій лексична одиниця перебуває в предикативній 
позиції», в інших випадках «оцінка ... передається як факт вже відомий, а не такий, що 
приписується суб'єктом відповідно до основного змістового завдання вислову « [12:15]. 
Дійсно, проаналізовані нами мовленнєві акти, що належать до німецького політичного 
дискурсу, вказують на те, що в більшості випадків для вираження свого ставлення до 
об'єкта оцінки суб'єкт використовує ту чи іншу предикатну конструкцію з оцінною лек-
семою:

Grünen-Fraktionschefin Renate Künast warf Schwarz-Gelb vor, weiter mit Tricksereien 
zu arbeiten. «Der versprochene steuerliche Ausgleich ist angesichts des Schuldenberges reine 
Augenwischerei», erklärte Künast am Samstag in Berlin [13].

Разом з тим таке вузьке розуміння оцінних висловлювань (як речень-суджень з оцін-
ною лексемою в ролі предиката) видається недостатньо правомірним. У цьому питанні 
більш переконливою видається позиція О.М. Баранова, який стверджує, що з лінгвістич-
ної точки зору звужене розуміння оцінки навряд чи буде виправдане, оскільки в цьому 
випадку з сфери аналізу виключається цілий ряд істинно-мовних феноменів, що реа-
лізують „периферію“ когнітивної процедури оцінювання [14:75.]. Найчастіше оцінка у 
висловлюванні передається за допомогою лексичних одиниць, які не є в суто оцінними, 
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наприклад, при констатації надмірності ознаки. Більш того, керуючись широким розу-
мінням оцінних висловлювань, доцільним буде вважати оцінними і ті мовленнєві акти, 
які не є оцінно-предикатними конструкціями, але в яких оцінка є головною комунікатив-
ною метою. Слід зазначити, що для достовірної інтерпретації подібних висловлювань як 
оцінних обов’язково необхідні знання широкого контексту та врахування всіх прагматич-
них параметрів комунікативної ситуації: 

Grünen-Fraktionschefin Renate Künast griff die große Koalition an: „.... und die FDP 
präsentiere mit der Forderung nach weniger Steuern und weniger Schulden „Grundrechenarten 
auf Grundschulniveau“[15].

В даному випадку оцінний компонент містить не предикатна структура, а група до-
датка, лексичні одиниці якої поза даним контекстом належать до стилістично нейтраль-
ної лексики. Однак в контексті даного висловлювання іменники Grundrechenarten та 
Grundschulniveau чітко демонструють пейоративну оцінну конотацію, прагматична мета 
якої – засудження економічної політики політичних опонентів та підрив їх авторитету.

У зв‘язку з тим, що оцінне судження має суперечливий характер, виникає проблема 
і адекватної його інтерпретації: не завжди оцінну позицію суб‘єкта можна ідентифіку-
вати виходячи тільки з лексичного наповнення висловлювання. Коректна інтерпретація 
оцінки залежить від інтересів, світогляду, відчуття, від соціальних і психологічних осо-
бливостей обох сторін комунікативного процесу [5:86], тобто від усього комплексу як 
лінгвістичних, так і екстралінгвістичних характеристик оцінного судження. Існує ще 
більш широкий підхід до цього питання, який виходить з того, що екстралінгвістичні 
фактори оцінки представлені всією комунікативною ситуацією, яка характеризується та-
кими ознаками, як час, місце дії, кількість комунікантів, їхні взаємини, комунікативні 
правила мовної поведінки [16:28], а також необхідність врахування національних норм 
спілкування, прийнятих в даній культурі в той чи інший історичний проміжок часу.

Таким чином, враховуючи широкий спектр мовних засобів, які використовуються 
мовцями, необхідно підкреслити, що провідним чинником при виділенні оцінних ви-
словлювань є комунікативна мета судження, його змістове завдання, а не формальна син-
таксична структура з певним лексичним наповненням. Виходячи з усього вищесказаного, 
можна запропонувати наступне визначення мовного вираження оцінки: оцінне судження –  
це висловлювання, в якому суб'єкт виражає своє позитивне або негативне ставлення до 
навколишнього світу, що визначається сукупністю об'єктивних і суб'єктивних факторів; 
причому оцінка виступає в якості головного комунікативного змісту. 
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оСоБЕнноСти оСвоЕниЯ иноКуЛЬтурнЫХ  
КонЦЕПтов руССКим ЯЗЫКовЫм СоЗнаниЕм 

(на материале концепта ФЕН-ШУЙ)

Статтю присвячено дослідженню запозичення інокультурних концептів російсь- 
кою мовною свідомістю. На матеріалі концепту ФЕН-ШУЙ розкривається сутність 
процесу запозичення концептів, визначено стадії його засвоєння мовою-рецептором.

Ключові слова: ФЕН-ШУЙ, концепт, інокультурний концепт, запозичення, запози-
чення концептів, освоєння концептів.

Статья посвящена исследованию заимствования инокультурных концептов русским 
языковым сознанием. На материале концепта ФЕН-ШУЙ раскрывается суть процесса 
заимствования концептов, определены стадии его освоения языком-рецептором.

Ключевые слова: ФЕН-ШУЙ, концепт, инокультурный концепт, заимствование, за-
имствование концептов, освоение концептов.

The article deals with the borrowing of foreign concept in the Russian picture of the world. 
The object under analysis is borrowed concept FENG SHUI.

Key words: FENG SHUI, concept, borrowing concept, foreign concept.

Интенсивное расширение международных контактов русской культуры, свойствен-
ное для постсоветской эпохи, приводит к проникновению в русскоязычное пространство 
смыслосодержащих единиц, которые репрезентируют понятия и ценности иных этносов 
и определенным образом вербализируемые языком-реципиентом.

Одной из таких единиц, пополнивших концептосферу русского языка в последнее 
десятилетие ХХ века, является концепт ФЕН-ШУЙ. Несмотря на неоспоримость “при-
сутствия” (термин Л. Киселевой) названной смыслосущности в русском культурном и 
языковом сознании, концепт ФЕН-ШУЙ до сих пор практически ни разу не становил-
ся предметом серьёзного научного изучения, что и обусловило новизну и актуальность 
избранной нами темы статьи. В ней мы предприняли попытку на материале данного 
концептуального образования рассмотреть некоторые аспекты проблемы терминологи-
ческой идентификации явления проникновения ментальных артефактов иных культур в 
концептосферу русского языка и особенности их освоения русским языковым сознани-
ем. В этом состоит цель данной статьи. 

Прежде всего, определим некоторые исходные положения. При отсутствии в совре-
менной концептологии единой точки зрения на концепт и его унифицированной дефи-
ниции этой лингвокультурной сущности общий смысл представлений о концепте можно 
свести к следующему: концепт (по Г.Г. Слышкину) – это синтезная единица, принадле-
жащая сознанию, детерминируемая культурой, опредмечивающаяся в языке и благодаря 
этому связывающая воедино научные изыскания в области культуры, сознания и языка 

© Фу Цзин, 2010



89

[1:9]. Совокупность потенций, открываемых в словарном запасе того или иного языка, 
обозначается термином “концептосфера”. 

В современной типологии концептов ментальные сущности, формирующие нацио-
нальную концептосферу русского языка, различаются по нескольким критериям. Одним 
из таких критериев, выделяемых учеными-лингвистами, является критерий, который, в 
частности, М.В. Пименова определяет как “признак появления” [2:82]. В соответствии 
с этим критерием в современной типологии концептов ментальные сущности, форми-
рующие национальную концептосферу, различаются с точки зрения продуцирующей их 
культуры и подразделяются на: 

а) автохтонные (или исконные), зародившиеся в национальной концептосфере рус-
ского языка;

б) заимствованные, привнесенные в нее из других национальных концептосфер 
[2:82] . 

В связи с этим считаем необходимым уточнить значение понятия “заимствование”. 
Прежде всего отметим, что термином “заимствование” принято обозначать новые яв-
ления, которые обусловлены влиянием чужой культуры и другого языка вследствие 
межэтнических и межкультурных контактов. В самом общем смысле заимствование 
можно определить как “процесс перехода элементов одного языка в другой” [3:158]. Тер-
мин “заимствование” употребляется и в более узком смысле – как иноязычное слово, 
отвечающие критериям освоенности (эти критерии достаточно полно представлены в 
работах таких ученых, как Ю.С. Сорокин (1965), С.А. Беляева (1984), В.М. Аристова 
(1978)).

Таким образом, термин “заимствование” является двойственным. Он используется 
как для обозначения самоё процесса заимствования, так и непосредственного результа-
та данного процесса. Е.Г. Володина в своем диссертационном исследовании детализи-
рует эти аспекты значений терминопонятия “заимствование” как: а) факт имплантации, 
т.е. собственно попадания иноязычной единицы в язык; б) процесс адаптации, или усво-
ения в языке; в) результат процесса усвоения как завершенный комплекс указанных 
ступеней; г) комплекс всех стадий [4:12]. С учетом вышеизложенного представляется 
целесообразно рассматривать заимствование как длительный процесс, “во время кото-
рого происходит постепенное продвижение от разовых, окказиональных использова-
ний данного заимствования, по пути его постепенного освоения средствами языковой 
системы и, в конце концов, включения его как полноправного элемента в систему языка-
рецептора” [4:12]. Сущность заимствования как процесса состоит в освоении нового 
лингвистического содержания, перемещенного из языка/культуры-донора вследствие 
межязыковых/межэтнических контактов. При этом непосредственно освоение понима-
ется как приспособление иноязычных / инокультурных артефактов к собственным нуж-
дам культуры-реципиента и их формальное и семантическое преобразования в условиях 
принимающей языковой системы [5:52].

Поскольку наиболее подвижной частью языка является лексика, именно единицы 
лексического состава языка наиболее часто заимствуются в процессе межэтнических 
контактов. Явление лексических заимствований неоднократно становилось объектом 
обстоятельного изучения в лингвистической литературе. Этой проблеме посвящены, 
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в частности, работы Э.Ф. Володарской, В.В. Дубичинского, Ю.А. Жлуктенко, Л.П. 
Крысина, Т.Г. Линник, Г.П. Нещименко, Е.В. Урысон и др. Однако формирование ново-
го – когнитивного – направления в современной лингвистике вносит и новые акценты в 
традиционные представления о сущности заимствования. В частности, согласно принци-
пам когнитивной лингвистики, при взаимодействии различных лингвокультур заимству-
ются не только единицы лексической системы языка, но происходит и обмен системами 
категоризации мира, когнитивными пространствами, когнитивными базами [6:33]. Та-
ким образом, возникает взаимодействие не просто носителей различных языков, а “пред-
ставителей разных языковых, концептуальных, научных картин мира” [7:7]. В связи с 
этим, согласуясь с принципами когнитивистики, в языковом заимствовании необходимо 
различать два слоя – поверхностный и глубинный. Лексика, грамматические явления, 
синтаксические структуры, семантика слов, проникающие из одного языка в другой при 
непосредственных контактах двух народов, определяют, как утверждают в своих работах 
Е.В. Урысон [8] и В.В. Красных [9], поверхностный ярус феномена заимствования. При 
этом в язык-реципиент – вместе с лексическими единицами – проникают и скрытые 
за ними смысловые структуры, готовые концепты, являющиеся частицами инонацио-
нальной картины мира. Именно они и составляют второй, глубинный слой заимствова-
ния, чрезвычайно актуальный с точки зрения лингвокогнитологии. При заимствовании 
иноязычной лексики изменениям подвергается не только язык-реципиент, его лексичес-
кая, грамматическая, фонетическая и др. системы, но и картина мира народа. 

Е.В. Урысон предполагает, что возможны два варианта освоения заимствований 
языковым сознанием народа-реципиента. В первом случае семантика чужого слова 
преобразуется в соответствии со способом концептуализации, свойственным данному 
языку. Во втором случае язык воспринимает чужой способ концептуализации, заимству-
ет фрагмент иной модели мира [8:80], как это имеет место быть в случае с концептом 
ФЕН-ШУЙ.

Отметим, что еще вплоть до начала 2000-х годов понятие “заимствованние концеп-
тов” как терминологическая сущность отсутствовало в русской лингвистике. В.И. Кара-
сик в работе “Языковой круг: личность, концепты, дискурс” отмечал появление “чужих” 
концептов, фиксирующих ценности иной культуры, выделяющих те смысловые объекты, 
которых в русской культуре попросту нет, и говорил о процессе “импорта концептов” 
как о “внедрении в иную культуру концепта – ментального образования, опирающегося 
на многослойный культурный опыт, сконцентрированный в индивидуальном и коллек-
тивном языковом сознании” [10:253]. Т.Б. Новикова в своей кандидатской диссертации, 
защищенной в 2005 г., впервые в пределах постсоветского научного пространства об-
стоятельно рассмотрела вопрос о заимствовании инонациональных культурогенных 
ментально-речевых образований. Она дала определение процесса заимствования кон-
цептов как “заполнения концептуальной лакуны, проявляющейся в процессе межкуль-
турной коммуникации при расхождении лингвокультурного опыта [взаимодействующих 
этносов], которое осуществляется путем описания инокультурного феномена с помощью 
насыщенного в смысловом отношении текста и может сопровождаться заимствовани-
ем иноязычного выражения в качестве имени инокультурного концепта” [11:7]. Исхо-
дя из этого, мы предлагаем собственное определение заимствованного концепта как 
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этнически маркированной культурогенной смысловой сущности, лакунарной для 
культуры-реципиента и активизируемой в ее контексте при помощи заимствован-
ной лексемы-номинанта, вокруг которой формируется целостная система языковых 
средств.

В зависимости от характера концептуализируемой информации в классе 
заимствованных лингвокультурных концептов Т.Б. Новикова предлагает подразделять 
эти ментальные образования на предметные, абстрактно-понятийные, сценарные и 
текстовые. Принимая эту классификацию, разработанную российской исследовательни-
цей, мы относим концепт ФЕН-ШУЙ к разряду абстрактно-понятийных инокультурных 
концептов, посредством заимствования и освоения которых в текстах культуры-
реципиента могут заполняться концептуальные лакуны, требующие выражения сложных 
смыслов бытийного дискурса. При этом “успешность заимствования того или иного 
концепта зависит от степени чуждости инокультурного феномена, наличия сходных 
концептов в заимствующей лингвокультуре, степени содержательной и/или структурной 
сложности концепта (наличия метафоры, включения предметного или сценарного ком-
понента и т.п.) [11:8]. 

В специальных работах неоднократно отмечалось, что в процессе заимствования 
иноязычная лексическая единица, в том числе и слово-репрезентант концепта, проходит 
несколько стадий закрепления в языке и приспособления к его системе (перехода, вхож-
дения, интеграции). На каждой из этих стадий оно представляет собой особый линг-
вистический феномен, отраженный в словарях различных типов. На стадии перехода 
иноязычные слова обычно фиксируются специальными словарями, в том числе и тер-
минологическими, на стадии слов, на стадии интеграции заимствования можно найти 
в обычных толковых словарях вхождения такие слова бывают представлены в словарях 
иностранных [12:132]. Таким образом, заимствование происходит не в одночасье, это не 
одномоментный акт, а достаточно длительный процесс освоения иноязычных слов или 
понятий культуры системой заимствующего языка.

В результате наших разысканий нам удалось установить, что одна из первых попыток 
раскрыть содержание инокультурного понятия “Фен-Шуй” была предпринята авторами 
фундаментального исследования “Религиозные традиции мира” (1996) в словаре тер-
минов к ІХ разделу. В 2004 году крайне лаконичное определение понятия “Фeн-Шуй” 
как “китайского эзотерического учения” [13:416] появляется в “Толковом словаре по 
эзотерике, оккультизму и парапсихологии” (М., 2004). Оба эти издания могут быть 
идентифицированы как специальные, что подтверждает правомерность сформулирован-
ного выше общего теоретического тезиса. Первую обстоятельную словарную статью, 
раскрывающую сущность понятия Фен-Шуй, нам удалось отыскать лишь в “Словаре 
новейших иностранных слов” (2009, автор Е.Н. Шагалова). Опуская представленное в 
данном издании определение понятия “Фен-Шуй”, отметим, что сам факт появления 
подобной словарной статьи в таком типе словаря свидетельствует о переходе концепта 
ФЕН-ШУЙ и репрезентирующей его лексемы-номинанта на качественно новый уро-
вень освоенности русским языковым сознанием – уровень вхождения иноязычного сло-
ва в систему заимствующего языка, для которого (уровня) характерна “включенность 
в активный или пассивный словарный запас большинства носителей языка, его доста-
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точно частое использование в речи, что обычно фиксируется словарями” [11:37]. Одно-
временно необходимо констатировать, что на сегодняшний день концептолексема “Фен-
Шуй” не представлена ни в одном из существующих толковых словарей русcкого языка, 
а также многочисленных русскоязычных справочных, в том числе энциклопедических 
изданий, даже самых новых и наиболее авторитетных из них. Это свидетельствует о 
том, что лексема “Фен-Шуй” еще не прошла стадию интеграции и процес заимствова-
ния концепта, репрезентируемого про помощи данного словосочетания, еще не завер-
шен. Данный вывод подтверждается и малочисленностью словообразовательных гнёзд, 
и ограниченностью лексической сочетаемости, и неустоявшейся грамматической ко-
дификацией (склоняемое или несклоняемое существительное и т.п.) рассматриваемой 
лексемы-репрезентанта концепта.

Представленные в опубликованных нами ранее статьях результаты наблюдений 
над контекстами, распредмечивающими содержание концепта ФЕН-ШУЙ в русской 
языковой картине мира, позволили определить ключевые положения относительно на-
правлений и форм освоения данного инокультурного концептуального образования рус-
ским языковым сознанием.

Основным показателем освоения концепта ФЕН-ШУЙ русским языковым сознани-
ем является его вербализация (от лат. verbalis – устный, словесный) – феномен “ослов-
ления” содержания данной инокультурной смыслоценности средствами языка воспри-
нимающей культуры. В этом смысле концепт ФЕН-ШУЙ как “культурно отмеченный 
вербализованный смысл” [14:271] актуализируется в речи благодаря “целому ряду своих 
языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадиг-
му” [там же]: словообразовательных, лексических (представленных одной или разными 
частями речи), фразеологических, текстуально-синтаксических.

Ядро полевой структуры концепта ФЕН-ШУЙ в русском языке определяют такие 
вербализаторы-существительные как “учение”, “наука”, “теория”, “философия”, “ис-
кусство”, а также связанные с ними слова-денотаты “знания”, “законы”, “принципы”, 
“правила”. Названный ряд, репрезентирующий основное содержание понятия ФЕН-
ШУЙ в автохтонной картине мира, в русском языковом сознании становится основой 
для развития коннотативного и образно-метафорического значения концепта “Фен-
Шуй”, преобладающего в обиходном русскоязычном дискурсе, поскольку, входя в систе-
му заимствующего языка, иноязычное слово, репрезентирующее концепт, естественным 
образом претерпевает изменения. Часто новое значение, сообразуясь с потребностями 
культуры-реципиента или экстралингвистическими реалиями, становится главным, а 
прежнее, основное – вторичным. В этой связи отметим, что в процессе вхождения кон-
цепта ФЕН-ШУЙ в русскоязычную лингвокультуру произошло сужение его содержания 
в автохтонной культуре. Это объясняется невысокой ознакомленностью среднестатисти-
ческого русскоязычного реципиента с философской основой этой тысячелетней тради-
ции, невосприимчивостью к ней и ее малой востребованностью. 

Параллельно наряду с такими аутентичными семантическими признаками, как “Гар-
мония”, “Пространство”, “Время”, нами были выделены новые смыслы, презентируемые 
данной лексемой в русской языковой картине мира: “Правильно”, “Мода”, “Услуга”, 
“Коммерческий продукт, сфера коммерческой деятельности”, “Дизайн помещения”, 
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“Стиль дизайна помещения”. Понятия, соотносимые с данными ключевыми словами, 
образуют микрополя – лексико-семантические группы, единицы которых расширяют 
интерпретационный диапазон концептолексемы Фен-Шуй в русском языке, сравн.: У 
господ абрамовичей, дерипасок и прочих потаниных в их многочисленных домах все по 
фэншую; Следом за модой на шинуазри, восточные единоборства, дзен-буддизм пришла 
мода на фен-шуй; Вместе с Вашим дизайнером наш специалист по Фен-Шуй поможет 
выработать Ваш новый корпоративный стиль; Сейчас на Западе наблюдается тен-
денция проектировать и строить как офисные, так и жилые помещения с использова-
нием консультаций специалистов Фен-Шуй; К сожалению, к Фен-Шуй в настоящее 
время мало кто относится серьезно. Фен шуй воспринимают, скорее, как модное вея-
ние, либо, пользуясь популярностью, вовсю эксплуатируют бренд Фен Шуй, стараясь 
заработать деньги на неосведомленности и доверчивости сограждан и т.п.

В обыденном сознании слово Фен-Шуй приобрело вторичный смысл, актуализируемый 
в обиходном дискурсе разговорным клише “по фен шуй” (“правильно”): А уборку в но-
мере я всегда делал с удовольствием, чтобы было все по фен шую [то есть правильно –  
Ц.Ф.]; Я понял, отчего в России все несчастья: Ленин в Мавзолее не по фен шую [то есть 
неправильно – Ц.Ф.] лежит), а также “полный фен-шуй”.

Освоение концепта ФЕН-ШУЙ русским языковым сознанием разворачивается так-
же в направлении использования заимствованной лексемы-номинанта (“Фен-Шуй”) 
как корневого морфа и поэтапного формирования на его основе однокорневой группы 
данной лексемы-номинанта путем применения базовых деривационных моделей русско-
го языка, ср.: Фен-Шуй –> феншуйный, феншуйно –> феншуйненько –> феншуйнень-
кий, феншуевенький, феншуирование. Данные дериваты являются одним из важнейших 
средств, обеспечивающих смысловые “приращения” в содержании концепта ФЕН-ШУЙ. 
Используясь исключительно в обиходном дискурсе с целью оценки (часто с оттенком 
иронии) события или явления, указанные новообразования активно способствуют фор-
мированию ценностной составляющей концепта Фен-Шуй в русской языковой карти-
не мира. Факт появления названных дериватов крайне важен как свидетельство опред-
еленного уровня освоенности концепта ФЕН-ШУЙ и репрезентирующей его лексемы 
русским языковым сознанием, поскольку подобная способность к деривации возможна 
лишь тогда, когда слово (в данном случае слово-имя концепта) укоренилось в новой для 
себя языковой системе, освоилось фонетически, обрело достаточную семантическую са-
мостоятельность [12:134] 

Освоение концепта ФЕН-ШУЙ русским языковым сознанием происходит и за счет 
“втягивания” в его орбиту других – самостоятельных – концептуальных образований, 
имеющих ту же этнокультурную принадлежность. Этот тезис касается прежде всего 
сдвоенного концепта ИНЬ-ЯН, на понятийном уровне выражающего одну из базовых 
бинарных оппозиций человеческой культуры, сравн.: Ищите на полках магазинов сим-
вол совершенства – знак “Инь/Янь” в виде чайника на упаковках торговой марки “Фен 
Шуй ®” и т.д . 

В данной статье на материале концепта ФЕН ШУЙ мы рассмотрели лишь некоторые 
аспекты проблемы заимствования инокультурных концептуальных образований русским 
языковым сознанием. Изложенные выше наблюдения и размышления позволяют сделать 
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вывод о том, что сущность заимствования составляет освоение (приспособление, адап-
тация) артефактов чужой лингвокультуры, понятое как более или менее длительный про-
цесс, включающий несколько стадий (этапов). В этом смысле анализ представленности 
понятия “Фен-Шуй” в различных типах словарей русского языка не позволяет считать 
процесс заимствования концепта ФЕН-ШУЙ завершенным. Дальнейшее направление 
исследований по данной проблеме будет определяться характером новых фактов осво-
ения содержания данной этнокультурогенной смыслосущности русским языковым со-
знанием. 
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(Херсон, Україна)

авторСЬКЕ «Я» у ПоЕтичному тЕКСті: 
ЛінгвіСтичний аСПЕКт

Стаття присвячена дослідженню образу автора в американській поезії через функ-
ціонування займенників, їх семантичні особливості та змістовний компонент.

Ключові слова: образ автора, суб’єкт, займенник, семантичний зсув.
Статья посвящена исследованию образа автора в американской поэзии путем 

функционирования местоимений, их семантические особенности и содержательный 
компонент.

Ключевые слова: образ автора, субъект, местоимение, семантический здвиг.
The article deals with the problem of investigation of the author’s image through the 

functioning of pronouns, their semantic peculiarities and informative component. 
Key words: image of the author, subject, pronoun, semantic switch.

Аналіз наукових доробків показав, що клас займенників неодноразово потрапляв до 
поля зору дослідників при вивченні ними особливостей поетичних текстів різних авторів 
(І.В. Арнольд, І.І. Ковтунова, Ю.М. Лотман, Н.Ф. Пєлєвіна, Т.І. Сильман, І.Я. Чернухи-
на, Р. Якобсон). Здобутки цих учених використані нами при розгляді ролі займенників у 
вираженні авторського “Я” у поетичному тексті.

Слід зазначити, що найбільш уживаним у поетичному тексті (особливо ліричному) є 
займенник першої особи однини “я” (І). Семантика цього займенника у поезії надзвичай-
но різноманітна. Він може містити саме ту порцію інформації, що необхідна у ліриці. 

Специфіка “я” як поетичного явища пов’язана, перш за все, з точкою відліку, яка при 
будь-якому лінгвістичному й літературознавчому аналізі збігається з позицією читача. 
За ліричним “я” стоїть ліричний суб’єкт, що виступає на внутрішньотекстовому рівні як 
художній “двійник” автора-поета. Особливість семантики ліричного “я” полягає у тому, 
що від імені людського колективу говорить конкретна особа, і тому навіть узагальне-
не ліричне “я”, що здатне вмістити у собі загальнолюдський смисл, завжди наповнене 

© Петренко Н.В., 2010
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змістом авторського “я” [1, с. 38], тобто через займенник “я” (І) проблеми людства зобра-
жаються крізь призму авторської свідомості.

Беручи до уваги, що між життєвими ситуаціями і “ліричними ситуаціями” поетич-
ного тексту існує певна кодуюча система, яка визначає те, як ті чи інші явища зі світу 
реальності відбиваються у конструкції тексту [2, с. 83], не слід забувати, що поетичне “я” 
закріплене за тим світом, в якому вимовлене [3, с. 26], тобто поетичному “я” в одному із 
світів відповідає біографічний автор, в іншому – я, конкретний читач. При цьому акту-
альний світ автора й читача виступає відносно текстового світу як можливий. 

Образ автора – це наскрізний образ твору, його глибинний сполучний елемент, який 
сприяє поєднанню в єдине ціле окремих частин, пронизує його єдиною свідомістю, єди-
ним світоглядом і світосприйняттям [4, с. 218].

Поняття образу автора вперше було запропоноване В.В. Виноградовим, на думку 
якого, образ автора складається і створюється з основних рис творчості поета. Він втілює 
і відображає також і елементи художньо зміненої біографії поета [5, с. 113].

Взагалі, образ автора – категорія переважно літературознавча. У лінгвістиці образ 
автора розглядається крізь призму сприйняття зображуваного ним світу з точки зору са-
мого автора, з точки зору оповідача, який не співпадає з автором, з точки зору будь-кого 
з дійових осіб [6, с. 19]. У контексті нашого дослідження ці точки зору втілюються через 
функціонування займенників.

Будь-яке “я” у художньому тексті є образ. Його функція – подвійна: воно є одночасно 
й іменем суб’єкта і займенником, оскільки являє собою лише уявний знак однини цього 
суб’єкта [5, с. 128].

Ю.С. Степанов висловлює думку, що із займенником Я (І) може відбуватися семан-
тичний зсув: Я може виконувати дві різні дії, розділених за часом, - одна дія означає 
те, що людина живе (бере участь у різних подіях), інша – те, що вона все це описує 
(пригадує, розповідає). Я розділяється на Я, яке діє (персонаж) і Я, яке говорить (опо-
відач). Ці дві половинки – персонаж і оповідач – і об’єднує двозначність займенника Я  
[7, с. 264-268], тобто фактично в авторській мові може використовуватись точка зору, яка 
не належить самому автору, він користується чужою мовою, розповідаючи не від себе, а 
від особи певного оповідача (інакше кажучи, “автор” і “оповідач” у даному випадку не 
співпадають). Це свідчить про відчуженість автора. В інших випадках точка зору автора 
співпадає з точкою зору одного з учасників (головного чи другорядного героя); це може 
бути оповідь від першої або від третьої особи. При цьому важливо, що така особа є єди-
ним носієм авторської точки зору у тексті. Такі випадки вказують на залучення автора. 

З метою змалювання ліричного героя, передачі його почуттів та думок здійснюється 
авторська обробка чужого слова через заміну займенника першої особи (І) на займенник 
третьої особи (he або she). Наприклад: Ariel was glad he had written his poems / They were 
of a remembered time / Or of something seen that he liked. (W. Stevens).

Якщо замінити займенник третьої особи, яким позначається герой, на займенник 
першої особи, то отримаємо звичайний випадок монологічної прямої мови, на зразок: 
Ariel said: “I was glad I had written my poems…”. Такий приклад засвідчує відсутність або 
приховану присутність образу автора. Герой сам виражає свій емоційний стан (відчуття 
радості). А вживання займенників слугує розрізненню образу автора й образу героя.
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Характерним для поетичних текстів є також чергування займенників I – he/she, they. 
При цьому авторське „Я”, якщо воно виражене, залишається таким протягом усього тек-
сту. У той же час, якщо автор є ще й дійовою особою у творі, то І, що його позначає, 
може у прямій мові іншого персонажа стати you, або навіть he. У свою чергу, he, що 
відноситься до певного персонажу авторської мови, у прямій мові цього персонажа стає 
І. Наприклад: He questioned softly “Why I failed?”/ “For Beauty”, I replied /“And I – for 
Truth – Themselves are One / We Bretheren, are”, He said (E. Dickinson).

Автор, він же дійова особа, цього фрагменту про персонажа говорить у третій осо-
бі („He”), а сам персонаж у прямій мові про себе говорить у першій особі („I”). Таким 
чином, відбувається чергування займенників „he” – „І”. 

Аналіз фактичного матеріалу підтверджує, що для поетичних текстів вираженість 
першооснови образу автора є обов’язковою. Оповідь у таких текстах презентується від 
першої або третьої особи. Тож, автор, як оповідач, може знаходитись у тому ж світі, що 
й інші персонажі, або стояти над ними. Наприклад: Cliff Klingenhagen had me in to dine / 
With him one day (E. Robinson).

У згаданому фрагменті автор – особа, яка була знайома з персонажем твору веде 
розповідь від першої особи, тобто сам автор є героєм у поетичному тексті й виступає як 
персональний оповідач. 

Оскільки антропоцентричність художнього тексту визначається взаємовідношенням 
його автора через систему дійових осіб з читачем, значить людина в тексті – це не тіль-
ки Людина-персонаж, але й Людина-автор, і Людина-адресат. За визначенням деяких 
учених, у макроструктурі художнього тексту існують антропоцентри – автор і персонаж 
[8, с. 41], які одночасно є основними актуалізаторами когнітивних суб’єктно-об’єктних 
відношень у творчій діяльності автора при створенні художнього тексту. Головний суб’єкт 
художнього пізнання – автор – робить інформативно значущими певні особи, предмети, 
явища (об’єкти його пізнавальної діяльності) і об’єднує їх у певну системну сукупність, 
створюючи особливий “образ світу”, або “авторський концепт світу”[9, с. 3].

Для передачі певної інформації, розкриття “авторського концепту світу” автор обирає 
так званого автора-оповідача, який грає роль посередника між автором та зображуваним 
ним світом, з одного боку, і світом існуючих незалежно від автора персонажів – суб’єктів 
художньої дії, з іншого боку. Інакше кажучи, автор є об’єктивованим формою конкретно-
го літературного тексту когнітивним суб’єктом, а персонаж – суб’єктивованим об’єктом 
когнітивної діяльності автора і читача [8, с. 42].

Суб’єктно-об’єктне членування мовленнєвого простору людини є однією із особли-
востей граматичної системи мови. Суб’єкт, на думку Ю.С.Степанова, піддається роз-
шаруванню в межах семантико-прагматичного представлення висловлювання на “я” – 
підмет речення; “я” – суб’єкт мовлення; “я” – внутрішнє “Его”, що контролює самого 
суб’єкта [10, с. 374]. Відповідно, займенник першої особи однини (I) може вказувати 
на учасника комунікації (мовця), а також на концептуалізацію мовцем цього учасника 
(уявлення себе самого як носія інтенції) [11, с. 283].

У художньому поетичному тексті образ автора не завжди передається через займен-
ник першої особи однини (I). Це зумовлюється різницею у способах осмислення, а зна-
чить, різною категоризацією тих аспектів особистості мовця, які він розглядає як най-
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більш значущі при здійсненні референції до самого себе [11, с. 277].
Запропонована Р. Ленекером [12, p. 25-38] теза про існування відмінностей між про-

філем (сутністю, експліцитно позначеної підметом або додатком речення) й активною 
зоною (сутністю, яка безпосередньо бере участь у ситуації, що описується в реченні) 
допоможе розібратися у такому використанні займенників.

Розглянемо кілька прикладів з поетичних текстів і надамо пояснення.
а. I was a boy when I heard three red words… (C. Sandburg).
Цей рядок з поетичного тексту К. Сендберга ілюструє стандартний спосіб зображення 

мовця як особи, яка безпосередньо виступає суб’єктом висловлювання. Це типовий 
приклад функціонування займенника I, коли профіль (мовець) й активна зона (автор 
повідомлення) співпадають.

В іншому прикладі замість звичного займенника першої особи однини (I) вживається 
займенник другої особи однини (you).

B. When I see birches bend to left and right / Across the lines of straighter darker trees,/ 
[…] / You’d think the inner dome of heaven had fallen (R. Frost).

Використання займенника you профілює уявний образ мовця (активна зона) в меж-
ах його особистого простору. У цьому випадку індивідуум, якого можна спостерігати 
реально або уявно (you) є більш концептуально значущим, ніж уявлення індивідуума 
як єдиного цілого (I). Крім того, при використанні займенника you створюється ефект 
більш узагальненого уявлення ситуації, ніж при використанні займенника I для зобра-
ження фрагменту тієї ж ситуації. З когнітивної точки зору [12], у цьому випадку відмін-
ність між I і you являє собою різну формальну категоризацію просторової позиції мовця 
і (одночасно) спостерігача в рамках припустимого поля спостереження, а саме – поля 
уявного самоспостереження (або рефлексії). При використанні займенника I мовець як 
спостерігач з одного боку, і мовець як суб’єкт дії, з іншого боку, уявляються як єдине 
ціле. У той час, як при використанні займенника you мовець-спостерігач знаходиться 
поза полем уявлення, а в самому полі знаходиться лише уявний образ мовця, позначений 
займенником другої особи (you), і представлений як сутність, відокремлена від мовця. 
Оскільки спостерігач (мовець) і об’єкт спостереження (уявний образ мовця) завжди ма-
ють перцептивний взаємозв’язок, то між ними існує певна дистанція [11, с. 286]. А, отже, 
використання займенника you вказує на факт спостереження об’єкта збоку, тобто з точки 
зору мовця-спостерігача, який знаходиться на певній уявній відстані від свого власного 
уявного образу як об’єкта спостереження.

Крім того, вживаючи займенник другої особи (you), мовець, як правило, не має на ува-
зі виключно себе і свій особистий досвід, а говорить про людину загалом [13, с. 336].

Розглянемо варіанти використання зворотнього займенника myself замість 
традиційного I:

C. … the Me myself (W. Whitman);
 MYSELF and mine gymnastic ever (W. Whitman).
Таке використання займенників I і myself, Me і myself MYSELF і mine вказує на те, що 

мовець проводить межу між самим собою як суб’єктом дії та сферою своїх внутрішніх 
переживань і емоцій, тією областю свого “я” (активною зоною), профіль якої виражений 
займенником myself.
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Використання займенника першої особи множини (we) замість першої особи однини 
(I) у поетичному тексті пояснюється наявністю збірного (або колективного) суб’єкта. Як 
приклад, згадаємо рядки з поезії Е. Дікінсон:

D. We never know how high we are / Till we are asked to rise (E. Dickinson).
У цьому прикладі форма множини пов’язана із втіленням в образі автора всього навко-

лишнього світу: покоління людей, що існує в реальному часі і в реальному просторі. Тут 
прослідковується крок до узагальнення від свого власного відчуття до думки, зрозумілої 
кожному. З використанням займенника we пов’язаний принцип єдності особистості та 
суспільства, а також ідея єднання людей в освоєнні світу.

Будучи одним із засобів реалізації образу автора, займенник we виступає явищем, 
протилежним егоцентричності. Якщо у випадку з використанням I мовець виділяє себе 
із зовнішнього світу, то у випадку з використанням we, навпаки, він включає себе, а та-
кож собі подібних, в єдине ціле [1, с. 71]. Тому, з іншого боку, це явище можна назвати 
“поліегоцентризмом” [14, с. 33].

Отже, аналіз функціональних особливостей займенників у поетичному свідчить про 
те, що вони по-різному змальовують образ автора залежно від його ролі в прототиповій 
комунікативній ситуації. Зокрема, можливість вживання різних займенників для позна-
чення особи мовця обумовлена тим, що мовець може осмислювати себе як суб’єкт вис-
ловлення, як цілісну сутність (I), як спостерігача свого власного уявного образу (you), 
як суб’єкт дії, котрий відмежований від сфери своїх внутрішніх переживань (myself), як 
збірний (колективний) суб’єкт (we).
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рЕаЛиЗаЦиЯ СуБЪЕКтивно-оЦЕночной модаЛЬноСти  
чЕрЕЗ автоСЕмантиЮ отрЕЗКов тЕКСта у. СароЯна

В роботі проаналізовано питання модальності за допомогою автосемантії в корот-
ких оповіданнях У. Сарояна.

Ключові слова: автосемантія, коротке оповідання, монолог, діалог, модальність.
В работе проанализирован вопрос модальности посредством автосемантии в ко-

ротких рассказах У. Сарояна.
Ключевые слова: автосемантия, короткий рассказ, монолог, диалог, модальность.
The article analyzes one of the views of linguistics such as the realization of subjectively-

estimated modality through auto semantic pieces of the text. The material for the research is 
short stories of the American writer W. Saroyan.

Key words: auto semantic pieces, short stories, menology, dialogue, modality.

Короткий рассказ рассчитан на непрерывность и единство эффекта. Автор короткого 
рассказа не имеет возможности пространно излагать свои мысли и подробно описать 
своих героев: он должен за короткий промежуток времени заставить читателя волно-
ваться, держать его в напряжении, пробудить в его сознании целый комплекс чувств, 
переживаний, настроений и ассоциаций. Рамки данного жанра не позволяют автору ис-
пользовать большое количество автосемантических отрывков.
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«Автосемантические отрезки – это отрывки, относительно независимые по отноше-
нию к содержанию всего текста или его части.

В поступательном движении текста автосемантия отдельных отрезков служит как бы 
паузой, передышкой. Она отключает внимание читателя от линии повествования, под-
нимая какое-либо событие на уровень философского обобщения» [1:99].

В тексте короткого рассказа автосемантическими могут считаться авторские отсту-
пления, представленные имена конкретных исторических лиц, названия исторических 
событий, отрывки из других произведений.

В авторских отступлениях цель событий, их связь нарушается введением какого-то 
одного, а иногда и двух-трех или более предложений, отдельной фразы, целого абзаца, 
не имеющих непосредственного отношения к излагаемому. Такие нарушения, вызывая 
«торможения» фабульного развития темы, дают возможность автору в открытой форме 
излагать свои мысли, личные суждения по различным вопросам.

Семантико-функциональной особенностью авторских отступлений можно считать 
усиление в них диалогической ориентации повествовательного монолога (аутодиалога) 
за счет компрессии определенного содержания и выражающих его языковых средств. 
Диалогическая ориентация предполагает при этом экспликацию как позиции автора-
создателя художественного произведения, так и позиции читателя.

Позиция автора в виде cубъективных оценок в автосемантических отрывках пред-
ставлена наиболее отчетливо и коэффициент авторской модальности в авторских отсту-
плениях является самой высокой. Здесь выражается одобрение/неодобрение, удовлетво-
ренность/неудовлетворен-ность, гипотетичность/достоверность тех или иных явлений и 
фактов через его личные суждения, которые одновременно и уточняют модальную ори-
ентацию автора относительно синсемантических отрывков.

Что касается введения автосемантичных имен конкретных исторических лиц, на-
званий событий, фактов, они также часто выполняют роль авторской модальности. С 
их помощью автор пытается придать описываемым событиям и фактам достоверность 
и объективность для того, чтобы убедить читателя в правдоподобности повествования. 
Иногда конкретные исторические события вносят определенный подтекст, и оценоч-
ность проявляется в имплицитной форме и имеет зависимость от тезауруса автора и его 
позиции по отношению к автосемантическому лицу или факту. 

Автосемантическими в тексте короткого рассказа являются отрывки из других про-
изведений, чаще всего из фольклора. Они тоже способствуют возникновению у читателя 
определенных ассоциаций и помогают автору в раскрытии образов персонажей, экс-
плицитно передавая оценку как положительных, так и отрицательных черт персонажа. 
Они несут оценку автора не через оценочные квалификаторы или усилители, а косвенно, 
через адгерентную коннотацию. Введение в ткань повествования отрывков из других 
произведений может иметь и другие цели, которые будут описаны в ходе анализа рас-
сказов.

В рассказах Уильяма Сарояна используется вся гамма разновидностей автосeман- 
тических отрывков, при помощи которых его рассказы получаются более емкими, что 
соответствует требованиям данного жанра. Авторская оценка формируется через авто-
семантию при помощи полифун-кциональности лингвостилистических категорий, когда 



102

такие категории как подтекст тоже придают автосемантической модальной оценке более 
расширенную форму. Субъективно-модальная оценка автора через данную категорию 
реализуется на различных текстовых уровнях: на уровне слова, словосочетания, пред-
ложения, СФЕ, абзаца и целой главы текста.

В рассказе У. Сарояна «The Daring Young Man on the Flying Trapeze» есть множество 
автосемантических отрывков, выражающих различные авторские оценки: это и автор-
ские отступления, и названия литературных произведений, и имена писателей, и фраг-
менты других произведений.

Само название произведения – строка из народной английской баллады. В произве-
дении эта строка использована в расширенной форме: 

He flies through the air with the greatest of ease the daring young man on the flying trapeze 
[2:345].

Название аллюзивно: смельчак из баллады – победитель, герой рассказа – побежден-
ный. Используя строку баллады в названии, автор предполагает оценку восхищения 
героям другого произведения и использует его для последующего сравнения, противо-
поставления с героем своего произведения, для создания большего контраста. Кроме 
того, автор одновременно использует такой стилистический прием, как парадокс: чело-
век, который находится на грани жизни и смерти, вспоминает отважного смельчака, “… 
helplessly his mind sang” выражает явную оценку веры писателя в то, что еще не все 
потеряно и, если герою удается найти работу, он превратится в отважного смельчака.

В качестве автосемантических можно рассматривать две отдельные главы рассказа, 
которые можно представить как два самостоятельных произведения.

Автосемантичность подчеркивается и отдельными подзаголовками “Sleep”, 
“Wakefulness”, которые придают завершенность каждой из частей. Независимость этих 
частей обусловлена и безымянностью героя произ-ведения: как в первой, так и во второй 
части герой – безликий человек. Данный прием использован для большей экспрессии в 
большом городе голодный человек безлик и никому не интересен, и поэтому нет нужды 
называть его имя. Одновременно автосемантичность “he” ведет к типизации образа: по-
добных писателей в период Великой Депрессии в Америке было тысячи, и, называя кого-
то одного, автор сузил бы рамки своего образа, а в такой форме “he” каждый читатель 
будет подразумевать известного ему голодного и брошенного талантливого писателя. В 
рассказе очень много сентенций и парадоксов, которые реализуют различные авторские 
оценки.

It was good to be poor, and the Communists – but it was dreadful to be hungry [2:234]. 
Эта строка раскрывает сущность того времени, когда коммунистическими идеями были 
овеяны многие талантливые люди, и выражает отрицательную субъективную модаль-
ность автора: не может бедность сочетаться с оценочным прилагательным good. Автор 
раскрывает метаморфозу идей эпохи, в которой он жил: нельзя быть бедным, так как 
быть бедным значит быть голодным. Одним предложением автор критикует коммунизм, 
который, по его мнению, ведет к бедствиям и несчастьям, и ни в коем случае к радости и 
обеспеченности в жизни. Продолжением того же абзаца является иная сентенция. What 
appetites they had, how fond they were of food! Empty stomachs… Every meal was bread and 
coffee and cigarettes…Coffee without bread could never honestly serve as supper…[2:123]. 
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Здесь выражается оценка восторга, восхищения «пищей». Так как в восклицательном 
предложении здесь на первом плане коммуникативная ценность модуса, they were fond 
of food в сочетании с восклицательной интонацией выражает субъективное отношение 
автора к явлению, а метонимичное употребление персонификации they were fond of уси-
ливает модальную оценку автора. Примечательно, что, следуя за предложением... It was 
good to be poor…, второе предложение выражает реакцию на этот факт. Эмоциональ-
ный накал достигается выделением подлежащего в отдельное номинативное предложе-
ние – “Empty stomachs”, которое является иносказанием: автор наверняка подразумевает 
hungry people, так как пустые желудки сами по себе не могут «любить пищу». Данное 
предложение выражает еще и авторскую точку зрения о том, что, кроме человека, ничто 
больше неспособно любить. В данном автосемантическом предложении автор исполь-
зует и такой стилистический прием, как оттягивание; психологически важный элемент 
автором ставится в конце предложения, чем создается некоторое напряженное ожидание, 
поскольку вначале читатель не получает привычного для него указания на предмет со-
общения.

Другим автосемантическим отрывком является надпись на монете: “E Pluribus Unum 
One Cent United States of America. In God we trust liberty 1923”.

Модальная оценка данного предложения выражена в последующем предложении: 
“How beautiful it is”. Через автосемантию автор реализует модальную оценку необходи-
мости денег. У. Сароян чувствует, что человеку кроме духовных благ нужна и материаль-
ная независимость. Только в этом случае человек чувствует себя уверенным и отважным. 
Модальность отрывка усиливается введением автосемантического названия американ-
ского города San-Francisco.Сан-Франциско – один из крупнейших городов Америки, где 
герой появляется с одним пенни в кармане. Модальная оценка реализуется через кон-
траст San-Francisco– living-being – one cent: чтобы жить в большом городе, нужно иметь 
большие деньги, а человек с одним пенни – лишний в этом городе.

Авторская обобщенная оценка «ненужности» талантливых людей выражается в дру-
гой сентенции: there was no respect for men who wrote”. Здесь выражается обида автора, 
его горечь и разочарование обществом, в котором живут бездарные люди, безразличные 
к таланту молодого писателя. Отрицательная частица no делает авторскую отрицатель-
ную оценку более убедительной и резкой, и одновременно экспрессивной. В данной 
сентенции имеется общефилософский смысл: в определенные времена люди не ценят 
талант, так как общественной ценностью становятся деньги. Одновременно формирует-
ся общий субъективно-модальный смысл разочарования и сожаления за талантливых 
людей в трудные эпохи депрессий и потрясений.

Автосемантичными в рассказе являются имена различных писателей: Dostoevsky, 
Flaubert, Guy de Mauppassant, Mr. Eliot, Proust, a также названия произведений “Hamlet”, 
“Huckleberry Finn”.Они содержат имплицитную модальную интенцию с целью демон-
страции начитанности героя.

Но самым емким автосемантическим отрывком в данном рассказе является описание 
различных продуктов питания:

We would buy food, all sorts of it: untasted delicacies from Norway, Italy and France: 
all manner of beef, lamb, fish, cheese, grapes, figs, pears, apples, melons, which he would 
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worship when he had satisfied his hunger. He would place a bunch of red grapes on a dish 
beside two black figs, a large yellow pear, and a green apple. He would hold a cut melon to 
his nostrils for hours. He would buy great brown loaves of French bread, vegetables of all 
sorts, meat, life [2].

Автор использует прием нарастания и все эти продукты обобщает словом life. Иро-
ния заключается в том, что человек, у которого нет шанса достать кусок хлеба, мечтает 
о нереальных для него вещах, которые становятся олицетворением жизни. Автор выра-
жает оценку сочувствия своему герою, у которого все это осталось только в мечтах. Осо-
бую стилистическую нагрузку здесь получает глагол worship, который непосредственно 
стыкуется с существительным life, ибо именно в данном союзе worship → life осущест-
вляется переход оценки сочувствия в оценку сожаления, когда понятие жизни пере-
растет в «культ сытности», когда перечисленные продукты питания становятся основой 
полноценной жизни, которую можно купить так же, как и все остальное.

Субъективно-модальные оценки автора в рассказе “Laugher” выражаются и через 
различные типы автосемантических отрывков.

Автосемантическая модальная оценка безысходности выражена в следующих вы-
сказываниях:

... It was strange, the turn of things, the what they came about.
… The whole world in a mess.
Why? Everything tied up, everything graceless and ugly, the caught mind, something in a 

trap, no sense, no meaning.
… What a stupid world, the strange feelings of people, the secretiveness, each person 

hidden within himself, wanting something and always getting something else, wanting to give 
something else and always giving something else [2:267].

Подтверждением этой оценки является возвращение к той же самой философской 
мысли позднее в 1951 в рассказе “Rock Wagram”.

Every man is a good man in a bad world. No man changes the world. Every man himself 
changes from good to bad, or from bad to good, back and forth, all his life, and then dies. But 
no matter how or why or when a man changes, he remains a good man in a bad world, as he 
himself knows. All his life a man fights death, and then at last loses the fight, always having 
known he would. Loneliness is every man’s portion, and failure. The man who seeks to escape 
from a loneliness is a lunatic. The man who does nor known that all is failure is a fool. The man 
who does nor laugh at these things is a bore, as each of them knows. Every man is innocent, 
and in the end a lonely lunatic, a lonely fool, or lonely a bore.

But there is meaning to a man. There is meaning to the life every man lives. It is a secret 
meaning, and pathetic, if it weren’t for the lies of art [2:156].

Субъективно-оценочная модальность этих автосемантических отрезков усиливается 
неоднократным повтором мысли о том, что мир неизменен, который создает дополни-
тельное модальное напряжение всего рассказа.

Автосемантическим в рассказе является и разговорная фразеология речи персонажа 
и рассказчика.

I can stand a whipping, golly Moses… 
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… he couldn’t laugh about it, golly Moses
… God, it was hard.
… he was laughing and looking at Miss Wissig, and then bang: jiminy Christmas tears in 

her eyes. For God’s sake, he hadn’t been laughing at her.
And then he was running lickety split across the school grounds…[2:123].
Данные фразеологические единицы играют важную роль в формировании модаль-

ности всего текста, так как частью их семантической структуры являются коннотации. 
Будучи автосемантическими «готовыми» выражениями, они вступают в интересные 
взаимоотношения, которые называются «иррадиацией». Актуализируя свой семантиче-
ский потенциал, они влияют на два основных параметра модальности контекста: на его 
напряженность и объем.

Ошеломленный Бэн не может смириться с видом наказания и не может не произ-
нести golly Moses, God, For God’s sake. В этих восклицаниях проявляются и изумле-
ние, и раздражение, и предчувствие неизбежности наказания, и выражение чисто 
физической боли. Данные междометия придают конкретное модальное содержание, а 
контексты получают более интенсивную модальность.

Фразеологическая единица running lickety split передает поведение героя в крити-
ческой ситуации: он не просто бежал, а мчался на полную скорость. Автор старается 
окрасить свою речь, дать оценку ситуации и увеличить объем модальности.

В рассказе “Cordurov Pants”, в отличие от предыдущего, есть большое количество 
автосемантических отрывков, несущих различные модальные оценки.

Авторская модальная оценка сожаления, сочувствия звучит в следующих отступле-
ниях:

Most people hardly ever, if ever at all, stop to consider how important pants are, and the 
average man, getting in and out of pants every morning and night, never pauses while doing so, 
or at any other time, even for the amusement in the speculation, to wonder how unfortunate it 
would be if he didn’t have pants, how miserable he would be if he had to appear in the world 
without them, and how awkward his manners would become, how foolish his conversation, 
how utterly joyless his attitude towards life.

… On the one hand, a man in the world without pants should be a miserable creature, and 
probably would be, and then again, on the other hand, if this same man, in pants, and in the 
world, was usually a gay and easy-going sort of fellow, and might even find the situation an 
opportunity for all manner of delightful banter. Such a person in the world is not altogether 
incredible, and I used to believe that, in moving pictures at least, he would not be embarrassed, 
and on the contrary would know just what to do and how do it in order to impress everyone 
with this simple truth: namely, that after all what is a pair of pants? And being without them is 
certainly not the end of the world, or the distruction of civilization.

… Suppose a man appeared in the world without pants? Not that he wanted to. Not just 
for the fun of it. Not as a gesture of individuality and as a criticism of Western civilization, but 
simply because he had no pants, simply because he had no money with which to buy pants? His 
underwear, his stockings, his shoes, his shirt, and walked into the world and liked everybody 
straight in the eye? Suppose he did it? [2:324].
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Кроме оценки сожаления, автор дает и оценку важности и необходимости «иметь 
брюки». Данный автосемантический отрывок служит в качестве модального усилителя 
синсемантических отрывков, передавая эмоциональное состояние автора и первых рук.

Само название произведения “Corduroy Pants” тоже в некоторои отношении является 
автосемантическим элементом: испанские вельветовые брюки известны особенностью 
фасона, веселыми цветами, аппликациями, они ассоциируются с хорошим, приподня-
тым настроением. Соединяясь с остальным синсемантическим отрывком в единый кон-
текст, Corduroy рants превращаются в символ грусти, неудачи, усиливают дискомфорт в 
душе мальчика и одновременно трагизм и безвыходность его положения.

Авторская пессимистическая оценка звучит также в следующих его рассуждениях: 
... Do they know there is no God? No. Do they so much as suspect that love is the most boring 
experience in the world?... They do not know that all a hollow mockery and that they are the 
victims of a horrible jest.

Автор в этом автосемантическом отрывке дает оценку разочарования: boring 
experience, hollow mockery, victims of a horrible jest. Эпитеты boring, hollow, horrible наи-
более точно передают пессимистическое настроение автора. 

Таким образом, автосемантические отрывки являются самым прямым источником 
выражения субъективно-оценочной модальности автора. Представленные преимуще-
ственно в форме размышлений и сентенций, они вносят большую долю философской 
обобщенности в повествование и делают некоторые авторские оценки более убедитель-
ными и мотивированными.

Автосемантические отрывки являются самым сильным средством непосредственно-
го выражения авторской оценки.

Все автосемантические оценки, как показал анализ рассказов, можно условно разде-
лить на положительные и отрицательные. Положительные авторские оценки выражают 
авторские оценки восхищения (“He flies through the air with the greatest of ease the daring 
young man on the flying trapeze” в “The Daring Young man on the Flying Trapeze”), оценку 
незаурядности своего героя (Harry got T.B. в “Harry”).

Отрицательные оценки выражают обобщенно авторскую позицию относительно тех 
или иных вопросов, которые затрагиваются им в рассказах: оценка ненужности талант-
ливых людей (there was no respect for men who wrote in “The Daring Young Man on the 
Flying Trapeze”), оценка безысходности (“The whole world in a mess” – “Laughter”), оцен-
ка разочарования (“Do they so much as suspect that love is the most boring experience in the 
world? – “Corduroy Pants”).

Обобщая авторскую мысль, автосемантические отрывки конкретизируют синсеман-
тические отрывки текста и служат своеобразной формой закрепления авторской пози-
ции.
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ЭтноКуЛЬтурнЫЕ оСоБЕнноСти  
уПотрЕБЛЕниЯ КоЛоративов в ЦвЕтоПиСи  

о. иПатовой и и. ШамЯКина

Статтю присвячено вивченню колоративів в прозі О. Іпатової і І. Шамякіна з ме-
тою визначення особливостей світосприняття та художнього мислення письменників 
та виявлення національної моделі світу.

Ключові слова: колоратив, концепт, кольорова картина світу, символ.
Статья посвящена исследованию колоративов в прозе О. Ипатовой и И. Шамя-

кина с целью определения особенностей мировоззрения и художественного мышления 
писателей и выявления национальной модели мира. В цветописи исследуемых авторов 
главенствующее место занимает тетрада белорусской национальной картины мира: 
белый, красный, зеленый, синий цвета. 

Ключевые слова: колоратив, концепт, цветовая картина мира, символ.
The article deals with the colour usage in the texts of O. Ipatova and I. Shamyakin. The 

main goal of the article is to define outlook peculiarities and artistic thinking of these writers, 
and to reveal the national pattern of the world. In the colourwriting of the researched authors 
the main colours of the Belorussian national colour pattern of the world – white, red, green and 
blue play the most important role. 

Key words: color, concept, colour pattern of the world, symbol. 

Одной из черт существования народа, одним из важных компонентов национальной 
культуры является цветовое мировидение этноса. В разных культурных традициях каж-
дое цветообозначение обладает специфическим символическим значением, присущим 
только данной народности, и по праву может считаться проявлением национального, 
что, по словам, Г.Гачева, «сообщает нам определенные идеалы и при этом подает их в 
интимно-личностном виде, является для нас земной вечностью, опорой нашей деятель-
ности на земле» [1: 20-22]. 

Не все фрагменты цветового спектра в одинаковой степени выразительно отражают 
особенности национального мировидения и способа мышления. По мнению В.Г. Куль-
пиной, в каждом языке есть «свой этнически предпочтительный цвет, который обладает 
качеством доминантности и этноприоритетности» [2: 404].

 Ю.Н. Караулов определил русскую национальную цветовую картину мира как триа-
ду из белого, красного и зеленого цветов [3].

М.Конюшкевич, исследуя белорусскую национальную колористику, выделяет тетра-
ду белорусской национальной цветовой картины мира: белый, красный, зеленый, синий 
[4: 280], отмечая при этом, что порядок, в котором выстраиваются компоненты данной 
тетрады, определить затруднительно.

© Подберезская Ю.А., 2010
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Несомненно, ярче всего национальная цветовая картина мира проявляется в употре-
блении колоративов в художественной речи, поскольку употребление цветовой лексемы в 
художественном тексте способствует более полному проникновению в глубоко скрытую 
культурную основу цветового слова, показывает разносторонность семантических из-
менений, которым подвергаются коннотации цветовых слов, вполне определенные в 
обычном употреблении языка. 

Выбор в качестве материала исследования в статье языка произведений О.Ипатовой 
и И.Шамякина объясняется тем, что их обоих можно с полной уверенностью отнес-
ти к числу писателей-колористов, а также тем, что авторами в значительной степени 
воплощены национальные черты характера нашего этноса, особенности менталитета 
белорусского народа.

Анализ использования колоративов в художественных текстах О.М. Ипатовой и 
И.П. Шамякина позволяет говорить о преобладании славянской цветовой символики с 
элементами языческой в произведениях О.Ипатовой и большей активности в обращении 
к традиционной западноевропейской символике цвета в романах И.Шамякина. Однако 
обращение к этноспецифической белорусской символике цвета наблюдается у обоих 
авторов, что отражает единство фонового знания личностей, принадлежащих к одному 
культурно-языковому сообществу.

Самыми активно используемыми колоративами в текстах писателей являются 
колоративы группы «белый», «красный», «зеленый», «синий». Эти цвета являются 
этнозначимыми для белорусской культуры.

Одним из основных критериев отнесения колоратива к этноприоритетным являет-
ся опора на прототип в природе. Как известно, цветовое восприятие довольно трудно 
выразить словами. В разных языковых культурах цветообозначение используется при 
попытке связать зрительные категории с определенными и доступными человеку об-
разцами (моделями), которые связаны с местными реалиями, типичными для данного 
этноса в данный период его развития. 

Так, снег в русском и белорусском языках является прототипом белого цвета, поэтому 
в художественной прозе обоих авторов он выступает самым распространенным образом 
сравнения среди цветовых сравнений группы «белый»: …стала собирать свою уже бе-
лую, как снег, дорожку дрожащими, непослушными руками («Ласточка»). Или: …ибо 
бредил он и видел перед собой в огненном багрянце… первую встречу с Березой в весен-
нем пушистом лесу, под белыми как снег, березами («За морем Хвалынским»). В данных 
микроконтекстах подчеркивается не только цветовой признак белизны, но и природного 
совершенства. Не менее значимым в цветописи авторов является такой образ-прототип, 
как молоко: Однако сзади его взял за плечо высокий русый хлопец с рыжими бровями и 
белой, вроде молочной, кожей («Золотая жрица Ашвинов»). Л.Н.Миронова отмечает, 
что уже на начальных этапах развития человек воспринимал белый как «эквивалент мо-
лока и семени» [5]. Семантика белого как цвета жизни реализуется через ассоциации с 
цветом молока, первым продуктом питания человека при появлении на свет, условием 
безбедного существования крестьянской семьи, символом благополучия.

Красный цвет концептуально связан с огнем. «И хоть мы не обязательно представ-
ляем себе цвет огня как красный, тем не менее красный у нас ассоциируется с огнем»  
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[6: 234]: …мне показалось, что где-то там, в огненном круге усталого солнца, садивше-
гося в багровые тучи, что-то и вправду разорвалось («Вещун Гедимина»); К Заполью она 
подходила под вечер. Большой ярко-красный шар солнца только что коснулся горизон-
та. С некоторых пор Саша начала бояться огненных красок заката («Тревожное счас-
тье»). Хотя всегда остается постоянный образец некой модели опыта – кровь. Всегда вид 
ее волновал людей, вызывая в них избыточное по сравнению с нормой эмоциональное 
напряжение: И кружит, кружит красная муть, такая же красная, как кровь смер-
дов на полоцких валах… («За морем Хвалынским»); Он выпрямился, с мокрой, кроваво-
зловещей лапой, и глаза его блеснули недобро, гневно («Брачная ночь»).

Зеленый цвет определяется носителями языка как цвет травы, листвы: Зина показала 
на дорогу, которая пропадала в густой луговой траве, пыльной возле остановки, но уже 
зеленой неподалеку («Ветер над кручей»).

Цвет неба и цвет воды выступают в качестве прототипов синего цвета в русском и 
белорусском языковых ареалах: …только цвет глаз был у нее синего, как осеннее небо, 
глубокого цвета («Золотая жрица Ашвинов»); …синие, как осенняя вода, глаза смотре-
ли тревожно («Золотая жрица Ашвинов»). Сугубо белорусским объектом-прототипом 
синего цвета является лен, ставший национальным символом, специфической принад-
лежностью картины мира белорусского народа. Этот объект-прототип синего цвета ис-
пользует в своих текстах О.Ипатова: Девочка смотрела синими, чистыми, как лен, гла-
зами… («Золотая жрица Ашвинов»). 

В творчестве О.Ипатовой и И.Шамякина колоративы упомянутых четырех групп 
участвуют в формировании облика родной земли, что является еще одним критерием 
для отнесения цвета к национально значимым.

В колористике авторов с образом Беларуси, ее народом тесно связан белый цвет. В 
контексте творчества писателей белый – это значит белорусский: …подался Алекса до-
мой, где молодой Ярила, празднуя начало сева, будет ездить по полям на белом коне и 
в белой рубашке («За морем Хвалынским»). Указанное значение белого цвета наиболее 
ярко реализуется в таком национальном символе, как белый аист: И белый аист медлен-
но кружит над рекой, словно высматривает кого или попрощаться хочет («За морем 
Хвалынским»). 

В представлении специфического видения мира автором, а через него – и нацио-
нальной концептосферы языка важную роль отыгрывают сравнения. Цветовые лексемы, 
кроме того, что являются определенной знаковой системой, увеличивают объем образ-
ности контекста, а через образное содержание лучше всего проявляются особенности 
духовной культуры народа. В прозе О.Ипатовой неоднократно встречаются сравне-
ния, в которых отражены особенности растительного мира нашего края, а именно уже 
упомянутый выше лен: У девочки были огромные голубые глаза, а волосы белые, как 
лен; Но сквозь все то, что виделось сейчас Алексе, властно пробивался молодой девичий 
облик со светлыми, как отбеленный лен, волосами («За морем Хвалынским»).

Как отмечает Т.Шамякина, каждая нация имеет свою систему координат, которая 
обусловлена особенностями формирования того или иного народа, а национальный пей-
заж – это образ и форма пространственного существования [7: 102]. Этим обусловлен 
выбор в отражении определенных объектов национального ландшафта и одновременно 
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выбор определеных цветов для воплощения наиболее типичных реалий, характерных 
для белорусского пейзажа и национального космоса белорусов вообще. Анализ прозы 
О.Ипатовой и И.Шамякина приводит к выводу о том, что краски в произведениях 
простые, чистые и в целом реалистически характеризуют именно белорусскую при- 
роду.

Самые распространенные образы – синего цвета. Почти для всех народов синий цвет 
– цвет неба, темных лесов на горизонте, горных вершин, водных глубин, в которых отра-
жается синева неба. Синий в рассматриваемых нами произведениях характеризует и бе-
лорусскую землю, символом которой стали синие озера, голубые ленты рек, синие шап-
ки дубрав: ... мертвый ветер, уже отнесший в неведомую, черную бездну лица Нигмата, 
Березы, Юсуфа, дни и ночи, испепеленные пустыней, синий поток Двины («За морем 
Хвалынским»); Ольгерд взял тонкий прутик из можжевельника, повел по Неману, чья 
синяя дорога, как жилка, вилась по карте, а затем дальше, к Риге («Вещун Гедимина»).

Синий цвет создает впечатление необъятности пейзажей, но ширина и простор бе-
лорусской земли совсем не безграничны: кругозор, как правило, закрыт высокой сте-
ной леса. Поле, за ним лес – типичный белорусский пейзаж. Настоящий белорус всегда 
относился с уважением и бережностью к зеленому лесу. Зеленый – это всегда природа, 
листья, трава, тишина, покой, все то, что несет духовность, гармонию: Зато в тихих 
кварталах около горы Гедимина, за ратушей, зеленели дубы и клены («Черная княги-
ня»); …как раз там, где кончалось зеленое море льна, тоже на диво высокого и густого 
(«Тревожное счастье»). Зеленый – цвет жизни и ее обновления (отсюда, вероятно, его 
связь с идеей надежды, молодости).

О.Ипатова в повести «Черная княгиня» даже обращается к сказочному, фольклор-
ному образу зеленого леса, который помогает родному народу в борьбе против крес-
тоносцев и, соответственно, обладает самыми положительными коннотациями: …сидел 
слепой лирник, пел балладу про Зеленый лес, где нашли могилу тысячи крестоносцев… 
(«Черная княгиня»).

Синий цвет в белорусском лингвокультурологическом и языковом сознании связан 
прежде всего с концептом василька, когнитивная структура которого расширена и обо-
гащена за счет важнейших для белоруса понятий (родина, Беларусь, край, белорусская 
девушка, белорус, национальный герой, язык, хлеб, одежда, чистота, счастье).

Необычностью, глубокой лиричностью притягивают образы родного края, созданные 
О.Ипатовой и И.Шамякиным. Значение красного цвета передается многочисленными 
лексемами, каждая из которых несет существенную смысловую и изобразительную на-
грузку. Восход, закат солнца, пейзажи – все это является важным компонентом худо-
жественного целого, помогает правильно воспринять роль определенного фрагмента в 
границах произведения. Авторы демонстрируют свою наблюдательность и талант на-
стоящих художников, когда выбирают нужное в данный конкретный момент цветообоз-
начения: Звезды высыпали на небе, были они ясные, большие, а над алой полоской зари 
дрожала, переливалась самая большая – зеленоватая Чегирь («За морем Хвалынским»); 
Ослепительно чистый алый восход, полыхал за ним, отсветом ложась на светло-
серое железо, на темные волосы, что вились надо лбом… («За морем Хвалынским»); С 
некоторых пор Саша начала бояться огненных красок заката (« Тревожное счастье»).



111

Несомненный интерес для исследователя представляет не только национальная цве-
товая картина мира, отраженная в творчестве того или иного автора, но и собственно 
индивидуально-авторские особенности цветообозначения в художественных текстах.

Богата окказиональными коннотациями лексем со значением цвета колористи-
ка О.Ипатовой. Неоднократно повторяясь с тем же художественно-стилистическим и 
эстетическим предназначением, они закрепляются в своей роли на протяжении всего 
произведения и воспринимаются читателем без особого труда. Если вырвать такие слова 
из контекста произведения, смысл и все эмоции и оценки, заложенные в них, потеряют 
свою индивидуальность и станут непонятными. 

В картине мира автора в данной функции употребляются колоративы, обозначаю-
щие цвет глаз. Осмысление глаз в традиционной функции «зеркала души», «транслятора 
душевных и духовных свойств и состояний субъекта зрительного восприятия» приоб-
ретает особую значимость в художественных текстах [8: 10].

Несмотря на то, что серый цвет обычно ассоциируется с пеплом и тьмой и традици-
онно обладает амбивалентной символикой, в картине мира О.Ипатовой, как и в нацио-
нальной картине мира, он получает статус этнозначимого цвета. Так, в белорусских за-
говорах святые чаще всего ездят на серых конях. Особенно часто встречается сочетание 
серая зязюля в белорусских балладах о дочери, изгнанной родителями, тоскующей по 
родному дому и прилетевшей домой в виде кукушки [9: 103]. 

В отличие от редко используемых в русле традиционной символики колоративов 
группы «серый» примеры употребления данного колоратива в произведениях О.Ипатовой 
для цветообозначения глаз довольно многочисленны.

У персонажей исследуемых произведений серый цвет глаз выражает готовность к 
«возвышенному возбуждению», к переживаниям, к контактам. Такие глаза получают 
большую содержательность и наполненность по сравнению с их функцией в русском и 
польском языковых ареалах, где они являются обычными, нейтральными, спокойными 
глазами, не вызывающими бури эмоций. У О.Ипатовой они символизируют ум, серьез-
ность: Тогда он не выглядел на свои тридцать. Гладкое лицо с прозрачными серыми 
глазами, прямой нос и широкие брови делали его похожим на сокола, который гордо 
оглядывает округу, сторожко кося глазом на далекий небосклон («Вещун Гедимина»). 
Так описываются глаза одного из самых справедливых, умных и отважных персонажей 
романа «Вещун Гедимина» Давыда. Такими глазами обладает и сын Гедимина Ольгерд: 
Светло-русый, высокий, с ясными серо-зелеными глазами, этот сын Ольги и внук Всес-
лава Смоленского больше всех нравился мне из сыновей Гедимина – он, как и я, не пьет ни 
меда, ни пива, ни, тем более, горелицы («Вещун Гедимина»). Серые глаза могут являются 
выражением спокойствия, рассудительности героев: Он был весь серебряный, но глаза 
были на удивление ясными – серые кружочки в оправе белков пронизывали собеседника… 
(«Вещун Гедимина»). Они могут становиться символом детской чистоты, наивности, не-
порочности: …белокурый, прозрачно-светлый, словно пронизанный солнцем и радостью 
мальчик взглянул на нее ясными серыми глазенками… («Золотая жрица Ашвинов»).

Особое место в авторском цветоопределении глаз в романах О.Ипатовой «Золо-
тая жрица Ашвинов» и «Вещун Гедимина» принадлежит фиалковым глазам, которые 
в контексте творчества писателя являются символом очарования, мечты, волшебного 
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состояния, мистического единения. Фиалковые глаза принадлежат только женщинам, 
вызывающим романтические чувства: Заглянул в глаза – из фиолетовой их глубины смо-
трело что-то грозно бездонное, будто прилетевшая душа не освоилась еще в чужом 
мире...(«Золотая жрица Ашвинов»); … у женщины из моего сна глаза такие же, как 
у девушки, стоящей напротив трона,– большие, цвета ранних фиалок, рассыпанных 
по склонам холмов («Вещун Гедимина»); Глаза у нее – понимаешь, как фиалки весной, 
когда их разметает по склону горы. Ясные-ясные, и сквозь них будто ее душа светит-
ся («Вещун Гедимина»). Автор указывает на приоритетность фиалковых глаз в своей 
картине мира и заостряет внимание на их необыкновенной глубине, содержательности, 
бездонности, трансцендентности. В языковой картине мира О.Ипатовой за данным коло-
ративом закрепляется отвлеченное значение нравственной чистоты, девичьей красоты, 
доброты и человеколюбия. 

В системе символических цветообозначений в творчестве О.Ипатовой и И.Шамякина 
положительная оценка присуща золотому цвету, который становятся не только одним из 
способов передачи светлого, жизнеутверждающего мироощущения, но и символом жиз-
ни, наполненной энергией молодости, радости и силы: На миг из своего угла я явственно 
увидел одну из Судениц – суровая женщина в намитке, вся зыбкая, как пар, проплыла 
над молодыми и положила на белую вуаль золотую нитку, и я никак не мог увидеть, 
долгая ли та нитка жизни? («Вещун Гедимина»); И вдруг, будто наваждение, на меня 
налетело видение: кровь, много крови, и льется багрец на золотое шитье («Вещун Ге-
димина»). 

Золотым цветом почти всегда в исследуемых произведениях обозначено солнце. 
Отметим, что символика золотого цвета как солнечного встречается в фольклоре и ли-
тературе многих народов мира и берет свое начало в глубокой древности. Еще когда у 
древних египтян главным богом стало Солнце (Амон-Ра), оно получило свой цветовой 
символ – золото, «потому что золото – блестящий материал, подобный солнцу» [5: 13]. 
Таким образом, золотой цвет воспринимался как символ божественности и власти. В 
культуре восточных славян также много внимания уделяется солнечной символике зо-
лота. Достаточно вспомнить, что в «Слове про поход Игорев» славяне названы внуками 
Дажбога – значит, внуками Солнца [10: 220].

Будучи связанными с зоной «небо», лексемы группы золотой часто соотносятся с 
божественным, трансцендентным миром, понятием высшей, духовной сущности, свя-
тостью, возвышенностью, таинственностью: Князь впереди, а прямо за ним, на большом 
образе, Богородица, а над ней, вокруг нее – золотое небесное сияние, которое будто осве-
щает лица людей, толпящихся внизу (Вещун Гедимина»). Для О.Ипатовой этот цвет имеет 
почти сакральное значение. Так, золотым цветом волос обладает жрица богов Ашвинов, 
Живена, умеющая врачевать, лечить людей: Подумал про Живену – у нее тоже не такие, 
как у остальных, волосы. Не рыжие, нет, но и не желтые. Скорее, они как золотистая 
солома, пахнущая ветром и дождем («Золотая жрица Ашвинов»). С золотыми волосами 
изображены и сами языческие боги Ашвины, братья-близнецы, которым поклонялись 
наши предки, и святые Козьма и Домиан – Божьи братья-близнецы: ...золотоволосые 
юноши были такими, какими не раз являлись перед ней в мечтах… («Золотая жрица 
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Ашвинов»). Этот цвет волос в контексте творчества автора становится символом родной 
земли, белорусского народа, который на протяжении многих столетий грабили, пытались 
уничтожить. И Живена с ее золотистыми волосами – неоспоримое свидетельство того, 
что белорусы живы, независимы и сохраняют свои традиции.

Из всего вышесказанного следует, что исследование колоративов в художественных 
текстах О.Ипатовой и И.Шамякина позволяет нам проникнуть в национальную языковую 
картину мира, в национальный менталитет личности и установить наиболее значимые 
для белорусского культурного ареала группы колоративов. Цветовая тетрада, исполь-
зованная в прозе писателей и состоящая из белого, красного, зеленого, синего цветов, 
выполняет своеобразную роль культурного кода, отражает специфику видения белоруса-
ми реалий окружающего мира, о чем свидетельствует ее прочное присутствие в фолькло-
ре, глубокая связь с прототипическими образами и, вообще, с образом Беларуси, высокая 
степень сочетаемости с абстрактной лексикой, богатый художественно-выразительный 
потенциал. Концептуально значимыми в пределах контекста творчества указанных авто-
ров становятся серый, золотой и фиалковый цвета, являясь при этом этнозначимыми 
цветами.
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ЛингвоКуЛЬтурноЕ СвоЕоБраЗиЕ КаШуБСКого рЕгиона

Стаття присвячена взаємовпливу кашубської мови та культури і польської та 
німецької лінгвокультурної стихії на офіційному та побутовому рівні.

Ключові слова: кашубська мова, кашубська культура, кашубська література, ка- 
шубсько-польсько-німецький кордон, мовний статус «кашубщини».

Статья посвящена взаимодействию кашубского языка и культуры с польской и не-
мецкой лингвокультурной стихией на официальном и повседневном уровне. Показана 
историческая динамика этого взаимодействия, анализируется современное лингвокуль-
турное положение «кашубщины» на материале документов, художественной литера-
туры и новейших исследований в области кашубистики.

Ключевые слова: кашубский язык, кашубская культура, кашубская литература, 
кашубско-польско-немецкое пограничье, языковой статус «кашубщины».

The article is devoted to the influence of the Polish and German language and culture on 
the Cassubian linguistic and cultural development at both official and everyday levels. The 
analysis of the Cassubian language is based on official documents, literary fiction and modern 
Cassubian research works.

Key words: the Cassubian language, Cassubian culture, Cassubian literature, Cassubian-
Polish-German cultural border, the linguistic status of Cassubian.

Кашубский язык (Kaszëbizna, Kaszëbsczi jãzëk) появился на Карте языков Европы 
в 2003, а вслед за этим получил статус регионального языка в Польше [1:113]. В 2005 
году в Польше был принят Устав о языках национальных и этнических меньшинств и 
региональном языке, предоставивший «кашубщине» одинаковые с языками националь-
ных и этнических меньшинств права. Таким образом, спор о статусе кашубского язы-
ка, длившийся с начала XIX столетия, завершился. Различные мнения в этом споре на 
протяжении двух веков высказывали российские слависты – А. Гильфердинг, П. Прейс,  
И. Бодуэн де Куртенэ, польские авторы, в частности, создатель первого Словаря кашуб-
ского языка Ст. Рамулт, а также немецкие протестантские священники и чиновники, чьей 
задачей в XIX – начале ХХ в. была германизация кашубов, проживавших в период раз-
делов Польши на территории, отошедшей к Пруссии [2:85–92].

На рубеже XIX и XX вв. кашубский язык представлял собой группу из 76 говоров, 
на которых говорило преимущественно сельское славянское население Поморья. В на-
учной литературе встречаются также названия «словинцы» и «кабатки», однако их счи-
тают частью кашубского сообщества. Название «словинцы» было впервые использо-
вано в литературе А. Гильфердингом и Ф. Лоренцем, описавшими в первой половине 
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XIX в. наиболее германизированных славян, проживавших на озерах Гардно и Лебско 
[2:231–232]. Название «кабатки», встречавшееся в период с 1780 по 1868 г. в научной 
литературе, происходит от наименования типичной для населения одной из поморских 
областей верхней одежды – разновидности мужской куртки [2:107]. В частности, на по-
морских кашубов, словинцев и кабатков поделил кашубов в 1856 г. А. Гильфердинг в 
работе «Остатки славян на южном побережье Балтийского моря» [3:7–8].

Несмотря на процессы германизации и незначительную долю интеллигенции в ка-
шубском обществе, к концу XIX – началу XX в. кашубы уже располагали таким культур-
ным наследием, как художественные произведения кашубских авторов, Словарь кашуб-
ского языка Ст. Рамулта, грамматики (наиболее ранние из них принадлежат Ф. Цейнове 
и Ф. Лоренцу, а Словарю Ст. Рамулта предпослана обширная вступительная статья, где 
описывается грамматический строй кашубского языка) [2:69]. Усилия младокашубов, 
регулярно издававших несколько кашубских журналов и публиковавших свои литера-
турные произведения на кашубском языке в первой четверти XX в., имели большое зна-
чение для развития кашубской культуры. Однако относительно спокойное межвоенное 
двадцатилетие, на протяжении которого кашубская интеллигенция добилась значитель-
ных успехов в деле формирования литературного языка и развития культуры, сменилось 
тяжкими военными годами.

После окончания Второй мировой войны кашубы также не получили возможности 
свободно развивать свою культуру и тем более язык из-за проводимой в ПНР полити-
ки возвращения кашубов в лоно польской культуры (repolonizacja), в результате кото-
рой польский язык должен был стать единственным средством общения граждан ПНР 
[3:30].

Лишь после демократического перелома 1989 года «кашубщина» стала постепен-
но прокладывать себе путь к получению статуса регионального языка. Так, в 1991 г. в 
Гданьске прошла научная дискуссия, имевшая целью определить статус «кашубщины», 
но участвовавшие в ней крупнейшие польские диалектологи не пришли к единому мне-
нию. Наконец, с 2005 года кашубский язык стал поддерживаться польским государством 
в административной и образовательной сфере, а также – в рамках поддержки региональ-
ной культуры и «нового регионализма» – в сфере культуры.

Главным органом, развивающим кашубский регионализм, культуру и язык является 
Кашубско-Поморское объединение, судьба и деятельность которого на протяжении по-
следних пятидесяти с лишним лет складывалась так же непросто, как и судьба кашубов. 
Тем не менее, успехи этой деятельности невозможно переоценить, а сотрудничество с 
крупными учеными, в том числе многолетняя плодотворная работа лингвистов ПАН  
(З. Штибер, Х. Поповска-Таборска, З. Соберайски, З. Тополинска, Т. Лер-Сплавински,  
Е. Курилович), результатом которой стал, в частности, Атлас кашубских говоров, позво-
лило кашубистике встать в один ряд с науками о других славянских языках [2:92].

Своеобразие лингвокультурной ситуации кашубского Поморья в первой половине 
XX в. запечатлено в воспоминаниях Анны Лайминг (1904-2003), чьи мемуары являются 
бесценным источником, характеризующим культурно-языковые взаимоотношения не-
мецко-, польско- и кашубскоязычного населения Поморья. Трехтомные воспоминания 
этой писательницы («Детство», «Молодость», «Мой дом») содержат богатый материал 
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для лингвокультуролога и историка и характеризуют жизнь Поморья с начала XX в. до 
Второй мировой войны.

В первом томе воспоминаний А. Лайминг (урожденная Тшебятовска) описывает 
жизнь своей семьи и их ближайшего окружения. Особенно близки к семейству Тшебятов-
ских немцы Геринги, жившие в северном крыле дома, тогда как Тшебятовские занимали 
южное крыло. Трехлетняя Анна находит этому свое объяснение: евангелическая церковь 
находилась к северу от их дома, а в костел надо было ехать на юг [4:5]. А. Лайминг, ис-
пользуя вплетение кашубских и немецких диалогов в ткань польского повествования 
как стилистический прием, показывает, как межчеловеческие отношения отличаются от 
политической программы, базирующейся на государственных амбициях.

Отец героини работает у барона фон дер Рецке. Трехлетняя Анна, говорившая дома 
по-кашубски, уже свободно понимает баронессу и говорит с ней по-немецки. Их сосед – 
немец Геринг говорит одинаково хорошо по-немецки и по-кашубски, поскольку родился 
в Хойницком воеводстве. Иногда можно встретить его высказывания на обоих языках в 
одном диалоге, поскольку выбор кода зависит от адресата и от содержания высказыва-
ния. Показателен следующий пример: маленькая Анна приходит к Герингам, оставшись 
одна дома во время Рождественского поста, когда те совместно молятся и поют псалмы. 
Писательница вспоминает, что жена Геринга посадила ее к себе на колени и «она вместе 
с ними повторяла немецкие слова молитвы». Анна удивилась только тому, что Геринги 
не перекрестились после слова «аминь»; тогда девочка перекрестилась сама, но никто из 
соседей не обратил на это внимания [4:9]. После наступления Рождества обе семьи поют 
«Тихую ночь» Ф. Грубера по-немецки. Сестры Геринг, научившись со слуха словам поль-
ских колядок у Тшебятовских, подпевают им, «сильно искажая польские слова» [4:21]. 
В этом контексте невозможно понять, на самом ли деле колядки поются по-польски или 
по-кашубски, поскольку в этом контексте славянский язык противопоставляется немец-
кому и различия между польским и кашубским не регистрируются ни самой писательни-
цей, ни в тексте ее персонажей. Другое событие показывает, что конфессиональные осо-
бенности значили для героев повествования больше, чем языковые различия. Во время 
посещения дома католиков Тшебятовских, ксендз поздравляет с Рождеством и Герингов. 
Семья протестантов сильно встревожена, поскольку ксендз ни с кем из них не поздоро-
вался за руку, тогда как у протестантов принято рукопожатие, причем пастор пожимает 
руку даже младенцу в колыбели [4:29].

Приглашенные на празднование Рождества во дворец барона семьи Тшебятовских и 
Герингов встречают в холле горничную, которая «шептала по-польски», рассказывая им 
о приготовлениях к празднику. Таким образом писательница подчеркивает, что прислу-
га в доме барона говорит не только по-немецки, несмотря на присутствие среди гостей 
семьи Герингов. При этом А. Лайминг передает в тексте мемуаров слова служанки по-
кашубски. Ситуация языкового пограничья влияет на особенности общения людей са-
мых различных социальных слоев. Так, пришедший в дом Тшебятовских нищий молится 
по-польски, а получив милостыню, идет к Герингам, произнося стихотворение во славу 
императора по-немецки, за что получает денежное подаяние [4:28]. Эти примеры пока-
зывают, что во времена разделов Польши культурное противопоставление кашубский vs. 
польский не было актуальным. Кашубско-польское в целом противопоставлялось немец-
кому, что касалось прежде всего языковой, отчасти религиозной и культурной сферы.



118

В семье Тшебятовских живет глухонемая родственница, старая дева, которая помога-
ет родителям по хозяйству и в воспитании детей. Все члены семьи прекрасно понимают 
ее язык жестов и сами общаются таким же образом. Тетя Мала в состоянии передать 
свои мысли и чувства Анне и другим членам семьи: накануне Рождества она показывает 
Анне свои платья, хранящиеся в старинном сундуке, сопровождая показ языком жестов 
и мимикой; Анна узнает о первом причастии своей тети и о похоронах ее матери. Тетя 
Мала также легко читает многие мысли и чувства на лицах своих родственников. Этот 
персонаж показывает, что люди, настроенные на достижение взаимопонимания, способ-
ны общаться универсальным способом, и языковые различия не могут быть настоящей 
причиной конфликтов.

В третьей книге трилогии «Мой дом» Анна Тшебятовска, выйдя в 1929 г. замуж за 
русского эмигранта Николая Лайминга, окунается в стихию межвоенного Гданьска. Живя 
в Гданьске, Анна Лайминг получает письма из дома по-кашубски. В них родители пишут 
о повседневных событиях. Получив телеграмму от русского мужа Анны о рождении пер-
венца, родители пугаются, поскольку у них принято посылать телеграммы только при 
трагических обстоятельствах, например, вызывая родственников на похороны, а рожде-
ние ребенка они считают слишком «обыденным» событием. Таким образом, мы снова 
видим, что культурные различия во взаимоотношениях оказываются более значимы.

Непосредственно перед началом гитлеровской оккупации в Гданьске распространя-
ются листовки: «Mów po Polsku, póki czas, bo za parę dni nie będzie was» (Говори по-
польски, пока не поздно, потому что через день-другой вас не будет) [5:261]. Так, круг 
истории замыкается: отзвуки германизации, которая проводилась на территории Помо-
рья до 1918 г., находят продолжение в политике фашистов, грозя полным истреблени-
ем. При этом вновь стирается граница между кашубским и польским и актуализируется 
противопоставление славянское vs немецкое.

Судьбу кашубского языка и культуры после окончания Второй мировой войны отра-
жают архивные документы, изданные Х. Рыбицким в книге под названием «Их называли 
словинцами» [3]. В конце 1946 года власти ПНР приняли решение о проведении «этни-
ческой верификации» среди потомков поморских кашубов и словинцев с целью опреде-
ления групп лиц, которые могут войти в польское общество, и тех, кому по причине 
их интегрированности в немецкоязычную культуру будет предписано покинуть Польшу 
[3:30]. Деятельность этой комиссии изначально имела целью доказательство «польско-
сти» Поморья и, соответственно, подтверждение прав Польши на «возвращенные земли» 
на Балтике. Одновременно с насильственным выселением автохтонного немецкоязычно-
го населения, причинившем много страданий людям, чьи деды и прадеды жили на этой 
земле [2:232], власти стремились удержать и интегрировать в польское общество носите-
лей славянского наречия (кашубско-словинского, польского языка), несмотря на то, что 
многие из них изъявляли настойчивое желание эмигрировать в Германию для воссоеди-
нения с родственниками. В западной части Кашубии, где Л. Заброцким в 1946-1947 гг.  
было проведено три экспедиции на берегах озер Гардно и Лебско, «во имя исторической 
правды» был сделан вывод то том, что «на всей [исследованной] территории [не оста-
лось] ни одного словинца или кашуба, который бы свободно владел этим языком» [3:31]. 
Оказалось, что местные жители не считают свое кашубское происхождение актуальным 
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и не могут быть автоматически признаны представителями кашубского или польского 
этноса.

Учитывая польский национализм тех лет, в государстве, где немцам как бывшим ок-
купантам не было места, климат для последних германизированных славян был крайне 
неблагоприятным. В первые послевоенные годы эти жители были лишены каких-либо 
прав и полностью предоставлены милости военачальников и представителей местной 
администрации. Пережив притеснения и лишения, жители деревень над Лабой предпоч-
ли эмигрировать в Германию [3:32-33].

Между 1950 и 1953 гг. были сделаны попытки помочь претерпевшему всевозмож-
ные тяготы войны и разрухи, нищеты и унижений автохтонному населению в районе 
над Лабой. При этом, в соответствии с официальной позицией властей ПНР, считалось, 
что все притеснения ранее исходили исключительно от Прусских властей, а затем от 
фашистской Германии. В 1952 г. Городской совет Слупска постановил оказать помощь 
этому населению, однако опека над ним понималась как «ликвидация различий между 
автохтонным населением и гражданами, прибывшими из центральных районов Поль-
ши» с целью снятия противостояния и националистических проявлений, а также пре-
сечения хулиганства, мародерства и открывшихся административных злоупотреблений 
[3:128]. Характерными являются доводы члена Совета Л. Кончика, писавшего, что хотя 
«немцев-гитлеровцев уже нет, все бежали», и остались только те, кто считает себя поля-
ками, многие граждане причиняют страдания автохтонному населению, вымещая на них 
боль от страданий, причиненных фашистами [3:129].

Процесс эмиграции словинского населения продолжался и во второй половине 
1950-х – начале 1960-х гг. Об одном таком случае сообщает властям Ф. Рогачевский, 
занимавшийся изучением проблемы автохтонного населения части Поморья и оказани-
ем помощи оставшимся словинцам. Вместе с группой сотрудников польского радио Ф. 
Рогчевский посетил пожилого местного жителя Йоста Хайнриха, который перечислил 
причины, по которым он просит позволить ему выехать в Германию. Среди них кража и 
варварская порча его рабочего инструмента, рыболовных сетей, поджог топлива, отрав-
ление внука, попытка изнасилования его дочери. Свое обращение Й. Хайнрих заканчива-
ет такими словами: «Может, Народная Польша прислушается к моей просьбе, поскольку 
мне уже 71 год, а последние годы моей жизни я хотел бы прожить в безопасности и 
покое. Здесь в Клюках я серьезно опасаюсь, что когда-нибудь у меня над головой заго-
рится крыша, а этого ни я, ни моя бедная больная жена не переживем… Г-н Рогачевский, 
спасите нас из этого ада» [3:181].

Усилия правительства ПНР в сочетании с современными тенденциями глобализации 
привели к тому, что 99% кашубов считают себя частью польской нации. В результате 
снижается мотивация к сохранению их лингвокультурной уникальности. Это происходит 
на фоне благоприятного политического и финансового климата, поскольку в настоящее 
время правительство Польши и Евросоюз выделяют средства на проведение культурных 
мероприятий, научные публикации, преподавание кашубского языка, развитие музейно-
го дела в Кашубии; энтузиасты – ученые и культурные деятели – имеют больше возмож-
ностей вести научную, культурно-просветительскую и творческую работу.
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Тем не менее, по данным лингвистических и социологических исследований, 3/4 вы-
ходцев из кашубских семей отлично понимают и хорошо говорят по-кашубски, и только 
3 – 9% жителей кашубского региона совершенно не владеют кашубским языком [6:182]. 
Значительная часть кашубской молодежи является билингвальной.

В современном мире с его воздействием СМИ на сознание людей и глобализацией 
вопросы идентификации и восприятия процессов этногенеза или, напротив, слияния эт-
носов и нивелирования этнокультурных различий, все более переходят в сферу индиви-
дуально принимаемых решений, а личная ответственность каждого за свой выбор (в том 
числе культурный, лингвистический, национальный) возрастает многократно. Самои-
дентификация становится личным решением, что демонстрирует ее новую природу в от-
личие от закрепленного в международных и национальных документах, утверждающих 
право этносов на самоопределение. Статус языка в современном мире опирается в боль-
шей степени на лингвокультурные, чем на политические факторы. Главным мерилом для 
определения перспектив развития языка сегодня является его актуальность в сознании 
людей. С проблемой выживания на сегодняшний день сталкивается 2/3 языков мира, на-
ходящихся под угрозой исчезновения. В мире, где тенденции глобализации перевешива-
ют «регионализм», главной угрозой для малых языков является отсутствие стимула для 
носителей редких, региональных языков и языков этнических меньшинств к развитию 
культуры на своем языке, поскольку жизнь замкнутыми анклавами, как это было раньше, 
сейчас практически невозможна, и подавляющее большинство носителей редких языков 
являются билингвами. Это приводит к ситуации, когда преимущественно интеллигенция 
озабочена сохранением исторической памяти, культурных ценностей и языка, поскольку 
значительность и уникальность каждой культуры в палитре мировых языков и культур 
осознается как правило интеллектуальной элитой.

Одновременно с этим владение кашубским языком становится своего рода ре-
гиональным «брендом» польского Поморья и перестает быть связанным с этнической 
идентификацией части кашубского общества, стремившейся к признанию за кашубами 
отличного от поляков этнического статуса. Так, на портале www.youtube.com Т. Фоп-
ке, автор ресурса для бесплатного изучения кашубского языка [7], во время концерта, 
организованного радио «Кашубия» (Radio Kaszëbë), исполняет так называемый «Гимн 
единения кашубов» – песню на стихи кашубского поэта Яна Трепчика «Zemia rodnô». Т. 
Фопке приглашает публику исполнить гимн вместе с ним, отмечая, что в современном 
мире каждый сам принимает решение о своей идентичности и степени вовлеченности в 
ту или иную культуру, таким образом, по его словам, «сегодня каждый может быть кашу-
бом» независимо от происхождения [8].

Будущее «кашубщины» во многом зависит от роста престижности владения этим 
языком, от качества его преподавания на всех уровнях (от начальной до высшей школы 
и постдипломного образования), а также от развития «кашубщины» как языка художе-
ственной литературы, СМИ, науки, управления. В противном случае кашубский язык, 
все еще используемый в бытовой сфере старшим поколением, имеет мало шансов и в 
будущем сохраниться как «домашний» код жителей Поморья.
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Статья посвящена вопросу необходимости выработки межкультурной компетен-
ции у поляков, изучающих русский язык в польских вузах на отделениях «Русский язык 
бизнеса». В ней рассматриваются некоторые наиболее известные аспекты культурных 
различий и показывается важность обучения пониманию и правильному восприятию 
чужой культуры.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурные различия, диалог куль-
тур, обучение иностранному языку.

В современном мире контакт с иными культурами происходит ежедневно. Европей-
ская интеграция, глобализация и все большая зависимость друг от друга разных людей 
из разных частей света, миграция, а также общий рост мобильности привели к более 
частому взаимодействию между людьми других наций. В связи с этим важным пре-
имуществом стала межкультурная компетенция, которая позволяет не только успешно 
справляться с тем, что в значительной степени отличается от нашей жизни, но также и 
лучше использовать возможности и потенциал этих контактов.

Культура привносит свой контекст, придающий значение каждому физическому 
акту, а также контекст, на основании которого человек осознает значение языковых 
актов: «вести себя» так, как носитель языка, не значит еще «действовать» так как он. 
Изучения всех правил, которые знают представители даной культуры, недостаточно для 
того, чтобы вести себя как они, поскольку из каждого правила, рекомендующего делать 
так и так, есть исключения, и всегда существуют какие-либо иные, аннулирующие его, 
нормы; бывает, что люди нарушают правила, но, несмотря на это их поведение, считает-
ся типичным для данного народа.

Квинтэссенцией культуры является язык. На его основании общество создает систе-
му значений; но если бы не было такого общего кода, каждое поколение должно было 
бы с самого начала решать основные проблемы для того, чтобы выжить. Одновременно 
язык позволяет нам создавать культуру, и в некотором смысле он создает нас самих, по-
скольку организует наше восприятие действительности так, что из бесконечного числа 
возможностей возникает ограниченное количество культурных концептов.

Если предположить, что самой важной чертой культуры является язык, то целью 
межкультурной коммуникации является создание общей системы значений и общих 
представлений действительности. Межкультурная коммуникация создает много труд-
ностей, поскольку в разных культурах имеются существенные различия с точки зрения 
значений и побуждений к определенным действиям. Ученые занимались и занимаются 
различными аспектами культурных различий, среди которых можно назвать:

Индивидуализм и коллективизм – стремление к личным или общим целям;1. 
Толеранцию отклонений – до какой степени допустимы отклонения от культурных 2. 
норм;
Толеранцию неопределенности – до какой степени допустима неопределенность 3. 
и неясность;
Мужское и женское начало (маскулинность-феминность) – выделение черт, явля-4. 
ющихся стереотипно мужскими или женскими;
Ориентацию на человеческую натуру – до какой степени ч5. еловек воспринимается 
как добрый или совмещающий в себе добро и зло;
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Культурную разнородность – степень дифференциации культурной среды;6. 
Контроль эмоций – до какой степени разрешено выражать свои чувства и 7. 
эмоции;
Малую дистанцию – большую дистанцию (низкую-высокую) – до какой степени 8. 
культура позволяет сохранять дистанцию и близкий контакт во время общения;
Неравновесие сил – до какой степени можно принимать взаимоотношения, в 9. 
которых одна из сторон доминирует над другой;
Низкий контекст – высокий контекст – в какой степени информация восприни-10. 
мается также при помощи неязыкового контекста (иерархия, статус, манеры по-
ведения и т.д.);
Отношения человек – человеческая натура – до какой степени натуру следует 11. 
обуздать или же жить с ней в гармонии
Ориентацию на сделку (ориентация на выполнение задачи) или партнерские отно-12. 
шения (ориентация на взаимоотношения с людьми);
Формальность бизнес-культур (формальные культуры – иерархичные культуры, 13. 
большое значение придается иерархии и статусу, в них придерживаются обычаев, 
традиций, ритуалов); неформальные культуры, в которых больше ценится 
эгалитарная организация) 
Ориентация на время и графики работы (монохронные культуры – живущие по 14. 
часам и графикам и полихронные культуры – ценят свободные графики и стара-
ются по возможности решать несколько задач одновременно)
Ориентация на невербальное поведение (экспрессивные или сдержанные) [см.1; 15. 
2; 3; 4 и др.].

Культуры различаются с точки зрения всех названных аспектов одновременно. 
В настоящее время считается, что в культуре и языке каждого народа можно най-

ти как универсальное (общечеловеческое), так и национально-специфическое. Универ-
сальное или общечеловеческое одинаково понимается и принимается представителями 
разных культур и народов и обеспечивает взаимопонимание, то время как национально-
специфическое содержит присущие только данной культуре ценности и нормы, 
культурные значения, отраженные в языке. 

В большинстве контактов между представителями разных культур появляют-
ся проблемы, связанные с общением на иностранном языке. В нашем случае это так 
называемый язык делового общения или бизнес-язык. Связь межкультурной коммуника-
ции, в том числе профессиональной, и преподавания иностранных языков очевидна. Как 
пишет С.Г. Тер-Минасова, «каждый урок иностранного языка – это перекресток куль-
тур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное сло-
во отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обус-
ловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) 
представление о мире» [5:25].

В настоящее время обучение иностранным языкам, особенно русскому языку и осо-
бенно в таких бывших соцстранах, как Польша, переживает сложный период: с одной 
стороны, это связано с политическими и экономическими изменениями, реформой 
высшего и среднего образования, а с другой – все более с прагматическим подходом к 
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изучению русского языка в Польше. Если раньше это был обязательный язык в школах, 
и его изучали как и любой иной иностранный язык, только в большем количестве, то те-
перь русский язык все больше изучают из чисто прагматических целей – особенной по-
пулярностью пользуются специальные языки, в том числе язык бизнеса и коммерции. Во 
многих вузах Польши открыты новые отделения – русский язык бизнеса, пользующиеся 
гораздо большим интересом, чем просто филологические отделения. Многие студенты 
после окончания таких отделений сдают международные сертификаты по этому языку. 
Более того, даже на отделениях «чисто» филологического профиля на последнем курсе 
введен курс занятий по русскому языку бизнеса, позволяющий им также приступить к 
международному экзамену на сертификат русского языка делового общения.

О таком спросе на иностранные языки – как орудию производства - пишет и  
С.Г. Тер-Минасова, замечая, что чаще всего людей в изучении языка мало или вообще 
не интересуют теория или история языка – они нужны им исключительно функциональ-
но, для использования в разных сферах жизни общества в качестве реального общения 
с людьми из других стран [см. 5:25-26]. И хотя это, по ее словам, относится, в первую 
очередь, к английскому языку, то же явление наблюдается сейчас и в изучении русского. 
Но такое владение языком предполагает не только владение языком специальности, но 
также фундаментальную и разностороннюю подготовку специалиста в области культуры 
страны изучаемого языка, этикета и невербального общения, межкультурного общения, 
переводоведческой практики, фоновых знаний и т.п. Поэтому кроме языковых структур, 
необходимо учитывать социокультурные структуры, о которых мы писали выше.

Рассматривая вопрос обучения межкультурной кометенции, мы говорим о процессе 
обучения, в котором встречаются как минимум две культуры. Цели и содержание этого 
процесса невозможно описать вне зависимости от педагогических процессов. Такое 
единство состоит в том, что обучение межкультурной коммуникации как процесс взаим-
ного познавания друг друга и друг о друге имеет целью развитие способности правильно-
го функционирования в межкультурном контексте. Предметом этого обучения является 
собственная и чужая культура, а также деятельность, подчиненная их влиянию. Поэтому 
важным требованием является также понимание собственной культуры, поскольку оно 
помогает в идентификации различий и сходств между культурами и позволяет опред-
елить и предотвратить возникновение возможных конфликтов во время межкультурной 
коммуникации. Исходной точкой является диалог культур; изучение значений и пра-
вил иной культуры, изменение способа нашего восприятия действительности в разных 
культурных контекстах являются неотъемлемой частью процесса обучения межкуль-
турной компетенции. Причем, часто в обучении межкультурной коммуникации особое 
внимание уделяется выделению различий, а меньшее – тому, что общее, что связывает 
представителей двух культур, хотя это является, на наш взгляд, не менее важным. Следу-
ет заметить, что полное понимание чужой культуры невозможно – всегда остается что-то 
не до конца понятное, поэтому иная культура всегда будет потенциальным источником 
недоразумений и напряженностей, но также сюрпризов и восхищения.

Самым важным требованием и целью обучения межкультурному общению является 
открытость по отношению к иным культурам, а также готовность конфронтации нашего 
поведения на фоне собственной и чужой культуры. Однако нельзя забывать о том, что 
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открытость также имеет свои границы, поэтому в процессе межкультурного обучения 
должно иметь место определение этих границ толерантности.

Обучение межкультурному общению имеет место в определенных условиях, на 
которые влияют экономические, политические и социальные факторы. В процессе учебы 
важным является создание условий равноправия и партнерского диалога вне зависимос-
ти от реалий, которые могут препятствовать этому.

В связи с вышесказанным мы сделали попытку рассмотрения, как видят молодые 
поляки россиян и наоборот. Об этом пишет, например, З.Бокшаньски в книге «Молодые 
европейцы о поляках» (Лодзь, 1998), где целый раздел посвящен Польше и полякам в 
глазах российских студентов. Он отмечает, что попытка представить культурный фон 
стереотипного образа поляков, созданного россиянами – это весьма трудная задача из-за 
многообразия явлений, формирующих взаимоотношения обоих народов. На них повли-
яли как многовековое соседство, многочисленные исторические конфликты, разное ве-
роисповедание, наследие российской доминации в различных ее проявлениях в Польше, 
так и близость и похожесть культур и языков. Эту задачу осложняет также ее многоас-
пектность. Взаимные представления друг о друге поляков и россиян основываются как 
минимум на трех плоскостях. Одной из них является уровень политического дискурса, 
вовлеченного в реализацию как временных, так и далеко идущих политических целей 
обоих государств. Второй уровень – это область мировоззрений и идей, выражаемых 
интеллектуальной и артистической элитой, которые «хотя бы иногда могут быть до не-
которой степени независимыми от государственной идеологии» [6:131]. И, наконец, 
уровень «интерактивной повседневности», включающей понятия и схемы мышления, 
укорененные в традиции и используемые обычными представителями национальной 
культуры в контактах с соседями.

Названные сферы создания и модификации созданных друг у друга образов россиян 
и поляков находятся в сложных взаимоотношениях, зависящих от совокупности отноше-
ний между двумя народами. Автор пишет о нескольких факторах, важных для показания 
формирования в российской культуре чувства негативного и даже враждебного, по его 
мнению, отношения к полякам, которые могут потенциально оказывать влияние на их 
современные стереотипы. Здесь автор приводит также цитату Чеслава Милоша, который 
так пишет о российско-польских отношениях: «Поляки и россияне не любят друг друга, 
а точнее – испытывают по отношению друг к другу все негативные чувства, от презрения 
и отвращения до ненависти, что не исключает непонятного взаимного влечения, но всег-
да характеризующегося недоверием» [6:132]. Автор ищет причины этого еще в принятии 
Россией христианства из Византии, когда вместе с принятием религии, материальной и 
духовной культуры, Россия переняла также «недоверие и негативное отношение к Риму 
и всей Западной цивилизации» [6:133]. Как пишет другой исследователь, А.Кэмпиньски, 
основной архетипической противоположностью является в российской культуре анти-
теза настоящей и ложной веры – православной и католической [7:189].

По мнению названных авторов, именно поэтому полякам традиционно приписывался 
синдром «латинскости».

Еще более ухудшились отношения в период польского нашествия. По мнению 
Я.Тазбира, польская оккупация Кремля оставила более яркий след в историческим со-
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знании россиян, чем французская [8:6]. Об этом свидетельствует, по его мнению, введе-
ние в России 4 ноября государственного праздника – Дня народного единства (иногда 
называется «день освобождения от польско-литовских и шведских оккупантов»). С этого 
времени поляки рассматриваются в российской литературе как жестокие агрессоры, 
«польские паны», с которыми борется российский народ.

Период разбора Польши благодаря интенсивности польско-российских контактов 
развил этот стереотип, наполняя его новым содержанием. Сначала, из-за восстаний, по-
ляков стали считать прирожденными бунтарями и беспокойными анархистами. Потом, 
по мнению автора, негативный образ поляков упрочился в российской прозе XIX века у 
Достоевского, Тургенева и Чехова, которые «укрепляли в сознании общества негатив-
ные стереотипы поляков как коварных агентов и заговорщиков, ищущих легких денег 
мошенников и аферистов, фальшивых ксендзов иезуитов, коварной красивой польки» 
[9:146].

По мнению Кэмпиньского, в российском образе Европы Польша, как репрезентант 
«латинской» идеи Запада и как извечная помеха в экспансивных стремлениях играет и 
далее существенную роль. Кичливый «лях» ломал концепцию славянской общности, 
претендуя на главную роль, поглощал внимание общественного мнения в России и бун-
товал против нее Запад [см. 7:167]. Такой упрочившийся в XIX веке способ восприятия 
поляков имел также более ранние ассоциации. Так, по мнению Кэмпиньского, древне-
русская письменность ввела и популяризовала в русском языке слово «лях», который, 
как и «москаль» в польском языке, путем его употребления в негативном контексте, при-
обрел негативную коннотацию [7:155].

Позже к образу поляка прибавились еще иные элементы. В последние годы наблюда-
ется все больше индивидуальных контактов; сначала (до 1989 года) – это выезды поляков 
и «коммерческий туризм» в больших городах СССР, затем наплыв базарной торговли в 
Польше, в которой принимало участие много россиян и украинцев. Отсюда, по мнению 
Бокшаньского, возник стереотип «поляка-торговца» и, по всей вероятности, ряд других 
негативных мнений на почве коммерческих недоразумений и обмана. 

А в целом в настоящее время поляки кажутся россиянам «веселыми и легкомыс-
ленными», «пьют также, как мы», что, наоборот, сближает поляков и россиян. И кроме 
многих факторов, которые формируют осторожное отношение россиян к полякам, по 
результатам исследования общественного мнения в России значительное число респон-
дентов декларирует свою симпатию по отношению к ним. Так, по результатам иссле-
дований, проведенных Центром международных социологических исследований в 1997 
году в девяти регионах России, 68% респондентов декларировало свою симпатию по 
отношению к Польше и полякам (Gazeta Wyborcza, 1997, 9 kwietnia). Однако, поляки не 
проявляют таких симпатий по отношению к россиянам, что подтвердили исследования 
Центра изучения общественного мнения в Польше в 1990 г., когда свои симпатии к рос-
сиянам декларировал только 21% респондентов [10:116]. 

Следует здесь добавить, что в целом, поляки не очень хорошо относятся к россиянам 
в целом (как к народу) – этому способствует обострившаяся в последнее время пропаган-
да в СМИ, ухудшающиеся политические отношения между Россией и Польшей. Однако, 
имеются и противоположные тенденции: развиваются коммерческие связи между Росси-
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ей и Польшей, что связано также с налаживанием личных контактов, в которых россияне 
и поляки ближе узнают друг друга, ломаются стереотипы, и чаще всего в результате 
этого отношение к отдельно взятым россиянам у поляков более чем положительное. По-
ложительному отношению поляков способствует также развитие культурных отноше-
ний – например, кинематографа. За последнее время многие польские актеры снялись в 
русских фильмах и наоборот, известны также польско-российские продукции. И такие 
известные актеры, как, например, Даниэль Ольбрыхски, который снимался во многих 
российских фильмах (например, у С.Михалкова) проявляет в своих высказываниях в раз-
ных передачах симпатию по отношению к России и россиянам.

Хотелось бы также отметить то, что может больший процент россиян высказывает 
положительное отношение к полякам и Польше, поскольку они не играют значительной 
роли в их сознании, в то время как поляки постоянно в своем сознании держат образ 
«россиянина-агрессора», России, которую боятся и к которой испытывают много пре-
тензий.

Подытоживая результаты опроса молодых россиян о Польше и поляках, Бокшань-
ски приходит к выводу, что в целом образ поляков и Польши в глазах молодых россиян 
представляется позитивно. Позитивные атрибуты поляков в значительной мере связаны 
с умением справляться с трудными ситуациями (особенно отмечены их предприимчи-
вость, инициативность и коммерческая смекалка) и проявляются как у единичных пред-
ставителей, так и в масштабах всей страны, включая ее экономическую систему. Во-
вторых, способы создания образа поляков концентрируются вокруг их черт и поведения, 
важных в обмене товарами, что в равной мере отражает как основную сегодня область 
контактов между поляками и россиянами, так и проблемы, которыми живет современная 
Россия. И наконец, основная часть аргументов, обосновывающих неприязненное отно-
шение россиян к полякам, является «реакцией» на их действительное или придуманное 
поведение [6:145-146].

Итак, как уже было отмечено выше, в процессе обучения языку необходимо препода-
вать его в сопоставлении с родной культурой учащихся, учитывая национальные стерео-
типы восприятия России и россиян. Ю.Е. Прохоров и И.А. Стернин пишут о создании 
учебных материалов нового типа, которые «опосредованно связаны с изучением рус-
ского языка и непосредственно – с раскрытием той национально-культурной специфики 
общения данного этноса, которая своими социальными и психологическими характери-
стиками определяет его речевое общение». [6:245]. Это такие формы культуроведческой 
работы, как занятия по кросскультурной адаптации, связанные с ментальными стерео-
типами общения. В этом могут помочь, например, тесты по социокультурной компетен-
ции, предложенные первоначально в программе для бизнес-курса на среднем уровне и от 
которых, к сожалению, в настоящее время в экзаменах на сертификат отказались. Однако 
эти тесты широко используются нами в преподавательской практике, дополняются и об-
новляются. В этих тестах отражены как сведения об истории, экономике, культуре стра-
ны изучаемого языка, его политических и культурных деятелях, так и поведение россиян 
в разнообразных ситуациях делового и повседневного общения (речевое и неречевое). 
Как отмечает Ю.Е. Прохоров, культуроведческие материалы, «отражающие коммуника-
тивное поведение представителей данной лингвокультурной общности, могут быть це-



128

ленаправленно связаны с его особенностями в конкретной сфере речевого общения (...), 
например, (...) делового общения, что требует создания новых учебных материалов для 
иностранцев» [11:253-254].

 Важным является поэтому обучение страноведению, как составной части обуче-
ния языку. Причем, вслед за Ю.Е. Прохоровым, мы также считаем, что в методичес-
ком плане при обучении страноведению должны учитываться три составляющие: ста-
бильная, устойчивая и переменная. Стабильная – это набор единиц, характеризующих 
национально-культурную парадигму этноса; устойчивая – связана со сферами речевого 
общения с учетом элементов, необходимых для овладения языком; переменная – связана 
с условиями речевого и неречевого общения учащихся – это «сегодняшние реалии», хотя 
это не исключает знаний прошлого, необходимого при понимании некоторых текстов 
[11:260-261].

Можно сказать, что культура имеет определенное влияние на способ употребления 
языка. Поэтому важно, чтобы в процессе обучения иностранному языку учитывать бо-
лее широкий культурный контекст, так как мы можем с большим пониманием отнестись 
к партнеру на переговорах, если обладаем некоторыми знаниями и можем предвидеть 
его поведение (в том числе языковое). Таким образом, даже некоторые стереотипы и 
предубеждения теряют свой негативный характер, если мы сможем понять, что «стран-
ное» поведение партнера не направлено против нас, а является результатом присвоенных 
культурных факторов.

В случае сотрудничества или иных контактов между организациями – представите-
лями разных культур (особенно, если они пользуются разными языками) необходимо, 
чтобы все коммуниканты могли верно воспринимать и интерпретировать влияние языка 
и иных культурных факторов партнера. Эффективная коммуникация имеет место в том 
случае, если коммуникат будет воспринят получателем согласно интенции отправителя, 
а также если презентация коммуниката не отличается от коммуникативных кодов парт-
нера таким образом, чтобы помешать взаимопониманию партнеров и, как следствие, – 
главным целям коммуникации. В эффективной коммуникации главное не то, чтобы обе 
стороны испытывали удовольствие от контакта, а то, чтобы общение между ними прохо-
дило в «бесперебойной» и «неконфликтной» форме и чтобы они приходили к взаимному 
согласию, что является особенно важным в деловом общении. 
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ЛЕКСичні ідЕоЛогЕми та КуЛЬтурЕми  
ЯК домінанти роЗвитКу оБраЗу вЕЛиКоБританіЇ  

в уКраЇнСЬКій моЛодіЖній КуЛЬтурі

В статті розглядається питання взаємозв’язку мови і культури при формуванні 
концепту «Велика Британія» у студентів молодших і старших курсів. Досліджують-
ся фактори лінгвоментальної природи, які позначаються на специфічному уявленні про 
певний відрізок матеріальної дійсності та динаміці цього процесу. 

Ключові слова: концепт, лінгвоментальність, ідеологема, культурема, асоціатив-
ний експеримент.

Статья рассматривает вопрос взаимосвязи языка и культуры при формировании 
концепта «Великая Британия» у студентов младших и старших курсов. Исследуют-
ся факты лингвоментальной природы, которые сказываются на специфическом пред-
ставлении об определенном отрезке материальной действительности и динамике 
этого процесса. 

Ключевые слова: концепт, лингвоментальность, идеологема, культурема, ассоци- 
ативный эксперимент.

The paper deals with the interaction of language and culture which is responsible for the 
forming of the concept “Great Britain”. University students, both fresh and senior, were involved 
in the experiment. Lingual and mental factors effecting the specific vision of a particular 
segment of material world have been analyzed. The hypothesis of cognitive phenomena 
being socio-culturally determined has been proved. Peculiarities of concept formation within 
different age groups have been studied at the backdrop of comparison of the data obtained. 
The ideologically and culturally biased lexical units have been considered in terms of their 
functions in concept formation. 

Key words: concept, lingual mentality, ideologeme, culturally biased units, associative 
experiment.
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Місце лінгвокультурологічної проблематики визначається як одне з центральних у 
лінгвістичній парадигмі кінця минулого-початку ХХΙ століття, активно дискутується пи-
тання про здійснення справжнього “культурного повороту” в науці про мову. В дослід-
ницьких колах достатньо поширена думка про усталення цієї тенденції : мова розгляда-
ється як результат культурного розвитку, її складову й її передумову [1; 2 ]. Вітчизняна 
наука про мову швидко реагує на сучасні виклики [Див.: 3; 4; 5; 6 та ін.], дослідження 
мови проводяться у нерозривному зв’язку із мисленням, пізнанням, свідомістю культу-
рою, світосприйняттям [4: 5]. Втім, розширений опис конкретних міжкультурних вза-
ємодій поки що залишається перспективним завданням, що визначає актуальність таких 
досліджень. 

Підходячи до розгляду питань, пов’язаних із міжкультурною інтерференцією, не-
обхідно визначитись із низкою фундаментальних понять, а саме: поняття культури, її 
структури, її складових та засобам відображення мовою. З десятків визначень поняття 
“культура” ми узагальнюємо ті, які близькі до антропологічного розуміння. Культура – 
це:1) сукупність результатів діяльності суспільства у виробничому та духовному житті; 
2) спосіб життя, в особливості спільні ідеї, традиції та вірування певної групи людей в 
певний час; 3) культура складається з ідей, традицій та мистецтва, які поширені у певно-
му суспільстві [2: 13-14]. За робоче визначення культурно пов’язаних мовних одиниць 
ми можемо взяти таке: культурема є засобом і результатом вираження мовою концепту-
алізованих явищ і процесів культури. Таке підґрунтя надає можливість отримати єдність 
засад при аналізі мови і культури в умовах взаємодії двох і більше культур: в кожній мові 
існують свої культурно пов’язані лексичні одиниці, в значенні яких відтворюються як 
національно-специфічні, так і ціннісне значимі явища та факти дійсності. Такі одиниці 
вербалізують національно-специфічні поняття і є реально доступними об’єктами лінг-
вістичного дослідження при порівнянні культур. 

Наступне зауваження стосується традиційних для лінгвокультурологічних досліджень 
акцентів на такі культурно пов’язані мовні одиниці, що позначають саме національно-
специфічні реалії тієї чи іншої країни. Основою для такого підходу є концептуалізацію 
іншої культури по її “найекзотичнішим”, не рідко міфологізованим пікам: якщо йдеться 
про Великобританію, - це Біг Бен, вівсяна каша, королівські гвардійці; якщо про Україну 
- це борщ, шаровари, оселедець. До обов’язкового набору уявлень про США входять: 
ковбої, статуя Свободи, Голівуд; про Росію, - горілка, Сибір, ведмеді. 

Втім, існує ще один сегмент культурно пов’язаної лексики та інших елементів дис-
курсу, які формуються не стільки на інформаційній базі мовця, скільки на його ціннісних 
настановах і являє собою зібрання лінгвокультурних прагматично акцентованих арте-
фактів. В нашому дослідженні такі одиниці віднесені до ідеологем. Визначення ідеоло-
геми ґрунтується на такому тлумаченні поняття ідеології, яке, з одного боку, наголошує 
на її світогляднобудівній функції, з другого, - вводить останню в широкий понятійний 
простір культури. Ми ґрунтуємось не на вузько політологічному тлумаченні цього термі-
ну, що пов’язує ідеологію лише з усвідомленням інтересів тієї чи іншої партії, а на ши-
рокому розумінні ідеології як складової культури, яка створює концепти, що виникають 
із будь-яких соціокультурних розбіжностей – різниці в поглядах на суспільні цінності, 
протилежності ідейно-теоретичних і наукових систем, різних вірувань, сімейних тради-
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цій, настанов, індивідуальних забобонів – всього того, що визначає конфігурацію колек-
тивного та індивідуального дискурсотворення. Одиниці дискурсу, в яких вербалізуються 
такі світоглядні розбіжності й є ідеологемами. різниця між культуремами та ідеологе-
мами полягає, таким чином, перш за все, в тому що, що на формуванні і вживанні 
останніх позначаються саме ціннісні настанови носіїв певної культури. 

Таким чином, під ідеологемою розуміємо мінімально значущу одиницю дискурсу, 
яка організує роботу свідомості в плані втілення й реалізації ідеологічних значень. Це 
знак або усталена сукупність знаків, які відсилають учасників комунікації до канонізо-
ваних зразків мислення й поведінки, або такі, що стихійно, в процесі мовленнєвої кому-
нікації, перетворюються на індивідуальні/групові/соціальні втілення таких канонів від-
повідно до світоглядних настанов, на яких ґрунтуються учасники комунікації - суб’єкти 
дискурсотворення. 

Ідеологеми - вкрай специфічні об’єкти дослідження: в дискурсі вони не є якимось 
структурованим цілим - їх об’єднує єдність смислової інтенції, завдання (сформульо-
ваного адресантом свідомо або підсвідомо) сугестивного навіювання адресату певного 
уявлення про дійсність, створення у нього певної мовної і концептуальної картини світу. 
На сьогодні не існує надійної процедури розпізнавання таких об’єктів – воно відбува-
ється здебільшого на теренах суб’єктивізму та інтуїції. Ми здійснили спробу окреслити 
теоретичне підґрунтя, яке уможливило б тестування ідеологем на операційному рівні. 

Важливою теоретичною посилкою в цьому плані є визнання нами ідеологеми лінгво-
культурним прагматично акцентованим явищем. Це розуміння ідеологеми ґрунтується 
на такому тлумаченні поняття ідеології, яке з одного боку наголошує на її світоглядно-
будівній функції, з другого, - вводить останню в широкий понятійний простір культури. 
Логічно припустити, що за умов відсутності формальних лінгвістичних маркерів, визна-
чення специфіки ідеологеми має відбуватися виключно семантичним шляхом, через ана-
ліз відображення та втілення нею специфіки ідеології як особливого явища соціальної 
надбудови.31 

Поняття ідеологеми є осереддям багатьох мовних, мовленнєвих, соціальних, на-
укових, культурних і етнокультурних аспектів, проте ключовими семами їх понятійної 
структури є світогляд та інтерес/ інтереси, які в експлікованій, або в імплікованій формі 
визначають семантику і прагматику цих одиниць дискурсу. Саме пошук таких сем та 
визначення їх належності до сигматичного, прагматичного, семантичного або синтак-
тичного аспектів плану змісту лексичної одиниці є єдиним шляхом тестування ідеоло-
геми в тексті. Ідеологема виступає осередком взаємодії ідеології і дискурсу на концеп-
туальному рівні, своєрідним двостороннім порталом експлікації ідеології в дискурсах, 
та формування дискурсу на засадах певних ціннісних настанов. Її можна визнати уні-
версальною категорією ідеологічно маркованого дискурсу (в цілях спрощення, назвемо 
його ідеологічним дискурсом), до якого типу належать багато метадискурсів соціально-
гуманітарного пізнання.

Визначившись з загальнотеоретичними засадами, перейдемо до опису проведеного 
асоціативного експерименту. 
1 Заради уникання повтору пошлемося на попередню публікацію, в який наведений масив 
визначень поняття ідеології, аналіз спільного й особливого в них та обґрунтовується онтологічна 
спорідненість ідеології та культури [6, 383].
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Експеримент проводився за такою методикою: на початку навчального року опи-
туваним запропоновано надати 20 асоціацій, з якими воно пов’язують своє уявлен-
ня про Великобританію. В плані граматичних категорій обмеження накладались на 
дієслова, прислівники, дієприкметники, числівники та займенники. Дозволялось вільно 
асоціювати дане поняття з іменниками (однини і множини), включаючи позначення 
реалій, власні та географічні назви, та прикметниками, в тому числі оцінної семанти-
ки. Було опитано 4 групи студентів першого – четвертого курсу факультету перекла-
ду Київського інституту перекладачів (по 40 осіб в кожній віковій групі –всього 160 
студентів). До групи 1 відносяться студенти І курсу факультету перекладу, чиї знання 
ґрунтуються на шкільній програмі; до групи 2 – ІІ курсу, факультету перекладу, які вив-
чали курси країнознавства, англійської літератури та спецкурс «Історія Великобританії». 
Група 3 складається зі студентів ІІІ курсу, які, крім зазначених курсів, опрацьовують 
значні масиви літературно-художніх, масмедійних та Інтернет матеріалів з культури, 
історії та політики Великобританії, а група 4 – зі слухачів магістратури, які пройшли 
програму бакалаврату, насичену порівняльними дисциплінами, курсами і спецкурсами 
з перекладу, які пов’язані з широким колом питань національно-культурної і соціально-
економічної специфіки України і країн англомовного регіону.

Результати експерименту дають певне підґрунтя зробити висновки як про загальні 
стереотипи сприйняття даної країни, так і про динаміку образу Великобританії із зро-
станням вікової групи. До загальних культурних стереотипів можна віднести знакові 
культурно-історичні реалії, такі як Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, 
Trafalgar Square, Stonehenge; географічні назви: the English Channel, Scotland, London, 
the Thames, the Loch Ness; імена письменників, діячів маскультури, членів королівської 
сім’ї, спортсменів William Shakespeare, Charles Dickens, Robert Burns, the Beatles, Princess 
Diana, Queen Elizabeth, David Beckham. Усталені уявлення про особливості природно-
кліматичних умов Британії маніфестуються такими іменниками, як rain, fog, mist, smog, 
bad climate. 

Всі ці мовні одиниці присутні в більшості відповідей студентів усіх 4х груп (міні-
мальний індекс вживання кожної одиниці – 31) і свідчать про чітко сформоване ядро об-
разу країни. Для старших вікових групах спостерігається тенденція до узагальнень щодо 
політичного устрою країни, соціально-політичних інституцій, національно-культурних 
особливостей. Збільшується кількість абстрактних іменників поряд з їх конкретизацією, 
вибудовуються концептуальні поля. Так наприклад, частотне вживане слово monarchy 
в анкетах одних і тих же студентів співіснує з іменниками crown, king, queen, the Queen 
Elizabeth, Royal family. Назви спортклубів – Manchester United, Chelsea, Arsenal – уза-
гальнюються в іменниках sport, football, national team. Образ культури також представ-
лений як на абстрактному, так і на конкретному рівнях: culture, museums, universities, 
a book, bookshops, імена письменників, інших діячів культури та літературних героїв; 
tradition, Christmas, St. Valentine’s Day, Boxing Day; British food, tasty food, fast food, на-
зви різноманітних напоїв тощо. Втім, у двох перших вікових категоріях саме культуреми 
конкретної семантики, культуреми-реалії являються лексичними домінантами мовного 
образу країни. 

Існує достатньо відносно питома кількість (38) іменників та фраз, абсолютні показ-
ники вживання яких становлять мінімальні числа - 5 і менше, хоча, в цілому, з них теж 
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складається достатньо типова картина Великобританії, яка сумісна з результатами по-
передніх досліджень [1: 37-42; 2:112-128]. До таких одиниць відносяться різнопланові 
категорії реалії культурного буття Великобританії: імена політичних діячів та історичних 
постатей (Winston Churchill, Admiral Nelson, Prince William, Prince Edward, Prince Garry), 
письменників (Robert Burns, Oscar Wilde, George Byron, Geoffrey Chaucer, Joan Rowling), 
діячів спорту та назви футбольних клубів і спортивних реалій (Alex Fergusson, FC Chelsea, 
Wimbledon, Wembley), співаків (“Queen”, Spice Girls, Robby Williams, Madonna), позначен-
ня культурологічних понять (kilt, bagpipe, Guy Fawkes Night, cylinders, beefeaters, Teddy 
bear, helmets), видів спорту (rugby, horse riding), культурних установ (theatres, museums, 
Mme Tussaud’s Museum, British Museum), розважальних закладів (parks, shops, restaurants, 
stadium, night clubs, Covent Garden), географічні позначення (England, Greenwich, the 
Highlands, the West End, the East End, Scotland Yard, the City), марки автомобілів, напоїв та 
інших товарів (Bentley, Rolls Royce, Aston Martin, Jaguar, Rover, scotch, coffee, beer, brandy, 
Irish cream, Dr. Marten’s shoes, Grinders shoes), назви блюд національної кухні (oatmeal, 
pudding, porridge, shepherd’s pie, apple pie, English pie), та ін. 

На особливе зауваження заслуговують поодинокі одіозні асоціації – George Bush, New 
York, American football, baseball, Statue of Liberty (3 вживання) – які стали результатом, 
скоріш за усе, підсвідомим перемішанням культур англомовного регіону, що зустрічаєть-
ся лише в першій групі опитуваних. До тієї ж категорії можна віднести й такі приклади, 
які, з нашої точки зору, не свідчать про викривлення образу країни, а підкреслюють осо-
бливості її розвитку в аспекті сьогодення. Так наприклад, у першокурсника з Британією 
асоціюються перш за все футбольні команди і, як розвиток цього логічного ряду, - ім’я 
власника одного з клубів Абрамовича. 

Якісний стрибок спостерігається в результатах опитування старшої вікової групи – 
студентів 5-го курсу факультету перекладу. Данні свідчать про те, що на перших пози-
ціях ідеологеми починають переважати над культуремами. Спостерігається певна дина-
міка у формуванні ідеологічно позначеного концептуального образу країни, в той час, 
як її специфічно-культурний образ фактично не отримує нових імпульсів для розвитку. 
Так, можна бачити, що перші позиції в цій категорії займають ідеологеми, представлені 
у вигляді іменників з абстрактною семантикою: freedom, democracy, parliament, freedom 
of speech, absolute freedom, free people, free love, freedom of choice. Студенти починають 
сприймати культурну специфіку країни не лише по “екзотичним ” маркерам, а у всій 
повноті її соціально-культурного буття. Так, поняття Parliament посідає, за абсолютними 
показниками, друге місце, на відміну від показника 1,5% вживання у всіх вікових гру-
пах. Воно співвідноситься із поняттями democracy, democratic freedoms – сьоме місце 
в четвертій групі та 0,7% у всіх вікових групах. Абстрактний іменник traditions (rooted 
traditions, long traditions) – на 15 місці, в той час, як в інших вікових групах це поняття 
представлене виключно у конкретизованому вигляді (див. вище). 

Цікаво також простежити еволюцію усвідомлення такої специфічної риси політичної 
системи Великобританії, як наявність монарху. Так, якщо в перших двох вікових гру-
пах поняття монархії персоніфіковано в іменах королів, королев та членів королівської 
родини, то в 3 віковій групі ці поняття конкретизуються як позначення титулів, а в 4 
групі узагальнюються до Monarchy (Crown) і посідають шосту позицію за абсолютни-
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ми показниками вживання. Вочевидь, судячи по результатах дослідження, національно-
культурна специфічність країни при її сприйнятті інокультурною (іншомовною) 
аудиторією невіддільна від її ідеологічного сприйняття. Втім, вочевидь, судячи по ре-
зультатах дослідження, національно-культурна специфічність країни при її сприйнятті 
інокультурною (іншомовною) аудиторією, не віддільна від її ідеологічного сприйняття. 
Так, образ Британської королеви (the Queen) сприймається як гарант демократичних тра-
дицій (що є, певною мірою логічним оксюмороном) Великої Британії; парламент – як її 
оплот; розвинута індустрія поп-музики і молодіжної моди – як прояв демократичних сво-
бод; а певна егоцентризм британського суспільства – як умову індивідуальних свобод. 

Таким чином, можна зробити висновок, що у молоді, яка починає тільки вивчати 
англійську мову на професійному рівні, первісний образ Великобританії створюється 
здебільшого на основі їх інформаційного арсеналу знань про сукупність національно-
специфічних явищ, що притаманні цій країні, які належать до широкого спектра її ха-
рактеристик – від фізичних (географічних, побутових, конкретно-економічних, виробни-
чих) до соціально-політичних (назви політичних інституцій, закладів освіти, культурних 
установ тощо). Зі зміною вікової категорії на старші мовна картина Великобританії 
збагачується за рахунок одиниць, що виражають ціннісні настанови та експліцитні/
імпліцитні оцінки опитуваних. Збільшується кількість абстрактних іменників, через які 
учасники експерименту висловлюють своє в цілому позитивне ставлення до політичної 
системи Великобританії, її політичних інституцій, способу життя тощо (негативне став-
лення висловлене в поодиноких виразах: ugly women, fat people, tasteless/disgusting food, 
stupid humour). Тобто, акценти переміщуються з накопичення фактажної інформації вбік 
її оцінювання, що на мовному рівні виражається у поступовому заміщенні культурем 
ідеологемами. 
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УДК
Романов А.А., Малышева Е.В. 

(Тверь, Россия)

мЕХаниЗмЫ вЗаимодЕйСтвиЯ вЕрБаЛЬнЫХ  
и КинЕСтЕтичЕСКиХ ЕдиниЦ в уСЛовиЯХ  

мЕЖКуЛЬтурной КоммуниКаЦии

Стаття присвячена розгляду механізму взаємодії вербальних і кінестетичних оди-
ниць в умовах міжкультурної комунікації. Здійснюється аналіз фрагментів мовних 
творів з використанням кінестетичних дій.

Ключові слова: кінестетичні дії, мовленнєвий акт, ілокутивна сила, діалогічне 
спілкування, міжкультурна комунікація.

Статья посвящена рассмотрению механизма взаимодействия вербальных и ки-
нестетических единиц в условиях межкультурной коммуникации. Проводится анализ 
фрагментов речевых произведений с использованием кинестетических действий. 

Ключевые слова: кинестетические действия, речевой акт, иллокутивная сила, диа-
логическое общение, межкультурная коммуникация.

The article deals with some kinesthetic marks of verbal intercourse under conditions of 
cross-cultural communication. Blocks of verbal opuses using kinesthetic actions are analysed.

Key words: kinesthetic actions, speech act, illocutionary force, dialogue intercourse, 
intercultural communication. 

Одной речью человеку делать нечего: 
она не самоцель, а средство, орудие, 

хотя и может по-разному использоваться 
в разных видах деятельности.

А.А. Леонтьев

Наблюдаемая в последние десятилетия смена научных парадигм в гуманитаристике 
вообще и в языкознании, в частности, характеризуется переносом анализа с индивида 
как внешнего компонента речевого акта на сферу его отношений к другим участникам 
через свои действия [5; 6]. Значительный интерес в этом контексте представляет собой 
кинестетические действия (кинестетические единицы, кинестемы, прикосновения), 
которые, органически вплетаясь в структуру речевого акта, реализуют различные дей-
ствия (прикосновения рук, губ, ног, головы, поглаживания, удары и др.) по отношению 
к партнеру по диалогу. 

© Романов А.А., Малышева Е.В., 2010
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И хотя традиционно прикосновение относят к наиболее примитивным формам ком-
муникации, тем не менее, в свете новых «соматософических» (термин М.Н. Эпштейна) 
и соматографических идей и взглядов на роль телесности, «корпоральности и корпоре-
альности телесного бытия человека» [3; 4] «осязание и соприкосновение являются реша-
ющими факторами, определяющими строение нашего мира» [1: 286], одним из важней-
ших «навигационных средств коммуникации» [3].

Отметим, что именно посредством прикосновения достигается «полная иллюзия 
реальности» [7: 71], которая способствует воссозданию более точной, четкой и полной 
картины окружающего нас мира, так как «между речью и слухом, между показыванием 
и зрением, между испусканием и вздыханием запаха или его приготовлением и вкуше-
нием пищи – огромная разница в самих способах воздействия и восприятия. Между тем 
в области осязания между воздействием и восприятием почти нет различия в качестве 
ощущений. Одним и тем же прикосновением мы осязаем и делаем осязаемыми других» 
[7: 72]. Поэтому прикосновение изначально выступает как базисная единица диалоги-
ческого общения, в которую уже заложена взаимность интерактантов в процессе рече-
вого обмена. 

Известно, что специфика используемых речевых актов в рамках определенной те-
матики диалогического общения обусловлена различными целями и задачами того или 
иного этапа реализации процесса диалогической интеракции, осуществляемой за тот 
или иной промежуток времени, а это означает, что речевые действия в разной степени 
выражают интенции говорящего и обладают неодинаковой степенью проявления илло-
кутивной силы конкретного речевого действия. Возможно, поэтому для ее усиления и 
требуется включенность кинестетических компонентов в общий контекст коммуника-
ции. И поскольку коммуникация – явление динамическое, то для ее описания необходи-
ма строгая типология речевых действий (за основу в работе взята классификация, пред-
ложенная А.А. Романовым [2]).

В данной структуре наиболее употребительных типов воздействий, маркированных 
соответствующими иллокутивными или прагматическими функциями [2: 53-55], нами 
рассматривается комплекс иллокутивных параметров во взаимодействии с кинестети-
ческими единицами.

Как показывает языковой материал, в практике обыденного общения достаточно 
часто встречаются речевые эпизоды, в которых широко представлены комплексные 
вербально-кинестетические коммуникативный акты, например в речевых актах «прось-
ба» (1): 

- Я прошу тебя, я умоляю тебя, - вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном 
сказала она, взяв его за руку, - никогда не говори со мной об этом! (1-а)

- Но, Анна... (2-а)
- Никогда. Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего положения я знаю; но 

это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда 
со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?.. (3-а)

- Нет, нет, обещай!.. (4-а)
- Я все обещаю(5-а) (Толстой, 1982: 194, Ч. II)…
В представленном речевом фрагменте (1) кинестетическая единица взять за руку 

вплетена в вербальные директивные действия (1-а) с иллокутивной функцией просьба, 
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о чем свидетельствует иллокутивный показатель «прошу тебя». Более того в представ-
ленной диалогической реплике также представлена функция мольбы, которая подтверж-
дается таким иллокутивным показателем как «умоляю тебя». Произнося диалогическую 
реплику (1-а) инициатор также использует следующую кинестему взять за руку, которая 
выступает как конкретный стимул и показатель доверительных отношений. Несмотря 
на ответную реплику (2-а) Анна как инициатор вербального действия продолжает на-
стаивать на своем (3-а) о чем свидетельствует повтор директивных вербальных реплик 
«никогда со мной не говори об этом»: Предоставь мне. Всю низость, весь ужас своего 
положения я знаю; но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, 
и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне?.. Однако, 
сказанная последняя диалогическая реплика, маркированная таким иллокутивным по-
казателем как «обещаешь ты мне» представляет собой уже вербальное декларативно-
экспрессивное действие (3-а) с функцией обещание. Дальнейшие диалогические репли-
ки (4-а, 5-а) подтверждают последовательный переход автора данного инициативного 
действия. Представленный речевой фрагмент завершается конечной репликой (5-а), а 
инициатор первоначального действия добивается поставленной цели так как адресат 
«дает обещает» все выполнить: я все обещаю. Интерес тот факт, что весь данный диа-
логический фрагмент сопровождается таким невербальным действием как взять за руку 
о чем свидетельствует тот факт, что в данном контексте нет упоминаний о том, что адре-
сат отпустил руку.

Рассмотрим и проанализируем еще один пример взаимодействия вербальных и ки-
нестетических единиц, но в рамках речевого акта «уговор», например (2):

«Guapa,» he said to Maria and took hold of her two hands. «Listen. We will not be going 
to Madrid—» (1-а)

Then she started to cry.
«No, guapa, don’t,» he said. (2-а)«Listen. We will not go to Madrid now but I go always 

with thee wherever thou goest. Understand?» (2-b)
She said nothing and pushed her head against his cheek with her arms around him.
«Listen to this well, rabbit,» he said. He knew there was a great hurry and he was sweating 

very much, but this had to be said and understood. «Thou wilt go now, rabbit. But I go with 
thee. As long as there is one of us there is both of us. Do you understand?» (3-a)

«Nay, I stay with thee.» (4-a)
«Nay, rabbit. What I do now I do alone. I could not do it well with thee. If thou goest then I 

go, too. Do you not see how it is? Whichever one there is, is both.» (5-a)
«I will stay with thee.» (6-a)
«Nay, rabbit. Listen. That people cannot do together. Each one must do it alone. But if thou 

goest then I go with thee. It is in that way that I go too. Thou wilt go now, I know. For thou art 
good and kind. Thou wilt go now for us both.» (7-a) «We will go to Madrid another time, rab-
bit,» he said. «Truly. Now stand up and go and we both go. Stand up. See?» (8-a)

«No,» she said and held him tight around the neck. (9-a)
He spoke now still calmly and reasonably but with great authority.
«Stand up,» he said. «Thou art me too now. Thou art all there will be of me. Stand up. 

(10-a) (Hemingway, 1981: 493-494)» 
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Данный речевой эпизод представлен различным набором вербальных единиц во вза-
имодействии с кинестемами. Автор инициативного действия (1-а) стремиться уговорить 
и убедить адресата совершить некое действие, поэтому сопровождает первоначальную 
вербальную реплику такой кинестемой как held of two hands. Отметим, что в данном 
случае прикосновение выступает как интенсификатор экспонентности степени дове-
рия (см. кодекс доверия Романов, 1988) к адресанту и как некий стимул, посредством 
которого коммуниканты выражают чувства открытости и близости. Инициатор также 
подтверждает свое намерение уговорить партнера в следующих диалогических репли-
ках (2-b, 3-а, 7-а) в процессе пошагового обмена такими вербальными показателями как 
«listen»: «Listen. We will not go to Madrid now but I go always with thee wherever thou goest» 
(2-b), «Listen to this well, rabbit, » he said (3-а), «Nay, rabbit. Listen». Именно благодаря 
частотности использования представленного выше иллокутивного показателя «listen» 
вербальных директивных действий (2-b, 3-а, 7-а) с иллокутивной функцией уговора и 
подтверждается интенсивность желания инициатора достичь определенной цели. При-
мечательно, что в процессе коммуникативного обмена партнер по диалогу также при-
бегает к использованию ответных кинестетических действий таких кинестем как push 
one`s head against one`s cheek with one`s arms around и held around the neck, а это озна-
чает, что адресат пытается также убедить адресанта и скоординировать дальнейшее раз-
витие событий в свою пользу. Особенно ярко такой момент представлен в следующий 
диалогической реплике (9-а).

Таким образом, анализ фрагментов диалогической интеракции с кинестетическими 
действиями, вплетенных в структуру речевого общения, позволил нам сделать некоторые 
выводы:

- в условиях межкультурной коммуникации механизмы взаимодействия вербальных 
компонентов коммуникации с кинестетическими единицами диалогического общения 
раскрываются в процессе пошагового обмена диалогическими репликами;

- производя иллокутивный акт, говорящий выражает свое отношение, состояние, наме-
рение и т.п., а кинестетические средства общения выступают в качестве дополнительных 
маркеров иллокутивности;

- в ходе реализации иллокутивной функции речевого акта кинестетические средства 
коммуникации (включенные спонтанно или осознанно в диалогическое общение) игра-
ют не последнюю роль, так как выступают как диалогоорганизующие, диалонаправляю-
щие и диалогокординирующие единицы общения;

- речевые эпизоды, обусловленные использованием кинестетических единиц в 
типовых речевых актах, характеризуются проявленных чувств и эмоций, а также под-
черкивают национально-культурные особенности коммуникативного поведения.
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Світова глобалізація, інтеграція всередині Європи і трансформаційні процеси в Укра-
їні та інших країнах Європи призвели до бурхливого зростання контактів у всіх сферах 
нашого життя на міжкультурному рівні. Комунікація з представниками інших культур 
стала частиною нашого повсякдення. 

Міжкультурні контакти мали місце в усі часи, але сьогодні, як ніколи, вони носять 
глобальний і масовий характер. Світ став більш відкритим, а люди – більш мобільними. 
Туристичні поїздки, обмін школярами, студентами, стажування учених і міжнародні кон-
ференції, транснаціональні концерни, спільні підприємства, виставки, гастролі, політич-
ні дискусії на міжнародному рівні, олімпійські ігри, інші спортивні змагання, особисті 
контакти – ось далеко неповний перелік ситуацій міжкультурного спілкування, що міцно 
увійшли до нашого життя. Навіть не вступаючи в особистий контакт з представника-
ми інших культур, ми щодня отримуємо інформацію про життя інших держав з різних 
засобів масової інформації, дивимося фільми, читаємо різноманітні журнали, слухаємо 
музику, ходимо в ресторани з національною кухнею. Ми активно спілкуємося з іншими 
культурами. Ті процеси, які відбуваються водночас у нашій свідомості, ті оцінки й інтер-
претації, що відбуваються в контакті з новим, зміна власних поглядів, психологічні пере-
творення, які супроводжують міжкультурну комунікацію, складають ключові моменти 
підготовки й реалізації концепції міжкультурного навчання.

Питання спеціальної підготовки до міжкультурної комунікації в усі часи активно до-
сліджувалося психологами, культурологами, філологами й іншими науковцями. У нових 
умовах розвитку суспільства проблема міжкультурної комунікації є однією з найпопу-
лярніших, обговорюваних, а значить – актуальною. 

Спілкування навіть з представниками спільної культури може викрити непередбачені 
труднощі, викликані різницею у релігійних поглядах, у віці або соціальному положенні, 
різницею в інтересах, політичних або економічних пристрастях. Але впоратися із ситуа-
цією і зрозуміти один одного представникам однієї культури, які говорять і думають од-
нією мовою, що виконує комунікативну функцію в суспільстві, де діють закони, знайомі 
з дитинства, набагато легше, ніж партнерам, які виросли й були виховані в різних культу-
рах, які до того ж користуються для комунікації мовою, що є, як правило, іноземною для 
одного або декількох учасників. Очевидність цього підтверджує необхідність підготовки 
до міжкультурної комунікації. Ми повинні бути орієнтовані на те, що наш партнер у ко-
мунікації не просто інший, тому що всі люди відрізняються один від одного, а тому що 
його світогляд і світосприймання формувалися в інших географічних, релігійних, полі-
тичних і економічних умовах, в іншому суспільстві, з властивою йому системою ціннос-
тей, що визначає мислення й поведінку людей в цьому суспільстві. Усвідомлення цього 
факту і відповідне корегування поведінки допоможе уникнути непорозуміння й розча-
рування, обра́з та взаємних претензій і створить передумову для успішного спілкування 
й співпраці на міжкультурному рівні. Лінгвокраїнознавство, культурознавство – дисци-
пліни, які формують соціокультурну компетенцію іноземних студентів, що включає зна-
ння про країну, мову якої вивчає іноземець, уміння вилучати з мовних одиниць потрібну 
інформацію й користуватися нею у відповідних комунікативних ситуаціях. Показником 
міжкультурної компетенції є правильність мовлення не лише з точки зору мовних норм, 
а й культурного контексту, у процесі порівняння різних культур [7: 35].
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У нашому суспільстві, що переживає наслідки непростих трансформаційних процесів 
у політиці й економіці, багато іноземних студентів вивчають російську мову, убачаючи 
в ній засіб для поліпшення своїх кар'єрних перспектив як в Україні, так і в Росії. За-
требуваною для іноземців є не тільки російська мова. Інтерес до вивчення української 
мови також зростає. Збільшується кількість іноземців, які мають бажання навчатися 
англійською мовою.

На сьогодні в навчанні іноземних студентів в Україні спостерігається досить обмеже-
ний підхід до вивчення української мови як до засобу спілкування й навчання. Однією з 
причин цього є брак підручників для іноземних студентів, зміст яких поширює інформацію 
про культуру України, історичні події, які формували менталітет багатонаціонального 
українського народу. Лінгвокраїнознавчі знання для іноземних студентів є передумовою 
для успішної міжкультурної комунікації. Теоретичному обґрунтуванню такого підходу 
до викладання української мови і шляхів його практичної реалізації присвячена ця  
стаття. 

В останнє десятиліття дослідження проблем навчання української мови вийшли за 
межі дискусій на методичному й лінгвістичному рівнях. Теза про єдність мови й культу-
ри призвела до виникнення ряду питань: яким чином повинна реалізовуватися єдність 
мови і культури, у межах якої ця мова виконує комунікативну функцію, під час на-
вчання іноземців української мови, і як, вивчаючи мову, проникнути в культурний світ 
людей, які говорять нею, орієнтуватися в ній, правильно тлумачити моделі мислення й 
поведінки, що склалися, як правильно обирати й корегувати власні стратегії поведінки, 
усвідомлюючи їх соціально-культурну зумовленість і як під час знайомства з різними 
явищами культурного життя отримувати й удосконалювати мовні знання. Іншими слова-
ми, як під час навчання української мови готувати іноземців одночасно до комунікації з 
носіями цієї мови, до міжкультурного спілкування. 

Арґументовану відповідь на це питання дає концепція, що розглядає українську мову 
перш за все як засіб комунікації з українською культурою та з її представниками. Ця 
концепція виходить із того, що пізнання світу української культури відбувається безпосе-
редньо в самому процесі вивчення української мови, оскільки сама мова – це засіб само-
виявлення людей, які говорять нею. Їхній спосіб життя і мислення, їхні норми поведінки, 
їхні установки, матеріальний і духовний світ повинні стати невід'ємною частиною 
навчання української мови. Основним завданням такої освіти є не тільки ґрунтовна 
мовна підготовка, а також підготовка культурна, така, що співвідносить культурну 
самосвідомість тих, хто навчається з повагою до культурної самобутності людей, які го-
ворять мовою, що вивчається іноземцем. Ці два аспекти пов'язані між собою настільки 
органічно, що без знання й розуміння української культури неможливе й добре знання 
української мови. Вельми цікавий феномен очікування культурної підготовки від людей, 
які володіють іноземною мовою на високому рівні, і чим вищий цей рівень, тим більше 
очікувань адекватної комунікативної поведінки, оскільки неусвідомлено передбачається 
наявність загальних знань про культуру.

Питання лінгвокраїнознавства активно розробляються українськими філологами, 
про що свідчать численні статті й монографії [2: 180-242, 3: 81-152, 4: 96-160].
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У російській освіті теоретичною базою навчання іноземців російської мови стали 
наукові праці Верещагина Є.М. і Костомарова В.Г. [5, 6], які зробили найбільший внесок 
до розвитку напряму, що оформився як лінгвокраїнознавство. 

Розгляд конкретних питань організації навчального процесу значно відстає від те-
оретичних розробок міжкультурного підходу до викладання української мови. Як ме-
тодичний підхід, він з великим запізненням і в уривчастому вигляді, на окремо взятих 
заняттях або в розгляді вибіркових тем реалізується на практиці, і подолати цей роз-
рив теорії з практикою – основне завдання викладачів української мови як іноземної. 
З цією метою в центрі міжнародної освіти ХНУ ім. В.Н. Каразіна колектив авторів 
розробляє навчальний посібник для іноземних студентів «Читайте про Україну» Він по-
будований на засадах виховання моральної людини і включає такі аспекти: моральний, 
національно-патріотичний, громадянський, родинний, валео-екологічний [1: 239-373]. 
Він покликаний, щоб іноземні студенти під час вивчення української мови знайомили-
ся з українською історією, літературою, географією, політичним ладом. Дотримуємося 
думки, що знання країни, до якої приїхав іноземець з метою навчання, постає в один ряд 
із умінням читати, писати, рахувати тією мовою, яку вивчає.

Навчальний посібник побудований як збірник науково-популярних текстів, які 
спрямовані на ознайомлення з українською культурою та історичними постатями, зна-
чущими для українців. Тексти адаптовані до вивчення іноземними студентами на почат-
ковому етапі. Зміст розкриває інформацію про лад сучасної української демократичної 
держави, про українців, їх культуру в соціальному житті, побуті, про народні звичаї, свя-
та, символи, про природу України. Кожен текст з перекладом російською та англійською 
мовами містить словник. З навчальною метою до кожного тексту додається коментар 
щодо перекладу. Сформульовані питання до тексту допоможуть іноземним студентам 
закріпити отримані знання.

Зараз не стоїть питання залучення культурознавства і країнознавства до процесу на-
вчання української мови. Разом з тим, варто відзначити, що до сьогодні для іноземців 
розроблено небагато підручників з української мови з достатньою кількістю адаптова-
них текстів на основі лінгвокраїнознавства. Пропонований навчальний посібник – один 
зі способів вирішення цієї важливої проблеми, що безпосередньо впливає на формуван-
ня міжкультурної комунікації іноземців. 

Під час укладання зазначеного посібника застосований і концептуально розви-
нений відомий підхід підготовки іноземних студентів до міжкультурної комунікації. 
Країнознавча, культурологічна інформація не надбудовується над базовою філологічною 
освітою, а є невід'ємною, інтегрованою частиною всього курсу. Процес освіти не 
розглядається тільки як засвоєння якоїсь суми знань, а спрямований на оволодіння 
всім спектром культурно значущих комунікативних умінь. Однією з таких навичок, є 
уміння спілкуватися з представниками інших культур, усвідомлювати культурно мов-
ну специфіку такого спілкування і наслідки в поведінці й мисленні, що випливають 
із цього. Посібник складається з сорока текстів. Кожен з них супроводжується рядом 
питань, відповіді на які студентам слід знайти в тексті. Такий вид роботи з текстом 
дає можливість студенту отримати нову історичну, культурну інформацію, порівняти 
відповідність лексико-граматичних форм у перекладах, виділити типові питання, виз-
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начити контекстні синоніми, антоніми, постійні епітети, фразеологізми, власні назви 
(антропоніми, топоніми), національну й інтернаціональну лексику тощо. Зміст адапто-
ваних текстів спрямований на формування в іноземних студентів позитивного образу 
типових українських чоловіка й жінки, родини, побуту, традиційних свят. Інформація 
про героїв, письменників, відомих діячів України, визначні історичні події, про державні 
закони розширить світогляд іноземців. Навчальний посібник «Читаємо про Україну» 
націлений на підготовку міжкультурно компетентних іноземних слухачів. 

Крім розвитку стратегічних навичок комунікації та поведінки, процес освіти 
передбачає одночасне забезпечення достатніми знаннями з історії та культури України. 
Іноземні студенти, які вивчають українську мову повинні бути підготовлені до життя й 
адекватної поведінки в країні з широким культурним різноманіттям. 

У посібнику здійснено презентацію реалій культури України, елементів історії та 
системи державного ладу, що формує розуміння іноземних студентів культурного й ду-
ховного життя українців. Предметом вивчення науки про культуру України є не тільки 
зовнішні умови життя українців, а його суть – внутрішнє духовне життя. 

Автори навчального посібника «Читайте про Україну» сподіваються на те, що він 
допоможе іноземним слухачам вирішити завдання перекладу, сприятиме вивченню 
умов життя українського народу, а головне – зрозуміти умови формування менталітету 
українського народу, його цінності та пріоритети. Залучення до навчання іноземних 
учнів лінгвокраїнознавчого матеріалу про Україну вимагає переосмислення підходу до 
всього процесу викладання української мови як іноземної.

Для перспективних наукових дискусій з визначеної теми пропонуються такі аспекти: 
критерії вибору тем, залучених для роботи на заняттях і для самостійного вивчення; 
найбільш доцільні методи роботи з лінгвокраїнознавчим матеріалом; кращі форми ро-
боти для розгляду окремих тем, проблем української культури; форми контролю успіхів 
іноземних студентів, що дозволяє перевірити досягнення поставленої мети.
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(Київ, Україна)

оСоБЛивоСті нагоЛоШЕннЯ грЕЦиЗмів в уКраЇнСЬКій мові

У статті аналізується акцентна поведінка грецизмів в українській мові, визнача-
ються фактори, що впливають на наголос іншомовної лексики у процесі акцентної 
адаптації.

Ключові слова: наголос, грецизми, запозичення, акцентний вплив.
В статье рассматривается акцентное поведение грецизмов в украинском языке, 

определяются факторы, влияющие на ударение иноязычной лексики в процессе акцент-
ной адаптации.

Ключевые слова: ударение, грецизмы, заимствования, акцентное влияние.
The paper discusses the accentuational behaviour of Greece borrowings into Ukrainian. 

Determined are the factors influencing the stress of the borrowed lexical units in the process 
of adaptation.

Key words: stress, Greece borrowings, borrowings, accentuation influence. 

У мовознавчій літературі розрізняють етимологічні запозичення (це ті, які стосуються 
мови-продуцента, з якої безпосередньо чи через посередництво перейнято слово) та 
історичні (які стосуються мови-посередника) [1: 5]. Для акцентології важливими є 
дослідження наголосу й етимологічних, й історичних запозичень, однак щодо грецизмів 
подібне розрізнення не таке суттєве, як, скажімо, полонізмів, серед яких значна частка 
етимологічних, але передовсім це історичні слова, оскільки польська мова була 
посередником в переймані значної кількості західноєвропейської лексики. Історичні 
грецизми це здебільшого слова з мов стародавніх народів – арамейської, гебрайської, 
єгипетської та інших, акцентних рис яких шукати годі, бо прямого впливу названих мов-
продуцентів на українську не було. Отож, досліджуючи історію наголошення грецизмів 
в українській мові, не виділяємо серед них етимологічні та історичні. Одначе важливо 
зважати на можливих посередників, через які грецькі слова надходили в українську, 
зокрема латинську, французьку, німецьку, польську та, починаючи з XVIII cт., російську 
мови. Непоодинокі варіанти, коли слово на шляху до української пройшло через більшість 
цих мов, як-от: ля|мпа (Бер., 216)41 < п. lampa < н. La|mpe < фр. lampe < можливо, лат. 
lampas < гр. λαμπάς [2: (ІІІ, 189)]. Для частини лексем посередником була одна чи дві 

1 При наведенні фактів із стародруків для спрощення орфографії q, u передаємо через у, # – через я, 
w – через о, ¼ через пс, k через кз, кс, ú випускаємо, титли розкриваємо, прийменники від іменників 
пишемо окремо, написання великої літери узгоджуємо з чинним правописом. Список скорочень 
використаних джерел див. у кінці статті.
© Гальчук І. Ю., 2010

наЦіонаЛЬні мови і КуЛЬтури в ЇХ СПЕЦиФіЦі та вЗаЄмодіЇ
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мови, напр.: єтvмоло| ґїа (См. Мел., 1/2), єтvмоло| ґїя (См. Мел., 3/1) < лат. ětymŏlŏgǐa < 
гр. ετυμολογι|α.

Говорячи про посередників, не можна не згадати старослов’янську мову. На 
жаль, для досліджень з акцентології ця мова випадає, адже старослов’янські тек-
сти не були акцентовані. Про старослов’янський наголос, який, безперечно, впли-
нув на історичний український можна судити лише з окремих слів, акцентуація яких 
не збігається ні з джерелом, ні з можливими посередниками, але має місце в одній чи 
кількох південнослов’янських. Надійніше, коли південнослов’янські факти давні. І то 
це може бути пізніше акцентне запозичення із якоїсь південнослов’янської мови, коли 
старослов’янська мова як літературна для всіх слов’ян уже розпалася.

Загалом же, про шляхи запозичення грецизмів акцентологія, як жодна лінгвістична 
наука, може дати надійні свідчення щодо значної частини слів. Найважливішою умо-
вою досліджень при цьому є вивчення наголосу українських друкованих пам’яток XVI – 
XVII cт. Тільки найдавніше наголошення іншомовних слів з певною долею вірогідності 
вказує на джерело запозичення. Давніших акцентованих пам’яток немає, бо в рукопис-
них книгах наголос не проставлявся. Водночас акцентологія оперує даними XIV ст. – з 
Чудівського Нового Завіту, пам’ятки, в якій відбиті тогочасні російські та українські ак-
центні риси. Наголос у ній дає уявлення про період раніший, більше як на два століття 
від появи перших стародруків, а отже про історію акцентуації запозичень. Зазначимо, 
що її текст є перекладом з грецького оригіналу. Грецькі тексти, чи то рукописні, чи дру-
ковані, у цей час послідовно акцентували. Для відстеження акцентуаційних впливів на 
українську важливим і таким, що полегшує справу є фактор стабільності наголосу. Так, 
у давньогрецькій мові, принаймні пізнього її періоду, акцентна система, на відміну від 
української, не зазнавала змін. Тим більше це стосується латинської мови, наголос якої 
залежить від протяжності (довготи / короткості) другого від кінця голосного. За нашими 
спостереженнями, особливих змін упродовж півтисячоліття не зазнав німецький наго-
лос, а в інших можливих посередників – французької та польської мов – наголос фіксова-
ний, у першій він припадає на кінцевий основи, а в другій – на передкінцевий голосний. 
Єдина проблема – з російським історичним наголосом, оскільки акцентуація іншомов-
них слів у ній недостатньо досліджена (а в українській тільки фрагментарно). Однак по-
трібно відзначити, що російського акцентного впливу на українську мову XVI – XVII cт., 
періоду з якого вилучаємо основний історичний матеріал, не було, а навпаки, був уплив 
українського наголошення на становлення російського. Отже, можемо констатувати, що, 
відстеживши акцентуацію грецизму в українській мові, починаючи з його фіксації в най-
давніших стародруках, і порівнявши її з продуцентом та можливими посередниками, 
отримаємо досить показову картину його історичного шляху до реципієнта. Звичайно, 
робимо поправку на те, що наголос середини минулого тисячоліття, при його збігу з 
латанським і польським, не завжди однозначно вказує на грецьке джерело, адже в цей 
період відзначається звуження сфери впливу грецької мови й поширення латинського й 
польського мовного впливів. Водночас фіксація в українських стародруках грецького на-
голосу, особливо в тих словах, де він відмінний від латинського та польського, є цілком 
достатньою, аби не звертатися до інших мов як можливих посередників. 
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При відборі ілюстративного матеріалу для аналізу насамперед потрібно орієнтувати-
ся на давні словники і граматики, й узагалі на давніші тексти, які меншою мірою позна-
чені усним польським акцентним впливом.

Наведемо такий приклад. В. В. Акуленко в одній з найґрунтовніших праць в україн-
ському мовознавстві з окресленої проблеми, використавши доступні фіксації лексики в 
староукраїнських джерелах, указує такий шлях запозичення слова: „історія, ст. гистория 
(XVII ст.) < п. historja < лат. historia < гр.‛ιστορία (пор. і інтернаціональний прикметник 
історичний, ст. гисторичний < п. historyczny)” [3: 135]. Логічно, але це може бути запо-
зичення й напряму з латинської, адже і фонологічно, і акцентуаційно стукр. гистория, п. 
historia та лат. histŏrĭa не відрізняються. Міг же автор у XVII ст. використати латинське 
джерело. Це один бік справи. Якщо ж урахувати ще раніші фіксації исторі|я (Остр. зб., 
52 зв.² – двічі), історі|а (Бер., 416), потрібно визнати, що укр. істо|рія запозичене без-
посередньо з гр.‛ιστορία, а пізнішу зміну наголосу та уживання протетичного г можна 
пояснити впливом латини або ж польської мови.

Граматики Л. Зизанія (1596 р.), М. Смотрицького (1619 р.), словник П. Беринди (1627 р.)  
часто відбивають первісний грецький наголос іншомовних слів, тоді як інші стародруки 
його вже не фіксують, напр.: ді|фθонги – наз. мн. (Зиз. Гр., 4 зв.), ді|фθонгов – род. мн. 
(Зиз. Гр., 4) з гр. δίφθογγος супроти діфθо|нґом – ор. (См. Мел., 1/6 зв.) з лат. diphthongos; 

дїа|лєкт (См. Мел., 3 – передмова), род. дїа|лєкта (См. Мел., 1/8, 26/1, 26/3, 26/3 зв. та 
ін.), дав. дїа|лєкту (См. Мел., 26/4), ор. дїа|лєктом (См. Мел., 30/3 зв.), род. мн. дїа|лєктов 
(См. Мел., 2 – передмова) з гр. διάλεκτος, а сучасний нормативний наголос відповідно до 
лат. dĭălectos;

є|мвлима (См. Мел., 6/8 зв.) з гр. έμβλημα (сучасне ембле|ма від лат. emblēma);
акадимі|а (Бер., 336) з гр. Α|καδημία, але акадє|міа (Тріодь, 8 – ненум.), що ближче до 

лат. Ǎcǎdēmĭa, далі послідовно акаде|мія (Желех., І, 3; ОСУМ, І, 30), аллиґорі|а (Бер., 339) 
з гр. α|λληγορία, пізніше в українській мові наголос тільки латинський: аллего|рія (Ум.,  
І, 4) алего|рія (ОСУМ, І, 33) з лат. allegoria тощо. Це пояснюється тим, що автори грама-
тик і словників черпали матеріал безпосередньо з грецьких акцентованих літературних 
джерел. 

Особливості акцентуаційної адаптації грецизмів досить виразно демонструє перша 
українська граматика „Адєльфотис” 1591 року (повна назва „Грамматіка доброглаголи-
ваго єллино-словєнскаго языка”), видана у Львові в друкарні братства. У ній на одній 
сторінці міститься грецький текст, на наступній – відповідник українською. Обидва тек-
сти послідовно акцентовані. Ужиті для ілюстрації іменники, як правило, подані в назив-
ному і родовому відмінках. 

Більшість грецизмів подано в граматиці з наголосом оригіналу, напр.: апо|строф 
(Ад., 44/2, 45/1 – двічі) – απόστροφος (Ад., 44/1 зв., 44/4 зв. – двічі); єпсїло|н – εψιλόν (Ад., 
1/3 зв.); граммати|ка (Ад., 1/1 – чотири рази), во граматикі|и грє|чєской (Ад., 34/1 зв.) з 
гр. γραμματική, що використав також у своїй граматиці Л. Зизаній, відповідно із заміною 
грецького закінчення і звичним у таких випадках відтягненням наголосу: грамматίка 
(Зиз. Гр., 1 – двічі), род. грамматίки (Зиз. Гр., 1, 1 зв.) тощо, а в граматиці М. Смотрицько-
го унаслідок вирівнювання наголосу в іменників на -ика, яким не властивий був наголос 
на передостанньому складі, лексема подана вже з наголосом на третьому від кінця скла-

|
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ді, як у лат. grammătĭca: ґрамма|тїка (См. Мел., 4 – передмова, 1/8 зв.), род. грамма|тїки 
(См. Мел., 1/2 зв., 30/1 – двічі), ґрамма|тїки (См. Мел., 2 – передмова, 1/2, 25/7 зв., 27/4), 
дав. ґрамма|тїцє (См. Мел., 4 – передмова). Таких же змін в українській мові зазнало 
грецьке μουσική, що в „Адельфотисі” подано з первинним муси|ка, род. муси|ки (Ад., 4/2). 
За початковою грецькою формою подано флє|ва (жи|ла), флє|вы (Ад., 6/2) – φλέψ, φλεβός 
(Ад., 6/1зв.). Однак деякі лексеми подано тут уже з новим наголосом, зумовленим латин-
ським і польським акцентними впливами, а також потребою вирівнювання наголошення 
за зразком українських слів з однаковими кінцевими компонентами, пор.: άραψ, άραβος 
(Ад., 5/3 зв.) – ара|п, ара|па (Ад., 5/4); Γόρτυν, Γόρτυνος „місто” (Ад., 5/4 зв.) – Горти|на, 
Горти|ни (Ад., 6/1); δελφίν, δελφίνος (Ад., 5/2 зв.) – дє|лфин, дє|лфина (Ад., 5/3), очевидно, 
відповідно до лат. delphin = delphīnus; προσωδία (Ад., 44/1 зв.) – просо|дїа (Ад., 44/2); 
φοĩνιζ, φοίνικος (Ад., 5/3 зв.) – фини|к, фини|ка (Ад., 5/4), де, можливо, на першій порі за 
допомогою наголосу розрізнялися значення „(фінікова) пальма, її плоди” та „птах фе-
нікс”, які в грецькій позначалися одним словом. Слово зі значенням „птах” пізніше ста-
ли писати з літерою є, і потреба диференційної функції наголосу відпала, пор.: фє|нhкс 
„птах” (Ґал., 192 зв.) супроти фїни|кс (Ґал., 67, 212) і фі|никс (Ґал., 221 зв.) „дерево”.

Звичайно, якщо наголос продуцента збігається з наголосом можливих посередників, 
достовірно джерело запозичення важко визначити. Одначе, у таких випадках, на наш по-
гляд, не варто посилатися на можливих посередників, напр.: до|ґма (См. Мел., 4/1 зв., 6/8 
зв.) з гр. δόγμα (лат., п. dogma); комє|та (См. Мел., 4/1 зв.), як зазначає автор, з гр. κομήτης 
(лат. comēta, п. kometa);

В українських стародруках спостерігається вагання акцентуації у слові анафема за 
грецьким (ανάθεμα) і латинським (ănăthēma) зразками, напр.: ана|θєму – зн. (Філ., 48/2) 
і анаθє|ма (Філ., 12/1 – двічі), але грецький наголос трапляється дуже рідко: ана|θима, 
ана|θєма (Бер., 342); у переважній більшості випадків: анаθє|ма (Остр. зб., 21, 86, 88, 153, 
220; Рад., 164, 648), анаθє|мh – дав. (См. Гер., 4³; Мог., 36; Рад., 164), анаθє|мою – ор. 
(См. Гер., 10³; Остр. зб., 65²) та ін. Одначе саме грецький став нормативним для сучасної 
української мови.

Подекуди відмінність у наголошенні слів, що спостерігається в давніх пам’ятках, не-
можливо пояснити ні впливом різних мов-продуцентів чи посередників, ні українськими 
акцентуаційними законами. Наголос окремих запозичень відображає акцентну варіант-
ність у самій мові-джерелі: трапє|зы – род. (Гал., 189), трапє|зами – ор. мн. (Філ., 48/2), 
трапє|зу – зн. (Мог., 187 зв., 215 зв.), трапє|зою – ор. (Мог., 24²) і тра|пєза (Бер., 464), 
тра|пєзы – род. (Бер., 345; Рад., 78, 948 – двічі), тра|пєзу – зн. (Сл., 53; Рад., 1017), на 
тра|пєзу (Сл., 13; Рад., 514), тра|пєзою – ор. (Сл., 54, 92), на тра|пєзh (Сл., 13; Рад., 889), 
тра|пєз – род. мн. (Бер., 345). Розглядаючи хитання між тра|пеза і трапе|за в російських 
пам’ятках, В. В. Колесов відзначає, що „обидва наголоси можливі були в грецькій (пор. 
τραπεζα і народн. гр. τραπέζα)” [4: 32]. 

 Трапляються випадки, коли наголос етимологічних грецизмів в українських старо-
друках та пізніших джерелах відсутній, але потім запроваджується як нормативний. Так, 
не грецький наголос а̉να|παιστος, а латинський ănăpaestus ще від М. Смотрицького при-
жився в нашій мові: анапє|ст (См. Мел., 31/3), далі також анапе|ст (РУС, 4; СЧС, 31). З 
другої половини ХХ ст. під впливом російської лексикографії запроваджено подвійний 
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наголос: анапе|ст і ана|пест (ОС 77, 20), ана|пест і анапе|ст (УЛВН, 24), а з 80-х років за-
лишено за російським зразком того періоду лише ана|пест (Погрібний, 30; ОСУМ І, 40). 
До речі, і в російській мові багато джерел фіксують слово з латинським наголосом, напр.: 
анапе|ст (Даль, І, 16), ана|пест і анапе|ст (ССРЛЯ, І, 130). Л. А. Булаховський вважав 
наголос анапе|ст уживанішим в російській мові. [5: 11]. Звичайно, такі лексикографічні 
зміни в українській мові не мають нічого спільного з наголошенням терміна в усному 
мовленні, зокрема і в педагогічній практиці, що засвідчують спеціалізовані літературоз-
навчі видання та ненормативні словники: анапе|ст (ЛСД, 39; НТСУМ, І, 41; ТСУМ, 30; 
ВТСУМ, 17). Вважаємо, що потрібно повернути подвійний наголос цієї лексеми, адже 
нині немає підстав прив’язувати наголос до походження слова, тим більше до російської 
практики. Переважна більшість літературознавчих термінів має у нас латинський наголос. 

Отже, при визначенні мови, з якої безпосередньо увійшло іншомовне слово, 
відстежуємо, чи збігається воно в мові-продуценті та мові-реципієнті за фонемним скла-
дом та наголосом в писемних пам’ятках. Наявність цих обох факторів є цілком достат-
ньою, аби не звертатися до інших мов як можливих посередників. Потрібно враховува-
ти, що грецизми та латинізми, яким належить безперечна першість серед запозиченої 
українською мовою лексики, входили, як правило, книжним шляхом. А це означає, що 
посередництво інших мов при їхньому залученні до українського словника зовсім не 
обов’язкове. Зокрема, як засвідчує наголос іншомовних слів, зафіксованих у граматиці М. 
Смотрицького: майже всі вони взяті безпосередньо з грецьких та латинських літературних 
джерел. Досить було авторові українських словника, граматики чи перекладного тексту 
релігійного змісту залучити, скажімо, з грецьких чи латинських писемних джерел певне 
слово, як воно вже входило до українського лексикону. І не важливо, що через півстоліття 
інший автор, з іншого джерела, наприклад польського, з польським фонемним складом і 
наголосом увів це слово до свого тексту, не знаючи про його попереднє вживання.

Загалом відзначимо, що не всі лексичні запозичення з грецької мови зберегли в 
українській наголос продуцента. Досить рано, очевидно з XVI ст., через поширення ла-
тинської мови в освіті та зменшенням уваги до грецької мови в навчальному процесі 
значна частина грецизмів утратила в українській мові свій первісний наголос та отрима-
ла латинський наголос, який у більшості випадків не збігається з грецьким. Пізніше до 
цього спричинилися також акцентні процеси в самій українській мові, результатом яких 
було вирівнювання наголошення у словах з ідентичними фінальними компонентами, не-
залежно від їхнього походження.
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Когнитивно-ПрагматичЕСКиЕ СвойСтва 
ПроСодии рЕчи в ЕЕ наЦионаЛЬной СПЕЦиФиКЕ

Стаття присвячена проблемі прагматичної організії мови с позиції когнитивної 
лінгвістики. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, прагматика мови, ілокутив, просодична 
структура, мінативний ілокутив.

В статье рассматриваются вопросы прагматической организации речи с пози-
ции когнитивной лингвистики. Сходыне ментальные образы иллокутивных действий 
в разных языках, формируемые речевой просодией, обнаруживают национально-
специфические черты, что подтверждается при сопоставлении просодии иллокутива 
запрещающего свойства. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, прагматика речи, иллокутив, просоди-
ческая структура, минативный иллокутив.

The article deals with pragmatic organization of speech from the point of view of cognitive 
linguistics. Similar mental forms of illocutionary acts in different languages, which are 
created by the prosody of speech, disclose national-specific traits. It is confirmed through the 
comparison of speech prosody of prohibition illocutionary acts.

Key words: cognitive linguistics, illocutionary acts, prosody of speech, national-specific, 
prohibition illocutionary acts.

Когнитивно-прагматическое направление исследований утверждается в современ-
ном языкознании в качестве одного из ключевых. Оно складывается из двух частей: 
прагматики и когнитивистики. 

© Григорьев Е.И., 2010



151

В основе прагматического подхода лежит теория действия, т.е. использование языка 
с целью получения желаемого эффект воздействия. 

Когнитивный подход оперирует понятиями концептов, возникающих в сознании 
адресата при получении им языкового сообщения. «А концепты, по словам Е.С. Кубря-
ковой и соавт., будучи единицами когнитивных структур, понимаются как оперативные 
содержательные единицы памяти, которые обеспечивают умение ориентироваться 
в постоянно изменяющемся мире путем подведения информации под определенные 
выработанные обществом категории и классы» [ 1: 90 ].

Оба этих подхода удачно соединяются в том смысле, что порождаемые в процессе 
речевого акта иллокуции также являются ментальными сущностями, вызывая соответ-
ствующие образы у субъекта, их воспринимающего.

Механизмы восприятия и декодирования устной речи относятся к одному из сложных 
феноменов аудитивной фонетики. Возникновение и развитие когнитивной лингвистики 
дает надежду на осмысление процесса восприятия и понимания с применением новых 
знаний, а именно таких, которые обеспечивают познавательную деятельность человека. 
Восприятие и переработка фонетической формы высказывания, несомненно, определя-
ются когнитивными процессами. В свою очередь основные направления исследования 
когнитивной лингвистики связаны с концептуализацией семантического содержания 
языковых единиц, т.е. на уровне лексики, словосочетания и предложения (Кубрякова Е.С.,  
Бабина Л.В., Беседина Н.А., Болдырев Н.Н., Фурс Л.А. и др.) [ 2 ]. Несмотря на очевид-
ность связи высказывания с его прагматическим содержанием и формированием концеп-
тов действий (всякое семантическое содержание одновременно есть некое осознаваемое 
нами действие: описание факта, требование совершить / прекратить реализацию наме-
рения, порицание, похвала и т.д.), эта, прагматическая, сторона остается до сих пор на 
периферии когнитивных исследований, что совершенно несправедливо. 

Одним из средств актуализации иллокутивного значения является просодия. «Со-
вершенно определенно можно утверждать, что только изменение просодической аран-
жировки одного и того же грамматически и лексически идентичного высказывания 
придает ему разную иллокутивную функцию» [3:67]. В связи с этим представляется 
перспективным отнесение комплекса проблем, находящихся на стыке фонетики, праг-
матики и когнитивистики, к особой области исследования звучащей речи - когнитивной 
фонопрагматике. 

Существующие работы в отечественном языкознании, связанные с прагматической 
функцией речевой просодии, указывают на наличие разных свойств воздействия обсуж-
даемого феномена устной коммуникации на слушающего. Всякий раз это способствует 
возникновению соответствующего ментального образа - концепта - у слушающего.

В рамках единой языковой общности распознавание речевых действий, их иллоку-
тивной силы происходит, как правило, без особых затруднений и неосознанно. Причина 
этого кроется в конвенциональности языковых знаков, к которым принадлежит, безуслов-
но, и просодия, а также в идентичности вероятного поведения коммуникантов, поскольку 
они обладают единой культурно-языковой ментальностью. Но интерактанты, являющи-
еся представителями разных лингвокультурных общностей процессе коммуникативного 
общения, даже говоря на одном языке, следуют, как правило, отличающимся моделям по-
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ведения и опираются на знания, соотносящиеся с их национально-культурной специфи-
кой. Особенности речевого поведения коммуникантов могут быть адекватно осмыслены 
только в рамках исследований дискурса. 

Дискурс, как известно, представляет собой речь, реализованную в определённой 
ситуации. Характер протекания коммуникативного процесса и, соответственно, выбор 
языковых единиц, в первую очередь определяются спецификой взаимоотношений ин-
терактантов в процессе речевой коммуникации. При изучении дискурса необходимо, 
естественно, учитывать национально-культурные особенности общения, отраженные и 
в лингвистических и в экстралингвистических средствах. Именно знание этих особен-
ностей обеспечивает адекватное восприятие речи и успешную коммуникацию. 

Исследование национально-специфических характеристик различных типов речевых 
актов на уровне просодии обусловлено необходимостью выявления адекватных средств 
межкультурной коммуникации, призванных обеспечить успешный процесс межнаци-
онального речевого взаимодействия. Специфика просодического компонента, пред-
ставляющего собой неотъемлемую часть речевого акта, проявляется в возможности его 
субъективной интерпретации, как на уровне воспроизведения, так и его восприятия в 
коммуникативном процессе. В ряде случаев эта особенность имеет место в межкультур-
ном взаимодействии в связи с несходством просодических стереотипов, закреплённых 
в сознании интерактантов, являющихся носителями разных культур. Знание и владение 
просодическими нормами иноязычной культуры поможет, во-первых, верно распозна-
вать намерение говорящего, во-вторых, адекватно реагировать в процессе коммуникации 
на речевые действия партнера, что позволит избежать коммуникативных сбоев. 

Культура как многогранное понятие, определяющее в первую очередь форму бытия 
нации (Lebensart) [12:2275], пронизывает все сферы деятельности человека. Националь-
ная специфика традиций отражена в культуре жилища, питания, одежды и т.д. Одной 
из сторон проявления культуры является также межличностная коммуникация, позво-
ляющая судить о характере взаимоотношений индивидуумов в данном обществе. Мож-
но выделить несколько типичных сред коммуникативного взаимодействия, каждая из 
которых обнаруживает индивидуальные стилистические черты языкового проявления. 
Сюда относятся коммуникация в семье, на производстве, в быту ( помимо семьи), об-
щение в криминальной среде и т.д. 

Для комфортного сосуществования в человеческом сообществе порой бывает жиз-
ненно необходимо правильно трактовать высказывание, а именно, его прагматичес-
кую направленность, особенно в ситуациях употребления угроз. В высшей степени 
актуальным сформулированное положение является для случаев межкультурного об-
щения, когда звучащая субстанция высказывания запрещающего вида обнаруживает 
различные характеристики и, соответственно, может оцениваться интерактантами по-
разному. 

Иллокутивы угрожающего свойства являются одной из разновидностей в системе 
речевых актов всякого национального языка. Их использование в процессе интеракции 
отражает иерархический характер сложившихся в момент речи взаимоотношений гово-
рящих и указывает на наличие (реальных либо потенциальных) различий в осуществле-
нии некоторого события «р».
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Термин «МИНАТИВ», обозначающий в теории речевых актов иллокутив угрозы, 
происходит от латинского слова «minatio». В толковых словарях угроза трактуется как 
запугивание, обещание причинить кому-нибудь вред, зло, неприятность, как возможная 
опасность возникновения чего-нибудь тяжкого, неприятного [13:733]. В. Даль ана-
логично определяет угрозу [15:470 ]. Угрожать, по его мнению, значит «стращать, наво-
дить опасность или опасенье, держать кого-либо под страхом, под опаскою, заставить 
убояться чего-либо, покориться; произносить угрозы, требуя, добиваясь чего-либо».

 Минативы следует рассматривать в качестве ответной реакции на событие или факт 
в прошлом, а также их проявление в настоящем и будущем. Будучи ориентированными 
на события в настоящем и будущем, эти высказывания выполняют функцию имплицит-
ного (косвенного) запрета, если же их появление связано с действием в прошлом, то в 
этом случае минативы сближаются по функции с речевыми актами негативной оцен-
ки предшествующего деятельности субъекта. Минативы включают такие действия, как 
угрозы, предостережения, предупреждения (угрожающего характера), т.е. основным 
семантическим ядром речевых актов данного иллокутивного типа является манифес-
тация угрозы. На воспринимаемом уровне минативы характеризуются строгостью и 
категоричностью тона иногда с выражением явного подтекста на вероятность исполь-
зования принудительных санкций. От запрещающих иллокутивов данный РА отлича-
ется эксплицированием возможных санкций в случае исполнения слушающим своего 
намерения, в то время как в запретах эффект воздействия основывается на степени 
авторитетности говорящего, и характер вероятных санкций с его стороны проявляется 
имплицитно в качестве осуществления полномочий более высокого статуса говоряще-
го. С иллокутивами негативной оценки некоторого события минативы связаны самым 
тесным образом. Отличие между ними состоит, как и с РА запрещающего характера, в 
способе выражения негативной оценки: в случае реализации минативных иллокутивов 
негативная оценка воспринимается косвенно, исключительно через угрозу применения 
штрафных санкций. 

Реальное распределение социальных ролей для осуществления минатива значения 
обычно не имеет, однако видовые признаки минатива зависят от экстралингвистических 
факторов и, главное, от взаимоотношений говорящего и слушающего.

Таким образом, минатив - это манифестация угрозы воздействия на адресат, проявля-
емая в форме соответствующего речевого высказывания. 

Цель вербального действия — изменение поведения собеседника путем форми-
рования у адресата чувства страха и посредством этого воспрепятствование дей-
ствию или намерению его реализации адресатом, либо косвенная экспликация нега-
тивной оценки совершенного факта или события. В случае неисполнения требования, за 
которым следует угроза, говорящий оставляет за собой право применения определенных 
санкций. Интенция говорящего, или его намерение, заключается в данной ситуации в ве-
роятности приведения в действие своей угрозы в случае невыполнения или несоблюде-
ния адресатом каких-либо желаемых или предпочтительных действий с точки зрения 
адресанта.

 Средство: формирование РА угрожающего характера.
 Качество: негативное. Возможная реакция со стороны адресата:
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признание минатива и прекращение действия или намерения, либо приведение 
контраргументов с целью нейтрализации минативного РА. Непризнание минатива и по-
следующие действия в соответствии с намерением адресата.

В дифференциации РА угрожающего характера и прочих однонаправленных типов 
РА важную роль играет специфическая просодическая модель, присущая именно илло-
кутивам угроз. По мере развития и формирования интеллекта человека в его со-
знании формируется определенная просодическая структура РА угрожающего харак-
тера, другими словами просодическая инвариантная модели угрозы, ее концептуальный 
образ. Данная инвариантная модель обладает в каждом языке общими мелодическим, 
динамическим и темпоральными признаками, по которым и определяется принадлеж-
ность того или иного высказывания к РА угрожающего характера. Определяющим фак-
тором в исследовании просодических рисунков исследуемых иллокутивов являются 
аудитивно воспринимаемые качества речи. Данные инструментального анализа ста-
вят перед собой задачу, заключающуюся лишь в подтверждении или опровержении 
воспринимаемых на слух свойств.

 График 1

В качестве объектов исследования служили просодические признаки, 
различающие высказывания угрожающего характера в двух языках. С этой целью был 
проведен эксперимент, в процессе которого анализировались акустические параметры 
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частоты основного тона (ЧОТ), интенсивности и длительности и их воспринимаемые 
качества. 

Сопоставительный анализ акустических параметров проводился по пятиуровневой 
шкале [16]. Сравнение осуществлялось по контрольным точкам высказывания, отражаю-
щим предтакт (слоги точек A и B ), ритмический корпус (точки C, D, и E), а также затакт 
(точки F и G). 

Сопоставление частоты основного тона показывает, что данный признак является од-
ним из ключевых в межкультурной дифференциации исследуемого иллокутива.

В предтакте оба слога выполняют данную функции. В немецком языке фонацион-
ное начало мелодически выше среднего дикторского уровня нейтрального высказывания 
(этот уровень принят за начальный показатель последующих измерений). В русском язы-
ке признак тона обнаруживает противоположное свойство, т.е. фонационное начало рас-
положено ниже среднедикторского уровня тона. Указанная тенденция характеризует оба 
слога предтакта. Причем расхождения двух сравниваемых языков составляют два уровня, 
что статистически значительно превышает порог значимых различий (график 1).

Аналогичная картина наблюдается в зоне ритмического корпуса. Начальная фаза дан-
ного отрезка высказывания немецкого языка почти в полтора раза превышает средний 
уровень нейтрального высказывания. В русском языке показатель тона несколько ниже 
среднего дикторского уровня. Различия между языками составляет 0,5 (в относительных 
единицах) что соответствует двум уровням. Предъядерный слог (точка D), являющийся 
началом отрезка каденции, обнаруживает аналогичное соотношение. 

В точке главноударного слога показатели обоих языков выравниваются, совпадая на 
третьем уровне шкалы. Здесь наблюдается их противоположное размежевание. В ми-
нативах русского языка тон повышается, в высказываниях немецкого языка его движе-
ние показывает иное направление изменения. Зона затакта максимально различает два  
языка. 

Таким образом, тон является убедительным фактором культурно-специфических 
языковых различий высказываний угрожающего характера. Причем диапазон высказы-
ваний русского языка составляет пять уровней, немецкого – три уровня.

Анализ интенсивности, воспринимаемой как громкость фонации, показывает, что 
языки дифференцированы прежде всего диапазоном громкости, который значительно 
выше в высказываниях угрозы немецкого языка. В русском языке диапазон интенсив-
ности более узкий. Общее значение находится преимущественно на верхних уровнях 
шкалы.

Зона предтакта обнаруживает совершенно идентичное развитие в обоих языках (гра-
фик 2). Фонационное начало по громкости полностью совпадает.

Начальный слог ритмического корпуса обнаруживает статистически значимые раз-
личия. В данной точке громкость высказываний угрожающего характера выше в немец-
ком языке, здесь она достигает максимального уровня. В слоге точки D, предшествую-
щем главноударному слогу, признак вновь выравнивается, достигая третьего уровня. На 
главноударном слоге интенсивность иллокутивов угрозы опять возрастает, но в высказы-
ваниях немецкого языка признак усиливается в большей мере. Расхождения исследуемого 
феномена в данной точке продолжают оставаться статистически достоверными.
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 Затакт дифференцирует оба языка более чем убедительно. Финальная часть фона-
ции высказываний угрожающего характера немецкого языка входит в стадию разрядки, 
понижаясь в интенсивности звучания. В русских высказываниях исследуемый признак 
сохраняет высокий, четвертый, уровень, не проявляя следов разрядки.

 График 2

Таким образом, интенсивность лишь частично подчеркивает специфические свойства 
речевого взаимодействия интерактантов, принадлежащих разным культурам.

 Слоговая длительность и ее распределение на протяжении всего высказывания так-
же дают основание утверждать ее релевантность в установлении культурной специфики 
устной коммуникации в двух языковых общностях. 

 Длительность слогов предтакта в высказываниях обоих языков обнаруживает пол-
ное сходство. Она соответствует значению, лежащему ниже среднедикторского показа-
теля нейтрального высказывания. 

 Прочие зоны – ритмический корпус и затакт - напротив, проявляют значительные 
дифференциации в слоговой длительности, а соответственно, и в скорости проговарива-
ния отдельных отрезков высказывания исследуемого типа. 

 Как показывает график, слоги русского языка более растянуты во времени, их пара-
метрические характеристики лежат выше значений длительности нейтральных выска-
зываний (график 3).
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 График 3

Начало ритмического корпуса различает языки на два уровня, что является статис- 
тически значимым фактором.

Высокий показатель различий зафиксирован в предударном слоге, точке D, здесь язы-
ковая дифференциация также статистически значима.

Еще большие различия отмечены в ядерном слоге и на отрезке затакта. Позиции сло-
гов немецкого и русского языков, иллюстрирующие уровни длительности, располагаются 
диаметрально противоположно.

На основании анализа слоговой длительности обоих языков можно сделать вывод о 
релевантной роли признака в различении исследуемых языков. Если диапазон измене-
ния слоговой долготы немецкого языка незначителен, то в русском языке он достаточно 
велик.

Таким образом, концептуализация исследованного понятия – минатива- в сознании 
субъектов, принадлежащих разным культурам, осуществляется при восприятии несколько 
отличающихся по своим характеристикам просодических структур устных высказываний. 
Познание концептов речевых действий этих культур обеспечит свободное от недоразуме-
ний коммуникативное взаимодействие между индивидуумами. 
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ЕмоЦійний КонЦЕПт та ЕмоЦійна мовна Картина Світу  
у СучаСниХ ЛінгвоКуЛЬтуроЛогіічниХ доСЛідЖЕннЯХ

 
Дана стаття представляє собою огляд теоретичних засад вивчення проблеми ре-

презентації емоцій у мові. Розглядаються різні фактори, в тому числі емоції, що впливають 
на формування картини світу, а також етапи цього процесу та різні підходи до його вивчен-
ня. Як різновид мовної картини світу розглянута мовна емоційна картина світу та роль, яку 
відіграє емоційний концепт в її формуванні. 

Ключові слова: концепт, емоційний концепт, картина світу, емоційна мовна картина 
світу. 
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Статья представляєт собой обзор теоретических основ изучения проблемы репре-
зентации емоцій в языке. Рассматриваются фактори, в том числе эмоции, которые влияют 
на формирование картины мира, а также этапы этого процесса и различные подходы к его 
изучению. В качестве подвида языковой картини мира рассмотрена эмоциональная языковая 
картина мира и роль, которую играет эмоциональный концепт в ее формировании. 

Ключевые слова: концепт, эмоциональний концепт, картина мира, эмоциональная язы-
ковая картина мира. 

The paper is a review of theoretical foundations for studying the problem of linguistic 
representation of emotion. Different factors, emotions including, that influence the man’s world 
scheme formation are considered, as well as the stages of this process and different approaches 
in its analysis. As a subtype of the world scheme in language the emotional world picture and 
the role played by emotional concept in its formation are described.

Key words: concept, emotional concept, world scheme, emotional world scheme in 
language.

 
Антропоцентричний/антропологічний підхід до вивчення сутності людини є одним з 

найважливіших напрямків розвитку сучасної філологічної науки [1; 2]. Формування антро-
поцентрично орієнтованої лінгвістики можна кваліфікувати як своєрідну реакцію вчених на 
структуралізм, який розглядає мову поза людиною, а людину поза мовою, і тому вичерпав свій 
пояснювальний потенціал у середині XX століття. Наука про мову вступила в XXI століття, 
спираючись на антропоцентричну парадигму, відповідно до якої при аналізі будь-яких 
мовних засобів визначальним стає людський фактор.

Антропоцентричний підхід до вивчення за Хайдеггером «будинку буття» [3] і, відпо-
відно, людини, яка його збудувала й мешкає в ньому, передбачає комплексний, а, отже, 
багатоаспектний, всебічний розгляд сутності людської природи, необхідний для само-
пізнання та самоідентифікації людини на сучасному етапі її розвитку.

У рамках антропоцентричної парадигми філологічної науки вчені виділяють такі найваж-
ливіші перспективні напрямки, як когнітологія (лінгвогносеологія), лінгвосоціологія, лінг-
вопсихологія, лінгвоетнологія, лінгвопалеонтологія та лінгвокультурологія [4].

Лінгвокультурологія завдячує своїм виникненням антропологічно орієнтованій лінгвіс-
тиці, яка перетворюється у другій половині 90-х років XX століття в самостійну лінгвогума-
нітарну парадигму. Об’єктом досліджень лінгвокультурології є мова та культура, дві знакові 
системи, що представляють собою пов’язані один з одним соціальні феномени. Її основною 
дослідницькою метою є аналіз культурно-мовної компетенції представників того чи ін-
шого етносу.

Важливе місце в лінгвокультурології, як показує огляд наукової літератури, займає акту-
альна для філології проблема – репрезентація емоцій у мові [5; 6; 7]. Лінгвокультурологічне 
вивчення психічних переживань людини дозволяє виявити особливості культурних пере-
ваг і домінант, специфіку психічного, внутрішнього, ментального світу представників пев-
ної етнічної спільності або мовного колективу, його менталітет.

Вербалізація світу, особливо світу емоцій – етноспецифічна, що обумовлено найрізнома-
нітнішими факторами екстра- та інтралінгвістичного порядку, які визначають життя і функ-
ціонування мови, а також структурно-семантичні та функціональні трансформації, що в ній 
відбуваються [8].
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Емоції грають надзвичайно важливу роль у житті людині, тому кожна мова має свій ар-
сенал мовних засобів для вираження емоцій та емоційних станів. Мовні позначення емоцій 
неодноразово ставали об’єктом досліджень з позицій когнітивної лінгвістики, однак в лінгво-
культурологічному аспекті мовні засоби репрезентації емоцій практично не досліджувалися 
вітчизняними вченими.

У численних лінгвістичних пошуках, що мають своїм предметом дослідження мову 
емоцій, як правило, йдеться про вивчення власне мовного механізму позначення психічних 
переживань людини. Поза полем зору вчених залишаються численні й дуже важливі екстра-
лінгвістичні фактори, що впливають на емоційну сферу життєдіяльності людини. У рамках 
мовознавчої парадигми «лінгвістика емоцій» звичайно не беруть до уваги особливості 
менталітету того чи іншого етносу і, як наслідок, більшість лінгвістичних робіт ставлять 
перед собою завдання переважно опису мовних механізмів вербалізації емоцій, що не-
достатньо для глибокого осмислення онтології психічних переживань, релевантних для 
всякої культури.

Незважаючи на те, що сучасна наука нараховує сьогодні більше 20 різних теорій емоцій, 
вони залишаються відносно маловивченим феноменом. На даний час не існує єдиної теорії 
емоцій ні в психології, ні психолінгвістиці, ні в лінгвістиці. Розходження в розумінні дослі-
джуваного феномена полягають у тому, що емоції індивіда і їх мовна репрезентація розгляда-
ються у руслі різних дисциплін. Об'єктивна картина репрезентації емоцій у мові може бути 
отримана при інтеграції різнопланових підходів до вивчення мови емоцій у рамках єдиної 
концепції.

Велика кількість робіт у сучасній лінгвістиці й психолінгвістиці присвячена вивчен-
ню таких понять, як «картина світу», «образ світу», «мовна картина світу», «емоцій-
на картина світу» [9;10;11], адже вони відображають результат переломлення світу через 
психологію індивіда. Безсумнівним також є зв'язок між «картиною світу» і менталітетом, 
етносом [11], мовною свідомістю [12], тобто із загальним, колективним і частковим, ін-
дивідуальним у людині. 

Крім того, «картина світу» індивіда залежить від цілого ряду суб’єктивних факторів, до 
яких можна віднести психіку, психічний і емоційний стани, тощо. З огляду на це, можна го-
ворити про нескінченність світів [9], адже їх стільки, скільки існує індивідів. Дана обставина 
ускладнює описання образу світу, яке видається таким чином позбавленим «об’єктивності». 
Не менш складним є дослідження «картини світу» і власне носія мови, що є представни-
ком групи людей, яких об’єднують певні загальні (етнічні, культурні, тощо) риси.

Формування «картини світу» у свідомості індивіда – складний, багатоетапний процес. Се-
ред етапів цього формування І.О. Волостних виділяє: 1) сприйняття, переломлення через 
«я» нових знань і нових відчуттів; 2) усвідомлення сприйнятого, пов'язане з розумовою 
й чуттєвою діяльністю; і, нарешті, 3) власне формування «картини світу» у свідомості 
індивіда [13]. Всі етапи плавно переходять один в інший.

«Картина світу» окремо взятого носія мови динамічна, причому швидкість її змінюваності 
значна, набагато більша, ніж образу світу групи людей, об’єднаних загальними національни-
ми, культурними уявленнями. Одна з причин зміни «картини світу» у свідомості носія мо- 
ви – його емоційний стан, тому що емоції більшою мірою, ніж розум впливають на динаміч-
ність нашого світогляду. Звичайно, це не заперечує роль людського розуму у формуванні «кар-
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тини світу». Зокрема, існує пряма залежність уявлень про світ від знань суб'єкта про цей світ: 
недостатні знання роблять «картину світу» неповною. Чим менше знань про світ має індивід, 
тим більш суб'єктивною є картина світу, що сформувалася. Розширення знань (як практичних, 
так і теоретичних) про світ впливає на уявлення про нього у свідомості суб'єкта.

Для дослідження формування «картини світу» важливого значення набувають визна-
чення двох базисних понять – «концепт» і «емоційний концепт».

Як будь-який складний когнітивний лінгвосоціальний феномен, концепт не має однознач-
ного тлумачення в науці про мову на сучасному етапі її розвитку, що викликано, передусім, 
наявністю різних підходів до його вивчення. У лінгвістиці можна виділити два напрямки, у 
рамках яких відбувається осмислення поняття концепту – когнітивний та концептуально-
культурологічний. 

При когнітивному підході, коли значення слова співвідноситься, насамперед, з усім об-
сягом знань про об’єкт, концепт розглядається в рамках понять знання, й свідомості як мен-
тального утворення, своєрідний фокус знань про світ, як когнітивна структура, що включає 
різносубстратні одиниці оперативної свідомості. В інтерпретаціях такого роду на перший 
план виступає проблема співвідношення мови та свідомості [14].

Осмислення концепту у концептуально-культурологічному аспекті виводить на пер-
ший план проблему «мова – свідомість – культура», і термін отримує більш вузьке тлума-
чення. З цієї точки зору концепт трактується як первинне уявлення, психоментальне явище, 
що стимулює зародження слова, але в центрі уваги при цьому виявляється метамова культури 
[7;17;18].

Однак, у більшості наукових дефініцій концепт розуміється як розумовий багатовимірний 
конструкт, що віддзеркалює результати діяльності людини, його пізнавальний досвід та ін-
формацію про світ, а також процес пізнання світу [20;21].

Приймаючи дефініції, запропоновані Е.С. Кубряковою, Ю.С. Степановим, Н.Н. Бол-
дирєвим та іншими, концепт визначається як «образ» етнокультурної дійсності у мен-
тальному світі людини, причому до реальної дійсності відноситься як матеріальний світ, 
так і світ, що належить людській свідомості.

Емоційна мовна картина світу виступає як різновид мовної картини світу та представляє 
собою сукупність певних компонентів, а саме сукупність емоційних уявлень, емоційних по-
нять та емоційних концептів. Вербалізуючись, ці компоненти формують складне структурно-
смислове утворення. При цьому компоненти, що організують емоційну мовну картину 
світу, емоційно «опрацьовуються» людиною. Інакше кажучи, ментальне освоєння фрагмен-
тів світу, тобто пізнання навколишньої дійсності завжди супроводжується класифікаційно-
кваліфікаційними ментальними вчинками людини. Таким чином, емоційна мовна картина сві-
ту постає як оцінна діяльність людської свідомості при ментальному освоєнні світу. Оскільки 
емоційна мовна картина світу проектується в нашій мовній свідомості, її зародження, станов-
лення та розвиток обумовлені самою мовою.

Культурна обумовленість емоційного концепту пояснюється наявністю в момент його 
зародження певних соціально-історичних умов у конкретній етичній спільності на певному 
етапі її розвитку. Фактично, концепт, у тому числі й емоційний, є тим, у вигляді чого культура 
входить у ментальний світ людини. Формування загальної психології соціальних груп людей, 
що включає їхні емоційні відносини, а також соціалізація особистості, одночасно є причинами 
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й умовами виникнення культурно обумовлених концептів. На думку Э. Сепіра, мова у своїй 
лексиці більш-менш точно відбиває культуру, яку вона – мова – обслуговує. Культура визна-
чається як те, що дане суспільство робить і думає; мова є тим, як думають.

Емоційні концепти характеризуються не тільки культурною, але й етнічною обумовленіс-
тю, яка визначається звичаями, традиціями, стереотипами мислення, моделями поведінки, тощо 
конкретної етнокультурної спільності.

Будь-яка етнокультура існує й розвивається в середовищі певної етнічної мови. Саме ет-
нолінгвістика ставить і вирішує проблеми мови й етносу, мови й народного менталітету, 
мови й міфології; розглядає відображення культури, психології та міфологічних уявлень 
у мові. Етнічний компонент концепту визначає специфіку семантики одиниць природної 
мови й віддзеркалюється у «мовній картині світу» його носіїв.

В емоційному концепті як інтегративній розумовій конструкції фіксуються образи 
мовної свідомості індивіда, тому емоційним концептам властиві певні смислові особливості 
етнічного характеру. Завдяки тому, що основні фрагменти людської культури вербалізовані, 
емоційний концепт відображається у мовних засобах тієї чи іншої мови, виступаючи опера-
тивною змістовною одиницею пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та 
мови мозку (lingua mentalis) усієї картини світу, що відображається у людській психіці [20]. 
Отже, у концепті відображаються результати пізнання людиною реальної дійсності. На думку 
І.І. Срезнєвського, кожне слово є свідок, пам’ятник, факт життя народу, тим важливіший, 
чим важливіше виражене ним поняття.

Етноспецифічна маркованість емоційного концепту обумовлена його зануренням у кон-
кретний лінгвокультурний контекст, в конкретну сферу його вживання в просторі і часі. Як 
відзначають дослідники, національний менталітет – особливості сприйняття й інтеграції 
навколишнього світу та самої людини, а також система оцінок, цінностей і моральних 
вимог – визначає формування і розвиток концептів. Етноспецифічно марковані концеп-
ти відносяться до сфери, що пов’язана із менталітетом безліччю когнітивних, емотивних і 
поведінкових стереотипів націй. Інакше кажучи, стереотипи, присутні в мовній свідомості, 
впливають на зміст концептів, що формуються, диктують деякі оцінки явищ і подій у концеп-
тах [22].

Таким чином, емоційні концепти мають своє «культурно-обумовлене» місце в карти-
ні світу взагалі, беручи участь в оцінній діяльності людської свідомості при «ментально-
му освоєнні фрагментів світу», та в емоційній мовній картині світу зокрема. Емоційний 
концепт лексикалізується і існує як знакове утворення і функціонує у лінгвокультурі, від-
дзеркалюючи емоційний досвід того чи іншого індивіда, а також соціуму в цілому, оціночно 
концептуалізує навколишній світ. На лексико-фразеологічному рівні мови лексема, в якості 
найважливішого засобом вербалізації концепту, найбільш чітко відображає фрагменти реаль-
ного світу. Оскільки вона має першорядне значення у породженні, сприйнятті й зберіганні 
інформації, великого значення набуває вивчення лексичних засобів мовної концептуалізації 
емоціональних концептів, як на лексико-фразеологічному, так і на інших рівнях мови. 
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КонЦЕПтуаЛиЗаЦиЯ матЕриаЛЬного доСтатКа 
в нЕмЕЦКой ЛингвоКуЛЬтурЕ

Стаття присвячена спробі структурувати в якості концептів наївне та нукове 
знання німецького народу, пов’язане з поняттям матеріального достатку.

Ключові слова: концепт, лінгвокультура, наївне знання, наукове знання, розумовий 
код, пізнавальна діяльність, інтерпретаційне поле, фразеологічні одиниці, пареміологія, 
фольклорный пласт, оцінка.

В статье предпринимается попытка структурировать в виде концептов наивное  
и научное знание немецкого народа, связанное с понятием материального достатка. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, наивное знание, научное знание, мысли-
тельный код, познавательная деятельность, интерпретационное поле, фразеологиче-
ские единицы, паремиология, фольклорный пласт, оценка.

The article is concerned with structuring of naive and scientific knowledge of German people 
about the notion of welfare. Numerous examples are provided to demonstrate the diversity of 
the concepts WEALTH and POVERTY which are represented in German languaculture by 
lexical units of various degrees of complexity and are characterized by ambiguous evaluation.

Key-words: concept, linguaculture, naive knowledge, scientific knowledge, thinking code, 
cognition, interpreting field, phraseological units, proverbs, folklore, evaluation. 

Направленность лингвистики на выявление роли языка в познавательной и соци-
альной деятельности человека, на проникновение в тайны человеческого сознания и 
раскрытие механизмов получения, обработки и хранения знаний языковеды считают 
важнейшей особенностью современного языкознания [1: 164]. Оно вызвало к жизни 
конгитивистику как особое направление лингвистики и обусловило многочисленные по-
пытки понять основания категоризации мира человеческим сознанием. Одна из таких 
попыток предпринимается в данной работе на примере концептуализации знания, свя-
занного в немецкой лингвокультуре с понятием материального достатка.

© Зарецкая Е.В., 2010
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Среди многочисленных определений концепта, выдвигающих на первый план либо 
его когнитивную и лингвистическую природу (Н.Ю. Шведова, Е.С. Кубрякова, С.А. Ас- 
кольдов), либо культурологическую составляющую (Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик, 
В.А. Маслова), наиболее приемлемой представляется нам позиция И.А. Стернина, кото-
рый рассматривает концепт как «дискретное ментальное образование, являющееся базо-
вой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 
внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной деятельности 
общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом 
предмете или явлении, а также об интерпретации данной информации общественным 
сознанием» [2: 486]. В данном определении концепт предстает как структурированное, 
многостороннее, исторически сложившееся и общественно оцененное знание носителей 
языка об определенном денотате, отраженное в семантике языковых единиц и произве-
дениях культуры данного народа. Такой подход к концепту соотносит его с мышлением, 
с когнитивными процессами, а также связывает его с лексическим значением слова, не 
ставя между ними знака равенства. Он учитывает также диахронический и социальный 
аспекты, подразумевает определенную архитектуру и подчеркивает информативную 
ценность концепта для языкового сообщества.

Материальный достаток можно отнести к ключевым понятиям в коллективной карти-
не мира любого народа, поскольку он обеспечивает выживание человека. Значение мате-
риального достатка закреплено в немецкой лингвокультуре более чем в 200 лексических 
единицах разной степени сложности и различных морфологических классов. Сюда от-
носятся имена существительные, прилагательные и глаголы (Besitz, Vermögen, Überfluss, 
Armut, reich, elend, bereichern, verarmen), среди которых представлены однокорневые и 
сложные лексемы (Reichtum, Wohlstand, Wohlleben), исконно немецкие и заимствованные 
единицы (Luxus, Kapital, Dividende), устойчивые словосочетания с прямым и перенос-
ным значением слова (im Überfluss leben, im Geld schwimmen, nicht Salz zum Brot haben), 
а также богатая паремиология. Материальный достаток находит при этом богатое вы-
ражение не только в наивном знании носителей немецкого языка о мире. По-видимому, 
ни один другой экономический денотат не имеет такой глубокой научной разработки, 
как финансы. Все это дает богатый практический материал для систематизации обоих 
типов знания.

При структурировании наивного знания в центр концепта БОГАТСТВО представля-
ется возможным поставить слово Geld  ̛деньги̛. Для этого существует несколько причин. 
Во-первых, именно данную лексему называют информанты в качестве первой ассоциа-
тивной единицы, связанной с богатством. Во-вторых, деньги, как показывает анализ вы-
борки, тонко дифференцированы в немецкой лингвокультуре по многим признакам: по 
форме (Münze, Schein, Bargeld, Buchgeld), по способу их приобретения (Gewinn, Erlös, 
Gehalt, Rente, Honorar, Bezug); по материалу, из которого они сделаны (Silber, Gold); по 
назначению (Taschengeld, Haushaltsgeld, Kindergeld) и т.д. В-третьих, данное слово об-
ладает в системе немецкого языка богатой синонимией, в том числе и стилистической 
(Kohle, Blech, Pinke, Pulver, Moos, Flöhe, Späne, Kies, Mäuse), а также высокой словоо-
бразовательной активностью, особенно при словосложении, где оно способно выступать 
как в качестве определяющего, так и определяемого компонента композита: Geldeinlage, 
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Geldgeschenk, Geldmittel, Schweinegeld, Kleingeld, Preisgeld и мн. др. Все это свидетель-
ствует о центральном месте данного понятия в сфере материальных отношений.

К следующему слою концепта БОГАТСТВО можно отнести многочисленные обоб-
щенные наименования благосостояния. Это такие единицы, как Eigentum, Besitz, Ver-
mögen, Gut, Habe, Wohlstand, Reichtum, Pracht, Luxus и мн. др., обозначающие наличие 
большего или меньшего имущества. Cемантика данных слов является более широкой 
по сравнению с деньгами, так как она обобщает, сводит в единое понятие наличие у 
человека как движимого, так и недвижимого имущества, подчеркивает наличие у него 
различного вида нажитого добра. 

Значение богатства передается в немецком языке и многочисленными свободными 
словосочетаниями, возникающими за счет присоединения к слову со значением имуще-
ственных отношений различного рода интенсификаторов: großes Geld, viel Geld, riesiges 
Kapital, gutes / hohes Einkommen, großer Reichtum, großes Erbe, riesiges Vermögen, unge-
heure Pracht, unwahrscheinlicher Luxus и др. В роли усилителя семантики существи-
тельного чаще всего выступает прилагательное пространственной семантики groß. На 
синтагматическом уровне в этих же целях активно используется гиперболизация, осно-
ванная на переносном значении слова и заметно усиливающая его экспрессивный потен-
циал: sagenhafte Schätze, überirdische Pracht, unerhörter Luxus, unheimliches Geld.

Научное знание о благосостоянии, богато отраженное в лексике немецкого языка ис-
конными и заимствованными единицами, может рассматриваться как очередной слой 
концепта БОГАТСТВО. Данный слой включает такие лексемы как Zinsen, Dividenden, 
Kapital, Investitionen, Gewinn и другие терминологические единицы, имеющие точную 
научную дефиницию. Эти лексемы, функционирующие преимущественно в сфере эко-
номики, обозначают разные пути увеличения имущества и становятся именованиями 
богатства благодаря определениям, конкретизирующим их ингерентную семантику: gro-
ßes Kapital (viel Geld zu Investitionszwecken), hohe Dividenden (viel Geld als Gewinn auf Ak-
tien), hohe Zinsen (gutes Geld auf angelegtes Kapital), guter Gewinn (großer Überschuss des 
Ertrags über Herstellungskosten и т. д.). В роли конкретизаторов семантики финансовых 
терминов выступают и в данном случае преимущественно прилагательные со значением 
пространственных отношений: groß, hoch, dick, т.е. лексемы, в основе значения которых 
лежит зрительная перцепция.

Если однословные единицы и свободные словосочетания с семантикой богатства 
являются в немецкой языковой системе идеографическими синонимами и уточняют 
разные стороны ключевого понятия, то исторически сложившиеся фразеологизмы от-
носятся к образным выражениям и в большинстве случаев несут отчетливо выраженную 
общественную оценку центрального понятия. В силу этого их можно отнести к перифе-
рии концепта, к его интерпретационному сегменту. Образность данных единиц может 
вытекать из переносного значения слова (auf großem Fuß leben, ein richtiger Geldsack 
sein, in der Wolle sitzen, im Speck leben), из сравнения (Geld wie Heu haben, wie ein Fürst 
leben, wie die Made im Speck leben) или гиперболизации: im Geld fast ersticken, von gol-
denen Tellern essen. Значение роскоши, большого достатка чаще всего связывается во 
фразеологизмах, ярко отражающих наивное представление носителей языка о денотате, 
с большим размером и полнотой (ein großes Haus führen, ein richtiger Geldsack sein, aus 
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dem Vollen schöpfen, Kisten und Kasten voll haben), с теплом (in der Wolle sitzen, sich warm 
betten) или жиром: Butter bei den Fischen haben, wie die Made im Speck leben, Eier im 
Schmalz haben, im Fett sitzen. Необходимо отметить при этом, что значительное количе-
ство фразеологизмов, связанных с понятием богатства, обладают отрицательной оце-
ночностью. Это обусловлено тем, что в составе данной группы устойчивых выражений 
присутствует сема ’достигать богатства нечестным путем’ или ’вести паразитический 
образ жизни‛, что имеет следствием пейоризацию всего устойчивого выражения: an der 
Futterkrippe sitzen, in Saus und Braus leben.

Паремии, связанные с понятием богатства, отражают стереотипные суждения не-
мецкого народа о денотате анализируемого концепта. Они, как и многие устойчивые сло-
восочетания, имеют отчетливо выраженные коннотации и также могут быть отнесены к 
интерпретационному полю концепта. 

Систематизация смысла паремий, соотносимых с темой богатства, позволяет отме-
тить, что значительная часть их (16%) отражает силу и власть денег: 

Geld ist die Lösung aller Probleme. – Деньги решают все проблемы.
Dem Gold ist kein Riegel zu stark. – Деньги откроют любую щеколду.
Geld ist alles, und ohne Geld ist alles nichts. – Деньги – это все, а без денег  все – ничто.
Geld öffnet alle Türen. – Деньги откроют любую дверь.
Однако примерно пятая часть пословиц (18%) подчеркивает относительную значи-

мость денег по сравнению с моральными ценностями: 
Freunde sind über Silber und Gold. – Друзья дороже серебра и золота.
Ein guter Name ist besser als Bargeld. – Доброе имя дороже звонкой  монеты.
Freiheit ist über Silber und Gold. – Свобода дороже серебра и злата, 
а также их разрушительную силу для человеческих отношений, прежде всего для 

дружбы: 
In Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf. – Где начинаются деньги, кончаются добрые 

отношения. 
Wo Geld kehrt und wendet, hat die Freundschaft bald ein Ende. – Где правят  

деньги, там быстро кончается дружба.
Не обойдены вниманием в пословицах и заботы, связанные с большими деньгами: 
Große Taschen, große Sorgen. – Большие карманы, большие заботы.
Reich an Gold, reich an Sorgen. – Много золота, много забот.
Je mehr Geld, desto mehr Sorgen. – Чем больше денег, тем больше забот,
а также скупость богатых людей: 
Geiz ist die Wurzel alles Übels. – Жадность – корень всех зол.
Bei dem kannst du Wasser saufen gehen. – У этого зимой снегу не допросишься.
В многочисленных паремиях (29% выборки) зафиксировано одобрение бережливо-

сти как верного пути к богатству: 
Sparen ist verdienen. – Экономить равносильно зарабатывать.
Wer spart, gewinnt. – Выигрывает тот, кто бережлив.
Wer einen Groschen spart, hat zwei verdient. – Копейка рубль бережет. 
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. – Кто не умеет беречь копейку, 

недостоин рубля.
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Концепт БЕДНОСТЬ представлен в немецкой лингвокультуре также достаточно раз-
ветвленной структурой, однако меньшим количеством единиц. В центр его можно поста-
вить отсутствие денег (kein Geld), поскольку именно деньги являются в наивном знании 
мерилом как богатства, так и бедности.

 Достаточно длинный синонимичный ряд образуют в немецком языке лексемы, 
обозначающие отсутствие совокупных материальных благ: Armut, Bedürftigkeit, Ent-
behrung, Geldmangel, Not, Knappheit, Ärmlichkeit, Verarmung и др. При общем значении 
’жить в тяжелых материальных условиях‛ они отличаются оттенками значений и обозна-
чают материальное состояние от недостатка (Ärmlichkeit, Knappheit) до крайней нищеты 
(Elend, Pein). Некоторые из них носят метафорический характер, гиперболизируют труд-
ности безденежья и связываются со страданием, которое приносит человеку бедность: 
Jammer, Leidensschule, Katastrophe, Zusammensturz, Vernichtung и т.п. Сюда же можно от-
нести и немногочисленные заимствованные единицы со значением бедности: Misere, 
Auspowerung, Bredouille.

Немецкий язык располагает значительным количеством лексических единиц, обо-
значающих бедность как качество. Среди них находятся как имена прилагательные 
(elend, arm, brotlos, mittellos, lumpig, erbärmlich), так и многочисленные причастия: ver-
armt, zerlumpt, abgebrannt, abgerissen и др. Это значит, что в лингвокультуре данного 
народа тонко дифференцирован процесс утраты материального достатка, выражаемый 
соответствующими глаголами.

Фразеологический слой концепта БЕДНОСТЬ отмечен в целом отрицательной оце-
ночностью: устойчивые выражения с данной семантикой пронизаны пренебрежением к 
бедности, что отчетливо проявляется в характере образности: aus dem letzten Loch pfeifen, 
ein Hundeleben führen, nicht das Schwarze unter den Nägeln haben, im Dreck sitzen, vorne 
und hinten nichts haben и т.п. Основная масса фразеологизмов с данной семантикой об-
разована по двум типам: это либо модель с внутренней формой ’не иметь самого не-
обходимого для жизни‛ (nicht das Salz zum Brot haben, kein Dach über dem Kopf haben), 
либо модель со внутренней формой ’не иметь денег‛: in arger Geldklemme sein, ohne einen 
Pfennig dasitzen, keinen Pfennig haben. В последних присутствуют лексические элементы 
со значением денег: Geld, Pfennig, в то время как в первой группе в гиперболизирован-
ной форме представлено отсутствие жизненно необходимых вещей: соли к хлебу, крыши 
над головой и т.п. 

Как и при фразеологизации богатства, немецкий язык использует для образного обо-
значения бедности сравнения с животными (wie eine Kirchenmaus leben, wie ein Hund 
leben) или конкретизирующие эпитеты, подчеркивающие уровень бедности (ein elen-
des Dasein fristen, das nackte Elend). Ассоциативную основу для образности в данной 
сфере образуют также некоторые другие представления, преимущественно из крестьян-
ского быта: неплодородная почва (auf dem Sand sitzen), отсутствие дома (kein Obdach 
haben) или очень бедный дом (auf dem blanken Boden schlafen), голодное существование 
(bei Wasser und Brot sitzen, vor leeren Schüsseln sitzen, nichts zu beißen haben), болезнь 
(Schwindsucht im Geldbeutel haben), обреченность неимущих на аутсайдерскую позицию 
в обществе (auf der Schattenseite des Lebens stehen) или бедная одежда (in Fetzen laufen). 
Активно используется в данном процессе и гиперболизация: sich keinen Bissen gönnen 
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können, nicht das Salz zur Suppe haben, nur trockenes Brot zu essen haben, an den Hunger-
pfoten saugen.

Паремиологический фонд немецкого языка содержит гораздо меньше единиц, посвя-
щенных бедности, чем пословиц о богатстве. Обращает на себя внимание и тот факт, 
что противопоставление богатства и бедности в немецких паремиях происходит явно в 
пользу богатства, поскольку лишь немногие пословицы подчеркивают позитивную роль 
бедности для развития личности или утешают бедняка: 

Armut schändet nicht. – Бедность - не порок.
Armut macht erfinderisch. – Голь на выдумки хитра.
Armut ist der sechste Sinn. – Бедность – шестой орган чувств.
В целом же богатство оценивается в немецкой паремиологии уважительно, в то вре-

мя как бедность и тесно связанные с ней действия (например, одалживание, расточитель-
ство) демонстрируют негативную оценочность: 

Borgen macht Sorgen. – Одалживание добром не кончается.
Borgen und Schmausen endet mit Grausen. – Одалживание да праздники   заканчива-

ются кошмаром.
Во многих паремиях находит отражение социальная несправедливость, вызванная 

имущественным неравенством: 
Der Arme fängt Fuchs, der Reiche trägt Pelz. – Бедняк ловит лису, а богатый носит 

лисью шубу.
Geld fährt auf hohem Schlitten, Armut muss zu Fuß gehen. – Деньги раскатываются в 

шикарных санях, а бедность пешком ходит.
Hast du Geld, so setz dich nieder, hast du keins, so pack dich wieder. – Коль есть у тебя 

деньги, присаживайся, а нет – убирайся.
Семантически и структурно большинство из них, как показывают примеры, содер-

жат в рамках одной пословицы противопоставление статуса обеих социальных групп – 
бедных и богатых. Отражена в паремиях и низкая социальная значимость неимущих: 

Wer kein Geld hat, reitet zu Fuß. – У кого нет денег, тот ходит пешком.
Wer kein Geld hat, zahlt mit der Haut. – У кого нет денег, тот платит своей шкурой.
Выход за рамки лингвистических единиц и обращение к культурологическому слою 

концептов, связанных с материальным достатком, приводит нас прежде всего к фолькло-
ру. Анализ более 200 немецких народных сказок [3], отражающих многовековое наивное 
представление немецкого народа о достатке, показывает, что данная тема находит свое 
отражение почти в каждой сказке, при этом богатство занимает гораздо больше места, 
чем бедность. Это проявляется уже в наименовании сказок, где на первом плане стоит 
наличие богатства или стремление к нему (Der goldene Schlüssel. Der goldene Vogel. Der 
König vom goldenen Berg. Die goldene Gans и мн. др.). Гораздо реже богатство противо-
поставляется в заглавии бедности: Der Arme und der Reiche или бедность становится 
ведущей темой сказки: Armut und Demut führen zum Himmel. Der arme Junge im Grab. Die 
alte Bettelfrau. 

Имущественное положение героев сказки последовательно находит свое отражение 
и в сильных местах сказки: в ее зачине и развязке. Так, зачином почти каждой сказки яв-
ляется представление материального состояния героев, при этом королевское положение 
и бедность присутствуют почти в равном количестве текстов:   
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Es war einmal ein König und eine Königin … („Die zwölf Brüder“)
Einem reichen Mann wurde seine Frau krank … („Aschenputtel“)
Vor einem großen Walde lebte ein armer Holzfäller … („Hänsel und Gretel“)
Es war einmal eine arme Frau … („Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“)
Развязкой же большинства сказок является приобретение богатства как награды бед-

няку за его прилежание („Frau Holle“), смирение и терпение („Aschenputtel“), смекалку 
(„Das tapfere Schneiderlein“) или доброту („Das Mädchen ohne Hände“).

Основным репрезентантом богатства являeтся в народной сказке золото. Оно фи-
гурирует как материал для привычных или желанных артефактов (die goldenen Äpfel; 
die goldene Kugel; alles ist von Gold: Tische, Stühle, Schüsseln …), как средство щедрой 
оплаты услуг (Zur Belohnung bekommt er zwei mit Gold beladenе Esel – „Der Teufel mit 
den drei goldenen Haaren“; und da fiel ein gewaltiger Goldregen über sie – „Frau Holle“; … 
dafür wolle er ihm große Reichtümer geben, einen Kasten voll Gold – „Von einem, der auszog, 
um Gruseln zu lernen“), как богатый подарок (Der Hexenmeister soll einen Korb voll Gold 
den Eltern tragen – „Fitchers Vogel“). С золотом связывается у простого народа и пред-
ставление о Pае: Im Himmel steht ein goldener Sessel, mit glänzenden Edelsteinen besetzt, ein 
goldener Fußschemel steht davor („Der Schneider im Himmel“). 

Кроме золота, символами богатства выступают в народных сказках серебро, драго-
ценные камни, жемчуг, а также хорошая еда и вино:

Die Stuben glänzten von Silber und Gold („Fitchens Vogel“); 
Ich gebe dir meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone dazu („Der 

Froschkönig“);
Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem, ein großes Glas mit rotem Wein stehen auf 

dem Tisch („Tischlein deck dich“);
Das Kind hatte es im Himmel wohl: es aß Zuckerbrot und trank süße Milch, und seine 

Kleider waren aus Gold („Marienkind“).
 Для обобщенного обозначения богатства чаще всего используется слово Pracht ’ро-

скошь‛: im Himmel ist Pracht und Herrlichkeit („Marienkind“); das Mädchen hat nie solche 
Pracht gesehen („Fitchens Vogel“); die Hochzeit wurde in aller Pracht gefeiert („Dornrös-
chen“). Отношение к богатству и роскоши в целом в народном сознании чаще положи-
тельное, чем отрицательное.

Бедность ассоциируется в немецком сказочном фонде прежде всего с наличием боль-
шого количества детей и полным отсутствием имущества. Символом минимального до-
статка становится хлеб: Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder und musste Tag und Nacht 
arbeiten, damit er ihnen Brot geben konnte („Der Gevatter Tod“); sie waren so arm, dass sie 
nicht mehr das tägliche Brot hatten („Marienkind“); der arme Holzfäller konnte das täglich 
Brot nicht mehr schaffen („Hänsel und Gretel“). Крайняя нужда заставляет нередко роди-
телей избавляться от своих детей („Marienkind“, „Hänsel und Gretel“, „Der Teufel mit den 
drei goldenen Haaren“), однако этот вынужденный шаг не осуждается коллективным со-
знанием и, как правило, судьба брошенных или проданных детей складывается в сказках 
благополучно. Общая же сюжетная линия сказок, начинающихся изображением нищеты, 
почти всегда одинакова: бедность изображается сочувственно; она связывается с душев-
ной добродетелью героев и в результате вознаграждается богатством. Так отражается в 



171

коллективной картине мира немецкого народа вечное стремление человека к социальной 
справедливости и жизни в достатке. 

Таким образом, систематизация словарного лексического материала и фольклора, 
связанных в немецком языке с понятием материального достатка, показывает, что кон-
цепты БОГАТСТВО и БЕДНОСТЬ имеют в данной лингвокультуре как широко пред-
ставленный центр, так и разветвленную периферию с неоднозначной оценкой обоих де-
нотатов. Центр концепта БОГАТСТВО представлен лексическими единицами из сферы 
наивного и научного знания о денотате, периферия – оценочной фразеологией и богатым 
паремиологическим фондом, в котором позитивная оценка денотата преобладает над не-
гативной. В структуре концепта БЕДНОСТЬ присутствуют практически те же слои, что и 
в концепте БОГАТСТВО, однако они заполнены меньшим количеством единиц и оценка 
денотата, фиксирующая исторический опыт носителей языка, является более сложной.
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іСторіЯ вивчЕннЯ та СамоБутніСтЬ уКраЇнСЬКоЇ ФонЕтиКи
 

У статті розглянуто історію вивчення та самобутність української фонетичної 
системи й показано основні періоди формування фонетичної термінології. Самобут-
ність української фонетики проаналізовано на основі зв’язку „звукового тла мови” з до-
вколишньою природою, своєрідної вимови певних звуків, явищ повноголосся, подовження, 
чергування тощо.

Ключові слова: українська фонетична система, періоди формування фонетичної 
термінології, самобутність української фонетики.

В статье рассматривается история изучения и своеобразие украинской фонетиче-
ской системы, также показано основные периоды формирования фонетической тер-
минологии. Своеобразие украинской фонетики проанализировано на основании связи 
„звукового фона языка” с окружающей средой, своеобразного произношения некоторых 
звуков, явлений полногласия, удлинения, чередования и т.д.
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Ключевые слова: украинская фонетическая система, периоды формирования фоне-
тической терминологии, своеобразие украинской фонетики. 

The article deals with the history study and originality of Ukrainian phonetic system and 
shows the main periods of formation of phonetic terminology. The originality of Ukrainian 
phonetics is analyzed on the basis of the connection of “sound background of the language” 
with the surrounding nature, peculiar pronunciation of certain sounds, effects of full-voices, 
extension, interchange, etc.

Key words: Ukrainian phonetic system, periods of formation of phonetic terminology, 
originality of Ukrainian phonetics. 

Фонетика є засадничим мовознавчим розділом, позаяк саме звуки – це будівельний 
матеріял для творення слів. Звук, будучи акустично універсальним, відтворюється у 
кожного народу в самобутнє звукове тло, яке відповідає „етнічній картині”. Приміром, 
крик качки „українці чують як „кря-кря”, англійці – як „квак-квак”, французи – як „кан-
кан”, данійці – як „рап-рап”. А собаче дзявкотіння англійці сприймають як „бау-вау”, 
французи – як „ау-ау”, німці – як „вау-вау”, шведи – „вув-вув”, японці – „ван-ван”, а 
українці – як „гав-гав”” [1: 1]. За В. фон Гумбольдтом звук – це „об’єднана духовна 
енергія народу”, яка розгортає самобутні історичні коди, зрозумілі для нації і незрозумілі 
для ворога. Зрештою, відмінність артикуляційного апарата, тобто участь мовних органів 
у звукотворенні, спричиняє різну вимову слів, а це все (артикуляційний апарат, відповідні 
звуки) призводить до відмінного мовного колективу. 

Саме в оперті на фонетичні критерії було проведено те розмежування слов’янських 
мов, яке називають „традиційним”, або „історичним”. „А найзначнішим фонетичним 
процесом на власне праслов’янському ґрунті після виділення праслов’янської мови була 
дія закону відкритості складу (відпадіння всіх приголосних в кінці слів, зникнення або 
перехід на початок наступного складу приголосних, що закривали склади в середині 
слів; дифтонги перейшли в монофтонги та ін.)” [2: 181].

Метою статті є простежити історію вивчення та самобутність фонетики української 
мови.

1. історія вивчення фонетики української мови 
Вивчення фонетики української мови сягає періоду ХVІ-ХVІІ ст., позаяк у цей час 

створено класифікацію (хоч неповну та недосконалу) звуків і подано характеристику 
окремих назв. Автори тодішніх граматик прагнули відійти від грецьких фонетичних 
термінів і намагалися подати власні назви-характеристики, наприклад, дзвінкі та глухі 
звуки названо відповідно чисті і „тусклі” [3: 37, 44–80]. У найстарішій граматиці „Адель-
фотес” (Львів, 1591 р.) уже є система розгляду фонетичних явищ: налічує 24 звуки, що 
мають назву „писмо”, розподіляються на голосні та приголосні; голосні є довгі, короткі 
та двочасні; приголосні є півголосні та безголосні. Цю фонетичну термінологію удо-
сконалює Лаврентій Зизаній (1596 р., Вільно), Мелетій Смотрицький (1619 р.), Арсеній 
Коцак (1768-1788 р.) (цікаво, що він показує ще звуки довгі, або гострі (и, h, а), короткі, 
або тяжкі (є, ї, о), загальні (а)). 

Фонетику української мови аналізують: Олексій Павловський (1818 р.), Іван Вагиле-
вич (1844 р.), Яків Головацький (1849 р.), Пилип Дячан (1862 р.), Омелян Партицький 
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(1871 р.), Омелян Огоновський (1889 р.), Степан Смаль-Стоцький і Федір Ґартнер (1893 
р.), Іван Могильницький (1910 р.). Перший системний опис історії фонетики української 
мови зробив Павло Житецький у праці „Очерк звуковой истории малорусского наречия” 
(1876 р.).

Уже усталену фонетичну термінологію вдосконалює Євгеній Тимченко („Українська 
граматика”, К., 1907, 1917, 1918 рр.). Він поновив вживаний термін літера (замість ви-
ключно вживаного раніше буква), використав створені до нього терміни голосівка, ше-
лестівка, вживає термін дифтонг (замість двозвук), поділив приголосні за місцем тво-
рення (губні, язикові, передньо-язикові, середньо-язикові, задньо-язикові, або велярні), 
за акустичним принципом виокремив звуки дзвінкі та тихі. 

Багато уваги приділив дослідженню фонетики Олександр Потебня, зокрема маємо 
його праці „Про повноголосся” (1864 р.), „Про звукові особливості руських наріч” (1865 
р.), „Замітки про малоруське наріччя” (1871 р.), „До історії звуків руської мови” (1871-
1883 рр.), „Із записок з руської граматики” (1874), у яких з’ясовано нове h, обґрунтова-
но перехід о, е в і у новозакритих складах, показано невичерпні внутрішні можливості 
мови. 

Юрій Шевельов, вивчаючи історичну фонологію української мови, дав періодизацію 
звукозмін української мови від найдавніших часів до нині. Він виокремлює такі періоди: 
протоукраїнський (до середини ХІ ст.), давньоукраїнський (від середини ХІ до кінця ХІV 
ст.), ранньосередньоукраїнський (від початку ХV ст. до середини ХVІ ст.), середньоукра-
їнський (від середини ХVІ ст. до перших років ХVІІІ ст.), пізньосередньоукраїнський 
(решта ХVІІІ ст.), сучасний (від останніх років ХVІІІ ст. дотепер). На думку вченого, 
„зміни в характері писемних джерел цілком природно залежали від культурних, полі-
тичних і суспільних чинників (віровизнання мовців і його еволюція, співіснування та 
боротьба ідеологій, політичні тенденції, загальна структура суспільства й насамперед 
статус освічених верств тощо” [4: 55]. Вивчення української історичної фонетичної сис-
теми дозволяє пояснити не лише формування сучасної літературної мовної норми, а й 
довести, що спільносхіднослов’янської спільної мови існувати ніколи не могло. 

Українська фонетика є також об’єктом розгляду в працях таких видатних мовознав-
ців як Кость Михальчук, Агатангел Кримський, Ніна Тоцька та інших. 

2. Самобутність української фонетики 
Неповторність та своєрідність української фонетики вмотивовує:
2.1. мелодійність, чи доброзвучність мови, себто нема умлявтів, дифтонгів, по-

єднання шиплячих, проте є урівноважені у вжитку голосні та приголосні звуки, є чисті 
(виразні) голосні. Саме такі ознаки фонетичної краси бачить Володимир Самійленко, 
поет, прозаїк, драматург і перекладач, відомий як глибокий знавець української мови. Ще 
1917-го року він пише статтю „Дбаймо про фонетичну красу мови”, у якій переконливо 
ілюструє евфонійність мови, яка „цілком аналогічна мові італійській” [5: 28]. Доктор 
філологічних наук Ніна Тоцька зазначає, що милозвучність української мови забезпе-
чує гучність, вокалічність, приємне звучання (власне милозвучність), мовна мелодика 
[6: 29–32]. 

гучність мови має такі вияви: виразна вимова голосних і приголосних, невеликий 
збіг приголосних, плавна акцентно-ритмічна структура, наспівна мелодика. „У системі 
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української мови голосні становлять 15,8 %, приголосні 84,2 %. У мовленні (народнопо-
етичному, яке найбільш зберігає національні основи української мови) голосних – 45-
46%. Добре видно, що українське народнопоетичне мовлення насичене голосними й 
справді близьке до італійського” [6: 29].

вокалічність української мови посилюють сонорні приголосні, відсутність оглу-
шення дзвінких в кінці слова та в середині перед наступним глухим, паралельні форми 
на зразок у-в, уві-вві, з-зі-із-зо, ж- же, б-би, від-віді-од-оді, ся-сь та ін.

власне милозвучність (приємне звучання) забезпечує асиміляція, словесний на-
голос, плавність українського мовлення, потаємний прихований зв’язок між музикою і 
мовленням. Наприклад, милозвучности Шевченкового Садок вишневий коло хати, хрущі 
над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть досягнуто завдяки різним за способом і 
місцем творення приголосним, що йдуть один за одним.

мовна мелодика – це специфічна вимова голосних звуків; розлоге, вільне, спрямо-
ване в далечінь звучання; зв’язок з українською піснею. „Власне, українські пісні такі 
мелодійні і звучні, тому, що в їхній основі лежить така сама мова” [6: 31].

З огляду на милозвучність мови жартують: „Італійською розмовляють з Богом, ес-
панською – з ангелами, мадярською з гусьми, німецькою з солдатами, українською з ді-
вчатами”. Ота мелодійність української мови і була визнана нещодавно у Франції, де на 
курсах для молодих мам французькі жінки вивчають саме українські колискові, аналогів 
до яких не знайдено у жодній мові [7: 38].

2.2. Зв’язок „звукового тла мови” з довколишньою природою. Наприклад, гортан-
не [г] відтворює в нашій уяві картини природи, пов’язані з гудінням, гупанням, гуркотом, 
гамором. Відтак, „можна не сумніватись, що із праукраїнського слова гу (голос, звук), піз-
ніше утворилися…слова гул, гук, гудіння, гуркіт, гурчання, гукати, гугіт, гуляння, гуслі, 
губи і похідні. В українських язичницьких веснянках є отой праукраїнський вигук гу як 
гу+кання весни, та й наші слова – гулі, гуляння – якнайкраще в’яжуться з отим первовіч-
ним гу (звук, голос)” [8: 225–226]. Мовознавчий геній кінця ХІХ ст. Олександр Потебня, 
зазначає: „Нові поняття, входячи в мислення і в мову народу, означалися звуками, які 
раніше мали зміст”. 

Зрешта, африкати [дж], [дз] (їх немає навіть у близькоспоріднених мовах) – це та-
кож неповторна українська дійсність з бджолами, джмелями, хрущами, яка відтворена у 
таких назвах: джміль, дзвін, бджола, дзеркало (пор. неукраїнську вимову жміль, звін, 
зеркало.., що порушує фонетичну мовну норму). До речі, імена Дзвенислава, Дзвеними-
ра, Дзевонія засвідчують існування цього звука на українських теренах.

2.3. Своєрідна українська вимова певних звуків
Маркувальною рисою української мови є м’який [ц´]. Станіслав Губерначук зазна-

чає, що пам’ятки доби Руси-України просто „впиваються” цією літерою: „Божниця, 
Вкраїниця, Котельниця, Медведиця, Студениця, Ушиця, Глушець, Крем’янець, Лисець, 
Теремець.., імена: Степанець, Федорець, Янець, Ярославець; в „Ізборьнику Святослава” 
1073р. назви планет: Водоліїць, Стрілець, Тілець” [8: 49-50]. 

Самобутньою у фонетичній системі української мови є літера [ґ], правила вживання 
якої описав у „Граматиці” Мелетій Смотрицький (1619 р.). Знищена 1933-го року, позаяк 
такої літери не було у графічній системі російської мови, вона (після запеклої боротьби) 
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повернулася врешті-решт в український мовний простір. Проєкт правопису 1999-го року 
вмотивував вживання [ґ] в українських та запозичених словах, бо ж „нинішня ситуація 
вибору та співіснування конкуруючих правописних принципів перетворює написання  
(і вимову) чужих слів на прапори та емблеми, за якими можна відрізнити представників 
різних ідейних та культурних угрупувань” [9: 192]. 

Традиційно в українській мовній системі маємо тверді губні звуки [б], [п], [в], [м], 
[ф], саме тому Іван Огієнко зазначав, що саме апостроф зазначає нашу відмінну вимову 
губних серед цілого слов’янства, а вже саме це змушує нас зберігати його.

Характерними для української мови є: тверді шиплячі звуки: четвер, що, ніж, 
щоки, шипіти; вживання початкових з-, із- у давніх українських географічних на-
звах: Збираж, Зборів, Здвижень, Ізборськ, Ізволя; початкове [о], коли в російській 
чи церковнослов’янській маємо [а] чи [е] (наприклад, в „Ізборнику Святослава” має-
мо: Олексій, Орина, Остафій, Огафія, Оксина) [10: 48]; специфічний звук и (верхньо-
середнього ряду), що утворений злиттям давнього звука ы та і та відомий в українській 
мові з ІХ ст; голосні е, и, що не пом’якшують попередніх приголосних: лелека, синиця, 
горобець; нескладотворчий [ў]: [л׀убо׀ў], [бу׀ў]. Порівняймо: так званий „ять” (ђ) на біль-
шій частині української території перетворився на і, унаслідок чого слова віече, гріех, 
діети, ліесок почали вимовлятися як віче, гріх, діти, лісок (Х – перша половина ХІ ст.). 

2.4. Притаманним для української (на відміну від церковнослов’янської) мови є по-
вноголосся -оло-, -оро-, яке зафіксовано у низці літописних джерел, приміром: „Волода-
рев, Городець, Городище, Дорогочин, Дорогобуж, Полоний, Хоробор (населені пункти), 
Оболонь, Полонина, Пороги (урочища), Володар, Володимир, Воротислав, Всеволод, До-
рожай... (імена)” [10: 49]. Українське повноголосся зафіксоване також в угоді київських 
князів з греками (907-го року): город, ворота, паволоки, сором, волость, голод, череда.

2.5. „До характерних ознак української мови належить також явище подовження 
приголосних, напр. житие → житье → життя, судия → судья → суддя, ночию → 
ночью → ніччю” [11: 21].

2.6. Десь протягом 3,5 тисяч років простежується на українських землях така ви-
нятково українська мовна риса, як чергування і з о (кінь – коня). А.Кримський каже, 
що саме ця мовна риса відрізняє українську мову з-посеред усіх слов’янських мов. „Ще 
Геродот у V ст. до н.е., наводячи ім’я царя скіфів Скіл подає і самоназву скіфів склоти” 
[12: 51, 90] (пор.: етнонім скіфи перегукується і з українським скитатися), „Літопис 
Руський” подає назву купця Турбрід (друга частина імени від загальновживаного брід) та 
назву міста Броди. Зрешта чергування [г], [к], [х] зі свистячими [з], [ц], [с] у давальному 
та місцевому відмінках було присутнє в давньоукраїнській мові, де маємо: дівиці, слузі, 
(на) березі, (на) ріці, (в) книзі. Порівняймо також чергування у з в: Україна – Вкраїна, 
ужити – вжити. 

Отже, „основна маса літописних географічних назв та імен підказує, що їхнім мов-
ним живильним середовищем, підґрунтям чи то мовним субстратом на рівні фонетики 
була рідна їм українська мовна стихія” [12: 52]. Піфагор зазначав, що світ не інакше 
створений, як за допомогою приємної суголосности. Дані фонетики потверджують, що 
саме українські звуки створили і до нині віддзеркалюють мовне тло української землі, 
творячи фундамент усієї мовної системи. Відтак „у звуках як найменших сегментах ві-
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дображення світу згорнена вся історія виникнення нашої мови, її еволюція і сьогодення. 
Звукова матерія мови як стрижень її структури резонує й відлунює тим, що в неї за-
клала сама природа: який голос, такий і відголос. Себто існує, на думку Карла Фос-
слера, неминуча відповідність між уявленням народу про світ, його фантазією і тим, як 
він артикулює звуки. М’якість нашої вимови асоціюється з м’якістю української душі”  
[13: 180–181].

Отож, вивчення фонетики сягає найдавніших часів, позаяк фонетика є визначальною 
для творення самобутности мови, виявляє та ідентифікує належність до певної етнічної 
спільноти, засвідчує неповторність і стабільність мовної системи. 
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оСоБЛивоСті виКориСтаннЯ воКативниХ Форм 
у моЛодіЖному мовЛЕнні

 Звертання є одним із компонентів, що формує специфіку молодіжного спілкування. 
Прагматичний аналіз вокативів у системі вербальної поведінки проведено на основі опо-
зиції між неконфліктною та конфліктною мовленнєвими тактиками.

Ключові слова: вокатив, молодіжний сленг, прагматична функція.
Обращение является одним из компонентов, формирующих специфику молодежного 

общения. Прагматический анализ обращений в системе вербального взаимодействия 
представлен на уровне оппозиции между неконфликтной и конфликтной речевыми так-
тиками. 

Ключевые слова: обращение, молодежный жаргон, прагматическая функция.
The appeal is one of the components that forms the speсifics of youth communication. The 

pragmatic analysis of the vocatives has been made on the basis of opposition between conflict 
and nonconflict verbal tactics. 

Key words: vocative, youth communication, pragmatic function.

Комунікативну поведінку формулює та регулює етикет – система стійких форм спіл-
кування, передбачених суспільством для встановлення мовленнєвого контакту учасни-
ків комунікації, підтримування спілкування у вибраній тональності відповідно до їх со-
ціальних ролей і рольових позицій, взаємостосунків у офіційній і неофіційній ситуації  
[5: 413]. Норми етикету становлять історично сформовану категорію з чітко детермінова-
ним характером суспільних відносин і здатністю проявляти залежність від біосоціальних 
перемінних.

 Увага дослідників до особливостей спілкування в межах окремих груп – соціальних, 
вікових, професійних, гендерних тощо – як репрезентаторів узагальнюючого поняття 
“народ” зростає з середини ХХ століття. Українська соціолінгвістика, представлена пра-
цями Л. Ставицької, Ф. Бацевича,

Л. Масенко, Г. Мацюк та багатьох інших, дає змогу ввести форми національної ко-
мунікативної поведінки до світового мовознавчого аналітичного процесу, узагальнити 
закономірності й специфіку проявів спілкування. Особливості вокативних форм у мов-
ленні окремих груп, зокрема, у мовленні молоді, ще не були предметом спеціального 
дослідження. 

 Метою нашої статті є визначити специфіку звертання в молодіжному мовленні. 
Ціль роботи передбачає виконання таких завдань: виявити основні форми вокативів, 
що побутують у молодіжному жаргоні; проаналізувати різницю використання звертань 
у конфліктній і неконфліктній ситуаціях; зіставити літературний та позалітературний 
пласт молодіжних вокативних форм. 

© Парасін Н. Д., Миколенко Т. М., 2010
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Вокативи наявні в усіх мовах. Вони неоднорідні за будовою, мають складну смис-
лову структуру й відтворюють специфіку національно-культурних особливостей мови. 
У світовому мовознавстві звертання аналізують у різних системах координат, про що 
свідчить, наприклад, велика кількість праць, зафіксованих у виданій в Тюбінгені ко-
ментованій бібліографії з цієї проблеми, яка охоплює більше тисячі джерел [1: 17]. У 
східнослов’янському мовознавстві це питання досліджували В. Карасик, В. Храковський, 
М. Скаб та багато інших. Здебільшого у працях науковців акцентовано увагу на ролі во-
кативів з погляду реципієнта. С. Ервін-Тріпп наголошує, що система звертання являє 
собою складний алгоритм з кількома варіантами вибору, зумовленими віком, статусно-
маркованою ситуацією (засідання суду, офіційні збори факультету тощо), родинними 
стосунками, рівнем знайомства [6: 18]. Оскільки мовленнєвий вплив загалом є частиною 
складнішої діяльності, засобом досягнення певного невербального завдання [4: 28], то 
під прагматичною функцією звертання розуміємо таку функцію мовленнєвого впливу, як 
бажання керувати поведінкою іншої людини. 

Факт звертання можна розглядати як форму впливу на слухача, оскільки передбача-
ється його (слухача) відповідна реакція. Маркування мовленнєвого акту за допомогою 
вокативної форми формує тактику вербальної поведінки, що реалізується або в стратегії 
взаємодії, або в стратегії конфлікту. Наведена в статті систематизація вокативних форм 
відображає феномен детермінованого використання мови у зв’язку з соціокультурною 
специфікою мовленнєвого етикету. Прагматичний аналіз вокативів у системі вербальної 
поведінки проведено на основі опозиції між неконфліктною та конфліктною мовленнє-
вими тактиками.

Стратегія взаємодії, доброзичливості, неконфліктності зумовлює вибір таких вока-
тивних конструкцій, які сприймаються слухачем або як позитивні, або як нейтральні.

У формальному плані розмежовують два види вокативних конструкцій: антропонімні 
та неантропонімні. Власні назви в ролі звертань поєднують у собі антропонімні та 
вокативні ознаки й активно використовуються всіма представниками етносу неза-
лежно від біосоціальних перемінних. Як слушно зауважила О. Суперанська, кожній 
соціальній групі властивий особливий іменник (комплекс часто вживаних імен), який 
характеризується не лише своєрідним репертуаром, але й своєрідним оформленням імен 
[3: 310]. 

Наявність кличного відмінка – одна з диференційних рис української мови. Чимало 
праць у сучасній лігвістиці присвячено розгляду кличного відмінка як етносоціальної 
ознаки, проте так само часто акцентовано увагу на тому, що вокативна форма на сучас-
ному етапі мовлення витіснена номінативною формою. Серед міської молоді практично 
не побутують нормативні антропонімні кличні комунікати (Іване, Тетяно, Романе тощо). 
Натомість молодь часто вживає вокативи у формі називного відмінка (переважно в ско-
роченій формі): Таня (від “Тетяна”), Саша (від “Олександр”), Оля, Тарас. Такі звертання 
визначають рівність соціальних ролей комунікантів, приблизно однаковий вік і харак-
терні для спілкування осіб, які перебувають в дружніх стосунках. Найпоширенішими 
в молодіжному мовленні формами звертань до однолітків є просторічні форми: Танька, 
Сашка, Олька, Женька. 

Основною групою одиниць, що виконують вокативні функції, є індивідуальні пріз-
виська, мотиваційна база яких дуже широка. Існування прізвиськ на рівні молодіжного 
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мовлення є малодослідженим питанням і потребує аналізу великого матеріалу, тому зупи-
нимося детальніше лише на окремих його аспектах. Одним з головних джерел прізвиськ 
є власні імена. Процес “перекручення” імені настільки типовий для молодіжного мов-
лення, що можна говорити про існування окремого молодіжного іменника з властивою 
йому системою, стандартами, законами творення тощо. Так, “Сергії” стають Сєрими; 
Гендрик утворилося від “Андрій”; Бомок – від “Роман”; Путя, Петхусь – від “Петро”; 
Асік – від “Василь”; Сливка – від “Славік”; Руля – від “Руслан”; Льоха – від “Олексій”; 
Баюрко – від “Юрій”; Макс, Мася – від “Максим”; Ігорич – від “Ігор”. 

У таких малих соціальних групах, як клас, група (у навчальному закладі), усталилася 
форма звертання-прізвища, життєздатність якої підтримується офіційно прийнятою сис-
темою звертання учителів до учнів, наприклад: До дошки – Пилипів. У процесі спілкуван-
ня молодь модифікує прізвища, змінює їх форму й функції, трансформуючи в прізвиська, 
які також виконують функцію кличних комунікатів: Лукашучка від “Лукашук”, Баран від 
“Барановський”, Кондраш від “Кондратюк”: Лукашучка, ти матьору зробила? 

Часто прізвиська утворено на основі прізвищ відомих осіб. Це відбувається за умови 
однакового звучання імені та по-батькові того, кого називають, з іменем та по-батькові ві-
домої особи. Найчастіше використовують прізвища відомих політичних або історичних 
осіб (Чапаєва, Єльцина, Кравчука, Кучми, Пушкіна): Та завтра спишем, ходи, Кравчук! 
(звертання до учня Леоніда Макаровича Войтовича). Можливе подвійне перейменування: 
спочатку утворюється прізвисько за аналогією до прізвища відомої особи, а тоді моди-
фікується саме прізвисько. Так з’явилися Єлєци, Чапаї, Кучки тощо. Як і в попередньому 
випадку, прізвиська в ролі звертальних комунікатів використовують у формі називного, а 
не кличного відмінка: Сєрий, ти на вулицю вийдеш?; Давай, Сливка, по-шуріку збирайся, 
а то запізнимося; Чуєш, Ігорич, я думаю, вони десь тута заникалися тощо. У перетво-
реннях імен і прізвищ у прізвиська проявляється масова дія суб’єктивного фактора на 
рівні системності. 

Великою й різноплановою є група неантропонімних молодіжних звертань, які умов-
но поділяємо на дві групи: ті, що сприймаються як нейтральні, хоч часто і мають певний 
семантичний негативний, критичний компонент, і ті, що сприймаються обєктами номі-
нації як образливі, негативні. Лексеми першої групи використовуються без будь-яких об-
межень у ролі звертань: Кулемет, подай мяча (хлопця, до якого зверталися, назвали при 
народженні Максимом за бажанням старшого брата, який аргументував свій вибір тим, 
що так називається кулемет); Чака, відійди (дівчина любила часто приспівувати “Чака-
чака-чака-ча”); – Куца, нині твій малий на фізрі такого шухеру наробив! 

– Сама ти куца! Як наробив, так хай і переробляє, бо на нього стара вже й так до-
брий зуб має.

До третьої групи молодіжних вокативів відносимо лексеми, що загалом номінують 
людину, але виконують вокативну функцію тільки в певних ситуаціях. Вибір мовленнє-
вих форм залежить перш за все від вікової характеристики адресата. Так, до молодших 
за віком підлітки схильні звертатися мальок, гівняр, молокосос, засранець, гамняр тощо, 
наприклад: Куди преш, гівняр. Це своєрідний спосіб підвищення власного авторитету, 
наголошування на “дорослості”. Акцентування особистісної значимості є визначальним 
фактором при виборі звертання до ровесників або осіб, які визнаються рівними. Типови-
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ми в середовищі юнаків є такі ж кличні комунікати, які використовують дорослі чоловіки: 
Здоров, мужики. Збираєтесь в центр?; Шо, старий, нема нині руху? Паралельно з ними 
функціонують слова паца, пацан, хлопи, парні, паря: Хлопи, вже пора десь поїхати на 
шашлики, а то ми позастигаємо тут; Паря, ти вже назбирав трохи бабла, ми з тобою 
дружим. З лексем із коренем “брат” молодь активно вживає: братан, брателло й поді-
бні за семантикою друган, дружбан, кореш, корєш, корефан, корєфан: Та ми з тобою, 
корефан, тут ше до п’ятої мусимо кантуватися; Шо ж ти, дружбан, мені якесь драня 
підсунув? Сфера їх використання – спілкування між друзями, добре знайомими тощо. 
Зрідка у ситуаціях, які можуть перерости в конфліктні, але ще перебувають у межах спо-
кійного вирішення, використовуються діалектні форми хлопе й дядьку. Наприклад, один 
юнак із компанії на зупинці вилляв пиво, ненароком попавши на взуття іншого хлопця 
з цієї ж компанії, на що той відреагував: Хлопе, ти шо, припух? В іншому випадку при 
занадто сильному дружньому поштовху при привітанні хлопець, якому призначалося це 
“вітання”, відреагував фразою: Гей, дядьку, ти шо, не маєш де руки подіти?

До старших за віком у сім’ї звертаються: до батька – тат, та, батя, бать, пап, папа, 
батьок, батько´, фазер, папік, батяня, предок, бос, шеф; до матері – мам, мазер, ма, 
мася, муля, мулька: Ма, не ний, всьо буде нормально; Мася, Всьо буде добре, не пере-
ймайся; Мамуля, батько΄ дзвонив, казав, шо прийде пізніше; до бабці – ба, башка: Ба, ти 
вже йдеш?; Башка, я вже зварила майстрам і йду до Ольги, до діда – діда, дєда, дідуля. 
Дещо звуженою є сфера вживань родинних вокативних форм між дітьми. Загальноприй-
нятим у цьому випадку є звертання на ім’я. Зрідка брат до брата звертається за допомо-
гою лексем: братуха, братан, брателло, брат до сестри – сеструха, мала. Дівчата при 
звертанні до брата чи сестри віддають перевагу власним іменам у ролі вокативів. 

При звертанні до знайомих старшого віку, а також в офіційних ситуаціях молодь ви-
користовує загальновживані вислови, що складаються з імені та по батькові, щоправда, 
теж у формі називного відмінка: Марія Петрівна, ви як тут опинилися? (зустріч під час 
відпочинку на морі). 

На жаль, малопоширеними серед молодіжного мовлення є звертання з вказівкою 
статусної ознаки людини – пан, пані, добродію, добродійко тощо. Замість них при по-
требі звернутися до незнайомої людини, старшої за віком, використовують слова дядьку, 
тітко, мужчина, жіночко. Наприклад: Дядьку, у вас копійки впали; Жіночко, пройдіть 
трохи вперед.

Функції мовленнєвих актів та ситуацій, в яких вони реалізуються, взаємопов’язані. 
Конфлікт передбачає протистояння партнерів у процесі мовленнєвої комунікації, спри-
чинене різноспрямованими інтересами, думками, комунікативними намірами. При 
вербальному конфлікті один із учасників завдає шкоди іншому засобами мови. Такі дії 
суб’єкта мовлення визначають мовленнєву поведінку іншого учасника – адресата: він, 
усвідомлюючи, що мовленнєві дії спрямовано проти його інтересів, відповідає подібни-
ми акціями, виражаючи своє ставлення до предмета мовлення або співбесідника.

Залежно від функції вокативів у мовленні виділяють два основні види аналізо-
ваних конструкцій – власне звертання і звертання – характеристики. Своєрідність 
слів-характеристик полягає в наявності особливої, атрибутивної семи, що набуває 
предикативної ознаки [2: 131]. Звертання є одним із найяскравіших маркерів вибо-
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ру учасниками спілкування мовленнєвої тактики. На відміну від неконфронтаційного 
спілкування, у конфліктній ситуації вокативи виконують характеризуючу функцію. 

Традиційно конфліктність ситуації, особливо в спілкуванні юнаків, визначає жаргон-
ний, обсценний вокабуляр і вокативи-характеристики. У ролі звертань можуть виступа-
ти лексеми різних тематичних жаргонних груп: назви людини за візуальними ознаками: 
шланг, вишка, плєшак, пітон, шафа чучундра, поломок, жаба, очкарик; за віком: молоко-
сос, гамняр, шмаркач; за інтелектуальними здібностями: плуг, даун, лох, слон фуфляний, 
вася; за моральними якостями: шестьора, криса, стукач; за приналежністю до суспіль-
ного стану: жебро, ніщета, бомж та інші. Наприклад: Ти, козел, скільки мені будеш 
мозги пудрити? Шо, шестьора, легше тобі стало? Здебільшого такі вокативи стоять не 
на початку, а в середині питальних речень і є елементом сюжетного розвитку конфліктної 
ситуації з визначеними учасниками. Конкретизувати їх немає потреби, тому апелятив-
на функція вокативів зведена до мінімуму, а характеризуюча реалізована повністю. 
Поєднуючись з проявами емоційної негації супротивника, вокативи-характеристики 
спонукають опонента до дієвої або вербальної відповіді. Для конкретизуації ситуації 
мовець-відповідач використовує питання-перепитування, в якому підкреслено важли-
ву роль вокативів у побудові мовленнєвої стратегії; такі питання стосуються не смислу 
висловленої претензії, а вокатива-характеристики. Наприклад:

– Ти шо, козел, не бачиш, куди преш?
– Я козел?! Сам ти козел, бик вонючий!
Використання ненормативної лексики поглиблює конфлікт, робить комунікативний 

акт більш драматичним і вимагає відповіді того ж рівня. 
Оскільки суб’єкту-інвектору належить ініціатива в мовленнєвій інтеракції, значну 

роль у досягненні перлокутивного ефекту відіграють його мовленнєві тактики. Однією 
з таких тактик є відсутність звертання, що вказує на вибір мовцем конфліктної стратегії 
вербальної поведінки. На початковому етапі (коли учасники комунікативного акту тільки 
зустрілись) простежується дотримання норм етикету, тобто використовуються загаль-
ноприйняті формули вітання. При доброзичливому спілкуванні ці форми поєднано із 
звертаннями або ж звертання наявне в наступному реченні: Привіт, Льоха. Як ти там? 
Якщо мовець налаштований на агресивну поведінку, то він уникає звертання, використо-
вуючи перехідні вербальні конструкції, що дають йому змогу акцентувати увагу на важ-
ливих для нього питаннях: Добре, що я тебе побачила; Я вже хотів до тебе дзвонити; 
О, хто шукає, той знаходить тощо. Наприклад:

– Привіт!
– Привіт!
– Добре, що я тебе побачила. Слухай, що там за розборки починаються? 
Такі ситуації супроводжуються словами слухай, чуєш, чекай, до речі, кстаті, вигу-

ками, що виконують роль звертання. Наприклад: Ей ти! Ти чого назвав мою сестру 
козою?; Гов-гов!, Чекай! Ти думав, шо як переїдеш, то я тебе не знайду? тощо.

 Зрідка при конфліктній ситуації використовуються індивідуальні чи родові прізвись-
ка, які сприймаються як образливі: Ти ше мені, Піся, довго лапшу на вуха вішати будеш? 
(хлопчик в дитинстві страждав на хворобу, у старшому віці прізвисько змінилося,але 
старе, дитяче, ще не забулося).
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Отже, залежно віх характеру ситуації молодь вибирає різні форми звертань. При 
неконфліктному спілкуванні переважають просторічні форми імені, антропонімні пріз-
виська, назви осіб жаргонного вокабуляру, що вказують на родинні і дружні стосунки. 
При конфліктній ситуації переважають звертання-характеристики і негативні індивіду-
альні прізвиська. Відсутність вокативної форми у спілкуванні теж є яскравим маркером 
комунікативного конфлікту. У спілкуванні з ровесниками молодь майже не використовує 
літературних форм звертання.
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мЕтаФоричні модЕЛі ФраЗЕоЛогіЗмів  
на ПоЗначЕннЯ роЗумовиХ ХараКтЕриСтиК
(на матеріалі української, німецької та англійської мов)

У статті розглядаються найпродуктивніші метафоричні моделі фразеологічних 
одиниць на позначення розумових характеристик в українській, німецькій та англійській 
мовах. Автор встановлює механізми метафоризації та відображення в них лінгвокуль-
турних рис.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, внутрішня форма, метафора, структурно-
семантичний аналіз.

В статье рассматриваются наиболее продуктивные метафорические модели фра-
зеологических единиц, обозначающих умственные характеристики в украинском, немец-
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ком и английском языках. Автор определяет механизмы метафоризации и отображен-
ные в них лингвокультурные особенности.

Ключевые слова: фразеологическая единица, внутренняя форма, метафора, струк- 
турно-семантический анализ.

The article focuses on the most productive models of metaphorical idioms denoting 
intellectual characteristics in English, German and Ukrainian. The author investigates mecha-
nisms of metaphorisation and their respective linguocultural peculiarities.

Key words: phraseological unit/idiom, metaphor, inner form, structural-semantic 
analysis.

Проблема метафоризації вже довгий час привертає увагу вітчизняних та іноземних 
лінгвістів та займає особливе місце в теорії семантичних, синтаксичних, стилістичних та 
прагматичних досліджень. У центрі уваги сучасної лінгвістики як когнітивно орієнтова-
ної науки знаходиться метафора у її співвідношенні мовних явищ із пам’яттю, сприйнят-
тям, мисленням, набуттям та застосуванням знань та досвіду людини. Актуальність до-
слідження фразеологічної метафори зумовлюється його входженням до лінгвістичного 
напрямку, пов’язаного з описом картини світу, яку відображає людська свідомість. Дана 
розвідка на матеріалі української, німецької й англійської мов досліджує метафоричне 
перенесення у контексті фразеологічних одиниць (далі ФО), які позначають розумові 
характеристики людини.

Метафоризація виступає універсальним засобом поповнення складу мови узагалі та 
відіграє велику роль у фразеотворенні через переосмислення сполучення на основі тих чи 
інших асоціацій та викликаного ними образу [1: 178]. Існує низка наукових праць, присвя-
чених аналізу внутрішньої форми фразем, у тому числі і з метафорично переосмисленим 
компонентом у її складі. Серед вітчизняних науковців, які досліджували дану проблему, 
слід згадати таких, як: О. Каракуця (структурно-семантичний аналіз українських ФО з 
компонентом душа) [2]; Н. Дем’яненко (висвітлення внутрішньої форми фразеологічних 
одиниць польської мови на позначення ментальних властивостей людини) [3]; О. Харчук 
(дослідження семантики ФО з кінесичним компонентом у сучасній німецькій мові) [4]; 
Б. Лабінська (з’ясування семантичної сутності компонента німецьких ФО на позначення 
фізичного стану людини) [5] та ін. У своїх розвідках вчені виходять із тези про те, що 
значення фразеологізму як складеної, цілісної номінації створюється загальним метафо-
ричним або метонімічним переосмисленням складових слів-компонентів. Це призводить 
до образного, оціночного та експресивного характеру семантики одиниці та відображає 
узагальнене позначення певного явища дійсності.

Об’єкт нашого дослідження – це українські, німецькі та англійські ФО на позначення 
розумових властивостей людини, що містять у своєму складі метафорично переосмисле-
ний компонент. Предметом дослідження є структурно-семантичні особливості цих ФО. 
Актуальність даного дослідження визначається відсутністю загальнотеоретичних робіт, 
присвячених вивченню внутрішньої форми ФО на позначення розумових характерис-
тик людини в українській, німецькій та англійській мовах з точки зору завдань/позицій 
структурно-семантичного та лінгвокультурного/когнітивно-лінгвістичного аналізу, а та-
кож необхідністю зіставлення ФО даної групи з метою виявлення як спільних, універ-
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сальних ознак, так і диференційних, специфічних етнокультурних і етнолінгвістичних 
рис.

Мета даної роботи – розглянути метафоричні механізми творення фразем, а також на 
основі зіставного аналізу виявити спільні та відмінні риси цих ФО в українській, німець-
кій та англійській мовах.

Метафора може поєднувати у собі логічно зовсім різні сутності – загальне та кон-
кретне. Вона є механізмом, який змушує взаємодіяти пізнавальні процеси, емпіричний 
досвід, культурне надбання спільноти, її мовну компетенцію для відображення у мовній 
формі об’єктів, які не сприймаються чуттєво. Завдяки вербально-образним асоціаціям 
слів та виразів, метафора створює мовну картину через унаочнення невидимої картини 
світу [1: 4]. Відповідно, метафоричне переосмислення, яке вважається одним з основних 
механізмів утворення ФО, дає можливість передати розумові характеристики через те 
матеріальне, що оточує людину, або через набуті нею знання або досвід. При аналізі 
досліджуваної групі фразеологізмів, можна виділити наступні типи перенесення найме-
нування:

-перенос найменувань людей: напр., укр. аристократ духу [6: 21]; нім. ein ewiger 
Student [7 (1: 189)]; ein zerstreuter Professor [8: 443]; англ. clever Dick [9: 211]; a smart 
Aleck [9: 37]; dumb Dora [9: 223]; a proper Charley (Charlie, charley, charlie) [9: 142].

Укр. аристократ духу – „людина високого інтелектуального розвитку” [6: 21]. Дух у 
матеріалістичній філософії і психології означає мислення, свідомість як вищий продукт 
та особливу властивість високоорганізованої матерії. Дух у людини – це, перш за все, 
її психічні здібності, свідомість, мислення [10 (1: 627)]. Аристократія – вища верства 
суспільства; родова знать. // Привілейована верхівка якого-небудь класу або соціальної 
групи [10 (1: 40)]. Аристократ – це той, хто належить до аристократії. Таким чином, 
у фраземі аристократ духу значення висоти інтелекту передається через «аристокра-
тизм», тобто найвищу характеристику його організації.

Німецька фразема ein ewiger Student – вічний студент [7 (1: 189)] має подвійну коно-
тацію: в позитивному значенні позначає особу, яка все життя прагне до нових знань; з 
іншого боку може вживатися щодо людини, яка навпаки протягом довгого часу нічого не 
може вивчити або засвоїти і через це знов вчиться.

Англійські фразеологізми clever Dick – розумник (зазвичай вжив. з іронією) [9: 211]; 
a smart Aleck – самовпевнений нахаба; пуста людина; всезнайка [9: 37]; dumb Dora – дур-
на, дурепа [9: 223]; a proper Charley (Charlie, charley, charlie) – круглий, набитий дурень 
[первин. кокні] [9: 142] мають у своєму складі антропонімічні компоненти Dick, Aleck, 
Dora, Charley, які є сигналізаторами семи „дурний”. Набуття пейоративності досягається 
вживанням у фраземах саме скорочених просторічних форм від імен Richard, Alexander, 
Charles. Внаслідок поширеності в англомовному етносоціумі, ці імена втілюють комп-
лекс типових негативних рис, який характеризує їх пересічних носіїв.

-з сакрального образу / персонажу або притаманної йому риси на людину, або, 
відповідно, на певну рису характеру: напр. укр. агнець божий [6: 19]; нім. salomonische 
Weisheit [7 (2: 310)]; англ. Solomon’s wisdom (the wisdom of Solomon) [9: 827]; serpentine 
wisdom (the wisdom of the serpent) [9: 827].

У досліджуваній групі ФО достатньо часто вживаються компоненти-біблеїзми. Так, 
ФО агнець божий позначає безвольну, покірливу, розумово обмежену людину (агнець –  
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книжн., заст. ягня, ягнятко). Хоча християнська доктрина непротивлення злу і закликає 
до смірення, ця фразема має негативне забарвлення через вираження надто високого сту-
пеня покірливості.

Згадування у ФО Соломона – третього царя Ізраїльсько-Іудейської держави, зобра-
женого у старозавітних книгах надзвичайно мудрою людиною – використовується для 
характеристики мудрості як якості, або розважливої, мудрої людини: нім. salomonische 
Weisheit – соломонова мудрість (здатність швидко приймати мудрі рішення) [7 (2: 310)]; 
англ. Solomon’s wisdom (the wisdom of Solomon) – мудрість Соломона [9: 827].

-з істоти (тварини) на людину: напр. нім. ein dummes (albernes) Huhn [7 (1: 351)]; 
ein (dummer) Esel [7 (1: 187)]; eine dumme (blöde) Ziege [7 (2: 342)]; англ. a clever dog  
[9: 219].

У системі фразеологічних символів людських якостей важливу роль відіграє 
принцип зооцентризму, оскільки тварина завжди перебуває у центрі уваги людини, і 
її життєдіяльність і характерні риси у трансформованому вигляді і слугують основою 
для створення „еталонної шкали”. У процесі еволюції культури, зміни міфологічних та 
релігійних уявлень ставлення людини до тваринного світу змінюється: від обожнення 
людина переходить до приписування тваринам інколи негативних рис [11: 50]. Наприклад, 
у німецькій культурі курка (Huhn), осел (Esel), коза (Ziege) сприймаються як уособлення 
дурості. Відповідно, фраземи ein dummes (albernes) Huhn; ein (dummer) Esel; eine dumme 
(blöde) Ziege характеризують людину дурну, нерозумну.

-з матеріального предмета на людину: напр. укр. золота жила [6: 235]; кладезь 
мудрості (премудрості) [12: 74]; пеньок (пень) з очима [6: 489]; нім. ein Born der Weisheit 
[7 (1: 118)]; eine wandelnde Chronik [7 (1: 134)]; ein blöder Sack [7 (2: 148)]; англ. a walking 
encyclopaedia [9: 240].

Мудру людину характеризує як обдарованість великим розумом, так і наявність зна-
чного життєвого досвіду, певних знань: кладезь мудрості (премудрості) – про кого-
небудь, хто володіє великими знаннями, мудрістю або про що-небудь, що має широкі 
й цінні відомості [12: 74]; a depository of learning – книжк. скарбниця мудрості (досл. 
вченості) [9: 208]; ein Born der Weisheit – кладезь премудрості (досл. нім. Born – джерело, 
ключ) [7 (1: 118)]; eine Fundgrube des Wissens – жарт. кладезь премудрості, ученості 
(досл. родовище знань) [7 (1: 230)]. Саме наповненість криниці джерельною водою 
переноситься на „наповненість” людини досвідом, знаннями, а, відповідно, і мудрістю.

Негативну оцінку розумових здібностей людини може мотивувати порівняння з 
дерев’яним предметом: укр. пеньок (пень) з очима – нетямущий, безтолковий, дурний [6: 
489], або з рослиною: нім. eine doofe Nuß – нецікава (або нудна, дурна) людина; посеред-
ність (Nuß – горіх) [8: 420]. Горіх – рослина, яка має одноіменний плід із досить міцною 
шкаралупою, що своєю округлою формою нагадує голову. В англійській мові фразема a 
wooden head [9: 372] (досл. дерев’яна голова), характеризує тупоголову людину, дурня. 
Таким чином, перенесення значення відбувається за схемою: дерево / рослина / твердий 
плід → твердість, нечутливість, округлість → неспроможність мислити → нерозумність, 
тупість.

В українській мові достатньо чисельною є група фразем, в яких розум асоціюється 
із бочкою (розум = голова = бочка). Відповідно, коли є в наявності, чи в порядку кожна з 
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опуклих дощечок, тобто клепок, з яких складається бочка або діжка, то й з розумом, роз-
судливістю, серйозністю у людини все гаразд: мати [всі] клепки в голові / мати клепку 
в голові [6: 372]; і навпаки: без [третьої(сьомої)] клепки [в голові (у тім’ї)]; без клепок  
[у голові (у тім’ї)] [6: 301]; нема (немає, не було, не вистачає, бракує і т. ін.) [однієї 
(третьої, десятої і т. ін.)] клепки у голові / десятої клепки не вистачає [6: 432]; роз-
сохлися клепки [6: 301]; не мати [однієї (третьої, девятої і т. ін.)] клепки [в голові]  
[6: 380].

-з нематеріального/абстрактного поняття на людину або її розумову характе-
ристику: напр. укр. світла (ясна) голова [6: 158]; нім. j-d ist sehr helle [7 (1: 321)]; ein 
heller (klarer, offener) Kopf [7 (1: 397)]; j-d ist keine Leuchte [7 (2: 23)]; im Dunklen bleiben  
[13: 239]; англ. a clear head [9: 366]; be in the dark (about) [9: 196].

Розумові характеристики людини часто витлумачуються через опозицію „світло-
темрява”. Спираючись на дефініції тлумачних словників, проведемо семний аналіз цьо-
го протиставлення. Слово світло в українській мові, крім свого прямого („промениста 
енергія, що випромінюється яким-небудь тілом, сприймається зором і робить видимим 
навколишнє” [10 (3: 254)] та ін.) має й переносне значення – „уживається як символ істи-
ни, розуму, освіти або радості, щастя” (там же). Німецьке das Licht, також крім прямого 
(„світло, освітлення; вогні”), вживається у переносному значенні „світило, розум”  
[13: 620]. Англійське light також пов’язане з ментальною діяльністю людини. Застаріле 
значення цього слова („зір” – sight) [14] та сучасне значення („енергія сонця, вогню, лам-
пи та ін., яка надає можливість бачити речі” [15:818] та ін.) семантично пов’язані у виразі 
see the light – раптово щось зрозуміти (досл. побачити світло). Укр. темрява означає „від-
сутність світла, освітлення; пітьма, темнота, морок ...”, і має два переносних значення: 
„щось незрозуміле, невідоме; відсталість, некультурність, неписьменність ” [10 (3: 519)]. 
В німецькій мові das Dunkel також несе дві семи: „темрява, морок” та „незрозумілість, 
невідомість, загадковість ” [13: 238]. Англійський прикметник dark має пряме („позбав-
лений світла, погано освітлений”) та переносне („незрозумілий”) значення [14].

Таким чином можна стверджувати, що у всіх трьох досліджуваних мовах, лексема 
світло семантично пов’язана з фізичною спроможністю людини бачити та розрізняти 
предмети та навколишню дійсність. А те, що можна розгледіти, легше можна й зрозумі-
ти. Людина, яка володіє зрозумілою інформацією сприймається спільнотою як розумна. 
Відповідно, темрява несе сему „невідомість, незрозумілість”. Результатом незасвоєн-
ня, неусвідомлення людиною інформації є її відсталість, некультурність і навіть неро-
зумність. Українська фразема світла (ясна) голова позначає людину, яка чітко, логічно 
мислить [6: 158]. У німецькій мові: j-d ist sehr helle – хто-н. дуже розумний, у кого-н. є 
голова на плечах [7 (1: 321)]; ein heller (klarer, offener) Kopf - світла голова, ясний розум 
[7 (1: 397)]. Англійська субстантивна ФО із соматичним компонентом a clear head позна-
чає людину із світлою головою, ясним розумом [9: 366]. Частина німецьких фразем, які 
містять компонент світло або похідні від нього, вживаються у загальному заперечному 
значенні „хто-небудь не відзначається розумом, зірок з неба не знімає”: j-d ist kein großes 
Licht [7 (2: 24)] (досл. хтось не велике світло); j-d ist keine Leuchte [7 (2: 23)] (j-d ist nicht 
gerade eine Leuchte) (досл. хтось не світило); j-d ist kein (großes) Lumen [7 (2: 35)] („Lu-
men” етимологічно – латинізм „щось блискуче, яскраве” (у тому числі й у переносному 
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сенсі), тут має книжне іронічне значення і, скоріш за все, запозичене з мови студентів). 
В тому ж значенні вживається і ФО keinen Docht in seiner Lampe haben (досл. не мати 
гніту у своїй лампі) [7 (1: 150)], де символом розуму виступає гніт, як носій полум’я, 
світла. На противагу світлому як розумному, темне асоціюється з незнанням, неясністю, 
неграмотністю: укр. ходити з темними очима – бути неосвіченим, неписьменним, 
неграмотним (первісне значення, очевидно, „бути сліпим”) [6: 749]; нім. im Dunklen blei-
ben – залишатися не свідомим, не знати [13: 239]; англ. be in the dark (about) – бути не 
свідомим, не знати [9: 196].

Просторова ознака високий-низький виражається через вторинну кількісну ознаку – 
число проби – у фраземах високої проби [6: 570] та низької (невисокої) проби [6: 570]. 
Характеристика предмета (досконала, майстерно зроблена, якісна річ, або на противагу –  
щось недосконале, недовершене, примітивне) переноситься на людські якості: люди- 
на високої проби – обдарованість, талановитість, низької (невисокої) проби – некультур-
ність, погана вдача.

Англійські фразеологізми, побудовані за загальною фразеосемантичною моделлю із 
компонентом be off one’s (the) ... – „збитися, з’їхати + голова = розум” мають спільне зна-
чення „бути не при своєму розумі, з’їхати з глузду” і достатньо прозору форму завдяки 
іронічно-зневажливому позначенню голови: be off one’s nut (nut – горіх, розм. голова) 
[9: 547]; be off one’s onion (onion – цибуля, сленг. голова ) [9: 554]; be (go) off one’s chump 
(chump – колода, чурбан, розм. голова, „башка”) [9: 149]. Компоненти nut, onion, chump 
мають вторинне стилістично знижене значення голова. Отже, у цій моделі голова позна-
чається метафорично і прирівнюється до розуму. У подібних за структурою ФО be off 
one’s trolley (trolley – візок, амер. трамвай) [9: 778]; be off the (one’s) beam (beam – промінь; 
етимологічно – авіаційний термін „збитися з радіопеленгу”) [9: 69] божевілля й взагалі 
помилки типово мотивуються відхиленням від шляху в значенні відхилення від норми. 
Лексема trolley в американській англійській має значення „трамвай”, тобто вид транспор-
ту, який рухається по рейках. Таким чином, ФО з цим компонентом можна пояснити за 
аналогією: «з’їхати з рейок» = «з’їхати з глузду» (отже, рейки = глузд).

Значення „нерозумний” у фразеологічних зворотах української та німецької мов 
широко представлене метонімізацією функцій соматичного компонента голова/Kopf та 
його подальшою метафоризацією через уподібнення до порожнього або заповненого 
чимось непотрібним, невластивим умістища [16: 86]: укр. порожньо в голові (у лобі) / 
порожнеча в голові [6: 545]; мати порожню макітру на плечах (макітра – вид глиняного 
посуду великого розміру напівсферичної форми з широким отвором [10 (2: 130)] тут є 
вторинним соматизмом, бо в переносному значенні іронічно позначає голову) [6: 376]; 
жуки у голові (у кого); з жуком у голові (хто) [6: 237]; ще мак [росте (цвіте, сходить 
і т. ін.)] у голові (нерозумність через молодість, недосвідченість або через специфічну 
дію маку на голову – відвар із макових головок уживався як снодійне) [6: 364]; нім. j-d 
hat Gips im Kopf (досл. хтось має гіпс у голові) [7 (1: 269)]; Häcksel im Kopf haben (досл. 
мати тирсу в голові) [7 (1: 293)]; Spatzen im Kopf haben (досл. мати горобця в голові)  
[7 (2: 202)]; j-d hat (Heu und) Stroh im Kopfe (досл. мати сіно та солому в голові)  
[7 (2: 230)]. Людина, у якої голова не половою (не соломою, не клоччям і т. ін.) набита  
[6: 157], має розум та кмітливість. Подібну структуру мають німецькі ФО, які 
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характеризують людину з „пунктиком, настирливою ідеєю, заскоком, дурощами в 
голові”. Всі вони у своєму складі мають компоненти-зооморфізми: einen Vogel ha-
ben (досл. мати пташку) [7 (2: 289)]; j-d hat Motten im Kopf (досл. мати міль в голові)  
[7 (2: 58)]; einen Wurm im Kopf haben (досл. мати черв’яка в голові) [7 (2: 333)]; Raupen 
im Kopf haben (досл. мати гусінь в голові) [7 (2: 125)]; Tauben im Kopfe haben (досл. 
мати голубів у голові) [7 (2: 242)]; eine Ratte im Kopfe haben (досл. мати щура в голові)  
[7 (2: 124)]. Якщо зооморфізмам у складі зазначених німецьких фразем характерна 
статичність, тварини або птахи в українських ФО рухаються певним чином: зайчики в 
голові стрибають (у кого) – хто-н. легковажний, безтурботний або дурний, недоумкуватий 
[6: 244]; горобці цвірінькають у голові (у макітрі) – хто-н. легковажний, несерйозний або 
розумово обмежений [6: 162].

Таким чином, можна зазначити, що метафоричні значення ФО, які позначають розумо- 
ві властивості людини, формують фрагмент мовної картини світу носіїв української, 
німецької та англійської мов. Метафоричний процес являє собою складну структуру, яка 
виражається в переносі найменування або значення та базується на здатності людської 
свідомості відшукувати аналогії між будь-якими об’єктами дійсності. Проведений 
аналіз процесів метафоричного фразеотворення показав, що у всіх досліджуваних мовах 
фраземи з чітко визначеним метафоричним переносом характеризуються яскравою 
образністю. Зауважимо, що семантиці метафорично переосмислених фразеологізмів 
характерна асиметричність структури: певні моделі виявилися нехарактерними для 
деяких досліджуваних мов. Прототипні ситуації, які лежать в основі ФО української, 
німецької або англійської мов проявляють загальну схожість, але, співпадаючи в цілому, 
вони різняться нюансами, деталями, та стосуються певних традицій, побуту та культури, 
історичних звичаїв притаманних тільки українцям, німцям або англійцям. У подальшому 
нам вважається перспективним моделювання метафоричних значень фразеологізмів 
шляхом класифікації узагальнених схем метафоричних перенесень компонентів ФО 
даної групи з метою формування ідеографічних полів.
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інтЕраКтивна модЕЛЬ 
КомуніКативноЇ СитуаЦіЇ рЕаЛіЗаЦіЇ уХиЛЬноСті 

У статті побудовано інтерактивну модель комунікативної ситуації реалізації 
ухильності, проаналізовано її структуру та принципи роботи. 

Ключові слова: ухильність, комунікативна стратегія, інтерактивна модель, інтен-
ційний комунікативний шум, неінтенційний комунікативний шум.

В статье построено интерактивную модель коммуникативной ситуации реализа-
ции уклонения, проанализировано ее структуру и принципы роботы. 

Ключевые слова: уклонение, коммуникативная стратегия, интерактивная модель, 
интенциональный коммуникативный шум, неинтенциональный коммуникативный шум. 
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The article addresses interactive model of hedging, analyses its structure and operation 
principles.

Key words: hedging, communicative strategy, interactive model, intentional communica-
tive noise, unintentional communicative noise. 

Комунікативна взаємодія мовців відбувається у певному динамічному комунікатив-
ному середовищі, в якому вони цілеспрямовано організовують свою мовленнєву діяль-
ність таким чином, щоб досягти певних цілей інтеракції. 

Комунікативне середовище (ситуація), яке визначає мовленнєву поведінку мовців, 
тобто специфіку реалізації ними своїх комунікативних інтенцій втілених у комунікатив-
них стратегіях і тактиках, є одним із ключових понять, на якому базується наше дослі-
дження.

Для визначення найбільш значимих факторів впливу на механізм реалізації кому-
нікативної стратегії ухильності під час комунікації та ствердження її ролі поміж інших 
компонентів комунікативної ситуації, що беруть участь у процесі інформаційного об-
міну, важливо застосувати метод моделювання – універсальний науковий метод –, який 
дасть можливість відтворити (змоделювати) процес породження, передачі та сприйняття 
повідомлення у комунікативній ситуації реалізації ухильності. Така модель повинна ор-
ганічно об’єднати зовнішні (екстралінгвістичні) та внутрішні (лінгвістичні) компоненти 
комунікативної ситуації. 

об’єктом дослідження у цій статті є комунікативна стратегія ухильності (далі - КСУ), 
яка використовується мовцем для того, щоб повністю або частково уникнути передачі 
комунікативно значимої інформації, зняти з себе відповідальність за її достовірність чи 
передати імпліцитно [1: 380].

Предметом дослідження є інтерактивна модель комунікативної ситуації реалізації 
КСУ. 

матеріалом дослідження слугує база Британського національного корпусу текстів - 
Розділ Художня література, що містить 15 909 312 слів (http://corpus.byu.edu/bnc/x.asp).

метою роботи є побудувати інтерактивну модель комунікативної ситуації реалізації 
КСУ, проаналізувати її структуру та принципи роботи. 

У статті поняття ‘комунікативна ситуація’ трактуємо як ‘складний комплекс зовніш-
ніх умов спілкування і внутрішніх станів співрозмовників, представлених у мовленнєво-
му творі, направленому адресату’ [2: 56].

Комунікативна ситуація характеризується певною конфігурацією зв’язків та відно-
шень між такими компонентами комунікативної діяльності як адресант, адресат, код, 
мотив, ціль, стилістична тональність, емоціональні та оцінкові характеристики, час та 
місце. 

Модель комунікативної ситуації (дискурсу) ‘представляє собою системну кореляцію 
визначених складових, що опосередковують інформаційний обмін і комунікативні дії, 
а також співвідношення деяких операцій, результатом якого є передача інформації від 
джерела-адресанта через його текст до реципієнта-адресата’ [3: 121].

Виділяють три основні теоретичні моделі комунікативного дискурсу: кодову, інфе-
ренційну та інтеракційну [4: 48]. Основною характеристикою кодових моделей є симе-



191

тричне відношення операцій кодування та декодування. Інференційні моделі базують-
ся на принципі виведення знання. Інтеракційна модель (у дослідженні дотримуємося 
терміну ‘інтерактивна’ модель) передбачає взаємодію учасників у соціально-культурних 
умовах.

У цій роботі інтерактивна модель комунікативної ситуації реалізації ухильності трак-
тується як модель комунікативної ситуації, що передбачає активну позицію обох учасни-
ків комунікації – адресанта та адресата, які в контекстно-ситуаційних умовах реалізації 
комунікативної стратегії ухильності здійснюють обмін повідомленнями. Цей процес 
включає продукування адресантом повідомлень із врахуванням цілей, інтенцій та моти-
вів, їх інтерпретацію та оцінку адресатом з огляду на контекст і ситуацію та реагування 
на них.

У центрі уваги інтерактивної моделі лежить ознака інтерактивності. Інтерактивність – це 
‘текстово-дискурсивна категорія, представлена суб’єктно-об’єктно-суб’єктною взаємо-
дією адресанта та адресата на підставі знакового континууму тексту, інтенцій, стратегій, 
тактик комунікації та програми адресованості повідомлення, тексту’ [5: 185].

Інтерактивна модель комунікативної ситуації реалізації КСУ має на меті відтворення 
схеми моно - та міжкультурної комунікації в ситуації реалізації комунікативної стратегії 
ухильності. 

Наша модель складається із трьох модулів: адресанта, адресата та каналу передачі. 
Крім цього, до неї відносяться наступні компоненти: комунікативний шум, зворотна 
реакція, контекст та ситуація.

Робота інтерактивної моделі базується на загальних принципах комунікації та поля-
гає в тому, що адресант засобами мовного коду передає повідомлення по каналу передачі 
до адресата в межах даного контексту та ситуації. Адресат, в свою чергу, декодує повідо-
млення та ініціює зворотну реакцію, тобто передає повідомлення у відповідь. Протягом 
цього процесу виникає явище комунікативного шуму, тобто перешкоди, що впливають 
на якість повідомлення під час його проходження від адресанта до адресата по каналу 
передачі. 

Особливістю інтерактивної моделі комунікативної ситуації реалізації ухильності є те, 
що окрім можливого неінтенційного комунікативного шуму (перешкоди, що виникають 
випадково), виникає інтенційний комунікативний шум в результаті свідомої та цілена-
правленої модифікації адресантом частини своїх знань під час кодування повідомлення. 

Причиною інтенційного комунікативного шуму є реалізація комунікативної стратегії 
ухильності, внаслідок чого закодоване адресантом повідомлення не завжди відповідає 
його реальним знанням і адресат декодує вже викривлене повідомлення (див. Схему 1).

Основною процедурою у модулі адресанта є кодування інформації, тобто перехід із 
стану внутрішніх знань до вербально-знакової форми. 

Закодоване повідомлення, окрім знакової форми, яка репрезентує авторський кон-
цепт, охоплює також стратегію як вбудовану у знакову форму програму, що ‘відображає 
стиль і манеру спілкування в залежності від комунікативної компетенції та цілей адре-
санта’ [3: 146]. Дана програма керує способом та формою представлення інформації на 
стадії переходу її зі стану знань у стан повідомлення (її кодування). 

Під час передачі інформації на стадії перетворення її із внутрішнього знання у по-
відомлення відбувається певне викривлення інформації та її модифікація, оскільки адре-
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сант на основі тексту може контролювати кодові процеси та дозувати кількість інформа-
ції, що передається.

Схема 1 . Інтерактивна модель комунікативної ситуації реалізації ухильності.
Фактично, реалізація КСУ слугує причиною інтенційного комунікативного шуму, 

який штучно створюється адресантом задля уникнення передачі повідомлення або ви-
кривлення частини інформації. Він виникає на стадії кодування інформації, тобто під 
час її оформлення у вербально-знакову форму. Саме в цей період адресант намагається  
‘закодувати’ повідомлення таким чином, щоб воно не відповідало його реальним зна-
нням. 

Неінтенційний комунікативний шум виникає на стадії передачі інформації по кана-
лу зв’язку (у цьому випадку він ототожнюється із фізичним або зовнішнім шумом) або 
стадії декодування інформації (коли адресат не може правильно інтерпретувати повідо-
млення внаслідок невідповідності тезаурусів співрозмовників тощо). Якщо присутність 
інтенційного комунікативного шуму є обов’язковою умовою реалізації КСУ, то наявність 
неінтенційного шуму не означає, що КСУ була обов’язково реалізована. 

Кінцевою стадією у модулі каналу передачі є надходження закодованого повідомлен-
ня до адресата та його декодування. 

Необхідно зауважити факт відсутності дзеркального відображення закодованого по-
відомлення у декодованому, і відповідно знань адресанта та адресата. Повідомлення 
видозмінилось спочатку під впливом інтенційного комунікативного шуму під час пере-
творення знання у вербальну форму, а потім під час неякісної комунікації воно могло 
викривитись повторно під впливом уже неінтенційного комунікативного шуму. 

Із залученням комунікативної компетенції, врахуванням контекстних та особистіс-
них параметрів адресат розуміє та інтерпретує повідомлення. Розуміння та інтерпрета-
ція трактується через поняття інтерпретанти, що є ‘схильність до розуміння тексту ін-
терпретатором, що виходить із безпосереднього сприйняття (впізнання) повідомлення і 
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сфери свідомості, що корелює із семіотичним універсумом та інтеріоризованим буттям’ 
[3: 146]. 

Таким чином, адресат не лише здійснює інтерпретацію повідомлення, а й дає прагма-
тичну оцінку адресатної орієнтованості даного повідомлення, тобто інтерпретує цілі та 
наміри адресанта втілені у його стратегії та присутні у даному повідомленні. 

Отже, успішність реалізації мовцем КСУ залежить не тільки від того, чи уникнув 
адресант надання інформації, а також від того, чи адресат правильно інтерпретував його 
намір, закладений в ухильному висловленні (див. Таб.1). 

Якщо адресант демонструє небажання надати інформацію, то КСУ буде успішною, 
якщо адресат зможе правильно інтерпретувати намір адресанта ухилитися. Під ‘пра-
вильною’ інтерпретацією мається на увазі, що адресат припиняє будь-які наступні спро-
би отримати інформацію (використовуючи запитання, спонукання тощо). Неуспішною 
є реалізація КСУ, коли адресат не припиняє спроб отримати інформацію або реагує не-
адекватно у формі вербальної агресії, інвективи тощо.

Якщо адресант хоче ухилитися недемонстративно, то реалізація КСУ буде успіш-
ною, якщо адресат не зможе інтерпретувати намір адресанта ухилитися (або принай-
мні не продемонструє того, що він зрозумів його намір). До недемонстративної ухиль-
ності належить також повідомлення імпліцитної інформації (натяк), у цьому випадку 
успішною є реалізація КСУ, якщо мовець інтерпретує намір адресанта ухилитися тільки 
від надання буквальної (експліцитної) інформації. 

Таблиця 1. 

інтерпретація реалізації КСу адресантом.

Намір адресанта Інтерпретація адресатом наміру Реалізація КСУ
Ухилитись демон-
стративно

- зрозумів, що мовець ухиляється Успішна
-не зрозумів, що мовець ухиляється Неуспішна

Ухилитись недемон-
стративно

- не зрозумів, що мовець ухиляється
- зрозумів, але не продемонстрував цього
- зрозумів, що мовець хоче повідомити ін-
формацію імпліцитно

Успішна

- зрозумів, що мовець ухиляється і проде-
монстрував це 
- зрозумів і продовжує вимагати інформацію
- не зрозумів наміру мовця повідомити ін-
формацію імпліцитно

Неуспішна

Таким чином, успішною є демонстративна реалізація КСУ, якщо адресат:
Зрозумів намір адресанта уникнути надання інформації:
“Is anything amiss at Triton?”Sawyer watched her squeezing her hands together. Normally 

the most tight-lipped of FBI agents, for some reason Sawyer wanted to tell her everything he 
knew. He resisted the temptation. “It’s an ongoing beruau investigation, Sidney. I really can’t 
say.” She stepped back a bit. “I understand, of course”. (David Baldacci. Total control. p. 287)

Неуспішною є демонстративна реалізація КСУ, якщо адресат:
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не зрозумів наміру адресанта уникнути надання інформації і продовжує її вимагати:
“Nevertheless, could you give me a rundown of exactly what was said and by whom? It 

might seem irrelevant, but getting a motive could really help us track down whoever did this”. 
Burn’s voice went up an octave. “Impossible. The actual deliberations of FOMC meetings are 
absolutely confidential and cannot be divulged to you or anyone else.” “Walter, I won’t push 
it now, but with all due respect, if any information discussed at these meetings is relevant 
to the FBI’s investigation, rest assured that we will have access to it.”(David Baldacci. Total 
control. p. 156-157)

Успішною є недемонстративна реалізація КСУ, якщо адресат:
 3) не зміг виявити наміру адресанта приховати інформацію; 
«Point taken. Are you going to stay with me? Like that other nurse, today?» «Yes.» «All 

night? Does that mean I'm very ill?» I hedged that one. “It’s more because you’re in this little 
room by yourself. You’re in here because there’s no room in the main ward. Incidentally, in 
there they’ve got a senior staff nurse to look after them, plus two other nurses. You’ve just got 
me, and I’m only a third-year student nurse.” “That means I’m not too bad?” “Indeed you’re 
not. You’re doing fine.” “I rather think I am.”( Hospital circles. Andrews, Lucilla. Wallington, 
Surrey: Severn House, 1986, pp. 8-134. 3643 s-units.) 

У даному прикладі адресант ухилився від запитання, змінивши фокус відповіді, і 
адресат не помітив реалізації КСУ. 

4) виявив намір, проте не показав цього (тобто фактично ніби ‘не зрозумів’ наміру);
Sergeant MacDonald isn’t here at the moment. Could you phone back later?” “Has he 

gone out?” Panic had her now; ice-cold, screaming panic. “Has he left the camp ?” “Well --; 
no.” “Then where is he?” “I’m not sure.” He was prevaricating but his voice was kind; too 
kind. She took another breath then let it go before she asked, “When shall I phone?”( All the 
sweet promises. Elgin, Elizabeth. London: Grafton Books, 1991, pp. 7-135. 3669 s-units.)

У прикладі адресат не отримав необхідної інформації на своє запитання і зрозумів, 
що адресант ухиляється, проте ніяк не маніфестував цього і облишив тему, що свідчить 
про успішну реалізацію КСУ.

 5) зміг виявити намір адресанта повідомити інформацію імпліцитно:
At the door, Peter said: “She didn’t like Nona. Didn’t really like the Pitts. She may say 

she did, but she didn’t.” He saw Coffin to the door politely, holding the door open. Coffin 
went away to his own home, feeling miserable and puzzled. He wasn’t sure he enjoyed what 
he was turning up. Peter had made an attack on his sister. He had not accused her of killing 
the Pitts, but he had certainly hinted that she was capable of it.( Coffin underground. Butler, 
Gwendoline. London: Fontana Press, 1991, pp. 54-215. 4154 s-units.)

 Неуспішною є недемонстративна реалізація КСУ, коли адресат:
виявив намір адресанта приховати інформацію і продемонстрував це;
“You don’t believe me, do you?” “You’re putting words into my mouth,” he replied 

defensively. “And you’re evading the question .” He dabbed his mouth with the napkin.( Death 
train. MacNeill, Alastair. London: Fontana Press, 1989, pp. 7-150. 2635 s-units.)

7) виявив намір адресанта ухилитись і продовжує вимагати інформацію:
‘I mean’-he took a deep breath and gripped one of her hands – “I mean, this trip is not for 

Triton.” “Then who exactly is it for?” she demanded, her face flushed. “For me, us! It’s for us, 
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Sidney.” Scowling, she sat back against the headboard and crossed her arms. “Jason, you’re 
going to tell me what’s going on and you’re going to do it right now”. He looked down and 
played with the bedcovers. (David Baldacci. Total control. p. 32)

8) не виявив наміру повідомити інформацію імпліцитно:
 ‘Did these other men have any type of uniforms on?’Mrs. Carter looked at him strangely. 

‘Well, you of all people should know’. Reynolds looked at her, confused. ‘What do you 
mean?’But Mrs. Carter hurried on with her story.(David Baldacci. Saving Faith.p. 216) 

Адресант спочатку намагається повідомити інформацію імпліцитно (‘Well, you of all 
people should know’), проте коли натяку не розуміють, переходить до іншої теми, ігнору-
ючи запитання і продовжуючи розповідати, що сталося. Реалізація КСУ була не успіш-
ною.

Таким чином, у даній роботі було побудовано інтерактивну модель комунікативної 
ситуації реалізації ухильності, проаналізовано її структуру та принципи роботи. 

Інтерактивна модель комунікативної ситуації реалізації ухильності трактується як 
модель комунікативної ситуації, що передбачає активну позицію обох учасників кому-
нікації – адресанта та адресата, які в контекстно-ситуаційних умовах реалізації комуні-
кативної стратегії ухильності здійснюють обмін повідомленнями. Виявлено, що модель 
складається із модулів адресанта, адресата та каналу передачі повідомлення, а також 
елементів комунікативного шуму, зворотної реакції, контексту та ситуації. 

Результатом дослідження стало також обґрунтування принципу роботи інтерактивної 
моделі ситуації реалізації ухильності, який базується на загальних засадах комунікації, 
проте з певними особливостями притаманними комунікативній ситуації ухильності. Ви-
значено, що у процесі роботи інтерактивної моделі можуть виникнути два види шуму – 
інтенційний та неінтенційний. Доведено, що інтенційний комунікативний шум виникає 
в результаті свідомої та ціленаправленої модифікації адресантом частини своїх знань під 
час кодування повідомлення. Причиною створення цього виду шуму є реалізація комуні-
кативної стратегії ухильності. 

Перспективою даної роботи могло б стати дослідження формально-семіотичного, 
когнітивно-інтерпретаційного та мотиваційно-прагматичного рівнів інтерактивної моде-
лі комунікативної ситуації реалізації ухильності. 
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УДК 81’44 (045)
Рубанюк Э.В.
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СоотноШЕниЕ ПонЯтий «Картина мира» и «СимФониЯ мира»
(на примере слов, обозначающих «говорение» животных)

Стаття присвячена поняттю «симфонія світу», яке проілюстроване на прикла-
ді звуконаслідувальних слів. Людина сприймає «говоріння тварин» кризь призму рідної 
мови. Тому звуки, які продукуються тваринами, можуть відрізнятися в різних мовах. 
Кількість дієслів, які означають «мовлення» тварин може на співпадати з кількістю ві-
домих тварин, що зумовлено конкретною мовною системою, з одного боку, та ступенем 
відомості тварини в социумі.

Ключові слова: картина світу, симфонія світу, звуконаслідувальні слова, мовні та 
культурні лакуни.

Статья посвящена понятию «симфония мира», которое проиллюстрировано на 
примере звукоподражательных слов. Человек воспринимает «говорение животных» 
сквозь призму родного языка. Этим объясняется тот факт, что звуки, издаваемые 
животными, могут в разных языках по-разному имитироваться и называться. А ко-
личество глаголов, обозначающих «говорение» животных может не соответствовать 
,количеству известных животных, что обусловлено конкретной языковой системой,  
с одной стороны, и степенью известности зверя в том или ином социуме.

Ключевые слова: картина мира, симфония мира, звукоподражательные слова, 
языковые и культурные лакуны. 

The article deals with the concept “the symphony of the world” that is illustrated on the 
example of onomatopoeic words. Man perceives “the speech of animals” through the prism of 
his native language. This explains the fact that sounds made by animals can be imitated and 
named differently in various languages. The number of verbs denoting animals “speaking” 
may not correspond to the number of known animals, which is caused, on the one hand, by 
a particular language system, and, on the other, how well-known the animal is in this or that 
society. 

Key words: world view, symphony of the world, onomatopoeic words, language and 
cultural gap.

Развитие коммуникативных средств человека начиналось с эмоциональных фикса-
ций потребностей. Затем появился рисунок. Казалось, что с развитием рационального в 
человеке условные средства символизации будут не только доминировать, но и вытеснят 
«наивно чувственное» из его натуры. Но желание человека видеть и слышать видимое – 
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неизменны. Наша сенсорика не дает нам покоя, ибо мы остаемся частью живой природы 
[1:275]. 

В языке как средстве коммуникации живы некоторые рудиментарные механизмы. К 
ним можно отнести «междометные» или «звукоподражательные» слова. В лингвистике 
нет однозначного мнения о статусе междометий в языке [2:9]. С одной стороны призна-
ется, что «язык начинается, когда кончаются междометия» [2:9]. С другой стороны до-
пускается, что междометия могут рассматриваться как полноценные слова, обладающие 
к тому же признаками высказывания [2:9].

Известны узкий и широкий подход к представлениям о том, что есть междометие. 
Сторонники узкого подхода относят к междометиям только группу эмоциональных 
выкриков, которые по своим формальным и семантическим характеристикам далеки 
от прочих слов конкретного языка и одновременно близки функционально и по фор-
ме аналогичным им единицам в других языках. Приверженцы широкого подхода ис-
ходят из функционального критерия и включают в класс междометий самые разные 
группы единиц на основании синтаксических и смысловых признаков, в том числе и 
звукоподражательные слова: ку-ку, бабах, тик-так и т.п. [2:10].

Целью данной статьи является сравнительный анализ звукоподражательных слов, 
называющих «говорение» животных в русском, немецком и английском языках. В этой 
связи планируется решить такие задачи: 1) определить, звучит ли имитация звуков 
животных на вышеуказанных языках одинаково; 2) сравнить звучание глаголов, обозна-
чающих процесс говорения «животных», в этих языках; 3) установить, насколько этим 
глаголам свойственно переносное значение.

Предполагается, что имитация и эмоциональные фонации – это уровень животных 
[1:268]. Поэтому идея общего (в некотором смысле) функционального базиса речи и об-
щения в целом не кажется абсурдной или совсем плохо аргументированной [1:268].

С.Г. Тер-Минасова не отрицает универсальной способности человека к общению, 
но подвергает сомнению идею общего «видения» и «слышания» мира, так как язык и 
культура человека предопределяют определенную разницу [3:17]. Вырваться из плена 
родного языка невозможно, но можно увидеть мир по-новому, изучая другие языки. Это 
новое видение иногда восхищает, открывая новые грани известного нам мира, а иногда 
и раздражает [3:17].

В научной литературе под термином «картина мира» понимается, как правило, 
языковая картина мира национального языка, т.е. у каждого народа свой взгляд на мир, 
свое м и р о в о з з р е н и е  и, следовательно, своя «картина мира», навязанная родным 
языком [4:5]. Языковая картина мира представляет собой совокупность языковых 
средств выражения (вербализации) сведений о мире, хранимых в сознании человека и 
передаваемых от поколения к поколению с помощью языковых средств [5:119]. 

Причем, как отмечается в научной литературе, «картина мира» народа и «научная 
картина мира» – это принципиально отличные друг от друга построения. Общее у них 
лишь одно – объект отражения, т.е. реальный материальный мир [4:21]. Картина мира не 
является зеркальным отражением реальной действительности, так как это определенное 
видение и конструирование мира в сознании человека в соответствии с культурно обу-
словленной логикой миропонимания [5:117]. Свидетельством этому могут стать бесчис-
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ленные образные выражения, составляющие важнейшую часть любого языка, которые, 
по сути, не отвечают объективной реальности: (рус.) душа ушла в пятки (примечание 
автора: одна душа ушла сразу в две пятки), das Herz ist ihm in die Hosen gefallen (нем.); 
his heart sank into his boots (англ.).

Эквивалентами перевода фразеологических выражений русского языка в немецком 
и английском могут быть:

а) построенные в других языках по аналогичной модели фразеологизмы: Ср. чесать 
язык (рус.) – die Zunge wetzen (нем.) – wag one’s tongue (англ.); слова застряли в горле 
(рус.) – das Wort blieb ihm im Munde stecken (нем.) – the words stuck in his throat (англ.); 
волосы дыбом стали (рус.) – die Haare standen ihm zu Berge (нем.) – one’s hair stands on 
end (англ.);

б) фразеологизмы, построенные по другим моделям: он за словом в карман не лезет 
(рус.), er ist nicht auf den Mund gefallen (нем.) – have a ready tongue (англ.); он у меня в 
печенках сидит (рус.) – das geht mir an die Nieren (нем.) – be a pain in the neck to smb. 
(англ.);

в) фразы, передающие смысл высказывания без всякой образности в немецком и ан-
глийском: уши вянут от этого (рус.) – es ist ekelhaft, das mit anzuhören (нем.) – it makes 
one sick to hear (англ.); только в немецком: mit Fragen kommt man durch die Welt (нем.) – 
язык до Киева доведет (рус.) –– a clever tongue will take you anywhere (англ.);

г) фразеологизмы в германских языках могут быть образованны по одной модели: у 
него ушки на макушке (рус.) – er ist auf der Hut (нем.) – be on one’s guard (англ.); или же 
иметь незначительные отличия: у страха глаза велики (рус.) – Furcht hat tausend Augen 
(нем.) – fear hath a hundred eyes (англ.).

Таким выражениям как уши в трубочку свернулись языковых соответствий в не-
мецком и английском языках словари не содержат. Выражению язык проглотил (рус.) –  
swallow one’s tongue (англ.) – словарь не приводит эквивалента перевода в немецком язы-
ке. А высказыванию – у стен есть уши (рус.) – die Wände haben Ohren (нем.) – нет при-
знанного соответствия в английском, что, неcомненно, подтверждает разное восприятие 
действительности, закрепленное в языке. 

Проблемам разницы восприятия действительности посвящено много научных тру-
дов, где упоминаются и так называемые «языковые лакуны», ставшие уже хрестоматий-
ными примерами. В русском языке лакунами признаны языковые эквиваленты немецким 
и английским словам соответственно die Hand/hand и der Fuß/foot, так как рука и нога –  
это der Arm/arm и das Bein/ leg. В немецком языке нет языковых эквивалентов таким по-
нятиям как «авоська», «Авось», «выпить на посошок» и т.д. В русском языке – нет одно-
значного эквивалента немецкому слову «Gemütlichkeit» [6:110-111]. 

В рамках теории межкультурных коммуникаций рассматриваются и так называемые 
«культурные лакуны», например, в немецком социуме женщинам принято, здороваясь, 
пожимать собеседникам руки, что не свойственно русскоязычному населению [7:14]. 
Большое количество работ посвящено разным концептам в том или ином социуме, на-
пример, изучаются «ухаживание как тип коммуникативного поведения» [8:62-68], кон-
цепт «самоуважение» в американской межличностной идеологии [8:89-93], концепты 
«прощать» и «извиняться» [8:93-103] и др. 
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Понятие «картина мира», таким образом, закрепилось в научной среде, свидетель-
ством этому является огромное количество научных исследований, посвященных разно-
му восприятию и описанию действительности, иным стереотипам поведения и т.д. Но 
люди не только говорят по-разному, но и могут слышать иначе. Этому факту практически 
не уделяется внимание в научных трудах, чем аргументируется актуальность данной пу-
бликации. 

Сравнительный анализ звукоподражательных слов – междометий, имитирующих 
«говорение» животных показал, что некоторые из них звучат аналогично в русском, не-
мецком и английском языках. 

Таблица 1.

Название  
животного

Русский язык Немецкий язык Английский язык

корова му-му muh moo
Кошка мяу miau meow
Овца бе-е mäh baa
Сова у-гу uhu hoot, twit-twoo, screech

кукушка ку-ку kuckuck cuckoo
лягушка ква-ква quak сroak, ribbit (roll the ‘r’)

Осел и-а i-ah hee-haw

Несмотря на то, что животные на всей планете, по-видимому, продуцируют те же 
самые звуки, люди слышат, воспринимают и называют их по-разному в зависимости от 
того языка, которым они владеют. Этот постулат могут проиллюстрировать примеры из 
следующей таблицы.

Таблица 2.

Название 
животного 

Русский 
язык

Немецкий 
язык

Английский 
язык

Француз-
ский язык

Японский 
язык

Петух кукареку kikeriki сock-a-
doodle-doo

сock-a-
doodle-doo

кокекокко

лягушка ква-ква quak croak coa coa керо керо
Утка кря-кря gak-gak quack-quack quack га га

Собака гав-гав, 
тяф

wau-wau bow-wow ouah-ouah баувау

лошадь и-го-го brrr neigh ronron хин хин
Свинья хрю-хрю quiek

grunz grunz
oink groin бу бу 

Напрашивается вопрос: как можно слышать те же самые звуки, издаваемые живот-
ными, по-разному? Фактически здесь возможен только один вывод: сам язык предопре-
деляет, как люди воспринимают (слышат) одни и те же звуки; таким образом, следует 
различать не только языковую картину мира, но и языковую «симфонию мира» [3:18], 
свойственную носителям того или иного языка. Из поколения в поколение передают-
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ся и усваиваются модели имитации животных с самого детства, при этом закрепляется 
исторически принятое в конкретном социуме обозначение тех или иных подражатель-
ных звуков.

Неосознание этого факта может стать причиной конфликтов и недоразумений даже 
при блестящих знаниях иностранного языка. С.Г.Тер-Минасова называет «конфликтом 
языков» ситуации, аналогичные следующей: сотрудники телевизионной программы 
«Вокруг Света» долго хрюкали в южнокорейском ресторане, заказывая обед, но свинину 
им так и не подали [3:19]. Несомненно, нелингвисту сложно понять тот факт, что свинья 
хрюкает в России, а в других странах может «говорить» совершенно по иному: в Англии 
этот процесс называется to grunt, а в Германии – grunzen.

Сравнительный анализ глаголов, обозначающих «говорение» животных, показал, 
что иногда слову одного языка соответствует созвучный эквивалент в иностранном язы-
ке, ср.: trompeten (нем.), to trumpet (англ.) – протрубить о слоне (рус.); zwitschern (нем.), 
to twitter (англ.) – щебетать о птицах (рус.); wiehern (нем.), to whinny (англ.) – ржать 
о лошади (рус.).

Иногда одному слову английского языка могут соответствовать 2 глагола в русском и 
немецком, которые обозначают разные оттенки говорения одного животного; так глаголу 
to bark (англ.) соответствуют в немецком языке – kläffen, bellen, а в русском соответ-
ственно – тявкать и лаять (о собаке). 

В то же время глаголу to bleat (англ.), одинаково обозначающему разговор козы и 
овцы в английском языке, в русском и немецком соответствуют 2 разных глагола, обозна-
чающих говорение этих животных: blöken (ein Schaf) и meckern (eine Ziege) и в русском 
языках – мычать, блеять. 

Аналогичный пример можно найти и в немецком языке, касающийся, правда, гово-
рения птиц: уток и гусей: (нем.) schnattern (Gänse, Enten) – (рус.) гоготать (о гусях) и 
крякать (об утках), (англ.) gobble (Gans) и quack (Ente). 

Если в выше приведенных примерах можно согласиться со схожестью звуков, из-
даваемых родственными животными козой и овцой (ме-е и бе-е), с одной стороны, и 
птицами – утка и гусь –, с другой, то, как объяснить русскоязычному студенту, изучаю-
щему немецкий/английский язык, что совершенно разные живности, а именно, земно-
водная лягушка и птица-утка, могут «говорить» одинаково: Ср. (нем.) quaken (eine Ente, 
ein Frosch) – (рус.) крякать (об утке) и квакать (о лягушке), (англ.) croak (crows, frogs) и 
quack (duck). Ср. также: (нем.) brüllen (Tiger, Löwe, Rind) – (рус.) рычать, мычать, реветь, 
(англ.) scream, yell, roar (англ.). 

В языке человека могут отражаться даже определенные эмоциональные оттенки на-
строения животных. Как правило, это касается тех зверей, с которыми он тесно обща-
ется. Человек может безошибочно различать разные эмоции кошек, которые могут мяу-
кать – miauen (нем.), to meow, to mew (англ.); мурлыкать – schnurren (нем.), purr (англ.); 
шипеть – fauchen (нем.), hiss (англ.). Следует отметить, что кошку на трех языках подзы-
вают по-разному: кис-кис-кис (рус.), miez-miez-miez (нем.), puss-puss-puss (англ.). Самое 
интересное, что они скорее отзовутся на привычный клич, но могут среагировать и на 
«иностранный».

Другие животные породы кошачьих – тигры, львы, пантеры, могут, несомненно, 
издавать похожие звуки, передающие разные эмоции, но в связи с тем, что носители рус-
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ского, немецкого и английского языков не соприкасаются с ними вблизи, то обозначаю-
щие их слова не отражаются в лексикографических справочниках. Вероятно, они могут 
описываться по аналогии с одомашненной кошкой. Предположительно, узус тех языков, 
народы которых непосредственно соприкасаются с этими представителями породы ко-
шачьих, содержит специальные слова, передающие бóльший спектр их эмоционального 
настроя, чем в искомых языках. 

Следующая таблица содержит дополнительные примеры, иллюстрирующие языко-
вые эквиваленты «говорения животных» в нескольких языках. Стержень таблицы об-
разуют немецкие глаголы и имена существительные, которые переводятся на русский 
язык. Варианты английского языка приводятся дополнительно. 

Таблица 3.

Переносное  
значение

(в нем. яз.)

Немец-
кий язык
(глагол)

Немецкий язык
(название  

животного/птицы)

Английс- 
кий язык
(глагол)

Русский язык

вой, рев, плач, 
рыдания

heulen der Wolf howl вой, рев

шуметь о чай-
нике, 

шуметь (в ушах)

summen eine Biene
eine Mücke 

buzz жужжать, гу-
деть о пчелах

quieken das Schwein
das Meerschwein

das Ferkel 
die Maus

squeak визжать,
пищать

скрипеть

скрипеть (о ко-
лесах)

kreischen ein Affe screech, 
squeal

визжать, про-
нзительно кри-

чать
проболтаться, 

проговориться,
насвистывать,
свистеть, начи-
хать/ наплевать 

на что-л. 

pfeifen der Vogel
die Ratte

das Murmeltier

whistle свистеть

piepsen der Vogel
die Maus

chirp 
peep

squeak

чирикать о 
птенце
пищать, 

prusten der Eisbär
das Nilpferd

snort
spew 

фыркать
прыскать

выпить (кружку 
пива)

zischen еine Gans, 
eine Schlange

hiss шептать, 
шикать 

хрипеть,
кряхтеть

krächzen eine Krähe, 
ein Papagei, 

ein Rabe

croak
caw

каркать, хри-
петь, кряхтеть

ворковать (о 
влюбленных)

gurren eine Taube coo ворковать  
(о голубе)



202

Из таблицы вытекает, одним глаголом в немецком языке называется процесс «гово-
рения» вороны, ворона, попугая; / птицы, крысы, сурка; / носорога и белого медведя; / 
гуся и змеи и т.д.

Все вышесказанное позволяет допустить, что количество глаголов, обозначающих 
говорение животных, не всегда соответствует количеству известных животных в языке, 
так как одни глаголы имитируют говорение нескольких разных животных, с одной сто-
роны. А с другой стороны, «говорение» одного и того же животного может обозначаться 
в том или ином языке несколькими глаголами, ср. крякать (об утках) в немецком языке 
обозначают два глагола schnattern или quaken. 

Теснота общения человека с животным, таким образом, является важным фактором, 
определяющим наличие/отсутствие таких звукоподражательных слов в системе языка. 
Для подтверждения или опровержения выше сформулированного постулата, мы обра-
тились за помощью к информанту, носителю английского языка. Ему было предложено 
заполнить табличку следующего содержания: 

Таблица 4.

Animals / birds
(Название живот-

ного / птицы)

What sounds do these 
animals make? (Какие звуки 

они издают?)

Verbs denoting animals 
speaking (Глаголы, которые 

обозначают процесс «говоре-
ния» животных)

Нас интересовали насекомые – муха и пчела, земноводные – лягушка и змея, 11 птиц 
и 18 животных. Всего 33 наименования. 

При заполнении таблицы выяснилось, что информант не испытывал никаких труд-
ностей, если речь шла о хорошо известных животных: корове, кошке, собаке, козе, овце, 
осле, лошади, свинье, мыши, волке. В некоторых случаях информант затруднялся опре-
делить звуки, издаваемые, например, быком, или же глаголы, обозначающие говорение 
обезьяны, вороны или ворона. Строки, где речь шла о тигре, морской свинке, крысе, по-
лярном медведе, носороге остались незаполненными, так как они не вызывали никаких 
звуковых ассоциаций.

По сути, наш постулат был подтвержден: степень известности животного для инфор-
манта предопределяет многообразие языковых средств (как междометных выкриков, так 
и глаголов), которые у него с ним ассоциируются. 

В сравниваемых языках возможно метафорическое использование исследуемой 
группы глаголов. Метафоры в искомых языках могут образовываться по одной модели: 
wiehern (о лошадях) – громко хохотать, ржать; schnattern – трещать, болтать, суда-
чить. А могут и иметь совсем неожиданные значения с точки зрения носителя другого 
языка, например, для тех, у кого русский язык – родной, неожиданными представляются 
значения следующих немецких глаголов: brüllen – обозначает браниться, лаять, орать, 
кричать, но и надрывно кашлять; schnurren – мурлыкать себе под нос, жужжать (о 
прялке), гудеть (о вентиляторе); trompeten – трубить о чем-либо, разглашать что-
либо, играть на трубе, громко сморкаться; meckern – глупо хихикать, брюзжать, 
ворчать, ныть, быть недовольным, придираться, критиковать. В разговорном вари-
анте немецкого языка достаточно употребительными в переносном значении являются 
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такие глаголы: glucken – о наседке и сидеть сиднем дома; knurren – рычать о собаке и 
урчать о желудке при голоде и т.д. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 
1) «Язык животных» – универсален. Но люди, воспринимая «говорение животных» 

на слух, подражают ему в своей речи в соответствии с узусом родного языка, что позво-
ляет говорить о «симфонии мира», навязанной именно родным языком.

2) Звукоподражательные глаголы, обозначающие процесс говорения животных в раз-
ных языках скорее уникальны. Их количество может не соответствовать количеству из-
вестных животных:

если животное хорошо известно носителям конкретного языка, то его «говорение» • 
может обозначаться несколькими глаголами, передающими разные эмоциональные 
оттенки; 
если у человека не было тесного контакта с животным/птицей, то ему неизвестны • 
ни междометные выкрики, ни глаголы «говорения», которые могли бы у него с ним 
ассоциироваться в языке, даже если этот язык для него родной.
один глагол может называть процесс «говорения» разных животных, что может • 
быть предетерминированно традицией, закрепленной в конкретной языковой сис-
теме; 

3) Данная группа глаголов используется часто в переносном значении в разговор-
ном варианте языка, причем перенос значения обусловлен языковыми традициями дан-
ного языкового сообщества.

Перспективой дальнейших исследований мог бы стать сравнительный анализ иных 
групп ономатопических слов, например, звукоподражательных глаголов, обозначающих 
звуки, издаваемые неодушевленными предметами, например, стук, скрип, шелест и т.д. 
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КаК воЗниКаЕт ЭмоЦионаЛЬнаЯ оЦЕнКа  
в СЛовооБраЗоватЕЛЬнЫХ  

ЭмоЦионаЛЬно-оЦЕночнЫХ дЕриватаХ?
(на материале английского языка)

Стаття присвячена розгляду механізмів появи негативного емоційно-оцінного ком-
понента в лексичних одиницях, утворених в результаті словотворчих процесів. Аналіз 
проводиться на матеріалі слів англійської мови.

Ключові слова: словотворчий дериват, твірне, похідне, формант, емоційна оцінка.
Статья посвящена рассмотрению механизмов появления негативного эмоционально-

оценочного компонента в лексических единицах, образованных в результате словообра-
зовательных процессов. Анализ проводится на материале слов английского языка.

Ключевые слова: словообразовательный дериват, производящее слово, производное 
слово, формант, эмоциональная оценка.

The article is devoted to revealing the mechanisms of forming emotive evaluation in lexical 
units formed in the result of word-building. English words are taken for the analysis.

Key words: word-formative derivative, underlying word, derived word, formant, emotive 
evaluation.

В целом вопросу о роли человеческого фактора в языке посвящена обширная лите-
ратура [1; 2; 3; 4 и др.], что говорит об интересе к проблематике выражения субъектив-
ных смыслов, в том числе эмоционально-оценочных, языковыми средствами. Репертуар 
языковых средств, с помощью которых говорящий имеет возможность выразить свое от-
ношение к обсуждаемому, разнообразен. Однако остановимся на лексических средствах 
выражения эмоционально-оценочных значений, которые «способны без поддержки дру-
гих языковых элементов выражать внутреннее состояние субъекта» [5: 94].

Статья посвящена рассмотрению механизмов появления негативного эмоционально-
оценочного (ЭО) компонента в лексических единицах, образованных в результа-
те словообразовательных процессов. Материалом для анализа послужила картотека 
эмоционально-оценочных слов (всего 1095), составленная методом сплошной выборки 
из толкового словаря английского языка [6]. В основе принципа отбора слов лежат метод 
компонентного анализа, метод дефиниционного анализа и формальный критерий – на-
© Никитенко Т.В., 2010
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личие у слова или одного из его значений оценочной пометы типа disapproving, offensive 
и т.д.

Условно все ЭО лексемы можно представить в нескольких группах в зависимости 
от способа их появления в языке. 1) Первично-мотивированные ЭО слова, возникшие в 
результате первичной или вторичной ономатопейи: jabber, yak и др. В целом эта группа 
слов немногочисленна и в основном включает глаголы, связанные с манерой говорения. 
2) ЭО заимствования из других языков: arriviste, parvenu, gaga и др. 3) ЭО слова, воз-
никшие в результате фонетической и / или графической трансформации: luvvy ‘актёр или 
актриса с жеманными манерами’ (появляется как своеобразное написание lovey); 4) ЭО 
словообразовательные дериваты. 5) ЭО семантические дериваты.

Наш анализ ЭО дериватов носит историко-диахронический характер, в котором из 
всех ЭО слов были выделены лексемы, возникшие в языке в результате словообразова-
тельных процессов. Безусловно, у словообразовательных дериватов ЭО значение может 
быть не исходным, а появиться позже, как, например, у аффиксального производного 
artful (art + -ful). Данная лексема появилась в первой половине XVII века (1613) в зна-
чении ‘образованный (особенно в гуманитарных науках); мудрый’, а ЭО значение ‘про-
ворный, хитрый, коварный, лукавый’ регистрируется в XVIII веке (OED I, 661), однако, 
это значение мотивировано одним из значений производящего слова art и форманта -ful. 
Таким образом, в качестве цели определим выявление механизмов, благодаря которым у 
словообразовательных дериватов появляется ЭО значение.

Известно, что производное мотивировано семантически и формально производящим 
словом, а одной из особенностей словообразовательного деривата является наличие сло-
вообразовательного значения, которое привносится словообразовательным формантом. 

I. ЭО дериваты, имеющие одну словообразовательную основу.
1) Аффиксальные дериваты.
По мнению В.И. Шаховского, на протяжении последних десятилетий наблюдается 

деривационный взрыв, результатом которого стало то, что «традиционно малопродук-
тивные аффиксы английского языка -dom, -nik, -ish, -able, -ness, -ee, -ship, -ese, un-, dis-, 
anti-, out-, be- активно участвуют в современных словообразовательных процессах и об-
разуют новые эмотивные единицы» [7: 85]. Также среди субъективно-оценочных суф-
фиксов отмечаются новые, такие как -in (значение ‘демонстрация с целью протеста’), 
-rama (значение ‘в очень больших размерах)’, -athon (значение ‘большая длительность 
действия’) [7: 86], а также старые суффиксы -ie, -dom, -ness [7: 86]. Среди префиксов, ко-
торые способствуют образованию ЭО дериватов, выделяются anti-, be-, out- [7: 86 – 87].

Общеизвестно, что самым продуктивным формантом для выражения субъективно-
оценочных значений является суффикс. Например, в словообразовательной категории 
поля оценки в современном английском языке выделяет 12 суффиксов, которые служат 
для образования оценочных существительных: -let, -ette, -ule, -ie/-y, -et, -ling, -kin, -ock, 
-ее, -erel, -le, -en [8: 129].

Отметим наиболее часто встречающиеся многозначные суффиксы в словообразо-
вательных дериватах, зарегистрированных нами, которые выражают негативную эмо-
циональную оценку, и попробуем определить их непосредственную роль в привнесении 
эмоционально-оценочного компонента в семантику деривата.
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Суффикс –ese появляется в английском как формант в результате многочисленных за-
имствований из французского языка: др.-фр. -eis, совр. ois, -ais < лат. -ēnsem < ном. -ēnsis. 
Первое значение форманта 5– ‘belonging to, originating in (a place)’ [10, 326]. Современ-
ное значение суффикса16 – указание на особенную, часто малопривлекательную манеру 
разговора или письма, присущую людям, проживающим в определенной местности или 
относящимся к определенной социальной группе [9: 102; 10: 326]. Отмеченные нами 
ЭО существительные с таким формантом: journalese (конец XIX века (1882)) (OED VIII, 
280), officialese (конец XIX века (1884)) (OED X, 733) и т.д. появляются, преимуществен-
но в конце XIX века. В формировании ЭО значения в таких производных ведущая роль 
принадлежит форманту.

Достаточно многочисленны ЭО лексемы, оканчивающиеся на -ism, которые могут 
быть либо заимствованиями (materialism, mechanism, militarism, nepotism, chauvinism, 
dogmatism), либо являются производными единицами, образованными при помощи суф-
фикс -ism27. Данный суффикс также является заимствованным формантом: фр. –isme < 
лат. -ismus < греч. -ismós, появляется в английском языке в XV веке. Производные с ним 
становятся многочисленными в XVI веке (10: 487). Формант -ism участвует в образова-
нии существительных от слов, обозначающих определенные убеждения или связанное 
с такими убеждениями поведение [9: 165]. Анализ ЭО производных с таким формантом 
показывает, что негативная оценка мотивируется семантикой производящего слова или 
привносится в результате изменения отношения к денотату, выражаемым словом. На-
пример, существительное brutalism ‘брутализм’. Данный архитектурный термин появля-
ется в 50-е гг. XX века в значении ‘brutal state, brutality’ (OED II, 604). Наличие ярко вы-
раженной негативной эмоциональной оценки фиксируется у слова во второй половине 
XX века83.

Многочисленны случаи, когда некое понятие, стоящее за словом (мотивирующим 
или же уже производным) подвергается переосмыслению, в результате чего лексема ста-
новится эмоционально-оценочной: cronyism (XX / XX)49 (OED IV, 39), exhibitionism (нач. 
XX / нач. XX) (OED V, 537), expansionism (нач. XX / нач. XX) (OED V, 554), jingoism (1878 

1 В современных толковых словарях значения, которые выражает суффикс -ese при образовании 
существительных, представлены следующим образом: 1. (in adjectives and nouns) of a country or 
city; a person who lives in a country or city; the language spoken there (Chinese); 2. (in nouns) (often 
disapproving) the style or language of (journalese) (6).
2 В современных толковых словарях значения, которые выражает суффикс -ism при образовании 
существительных, представлены следующим образом: 1. the action or result of (criticism); 2. the state 
or quality of (heroism); 3. the teaching, system or movement of (Buddhism); 4. unfair treatment or hatred 
for the reason mentioned (racism); 5. a feature of language of the type mentioned (Americanism); 6. a 
medical condition or disease (alcoholism) (6).
3 Известно, что к началу 1980-х гг. в Западной Европе выражались протесты против такого рода 
застройки. Со временем брутализм стал восприниматься как воплощение худших качеств современ-
ной архитектуры (отчуждённость от потребностей человека, бездушность и т. д.).
4 Первая дата – время появления слова, вторая – время фиксации у слова эмоционально-оценочного 
значения. – Т.Н.
5 Данное слово пишется через дефис – neo-colonialism (OED X, 317).
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/ кон. XIX), (OED VIII, 242), neocolonialism510 (1961 / 60-е гг. XX) (OED X, 317), narcissism 
(нач. XX / нач. XX) и т.д. Стоит также отметить, что в результате лексикализации, суф-
фикс -ism может употребляться как самостоятельная лексема в неодобрительном значе-
нии. В письменных источниках ее фиксируют с 80-х годов XVII века в значении ‘a form 
of doctrine, theory or practice having, or claiming to have, a distinctive character or relation; 
chiefly used disparagingly, and sometimes with implied reference to schism’ (OED VIII, 112). 
Можно говорить о том, что и формант, и семантика производящего слова обеспечивают 
наличие ЭО значения у производных с суффиксом -ism.

Также отмечаются производные ЭО единицы, образованные с помощью форманта 
-ist116. Данный суффикс является заимствованным: фр. -isme < лат. -ista, -tēs < греч. -istēs. 
В современном английском этот формант образует не только существительные, имею-
щие глагольные корреляты с суффиксом -ize и именные корреляты на -ism, но также ис-
пользуется самостоятельно для образования существительных, обозначающих человека, 
придерживающегося определенных убеждении или веры [10: 487 – 488; 9: 168]. Суффикс 
также используется для образования существительных от существительных для обозна-
чения форм дискриминации, основанной на явлении и понятиях, выраженных исходны-
ми словами [9: 170], например, sexist (1965 / XX) (OED XV, 112).

Среди ЭО производных прилагательных, выделяются дериваты с формантом -ish. 
Суффикс -ish является исконно английским: др.-англ. -isć < герм. *-iskaz, в ср.-англ. ко-
личество дериватов с данным суффиксом возросло. Вначале он функционировал без 
нейтрально-оценочного смысла в значении ‘pertaining to or of the nature of’, но позже 
присоединялся к ‘dyslogistic’ (неодобрительный, осуждающий’) словам, а затем сам вы-
ступал в неодобрительном значении ‘having the bad or unpleasant qualities of’ [10: 486]. 
Например, суффиксальный дериват bookish фиксируется с 1567 в нейтрально-оценочном 
значении ‘книжный’, а с конца XVI (1593) века у слова регистрируется ЭО значение ‘от-
дающий предпочтение учебе и чтению нежели более активным и практичным вещам; 
ученый; педант’ (OED II, 397). В данном случае эмоциональная оценка появляется в де-
ривате за счет значения форманта.

В некоторых случаях и мотивирующая основа, и формант способствовали появле-
нию эмоциональной оценки в производном слове на -ish. Например, существительное 
baby появляется как уменьшительно-ласкательная форма от сущ. babe ‘младенец, ре-
бенок’ в конце XIV века (1377) в значении ‘an infant, a young child of other sex’ (1377) 
(OED I, 851). Производное оценочное значение ‘взрослый человек, который ведет себя 
как ребенок’ появляется у лексемы в самом начале XVII века (1603) (OED I, 851). Суф-
фиксальный дериват babyish ‘childish, simple, silly’ (единственное значение) появляется 
в середине XVIII века (1753) от производящей основы baby и форманта -ish (OED I, 
852). Из толкования становится ясно, что слово появилось как эмоционально-оценочное, 
чему поспособствовали значение форманта и мотивирующее значение производящего 

6 В современных толковых словарях значения, которые выражает суффикс -ist при образовании 
существительных, представлены следующим образом: 1. a person who believes or practises (atheist); 
2. a member of a profession or business activity (dentist); 3. a person who uses a thing (violinist); 4. a 
person who does sth (plagiarist) (6).
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слова. Век спустя (1860) фиксируется наречие babyishly (производящее – прилагательное 
babyish) в значении ‘in a babyish manner, childishly’ (OED I, 852). Такой же механизм в 
появлении ЭО значения наблюдаем и у прилагательного amateurish ‘плохо сделанный 
или изготовленный; сделанный без необходимых умений’. Данная лексема является суф-
фиксальным дериватом, появившимся во второй половине XIX века (1864) с основным 
значением ‘характеризующий любителя, нежели профессионального работника; имею-
щий недостатки и дефекты вследствие дилетантской работы’ (OED I, 379). Производя-
щим стало существительное amateur ‘любитель; непрофессионал’, которое появляется 
в конце XVIII века (1784) из франц. от amateur (< лат. amatorem < amare ‘любить’) (OED  
I, 379). Уничижительное значение ‘дилетант’ появляется у производящего в первой поло-
вине XIX века (OED I, 379), которое стало мотивирующим значением у прилагательного 
amateurish.

Глагольные аффиксы, в отличие от аффиксов существительных, практически не вы-
полняют прагматической функции, ЭО значение у глаголов, как правило, формируется 
семантикой производящего слова.

2) Конверсия7
 12 – способ словообразования, при котором словообразовательным сред-

ством служит только парадигма слова [8: 166]. В конверсионных производных суще-
ствует тесная семантическая связь между значением производного и одним из значений 
производящего слова [11: 29 – 30], поскольку на нее не влияет значение отсутствующего 
аффикса.

Например, глагол ape813 появляется в результате конверсионного образования с основ-
ным значением914 ‘имитировать мимику вычурно, в раздражающей манере (в отрицатель-
ном значении)’ (OED I, 544). Производящим словом стало существительное ape ‘обе-
зьяна’. Наличие негативного значения в семантике существительного регистрируется 
словарем в первой половине XIV века (1230) ‘one who plays the ape; an imitator, a mimic; 
a. contemptuously or derisively’1015. Таким образом, можно утверждать, что негативное ЭО 
значение у конверсива мотивировано наличием такого же значения у производящего слова. 

7 Одной из основных проблем теории конверсии является вопрос о словообразовательных сред-
ствах. Существуют несколько подходов к его решению. А.И. Смирницкий конверсию рассматривает 
как способ словопроизводства, при котором словообразовательным средством служит только сама 
парадигма слова. Другие, в частности, А.Я. Загоруйко, П.М. Каращук, И.В. Арнольд полагают, что 
словообразовательными средствами при конверсии являются сочетаемость и парадигма слова. За-
рубежные исследователи, такие как О. Есперсен, Ю. Найда и др., считают, что производное слово 
при конверсии образуется при помощи нулевого суффикса.
8 Интересны рассуждения В.И. Шаховского по поводу эмотивных дериватов, образованных в 
результате конверсионных процессов: «данный способ номинации является семантической транс-
формацией исходной единицы путем совмещения двух процессов – словообразования без слово-
изменения и словопреобразования» [7: 88]. Под словопреобразованием В.И. Шаховский понимает 
семантическую деривацию. – Т.Н.
9 Стоит отметить, что практически параллельно с основным значением, у данного глагола 
развивается значение ‘подражать (в положительном или нейтральном смысле)’, однако, 
сопровождается пометой rare ‘редко’ (OED I, 544).
10 Следует отметить, что также фиксируется значение ‘an imitator, a mimic (in a good or neutral 
sense)’ в самом конце XVI века (1594), которое имело положительно-оценочный характер (OED  
I, 544).
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3) Обратная деривация1116, или обратное словообразование, представляет собой такой 
способ словообразования, который протекает в обратном направлении: от второго члена 
модели к первому [12: 71]. Однако, как отмечается, нет оснований выделять его в особый 
словообразовательный тип наряду, например, с аффиксацией, в синхронном срезе языке, 
но, в плане исторической лексикологии данный способ представляет определенный ин-
терес [12: 71]. Не имея формально выраженного форманта, эмоциональная оценка, как 
правило, мотивируется семантикой производящего слова.

Например, существительное lech образовано от существительного lecher и фиксиру-
ется в первой половине XX века (1911) в значении ‘strong desire, particularly sexually’. В 
свою очередь, существительное lecher (заимствование из ст.-фр. lecheor, lecheur ‘liber-
time’ < lechier ‘to live debauchery or gluttony’ и регистрируется с середины 70-х годов XII 
века (OED VIII, 782) в значении ‘a man immoderately given to sexual indulgence; a lewd or 
grossly unchaste man, a debauchee’. Очевидно, что на производное слово полностью по-
влияла семантика производящего.

Известны случаи, когда ЭО дериваты, образованные в результате обратной дерива-
ции, начинают функционировать в сленге. Например, американизм glitz, образованный 
в результате обратной деривации от прилагательного glitzy, регистрируется в 1977 году 
в сленге в значении ‘extravagant but superficial display; show-business glamour’ [13: 84]. В 
настоящее время лексема широко употребляется и в британском английском:

(1) It is strange but true how all the razzmatazz and glitz of showbiz promotion man-
ages to distance members of pop groups from real people and real life (New Musical Express, 
1992)12

17.
II. ЭО дериваты, имеющие более чем одну мотивирующую основу.
1) Сложные слова и сложнопроизводные слова.
Среди всех словообразовательных способов словосложение – чистое и осложнен-

ное, – в результате которых появляются сложные и сложнопроизводные слова, является 
эффективным способом образования ЭО слов. Это можно объяснить тем, что словосло-
жение направлено на выражение в наименованиях различных отношений между объек-
тами, в то время как, например, задача аффиксации – обозначение как можно большего 
количества объектов по одному и тому же отношению [8: 185], сложные слова также 
отличаются образностью и экспрессивностью [8: 185].

Например, существительное busybody ‘человек, вмешивающийся не в свои дела’ 
(досл. busy ‘занятый’, body ‘тело’), killjoy1318 ‘брюзга, ворчун’ (досл. kill ‘убивать’, joy 
‘радость’), cheese-paring ‘скаредная бережливость’ (досл. cheese ‘сыр’, paring ‘очистка; 
обрезки, кожура’). У сложнопроизводных слов, формант особенно не влияет на наличие 
/ отсутствие эмоциональной оценки, определяющим фактором оказывается семантика 
композитов сложнопроизводного слова: hanger-on ‘навязчивый поклонник; постоянный 

11 Сравните определение обратной деривации – «процесс образования глаголов путем усечения 
суффикса от коррелятивных имен существительных типа burgle ‘заниматься кражами со взломом’ 
от burglar ‘взломщик, вор» [8: 188].
12 The British National Corpus [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа http://bnc.bl.uk/
BNCbib/CH.html#CHA.
13 Возможно дефисное написание kill-joy (OED VIII, 430).
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спутник; прихлебатель’. Стоит отметить, что большинство дериватов, зарегистрирован-
ных нами, появились с основным ЭО значением.

3) Также активно среди ЭО лексики представлены сращения. Как правило, такие 
единицы начинают функционировать в разговорном употреблении и отличаются образ-
ностью. Например, существительное has-been появляется в в значении ‘one that has been 
but is no longer: a person or thing whose career or efficiency belongs to the past, or whose best 
days are over’ (нач. XVII века (1606)) (OED VI, 1138). Данный дериват имеет шотл. про-
исхождение, становится разговорным приблизительно к 1825 году. В XX веке входит в 
стандартный (литературный) английский (14: 377). В основу слова легла грамматическая 
форма – вспомогательный глагол has, указывающий на субъект, стоящий в 3-ем лице 
единственного числа, и причастие прошедшего времени от глагола be ‘быть’. Такая фор-
ма в составе предложений часто переводится как ‘был, -а’. 

Встречаются сращения, в основе которых лежат грамматически редуцированные 
предложения, представляющие, тем не менее, целую ситуацию. Например, существи-
тельное Johnny1419-come-lately, которое впервые регистрируется как американизм с 30-х 
годов XIX века в значении «a. a newcomer; b. a nickname for an inexperienced youngster: a 
raw recruit; a new hand; a novice» (OED VIII, 259).

4) Аббревиация как словообразовательный способ первоначально возникла в пись-
менной речи, но со временем сокращенные единицы стали появляться и в разговорной 
речи. В английском языке проникновение аббревиатур в устную речь датируется XVI 
веком. В дериватах, образованных в результате аббревиации, определяющим фактором в 
формировании эмоциональной оценки принадлежит семантике одной (или всех) основ, 
входящих в мотивирующее словосочетание слов. Например, существительное mockney 
представляет собой телескопическое образование слов mock ‘false’ и cockney. Лексема 
появляется в конце 1980-х годов в периодике сразу в неодобрительном значении ‘шут-
ливое или неодобрительное название речи человека, имитирующего язык кокни, так 
разговаривающий человек’ [15: 195 – 196). В данном случае, на наличие негативной 
эмоциональной оценки в производном слове оказало влияние лексема cockney, которое 
приобретает значение ‘one born in the city of London’ в XVI (1600) [10, 187; 14: 166]. 
Как отмечается, слово функционировало в разговорной речи (приблизительно до 1830) и 
практически всегда употреблялось в крайне неодобрительном значении [14: 166]. Одна-
ко, как показывает современное словоупотребление, негативная оценка является частью 
семантики слова и сейчас:

(2) It’s an insult to be called a cockney (from conversations recorded by `June2’ (PS6R8) 
between 2 and 8 April 1992)15

20.
В заключении отметим то, что эмоционально-оценочный компонент «входит» в 

семантику словообразовательных дериватов различными способами. Однако опреде-
19 Cледует отметить, что имя собственное Johnny часто становится компонентом в составе слов, 
например Johnny-on-the-spot, Johnny-be-good и т.д., которые начинают функционировать в сленге 
и разговорной речи. Johnny / Johnnie как нарицательное существительное начинает функциониро-
вать в конце XVII века в значении ‘a fellow, a chap; a sweetheart’ в разговорной употреблении [14: 
443].
20 The British National Corpus [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://bnc.bl.uk/
BNCbib/KS.htm.
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ляющим фактором является семантика производного слова (слов при более, чем одной 
мотивирующей основе). С большей долей уверенности можно предположить: если у 
производного слова одно из значений является эмоционально-оценочным, то оно мо-
тивировано негативно-оценочным значением производящего16

21. В сложных словах не-
гативная оценка, как правило, появляется за счет образности, основанной опять-таки на 
семантике производных слов. Особая роль форманта, а именно суффикса, отмечена при 
аффиксальном образовании (преимущественно имен существительных и прилагатель-
ных). 
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інноваЦійні СКорочЕннЯ у СучаСній німЕЦЬКій мові

У статті розглядаються неологізми та оказіоналізми, утворені за допомогою скоро-
чення, які вживаються у сучасній німецькій мові. Лексичні новоутворення (2000-2007 рр.)  
відібрані за сайтами німецької періодики («Spiegel», «Zeit», «Welt», «Süddeutsche Zei-
tung»). 

Ключові слова: неологізми, оказіоналізми, скорочення.
В статье рассматриваются неологизмы и оказионализми, образованные с помощью 

сокращения, которые употребляются в современном немецком языке. Лексические ново-
образования (2000-2007рр.) отобраны за сайтами немецкой періодики («Spiegel», «Zeit», 
«Welt», «Süddeutsche Zeitung»).

Ключевые слова: неологизмы, окказионализмы, сокращения.
The article deals with the research of neologisms and occasionalisms which are formed 

with the help of abbreviations and are used in modern German language. The investigation was 
carried out on the material of German newspapers and magazines, such as «Spiegel», «Zeit», 
«Welt», «Süddeutsche Zeitung».

Key words: new words, occasional words, abbreviations.

Одним із різновидів складних слів є складноскорочені слова (абревіатури, акроніми), 
які все більшого поширення набувають в німецькій мові. До скорочень належать такі 
одиниці мови, які утворилися з метою економії часу та зусиль слова чи словосполучення, 
зберігаючи певний фонетичний та повний лексико-семантичний зв’язок з певною фор-
мою позначуваного поняття [1: 26].

На нашу думку, дослідження скорочених слів є завжди актуальними, оскільки мова 
постійно змінюється та поповнюється новими лексичними одиницями. метою статті 
є аналіз оказіональних та неологічних скорочень за різними семантичними сферами. 
© Мащенко О.В., 2010
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об’єктом аналізу були 8000 оказіоналізмів та неологізмів 1999-2010 рр. що відбивають 
нинішні суспільно-економічні, політичні та національно-культурні процеси в Німеччині. 
Матеріалом дослідження були нові лексичні одиниці відібрані за сайтами німецької 
періодики (der Spiegel, die Zeit, die Welt, die Süddeutsche Zeitung). Отже, за нашими 
дослідженнями, 9,7% абревіатур поповнюють німецький вокабуляр (1999-2009 рр.) но-
вими одиницями. На основі проведеного дослідження можна стверджувати, що скоро-
чення слів утворюються за допомогою таких моделей: 

1) складання назв початкових букв твірних слів (5,8%: типу MOF); 
2) скорочення складу слова (0,06%: типу Graka); 
3) шляхом відсікання першої частини слова: аферези (2 неологізми: типу lenzen)
4) шляхом опускання частини слова: абревіатури-анокопи (3 неологізми: типу 

Maga)
5) абревіатури, які складаються з слів, які залежать одні від одного, де скорочується 

початок складу (2,2%: типу E-Rad); 
6) складання кінцевих букв твірного слова (1,4%: типу Arznei-TÜV);
7) абревіатури, які скорочуються за допомогою афіксів і, е, о (7 неоолгізмів: типу 

Puste)
 8) складання першої і останньої частини твірного слова: контамінації (0,2%: типу 

downen) [2: 60]. 
Розглянемо ці моделі та конкретних прикладах. 
Як бачимо, найбільший процент скорочених слів складає перша група (5,8%), 

утворена в результаті буквеної абревіації вихідних основ. У багатьох випадках, актив-
не функціонування у складі скорочень початкових літер займають композити та слово-
сполучення: FOC Factory-Outlet-Center - ″торговый центр″, AFK (Away from keyboard) -  
«тимчасово не біля комп'ютера». Спілкуючись в Інтернеті, ми знаходимо цілий ряд 
скорочень з німецької та англійської мов, багато з яких часто вживаються в чатах, на 
форумах та сайтах. Так, наприклад, вище згадана абревіатура AFK означає тимчасову 
відсутність чи недоступність у чаті партнера″ та розшифровується «Away from keyboard» = 
= Nicht an der Tastatur («Ich bin kurz AFK!» [Duden der Szenesprachen 2009]. До їх числа 
належать й інновації типу ABF ″Allerbester Freund beziehungsweise Allerbeste Freundin″ 
[3] та FYI (For Your Information), які виконують здебільшого номінативну функцію. Такі 
слова використовують в електронних листах, тому деякі новоутворення шляхом скоро-
чення не використовуються в усному мовленні, але можуть бути представлені тільки на 
екрані комп’ютера.

Серед термінів, що вживаються в розмовному дискурсі, широко представлені 
такі абревіатури як: KA ″keine Ahnung: без поняття″, KP ″Kein Plan: без плану″, PP 
″persöhnliches Pech: особиста невдача″, WE ″Wochenende: кінець тижня″, які є одним із 
видів економії мовних засобів і сприяють компресії інформації на лексичному рівні.

Доволі розповсюдженим стає комп’ютерна абревіатура MOF, що позначає людей, 
які втратили своїх друзів ″Mensch ohne Freunde″: War aber voll der MOF und muss dеshalb 
Bücher lesen [Welt: 04.12.2004]. За аналогією створено також скорочення FEF: Freund 
eines Freundes, ″друг друга″ яке має подібне скорочення в англійській мові «FOAF = 
friend of a fiend». Відмінна риса абревіації в комп'ютерних термінах – це скорочення не 
тільки складних слів, але й часто вживаних у розмовному мовленні словосполучень.
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Оскільки учасники комп'ютерного спілкування – це люди, які знайомі з математи-
кою, то вони часто переносять вживання різноманітних символів у комп'ютерний дис-
курс, що дозволяє його максимально стиснути: P2P ″peer-to-peer «рівний до рівного». 
Відзначимо, що такий неологізм також може перетворюватися на основу для подаль-
ших новотворів P2P-TV „телевізор з підключенням до Інтернету”: Ein Netzwerk was nach 
dem P2P Verfahren funktioniert und Fernsehen fast live auf den Computer bringt [Netzwelt: 
14.01.2007].

Відмінна риса абревіації – це скорочення не тільки термінів, але й часто вживаних 
у розмовному мовленні словосполучень і цілих речень. Наприклад недавно склалися 
жартівливі розшифровки абревіатур: GmBh ″Gesellschaft mit beschränkter Haftung = geh 
mir Bier holen″, WWW ″world wide web = warten, warten, warten″ або ISDN ″Intergradet 
services digital network = Ich surfe durchs Netz″ [3]. 

Оскільки скорочення складаються з невеликої кількості літер, то існує ймовірність 
збігу їх форм, хоча в таких випадках вони мають різні значення. Під час дослідження 
комп’ютерних термінів було помічено явище омонімії абревіатур. Для прикладу, MB 
позначає Motherboard (материнська плата у комп’ютері), а у сфері Інтернету Mega Bytes 
(Мегабайт), тому для уточнення абревіатури часто вживають інше скорочення MByte.

У процесі аналізу ми також зафіксували оказіоналізм «Donauinselfest», який 
вживається на позначення свята на острові річки Дунай (у Відні), яке влаштовують кожно-
го року, інколи скорочують у молодіжному жаргоні DIF. Варто зазначити, що в розмовній 
мові не говорять «Ich gehe aufs DIF», а «Ich gehe auf die Insel» [Duden der Szenesprachen 
2009]. Шкільні терміни теж часто скорочують. Так, наприклад ″Textverarbeitung″ «об-
робка текстів», в усному мовленні вживають як ″TXV″: Textverarbeitung (TXV) und 
Tabellenkalkulation bietet Quickoffice auch einzeln zum Kauf an [Welt: 26.04.2009].

Словниковий склад німецької мови і далі інтенсивно поповнюється англійськими 
абревіатурами, які і надалі популярні у сучасній німецькій мові. Так, наприклад, для 
молоді від 13 до 25 років популярні скорочення, які набули статусу слів Flyer «флаєр», яке 
відповідає американському варіанті Fun-Loving Youth En Route to Success, а німецькому den 
Spaß liebender jugendlicher auf dem Weg zum Erfolg. Виникає і нове поняття англійського 
виразу Double Income No Kids: Dinks (kinderloses Doppelverdiener-Paar) «молода пара 
кар’єристів». Чимало скорочень було створено для позначення та характеристики різних 
поколінь людей, наприклад скорочення, Woopie (Well-off Older People) «заможні літні 
люди», хоча у центрі уваги знаходяться одиниці для номінації молодого покоління. Поя-
ва абревіатури Ultras (Ultra Consumers): «люди, які захоплюються шопінгом» зумовлена 
тим, що все більше появляються людей, які скуповують речі, які можуть собі дозволити. 
У Німеччині таких людей називають Menschen mit extrem Konsum orientiertem Lebensstil. 
Популярними стають також Fjedn: ″у будь-якому випадку, у всякому разі, на всякий ви-
падок″ («Auf jeden (Fall)») та Wayne: ″немає значення″ (Wen interessiert’s): Welchen Film 
sollen wir im Kino schauen? - Das ist mir wayne! [Duden der Szenesprachen 2009].

Як свідчать приклади, питома вага скорочення складу слова в останні роки знижується 
(0,02%). Тенденцію до зниження кількості таких абревіатур пояснюється, на нашу дум-
ку, більш активною роллю інших способів скорочення. Проаналізувавши особливості 
комп’ютерних термінів, варто зазначити, що їм притаманна специфічна структура та 
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присутність невеликої кількості термінів, а особливо абревіатур та скорочень, які часто 
можуть мати декілька значень. Не випадково продуктивність скорочень підтримується, 
в основному, шляхом використання технічних та комп’ютерних термінів, наприклад: 
Digicam → (Digitalkamera) «цифрова камера», Graka → (Grafikkarte) «плата машинної 
графікі» MoBo → (Motherboard) «материнська плата».

У цьому зв’язку відзначимо оказіональні скорочення у сфері проведення вільного 
часу та харчування: Luma, яка розшифровується, як Luftmatratze: Ich schwimme auf 
meine Luma im Meer [Duden der Szenesprachen 2009] та Bowu: Bockwurst «сарделька» або 
Hawabowu handwarme Bockwurst «теплі сардельки». 

Як було уже зазначено, створені шляхом використання омофонії такі одиниці нерідко 
стають і повними омонімами, наприклад абревіатура Bobo може позначати Bourgeoise 
und Bohemian або народ Bobo, який проживає у західній Африці. У 90-рр. Bobo нази-
валися американці, які належали до верхнього шару суспільства, сьогодні під такою 
абревіатурою розуміють стиль життя нової еліти, які ведуть ідеалістичний спосіб життя. 

Афереза, як спосіб скорочення слів, виявився малопродуктивною. Всього 2 неологізми 
утворені шляхом відсікання початкової частини слова: lenzen (faulenzen) „бити бай-
дики”: «Lass uns heute Abend einfach nur lenzen [Duden der Szenensprache 2009], loaden 
(downloaden) „завантажувати”. Слід зауважити, що комп’ютерні терміни є здебільшого 
джерелом введення нових скорочень у мову. Причиною таких усічень, пояснюється на 
нашу думку, тим, що саме такі скорочення легко запам’ятовуються та активно викори-
стовуються молодими людьми. 

У ході аналізу було виявлено також абревіатури-анокопи, що виникають внаслідок 
відрізання або опускання частини слова, наприклад: Teddycam (Teddycamera) - „прихо-
вана камера, яка вмонтовується всередині іграшки ведмедя”, Gig (Gigabyte) - „гігабайт”, 
Maga (Magisterarbeit) - «магістерська робота». В німецькій періодиці таких скорочень 
багато, але не всі вони реєструються словниками, а тому іноді важко встановити значен-
ня подібних неологізмів та оказіоналізмів. 

Завдяки своїй економності поширення у сучасній німецькій мові набувають і скоро-
чення слів на початку слова (2,2%). Зростаючий розвиток інформаційних технологій до-
дав надзвичайної популярності сьогодні комп’ютерним термінам: DVD-Gucker ″особа, 
яка проглядає багато записів на цифрових носіях″(dititale, vielseitig verwendbare Disc), на-
приклад: Andere Effekte wie «Abstract» dürften allenfalls die Spielernaturen unter den DVD-
Guckern begeistern [Zeit: 05.12.2002]. Серед скорочень, що є одиницями комп’ютерної 
терміносистеми, можна назвати також абревіатури DVD-USB-Box ″програвач, який 
читає ЮЗБ та ДВД″, E-Billing (elektronisches Bezahlsystem): ″електронна система оплати″ 
та E-Cash (Electronic cash): електронний переказ грошей. 

Як уже зазначалося, при розгляді сфери інтернет, виникла значна кількість 
комп’ютерних скорочень, таких як Nonliner (engl. non = nicht + online) – „користу-
вач інтернету, який знаходиться не в мережі“: Nonliner entscheiden sich im Unterschied 
zu den Offlinern freiwillig dazu, nicht so viel im Internet zu tun [Neues Wörterbuch der 
Szenensprachen]; on sein (online sein) – „бути в мережі”: gebraucht insbesondere bei der 
Benutzung von Messengern [Neues Wörterbuch der Szenensprachen]. 
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У зв’язку з появою популярного Euro (від вихідної основи Europa) виникли нові сло-
ва: Euro-Raum ″єврозона″, Euro-Staaten ″держави, які ввели в обіг євро″, Eurobargeld 
″готівка в євро″: Auf jeden Fall werden wir in den kommenden Monaten auf die Verbraucher 
in der Stadt zugehen, um sie über das neue Eurobargeld zu informieren [Spiegel: 11.09.2005], 
Eurojargon ″єврожаргон″. Відштовхуючись від цього семантичного переосмислен-
ня, можливе утворення подальших інновацій: antieuropäisch ″антиєвропейський″, 
Euroisierung ″розширення застосування євро у країнах, які не входить до зони євро″: Die 
EU-Beitrittskandidaten sollten der Versuchung widerstehen und eine frühzeitige «Euroisierung» 
vermeiden [Spiegel: 11.10.2005].

Кодифікованим у словнику Дуден (2006) є слово DJane ″weiblicher DJ″. Але, зазначимо, 
що більшість жінок-діджеїв не хочуть вживати це значення та називають себе просто DJ. 

Серед покупців третє місце за популярністю (після купонів на знижку і вкладок в 
газети) займає WOM-Marketing (Word-of-mouth), випереджаючи телевізійну рекламу 
і поштові розсилки. Оказіоналізм WOM-Marketing позначає спосіб передачі інформації 
про товари і послуги від людини до людини, не застосовуючи традиційних каналів 
інформації. Інакше кажучи, WOM-Marketing – система ОБС, яка створена для поши-
рення чуток. Часто використовується WOM-Marketing як «вірусний» маркетинг, який 
направлений, як правило, на інтернет-користувачів: ′Was ist denn eigentlich Word-of-Mouth 
Marketing?′ 

Прикладами таких моделей є також політичні, технічні та повсякденні терміни. 
До них належать, зокрема, такі скорочення, як: E-Rad (Elektrorad) - ″електровелоси-
пед″, KLAPS-Regel (Klammer, Punkt vor Strich Regel) - «математичне правило»; E-Smog 
(Elektrosmog = Elektro + Smog) – «електросмог: вираз, який застосовується для різних 
технічних, електричних, магнітних полів». Такі скорочення, на нашу думку, є одним із 
видів економії мовних засобів і сприяють компресії інформації на лексичному рівні. 

Велика кількість акронімів у розмовній німецькій мові появилася з молодіжної лек-
сики: das E-Zine (elektronisch + Magazin) – „Інтернет-журнал”. З англійського слова 
birthday (день народження) утворилося сьогодні нове скорочення B-day: Alles Gute zum 
B-day [Duden der Szenesprachen 2009].

Особливо варто відзначити четверту групу скорочення, де скорочується остан-
ня частина слова: Ich-AG ″Ich-Aktiengesellschaft″: ″приватне підприємство, заснова-
не безробітним″: Das Unwort des Jahres 2002, die Ich-AG, verrät viel über den Geist der 
Zeit [Duden: 24.01.2003]; оказіоналізм Arznei-TÜV був створений для позначення 
″перевірка ліків на якість″: Ulla Schmidt plant Arznei-TÜV und Gesundheitspass Hamburg-
Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) will mit einem Gesundheitspass den 
ständigen Wechsel von Ärzten sowie unnötige ... [Spiegel: 06.01.2003]. 

Не випадково продуктивність таких скорочень підтримується, в основному, шляхом ви-
користання технічних термінів, наприклад: Doppel-Layer-DVD - „двошаровий ДВД диск”: 
„Der Brenner sollte mit Doppel-Layer-DVDs umgehen können” [Tagesspiegel: 30.09.2005];  
Filmfotofernsehradiohifiuniversal-PC “універсальний комп’ютер для відтворення фільмів, 
фото, телевізора та радіо”: Der salonfähige Filmfotofernsehradiohifiuniversal-PC soll die 
gute Stube verzaubern und den ganzen Plunder veralteter Unterhaltungselektronik ersetzen 
[Zeit: 20.03.2004]; Selbstzerstörungs-DVD „ДВД, на якому вся інформація зникає через 
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48 годин”. Такі лексичні одиниці є, зазвичай, оказіоналізмами, оскільки технічні терміни 
все частіше вживаються в усному мовленні і широко використовуються у спілкуванні.

З 2005 року досягають піку популярності і плазмові телевізори. Прикладами цьо-
го є декілька англо-німецьких синонімічних неологізмів: Flat-Panel-TV, Flat-TV або 
Flatscreen-TV “телевізор з плоским екраном”: In diesem Jahr sollen Flat-Panel-TVs im 
Wert von 15 Milliarden US-Dollar über die Ladentische gehen [Spiegel: 09.01.2005].

Серед скорочень увагу також заслуговують і абревіатури з афіксами – о, – e, – і, 
які в останні десятиліття активно реалізують словотворчий варіант та беруть участь у 
створенні іменників: Idi (Idiot) – „ідіот”, Transi ″Transvestit″ - „трансвестит”, які засто-
совуються, як правило, для позначення людей та речей. Такі новоутрення вважаються 
переважно розмовними та нерідко подібні скорочення відносяться до сленгу, наприклад 
Glotze (Fernsehapparat) – „телевізор”, Tekki (Technikfreak) – „молодь, яка божевільно 
захоплюється технікою”, Resi (span. residente = Einwohner: bezeichnet einen Nord- oder 
Mitteleuropäer mit (Alters)Wohnsitz an der spanischen Mittelmeerküste), Gase (Gaspistole) - 
«газовий пізтолет», Puste (Pistole) – „пістолет”. 

Чимало неологічних та оказіональних скорочень було створено шляхом злиття двох 
основ (0,2%). Цей спосіб стає продуктивним не тільки при утворенні комп’ютерних 
термінів, але й повсякденних неологізмів, наприклад, chillaxen (chillen + relaxen) – 
«відпочивати, розслаблятися», Edutainment (education + entertainment) – «передан-
ня знань, за допомогою фільмів, телевізійних або комп’ютерних програм». Прикла-
дом елементів повсякденних телескопічних утворень може також слугувати інновація 
Infotainment (information + entertainment) – «інформаційні програми, у яких новини 
показуються глядачам максимально у розважальній формі». Відзначимо, що такий 
неологізм може перетворюватися на основу для подальших новотворів, зокрема для 
нових композитів: Fernsehinfotainment, Infotainmentmagazin, Infotainmentprogramm, 
Infotainmentsendung, Infotainmentshow.

Інтенсивність роботи з комп’ютером спричинила виникнення безлічі абревіатур, які 
також набули статусу слів. Так, наприклад, downen виступає скороченням від downloaden 
(herunterladen): Hast du die Hochzeitsbilder inzwischen gedowned? [Das neue Wörterbuch 
der Szenensprachen 2009]; das Emoticon (emotion + іcon) – «система скорочень та знаків, 
частіше всього жартівливих, які використовуються в електронній почті або чатах для 
передачі настрою за допомогою жестів та міміки». Неологізм die Netiquette утворився 
внаслідок скорочення двох слів Netz та etiquette - «правила поведінки для користувачів 
інтернета». Вслід за die Netiquette появився інший неологізм der Netizen (internet + 
citizen) – «мешканець інтернету, тобто людина, яка проводить весь час у онлайнових 
конференціях, чатах і інших інтеретпрограмах». Цей спосіб формування нових слів стає 
все більше популярним у майже всіх галузях людської діяльності. 

Про закріплення в мові таких телескопічних слів свідчать факти їх участі в подаль-
ших процесах словотвору. На початку ХІ ст. (Дуден 2006) кодифікуються словником два 
протиставлені неологізми die Ostalgie (Osten + Nostalgie) – «остальгія», який позначає 
ностальгію за соціалістичним минулим та Westalgie (Westen + Nostalgie) – «вестальгія». 
Як відомо, у Німеччині існує зіставлення людей відносно життєвого устрою та культу-
ри, тому їх поділяють на Wessi та Ossi, у зв’язку з цим, шляхом аналогії виникла також 
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інновація der Wossi (Wessi + Ossi) – «жителі Німеччини, які походять наполовину із за-
ходу та наполовину із сходу Німеччини». 

Як бачимо, 9,7% неологізмів та оказіоналізмів утворено шляхом скорочення. Цей 
спосіб формування слів стає все більше популярним у майже всіх галузях людської 
діяльності, а особливо у комп’ютерних та технічних сферах. Абревіатури в досліджуваній 
лексиці представлені, як правило, назвами політичних та комп’ютерних термінів, 
суспільних ініціатив тощо. Термінологічні словосполучення часто використовують-
ся у вигляді абревіатур, більшість з яких є загальновживаними у галузі інформаційних 
технологій. Вони з найвищою компресією якнайкраще можуть задовольнити потре-
бу у спрощенні складних термінологічних понять і очевидно тому ініціальний спосіб 
абревіації виявився найбільш продуктивним в німецькій фаховій мові.

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що скорочення, як засіб утво-
рення слів, залишається одним із найбільш продуктивних у сучасній німецькій мові, що 
пояснюється тенденцією до збільшення темпу життя і до економії мовних засобів.

У перспективі слід опрацювати також інші словотворчі моделі з метою аналізу нових 
лексичних одиниць, які щоденно з’являються у сучасній німецькій мові. 
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СиСтЕма диаЛЕКтнЫХ наЗваний БЛЮд иЗ моЛоКа
(на материале белорусского и украинского языков)

В статье «Система диалектных названий блюд из молока (на материале белорусс- 
кого и украинского языков)» описываются, анализируются и сопоставляются случаи 
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внутридиалектных, междиалектных, диалектно-литературных и межъязыковых си-
стемных отношений в группе диалектных названий блюд из молока: синонимические, 
омонимические, полисемантические, гиперо-гипонимические, гетеронимические; опре-
деляются типичные способы мотивации наименований блюд; описываются наиболее 
характерные модели организации значений многозначных слов в рассматриваемых близ-
кородственных языках.

Ключевые слова: системные отношения, диалектный, мотивация, синонимы, 
омонимы, полисеманты.

У статті «Система діалектних назв блюд з молока (на матеріалі білоруської і 
української мов)» описуються, аналізуються і зіставляються випадки внутрішньодіа-
лектних, міждіалектних, діалектно-літературних і міжмовних системних стосунків 
в групі діалектних назв блюд з молока: синонімічні, омонімічні, полісемантичні, гіперо-
гіпонімічні, гетеронімічні; визначаються типові способи мотивації найменувань блюд; 
описуються найбільш характерні моделі організації значень багатозначних слів в даних 
близькоспоріднених мовах.

Ключові слова: системні стосунки, діалектний, мотивація, синоніми, омоніми, по-
лісеманти. 

In the article «System of the dialectal names of dishes from milk (on material of the 
Byelorussian and Ukrainian languages)» cases of interdialectal, dialectal-literary and 
interlingual system relations in the group of the dialectal names of dishes from milk are 
described, analysed and compared: synonymous, homonymous, polysemantic, hypero-
hyponymous; the typical methods of motivation of the names of dishes are determined; the most 
characteristic models of organization of values of the multiple-valued words are described in 
the examined closely-related languages.

Keywords: system relations, dialectal, motivation, synonyms, homonyms, polysemantic 
words.

Группа названий блюд из молока включает 52 диалектные лексемы белорусского 
языка и 65 – украинского (см. таблицу) комплексной классификации названий блюд [1]. 
В большинтве случаев слова данной группы являются названиями блюд и продуктов, из 
которых они готовятся, но поскольку продукты (сыр, творог и др.) часто употребляются 
и как отдельные блюда, лексемы данной группы целесообразно рассматривать в качестве 
названий именно блюд, а не только продуктов. 

Таблица

Названия блюд из молока Количество лексем
бел. укр.

Названия творога 14 3
Названия сметаны 18 11

Названия масла 2 0
Названия сыра 9 29

Названия блюд из нескольких видов молочных продуктов 9 22
Всего 52 65
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Белорусская литературная лексема тварог (диал. тваро’г (Слп-зБ5, Нарл, МслГ), 
тво’рах (Нсл, Слп-зБ5), тваро’х, тво’рак (Слп-зБ5), тваражо’к, тваражо’чак (Снарл-
РЯ), отворо’г (Тсл3), атваро’г (Мслм-м, Слцр), атваро’х (Мслм-м, Жсл), во’дкідок, 
вы’ткідок, во’дкідка, вы’дкідка (ДслБ)) номинирует продукт питания, получающийся из 
кислого молока при отделении от него сыворотки после оттапливания [2], а слово сыр 
(сыр (Псл, Нсл, Слп-зБ5, Нарл, МслГ, КслМ), сэр (Слп-зБ5), сы’рні’ца (Мслм-м3, Нсл), 
даме’нік (СлГ), дале’шнік (СлГ), го’малка (МслМ1), бры’нза (Тсл1), бры’ндза (ДслБ)) 
– пищевой продукт, который производится из молока, заквашеного определенным спо-
собом [2]. В белорусских полесских говорах лексема сыр (Псл) имеет значение ‘творог’ 
(З кіслого молочка отчаўліваем сыроводку да сыра роблім). То же наблюдается и в укра-
инском языке, как диалектном, так и литературном: лит. сир – ‘пищевой продукт в виде 
твердой или полутвердой массы, который готовится путем закваски молока’ и ‘пищевой 
продукт, который получается из молока при его закваске и отделении сыворотки’ [3]; 
диалектная лексе ма сир (Слукр4) – ‘сыр’ и ‘творог’. Кроме того, для называния сыра в 
украинском диалектном языке существуют следующие слова: шва’йцер (Мслг), грі’нка 
(СлсБ), кола’ч (Мслг), бри’ндза (СлсБ, Гг, Слгг) – гуцульские, мандри’чка (Слзп1) – 
западнополесские, гнеті’нка (Слб1) – бойковские говоры. Для номинации творога 
в украинских диалектах существуют три лексемы (будз (Слукр1), ри’ндза (Слукр4), 
сир (Слукр4)), ареалом распространения которых является большая часть территории 
страны.

Для номинации масла в украинском языке диалектных лексем не зафиксировано, а 
диалектные словари белорусского языка представляют лексемы ма’сла (КслМ, Нарл, 
Слп-зБ3) – Могилевщина, Гродненщина, северо-западные говоры; ма’сло (Нарл, Тсл3) –  
Гродненщина и Туровщина. Первая из упомянутых лексем широко употребляется в бе-
лорусском литературном языке, а вторая – в украинском.

Лексема смятана (укр. сметана) характерна для литературного языка (как белорус-
ского, так и украинского). В литературном украинском языке, как и в белорусском, сме-
танка (бел. смятанка), кроме уменьшительно-ласкательной формы к смятана, имеет 
значение ‘сливки’. В белорусском диалектном языке данное слово представлено шире: 
смята’на (МслГ, Нарл, Слп-зБ4) – Гродненщина и северо-западные говоры; сміта’на 
(Слп-зБ4) – северо-западные говоры; сьметана, сьмі та’на (КслМ) – Могилевщина. 

По способу мотивации названия блюд из молока можно распределить по следующим 
группам:

Немотивированные:1. 
бел. тваро’г (МслГ, Нарл, Слп-зБ5), тваро’х (Слп-зБ5), смята’на (МслГ, Нарл), 

ма’сла (КслМ, Нарл, Слп-зБ3);
укр. сир (Слукр4), смета’на (Слукр4).
2. Мотивированные способом приготовления:
бел. во’дкідок (ДслБ), мо’чалка (Слзп1);
укр. колоту’ха (СлЧ, СлдО), кулуту’ша (СлЧ).
3. Мотивированные местонахождением:
бел. верх (Слцр), вэрх (ДслБ), вяршы’на (КслМ);
укр. верхнина’ (МслГ), пове’рхнина (Слб2).
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Типичные модели организации значений полисемантов, которые в данной группе 
представлены небольшим количеством, выглядят следующим образом:

‘блюдо 1’ – ‘блюдо 2’ (гетеронимические отношения между значениями):1. 
бел. смета’на, сміта’на (Слп-зБ4) ‘сметана’ (Падаіў карову, вяршок сліў і смітану 

сабралі), ‘мочанка, приготовленная из тертой конопли’ (Калапні разатрэш і вадой або 
малаком разводзіш, зліваеш у гаршчэчак уставіш у печ, і наверх падойміцца, назбіраем 
гусценькай, як смятана, прысалодзіш – і алаткі, пірашкі мачаем);

укр. о’мачка (Слзп2) ‘растертый творог с молоком или сметаной’ (І зара о’мачку 
робимо, як є сир), ‘галушки, сваренные в сыворотке’.

2. ‘блюдо – ‘не блюдо’:
бел. верх (Псл) ‘сметана’ (Верха пускідаюць жонкі, а кісляк у такі мешэчэк да сыр 

перэтопляюць), ‘маковка, часть бревна (доски) от маковки’ (У зеллейка от рэзачкі вот 
такі красны верх. Забраў дзерэво, а верха оставіў. Гузу кладом на перэдок, а верха – на 
крывулю. Трэбо мешаць гузу й верха, коб коса не була пудлога) – метафорический пере-
нос названия по общности местонахождения;

укр. бара’нчик (Гг) ‘традиционное изделие из овечьего творога’, ‘баран (живо-
тное)’.

3. ‘блюдо ’ – ‘не блюдо 1’ – ‘не блюдо 2’:
бел. верх (Тсл1) ‘сливки’ (Цыбуля е, а верху нема, то ежце так), ‘верх, верхняя часть 

(дерева, дома и др.)’ (Як сорока на самом верху садзіцца, то ожыдай мороза), ‘ведущая 
команда в игре’ (Верхі корпаюць цурку по порадку) – метафорический перенос названия 
по месту нахождения;

4. ‘блюдо 1’ – ‘блюдо 2’ – ‘блюдо 3’:
укр. кола’ч (Мслг) ‘плетеная булка’, ‘праздничный колач (свадебный, рождествен-

ский)’, ‘кольцо сыра’ (между ‘блюдо 1’ и ‘блюдо 2’ гиперо-гипонимические отношения, 
а между ‘блюдо 1’ і ‘блюдо 3’, а также ‘блюдо 2’ и ‘блюдо 3’ – гетеронимические);

укр. мандри’чка (Слзп1) ‘высушенный на сонце творог для хранения зимой’, 
‘высушенный творог, который раздавли в конце свадьбы’, ‘печеный творог на свадьбу’ 
(гетеронимические отношения между значениями);

5. ‘блюдо 1’ – ‘блюдо 2’ – ‘блюдо 3’ – ‘блюдо 4’:
укр. мо’чалка (Слзп1) ‘отвар из мяса, в который макали хлеб’, ‘топленое молоко, за-

квашенное сметаной’, ‘творог со сметаной’ (На христинах їли мочалку), ‘мясо с мукой’ 
(гетеронимические отношения между значениями);

укр. женти’ця, жинти’ця, жинти’ці (МслБ2) ‘сыворотка из овечьего и козьего мо-
лока’ (Як віткидают будз, то скікає жинтица, а як сир з коров’їчого молока, то скісає 
дзер), ‘творог, вываренный из житницы’ (Жентицу пириварюют і шшє раз віткидают, 
і одні на то кажут вурда, а другі також жентица), ‘отвар из перетертых конопляных 
семян’ (Я вже хочу жинтиці с сімня), ‘блюдо из молозива’ (молозиво – жидкость, 
выделяющаяся грудными железами у женщин и самок перед родами и несколько дней 
после родов [2]) – гетеронимические отношения между значениями.

Большинство омонимических лексем данной группы объединяет общая сема отрица-
тельной характеристики, “испорченности”:

укр. колоту’ха, колоту’ша, колоту’шка 1 ‘ряженка, искуственная сметана’ (Слукр2);
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колоту’ха, колоту’ша, колоту’шка 2 ‘скандальная женщина’ (Радуйся, мати, іде не-
вістка до хати: добрая роботуха, а ліпша колотуха (Слукр2)).

Омонимические формы имеют диалектные лексемы украинского языка па ру’ха 
(Слукр3) – ‘род сметаны, которая получается при смешивании сыродоя с обычной сме-
таной’, ‘водка’ (Ой піду я до корчми, нап’юся парухи); муча’нка (Слукр2) ‘блюдо: смесь 
муки, молока и овечьего творога’, ‘порода рассыпчатых груш’.

Диалектная лексема белорусского языка вяршо’к (КслМ) распространенная на Моги-
левщине со значениями ‘сметана в банке молока’ (Вяршок у мылаку зацьвіў) и ‘вершок, 
мера длины’ (Купіў сабе дуб ны штандары ў хату – дзьвінаццыць вяршкоў тыўшчыні). В 
литературном белорусском языке с общей семой ‘верх’ употребляется еще для номина-
ции верхней части чего-нибудь и неглубоких, поверхностных знаний [2].

Таким образом, группа названий блюд из молока объединяет лексемы, большинство 
из которых – однозначные слова (бел. атваро’г (Мслм-м, Слцр), бры’н дза (ДслБ); укр. 
сир (Слукр4), смета’на (Слукр4)). В этой группе есть полисеманты (бел. верх (Псл) 
‘сметана’, ‘верх, верхняя часть (дерева, дома и др.)’; укр. кола’ч (Мслг) ‘плетеная бул-
ка’, ‘праздничный колач (свадебный, рождественский)’, ‘кольцо сыра’) и омонимы (бел. 
вяршо’к 1 (КслМ) ‘смета на в банке молока’, вяршо’к 2 (КслМ) ‘вершок, мера длины’; 
укр. си ре’ць 1 (Слукр4) ‘уменьш. от слова сыр’, сире’ць 2 (Слукр4) ‘необоженный кир-
пич (сырой)’).

По способу мотивации названия блюд из молока делятся на немотивированные (бел. 
смята’на (МслГ, Нарл), ма’сла (КслМ, Нарл, Слп-зБ3); укр. сир (Слукр4), смета’на 
(Слукр4)), мотивированные способом приготовления (бел. во’дкідок (ДслБ), мо’чалка 
(Слзп1); укр. колоту’ха (СлЧ, СлдО), кулу ту’ша (СлЧ)), мотивированные местонахожде-
нием (бел. вэрх (ДслБ), вяршы’на (КслМ); укр. верхнина’ (МслГ), пове’рхнина (Слб2)).

Типичными моделями организации значений многозначных слов являются: ‘блю- 
до 1’ – ‘блюдо 2’ (сміта’на (Слп-зБ4) ‘сметана’, ‘мочанка, приготовлення из тертой ко-
нопли’; укр. о’мачка (Слзп2) ‘растертый творог с молоком или сметаной’, ‘галушки, 
сваренные в сыворотке’); ‘блюдо’ – ‘не блюдо’ (бел. сы’рнік (МслГ) ‘сырник’, ‘мешо-
чек из полотна для отжимания творога’; укр. бара’нчик (Гг) ‘традиционное изделие из 
овечьего творога’, ‘баран (животное)’); ‘блюдо’ – ‘не блюдо 1’ – ‘не блюдо 2’ (бел. верх 
(Тсл1) ‘сливки’, ‘верх, верхняя част ь (дерево, дома и др.)’, ‘ведущая команда в игре’); 
‘блюдо 1’ – ‘блюдо 2’ – ‘блюдо 3’ (укр. кола’ч (Мслг) ‘плетеная булка’, ‘праздничный 
колач (свадебный, рождественский)’, ‘кольцо сыра’); ‘блюдо 1’ – ‘блюдо 2’ – ‘блюдо 3’ –  
‘блюдо 4’ (укр. мо’чалка (Слзп1) ‘отвар из мяса, в который макали хлеб’, ‘топленое мо-
локо, заквашенное сметаной’, ‘творог со сметаной’, ‘мя со с мукой’).
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УДК 811.112.2’38
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(Київ, Україна)

ЛЕКСична СЕмантиКа ПоХідниХ імЕнниКів 
Зі ЗначЕннЯм ЯКоСті

У статті розглядаються наявні у сучасній вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці 
підходи до визначення лексичної семантики похідних іменників зі значенням якості. Сло-
вотвірна морфема вносить певні зміни в семантику слова, повністю, іноді частково, 
змінює або модифікує значення. Словотворчі форманти розширюють функції похідного 
слова. Дослідження проводиться на матеріалі лексики сучасної німецької мови. 

Ключові слова: лексичне значення, компоненти лексичного значення, мотивованість, 
структура похідного слова, афікс. 

В статье рассматриваются существующие в современной отечественной и за-
рубежной лингвистике подходы к определению лексической семантики производных 
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существительных со значением качества. Словообразовательная морфема вносит 
определенные изменения в семантику слова, полностью, иногда частично, изменяет или 
модифицирует значение. Словообразовательные форманты расширяют функции произ-
водного слова. Исследование проводится на материале лексики современного немецкого 
языка. 

Ключевые слова: лексическое значение, компоненты лексического значения, мотиви-
рованность, структура производного слова, аффикс.

The article deals with the modern home and foreign approaches to describing the lexical 
semantics of derivative nouns with the meaning of quality. The word-forming morpheme alters 
the word semantics, changing the sense completely or partly. The word-forming tools expand the 
functions of the derivative word. To do the research the author uses modern German. 

Key words: lexical sense, components of the lexical sense, motivationness, structure of the 
derivative word, affix. 

У слові як знаковій одиниці органічно поєднані дві сторони: форма і зміст. Форма слова, 
яка є комплексом морфем, маніфестує певний зміст – лексичне значення слова, яке надає 
можливість похідним виконувати номінативну функцію. Лексичне значення представляє 
складну структуру, яка визначається загальними властивостями слова як знаку: його се-
мантикою, синтактикою, прагматикою. Щодо семантики в структурі лексичного значення 
виділяються два аспекти: 1) сигніфікативний, пов’язаний з поняттям як формою мислення; 
2) денотативний, що відображає предмети, явища реальної дійсності. До цих аспектів при-
єднується внутрішня форма слова, або ознака, яка складає основу найменування. Прагма-
тичний аспект лексичного значення похідних включає експресивно-емоційне забарвлення 
і різні конотації. Синтаксичний аспект лексичного значення слова, що розуміється як від-
ношення між знаками, між мовними одиницями, визначається: 1) синтагматичним зв’язком 
лексичного значення з іншими значеннями мовних одиниць у словосполученнях або речен-
нях; 2) парадигматичною позицією слова, наприклад, у синонімічному ряду. Названі аспек-
ти лексичного значення тісно взаємопов’язані і виділяються як самостійні, як автономні 
для вивчення, опису і характеристики. 

Похідна одиниця є результатом словотворчого акту, вона оформлена за правилами 
словотвірної системи, набула лексичне значення, має складний характер і відрізняється 
від значення непохідного слова.

Лексичне значення похідних привертає увагу лінгвістів [1–7] у зв’язку з бурхливим 
розвитком науки про словотвір, яка своїми дослідженнями заявила про особливий лінг-
вістичний статус похідних словотвірних структур у системі мови. Маючи похідну струк-
туру, такі слова не можуть бути в більшості своїх властивостей незалежними від факту 
похідності, і не повинні розглядатися однаково зі словами непохідними не тільки в лек-
сикології, семасіології й граматиці, а також у всіх галузях лінгвістики, де досліджуються 
похідні слова.

Різниця між непохідними і похідними – це факт, що не викликає заперечень. У лінг-
вістичній літературі [8–10] вже неодноразово протиставлялися непохідні і похідні слова, 
немотивоване і мотивоване лексичне значення. І це правильно як і те, що мотивованість 
лексичних значень похідних слів досить відносна [11: 53]. 
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Розуміння семантико-словотвірної мотивованості похідних слів як виведення їхніх 
лексичних значень зі значень твірних слів найбільше поширилося в практиці словотвірно-
го аналізу. Існує теорія, згідно з якою потрібно чітко розрізняти словотвірну і семантичну 
похідність, тобто за формою і за смислом. Словотвірна похідність (або мотивованість) –  
це відношення між двома однокореневими словами, значення одного з яких або визнача-
ється через значення іншого, або тотожне значенню іншого у всіх своїх компонентах, крім 
граматичного значення. Словотвірна мотивованість визначається зв’язком значення слова 
і його морфологічною структурою. Це означає, що нове слово пояснюється іншим словом, 
на базі якого воно було утворено. 

Під семантичною мотивованістю [12; 13] розуміють зумовленість найменування 
імені значенням імені іншого предмета, тобто набування словом образності, пере-
осмислення. Семантична мотивованість похідних пояснюється виведенням їхніх лек-
сичних значень з лексичних значень твірних слів. Відповідно до теорії похідних слів 
семантичної похідності, остання ототожнюється з виведенням їхніх лексичних зна-
чень із лексичних значень їхніх твірних основ, а семантико-словотвірні відношення 
межують з лексико-семантичними відношеннями між однокореневими словами.

Семантична мотивація при словотвірних відношеннях дає можливість тлумачити по-
хідне слово через твірне, тобто можна з’ясувати похідне лексичне значення з початкового, 
семантично мотивованого [12: 41, 145]. 

Система німецької мови збагачується здебільшого внаслідок внутрішніх ресурсів 
(семантична та словотвірна деривація) і запозичень. Словотвірна деривація – це один з 
найважливіших і найшвидших шляхів реагування мови на появу нових понять. Слово-
твірна система німецької мови небагата на афікси, і тому твірна основа особливо набуває 
своєї значущості. Результатом словотворчого акту є похідна одиниця, яка оформлена за 
закономірностями словотвірної системи і яка набула лексичного значення, що носить 
складний характер, оскільки формується під час словотворчого акту і відрізняється від 
лексичного значення непохідного слова. Лексичне значення похідної одиниці, яке утво-
рено за допомогою афіксації і звукових чергувань, базується на лексичному значенні 
мовної одиниці як продукті мисленнєвої діяльності людини, що має узагальнений ха-
рактер. 

Словниковий склад мови постійно розвивається і поповнюється новими похідними 
словами. Позначення нових понять зумовлює необхідність появи нових номінативних 
одиниць, зокрема похідних, які відображають інтенсивний процес номінативної діяль-
ності людини. Похідне слово розуміється як комплексна одиниця, в якій можна виділити 
елементи, що безпосередньо складають одиницю більш високого порядку і в більшій 
лінійній протяжності (корінь, основа й афікс). Унаслідок цього значення похідного слова 
розглядається як величина, що випливає зі значень елементів, що складають структуру 
похідного слова. До них належать: 1) мотивуюча частина, тобто значення мотивуючого 
(твірного) слова; 2) формантна частина, тобто значення немотивуючої частини значення 
словотворчих елементів. 

Лексичне значення твірного слова порівняно з лексичним значенням непохідної лек-
семи зумовлене морфологічними і словотвірними чинниками. З цієї причини його можна 
було б назвати лексико-словотвірним. Воно складається з таких компонентів: денотативно-
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го; сигніфікативного; емотивно-конотативного; реляційного (структурного); прагматично-
го; морфолого-словотвірного.

Денотативний компонент є частиною значення знака, що узагальнено відобра-
жає предмети та явища об’єктивної дійсності. Саме денотативний компонент лексико-
словотвірного значення складає у більшості випадків основу словникових дефініцій 
тлумачних словників. Сигніфікативний компонент імені співвідноситься з поняттям; це 
здатність слова відображати відповідне поняття. Емотивно-конотативний компонент 
характеризує ситуацію спілкування, учасників акту комунікації та їхнє ставлення до 
предмета розмови. Реляційний компонент є частиною значення, коли семантика словес-
ної одиниці, яка передбачає наявність образу-уявлення (слова, що належать до конкретної 
лексики і слугують найменуванням явищ дійсності, які сприймаються чуттєво), позбав-
лена певної семантичної ознаки, наприклад, слова, що належать до абстрактної лексики, 
які не припускають чуттєвої конкретизації. Морфолого-словотвірний компонент моти-
вується лексичними значеннями та похідними афіксами. Тут важливу роль відіграють 
словотворчі морфеми, що матеріально фіксують семантичну похідність. Спільною озна-
кою невласних (переносних) і похідних значень є мотивованість вторинного значення 
первинним (власне) значенням. 

З питання лексичного значення похідних протягом останніх десятиліть з’явилися і 
з’являються роботи багатьох вітчизняних [1–3; 14] та німецьких учених [15–18]. 

Як відомо, словотвірними конституентами похідного є корінь або твірна основа, що 
є носіями ідеї, смислу і категоризації слова, і тому визначають лексичне значення по-
хідного слова. 

Афікси є носіями словотвірного і граматичного значень слова і як засоби творення 
похідних слів уточнюють значення кореня, видозмінюють первісне лексичне значення 
або вказують на відношення його до інших слів, виступають засобом творення форми 
того самого слова. Афікси мають певне закріплене за ними значення і виступають з цим 
значенням у цілому ряді слів або в одній і тій же граматичній формі слова як показ-
ник цієї форми, наприклад, слова die Unaufmerksamkeit (неуважність), die Unbequem-
lichkeit (незручність), die Unbeweglichkeit (нерухомість; нерухливість, непорушність), 
die Unbewegtheit (нерухомість; байдужість, беземоційність, спокій), die Unhöfflichkeit 
(неввічливість) [19: 376, 377, 381] мають префікс un-, який видозмінює значення кореня 
з позитивного на негативне і виконує номінативну функцію, формує назву зі значенням 
заперечення, наприклад, der Mut (сміливість) →® die Mutigkeit (сміливість) →® die Un-
mutigkeit (несміливість, слабкість) [20: 471] корінь -mut- видозмінюється суфіксом -igkeit 
або префіксом un-.

Лексичне значення деяких суфіксів, що беруть участь в утворенні похідних імен-
ників зі значенням якості (-heit, -keit, -igkeit, -schaft, -ung, -(i)tät, -e, -anz/-enz, -erei та 
-ismus), бере свій початок у двн. періоді. Вони виникли із самостійних слів, що позначали 
«істоту», «особу», «стан», «властивість» та «якість», і надають цього значення похідним, у 
творенні яких вони беруть участь [10]. Так, у двн. період виникли нові суфікси з початково 
самостійних слів зі значенням абстрактності: -heit, -schaft (-scaft). Перехід самостійних 
слів у суфікси був тривалим процесом, протягом якого частина складного слова втрача-
ла своє самостійне лексичне значення й отримала словотвірне абстрактне значення, що 
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зробило можливим його приєднання до різних основ, наприклад, die Freiheit (свобода), 
die Klugheit (розум, розсудливість), die Bereitschaft (готовність до чогось) [19: 155, 228, 
71] та ін. Ці новоутворення із самого початку були вищим ступенем логічної абстракції, 
тоді як первинні категорії абстрагованих слів мали більш предметний характер. На цьому 
базується різниця між, наприклад, двн. die Höhe (конкретна «висота» даної гори) – й die 
Hoheit («висота» в переносному значенні – «велич», «величність») [19: 208]. 

Суфікс -heit (гот. haidus – ч. р.; двн., свн. heit – ж. р.) означав у самостійному вживанні 
«особа», «істота», «рід», «вигляд», «стан», «ранг». У двн. воно могло поєднуватися як 
другий елемент складного слова з іменником і прикметником, наприклад, свн. scalcheit 
«рабство» від scalc «раб» (дослівно «становище раба»), wisheit « die Weisheit» – «мудрість» 
[20: 752 ]. 

Суфікс -schaft (двн. scaft, абстрактний іменник ж. р. від двн. scepfen «schaffen») і 
його розвиток мали значення «стан, становище». Поєднання інших слів із -schaft озна-
чали «стан», «вид діяльності», «характер людських відносин»: die Freundschaft (дружба), 
die Vormundschaft (опіка); позначання «становища» й «роду діяльності» набуло значення 
збірності: die Bürgerschaft (городяни, міщани, громадяни), die Bruderschaft (братерство; 
братство). Прикладом похідних іменників, що позначають якість, із суфіксом -schaft мо-
жуть бути такі: die Gegnerschaft (ворожість, суперництво), die Feindschaft (ворожість, не-
приязнь, ворожнеча), die Könnerschaft (майстерність, вправність, уміння), die Leidenschaft 
(пристрасть, захоплення), die Meisterschaft (майстерність, уміння, першість) [19: 156, 417, 
88, 166, 144, 232, 247, 259] та ін. 

Ще коли суфікс -heit був самостійним словом, двн. складені слова з heit зазнавали 
модифікації в напрямку абстрактних прикметників із загальним значенням: група двн. 
складених слів, що позначали „стан“, „положення“, „позицію“ або „статус“, „звання“ 
(наприклад, cindheit, biscofheit, magadheit), втратила свою продуктивність. Інша група, 
що позначала „властивість“, „якість“, „стан“ чи „характер, вдачу“ (наприклад, mennisg-
heit „menschliche Natur, Wesen“ – людяність, torheit – безглуздя, дурість; божевілля, friheit 
„freier Zustand“ – свобода) наближалася із цим значенням частково до ідентичності, до 
абстрактних прикметників, що виражали „моральну якість“, „стан“ чи „вид“ і домінували 
вже в двн. мові. У цій ніші загального значення траплялися складні (іменники) та 
похідні (прикметники), тоді як слово heit служило формальним та змістовно спільним 
елементом, який перебував між частиною складного слова та похідним елементом і 
позначав позитивну якість, властивість. Слово heit могло в цьому значенні вступати в нові 
сполучення, переважно з дієсловами, воно перемістило врешті-решт свою словотвірну 
діяльність повністю в цей напрямок і зменшило свою функцію – принаймні в писемній 
мові – до простого суфікса, що втратив свою лексичну самостійність [10: 77]. 

У свн. період виникли варіанти суфікса -heit: -keit та -igkeit, які вживалися з 
однаковим значенням. З XVIII століття почалося розмежування значень обох варіантів 
похідного слова: -igkeit призводив до послаблення зв’язку з прикметником, і деривати 
почали приймати, як і давніші похідні на -е, більш конкретне, чуттєве значення. І, 
навпаки, похідні з -heit залишилися, як правило, абстрактними [10: 80]. Порівнюючи 
сьогодні подвійні форми на зразок die Neuheit (новизна; новинка, нововведення; заст. 
новина) – die Neuigkeit (новина; заст. новизна), die Kleinheit (незначність, неважливість, 
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невиразність; крихта, дрібниця; дріб’язковість, педантичність; уїдливість) – die Kleinig-
keit (дріб’язок, дрібниця, дрібничка; дурниця) [19: 274; 20: 410] слід зазначити, що в 
поняттях із суфіксом -igkeit виявляється тенденція до конкретного значення. 

У деяких діалектах [21, 10] у значенні „вид“, „властивість“, „якість“, „стан“ самостійне 
слово heit збереглося до сьогоднішнього часу, наприклад, у верхньогессенському 
діалекті: свн. lediger heit „im ledigen (Zu)Stand“ (неодружений), besoffener heit „in betrun-
kenem Zustand“ (п’яний), junger heit „in die Jugend“ (молодий); у баварському діалекті: 
von bloßer/freier hait „aus freien Stücken“ (добровільно), von junger hait auf „von Jugend 
auf“ (змолоду). 

Деривати на -heit, -keit, -igkeit, -(i)tät, -ung, -e, -schaft, -anz/-enz, -erei та -ismus можна, 
відповідно до їх основ, класифікувати на такі: відприкметникові, віддієприкметникові, 
віддієслівні та відіменникові. Твірні основи названих частин мови вносять свої загальні 
категоріальні значення: предметність, процесуальність, ознаковість. У названих де-
риватах семантично виявляються три часткові категорії: абстрактність, конкретність 
і колективність. Досліджувані нами іменники зі значенням якості мають абстрактне 
значення. Під абстрактністю ми розуміємо в нашій роботі семантичну категорію, що 
стосується почуттів, відчуттів, бажань, характеристик, опису та под. 

Корпус нашого дослідження становлять 1000 утворень, вибрані з окремих дво-
мовних та одномовних синонімічних словників [20; 22–24; 19; 25–27], що позначають 
якість. Це похідні утворення на -heit, -keit, -igkeit -(i)tät, -ung, -e, -schaft, -anz/-enz, -erei 
та -ismus. Проведене дослідження показує, що ці похідні трапляються досить регулярно. 
Вони підпорядковуються встановленим зразкам утворення похідних і можуть, як та чи 
інша з неохоплених словоформ, бути легко розпізнані «компетентним середнім мовцем» 
(носієм мови) [10: 58], без необхідності бути обов’язково описаними в словнику. 

Лексичне значення дериватів на -heit, -keit, -igkeit, -(i)tät, -ung, -e, -schaft, -anz/-enz, 
-erei та -ismus, що належать до категорії якості, можна з’ясовувати, зіставляючи зна-
чення основи та значення суфікса. Вона визначається за денотатом, до якого належить 
внутрішня форма, за сигніфікатом та словотвірною структурою. Оскільки синонімічна 
структура суфіксів полісемічна, то, безумовно, під час словотворчого акту виникають 
варіантні значення похідних, наприклад, die Schönheit як конкретне поняття: eine schöne 
Frau та абстрактне поняття: die Schönheit der Natur, innere Schönheit. 

Розглянемо лексичне значення наведеного вище слова Mutigkeit. У лексемі Mut мож-
на виділити такі лексико-семантичні варіанти (ЛСВ):

ЛСВ1: мужність: • Mut einsetzen, zeigen (виявити мужність);
ЛСВ2: сміливість: • Nur Mut! (Сміливіше!);
ЛСВ3: хоробрість: • Mut fassen, aufbringen, bekommen (скріпитися духом,

осміліти, зважитися на щось);
ЛСВ4: (поет., діалект.) настрій, самопочуття: • froher Mut (веселий настрій),

guten Mutes sein (бути в доброму настрою). 
Суфікс -igkeit [28: 236–237] має такі лексико-категоріальні значення: 

стан, становище: • die Ehelosigkeit (безшлюбність), die Trunkenheit (сп’яніння);
риса характеру: • die Ernsthaftigkeit (серйозність), die Herzlosigkeit (безсердеч-
ність);
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властивість, схильність людини до чогось: • die Lasterhaftigkeit (розбещеність, роз-
путність), die Gefühlslosigkeit (нечутливість, байдужість);
фізична властивість неживих предметів, речей: • die Dauerhaftigkeit (міцність, три-
валість, витривалість), die Dichtigkeit (щільність, компактність, непроникність), die 
Festigkeit (міцність, цупкість, твердість), die Feuchtigkeit (вологість).

Отже, лексичне значення слова die Mutigkeit утворюють такі компоненти: 1) денотат –  
предметність; 2) сигніфікат – сміливість; 3) конотат – нейтральність; 4) реляція – певне 
синтаксичне оточення; 5) формальний компонент – суфікс -igkeit слугує здебільшого для 
визначення риси характеру / властивості. 

Досліджувані нами абстрактні іменники зі значенням якості є такими загальними 
поняттями, які виникають унаслідок того, що речі або істоти навколишнього світу уявно 
розподіляються та об’єднуються. Вони уявно, тобто абстраговано чи відокремлено, уза-
гальнюються до «предметного», «індивідуального», «особливого», «випадкового», «з 
часовим та просторовим обмеженням», «чуттєвих вражень безпосереднього (зорового) 
сприйняття або певної особи». Абстрактні іменники є, на нашу думку, непредметними, 
нематеріальними, такими, що позначають поняття, які не можна чуттєво сприйняти. 

У граматичному значенні абстрактні іменники є такими, що позначають реальність як 
несамостійну в своїй основі, таку, що виникає лише в людському розумі, категорію, в якій 
властивість, стан, діяльність, процес або відношення переходять до іменника [10: 61]. На 
таке семантичне визначення абстрактних іменників орієнтуються певні вимоги у викорис-
танні абстрактної лексики як, наприклад, відсутність множини або надання переваги озна-
ченому артиклю. 

Полісемію похідного слова die Bequemlichkeit схематично можна зобразити так: 

⁄
ЛСВ 1: Annehmlichkeit, 

Komfort, 
⁄ Behaglichkeit СВ 1: Gemütlichkeit

СВ 2: Geborgenheit

⁄ Gemütlichkeit 

СВ1: Behaglichkeit, Wohnlichkeit, 
Heimeligkeit, Traulichkeit, Trautheit, 

Lauschigkeit 

Bequemlichkeit→ СВ 2: Gemütlichkeit
\ ЛСВ 2: Faulheit СВ 1: Arbeitsscheu, Untätigkeit
\ СВ 2: Trägheit

\
ЛСВ 3: Bequemlichkeiten 

(у квартирі)

рис. 1.1. Лексико-семантичні і семантичні варіанти похідного слова
У наведеній схемі ЛСВ визначається за допомогою словника, а семантичні варіанти 

(СВ) реалізуються в контексті, вони контекстуально зумовлені. 
Виходячи з тотожності семантичних компонентів, похідні іменники зі значенням 

якості можна об’єднати за такими семами [4: 105]: 
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загальні (категоріальні) – предметність;• 
інтегральні – тотожність або схожість сем і структурних компонентів;• 
диференційні – різниця в семантичних і структурних компонентах;• 
потенційні – лексико-семантичні. • 

Загальні (категоріальні) семи об’єднують слова в єдину семантичну групу. Так, слова 
die Breite, die Gesamtheit, die Gleichheit, die Häufigkeit, die Seichtheit, die Unendlichkeit, 
die Kleinheit [19: 87, 173, 181, 192, 333, 378; 20: 410] об’єднуються в одну групу завдяки 
наявності в них спільної загальної семантичної семи (величини, які можна виміряти), 
спільної структурної ознаки суфіксальності та спільної категоріальної семи предметності. 
Між собою ці слова можуть розрізнятися за допомогою різних диференційних семантич-
них ознак, наприклад, die Breite, die Kleinheit, die Größe [20: 346] відзначаються наявністю 
диференційної ознаки «величина, розмір». Вони розрізняються і такою структурною 
ознакою, як «різні суфікси» (-e, -heit, -(ig)keit). Серед них виділяються die Kleinheit та die 
Größe, завдяки іншим диференційним ознакам, що вказують на великий чи малий розмір 
чогось. Щодо потенційних сем, то вони в лексичному значенні наявні латентно (прихова-
но) і виявляються лише тоді, коли стають диференційними при утворенні нових значень, 
наприклад, у слові die Größe сема «величина, розмір» є потенційною, але при виникненні 
переносного значення (про людину) вона стає диференційною («знаменитість; велич»). 

Лексико-категоріальні значення основ та афіксів дають нам підставу класифікувати 
похідні іменники за характером лексичного значення. Класифікація слів на семантичній 
основі є класифікацією за принципом однорідності або близькості їхніх лексичних зна-
чень. Спираючись на роботи щодо класифікацій лексики [19: 60–65, 236–239, 343; 30; 
31: 111–112], ми узагальнили та розробили критерії лексико-семантичної класифікації 
похідних іменників зі значенням якості: 

 – власне лексико-семантичний: належність до однієї частини мови – іменника, спіль-
ні загальні лексико-граматичні значення – абстрактність та якість;

 – словотвірний: похідність, наявність іменникових суфіксів -heit, -keit, -igkeit, -(i)tät, 
-ung, -e, -schaft, -anz / -enz, -erei та -ismus;

 – наявність парадигматичних відношень між іменниками, а саме: смислової подібнос-
ті (синонімія), наприклад: die Bescheidenheit = die Anspruchlosigkeit = die Bedürfnislosigkeit 
[19: 73], смислового протиставлення (антонімія), наприклад: die Häufigkeit – die Seltenheit 
[20: 567], смислового включення (гіпонімія – наявність видових слів), наприклад: die 
Bigotterie, die Frömmigkeit, die Tugendhaftigkeit, супідрядності (die Religiosität: die 
Gläubigkeit, die Bigotterie, die Frömmigkeit, die Tugendhaftigkeit) та партитивності (цілого 
та його частин), наприклад: die Moralität: die Sittlichkeit, die Sittsamkeit, die Puritanismus, 
die Tugend, die Tugendhaftigkeit, die Züchtigkeit [24; 19; 26; 27]. 

Отже, лексичне значення похідної одиниці відрізняється від лексичного значення мов-
ної одиниці тим, що наявність словотвірної морфеми зумовлює понятійно-семантичний, 
емотивно-конотативний та прагматичний компоненти структури лексичного значення 
тому, що словотвірна морфема вносить певні зміни в семантику слова, повністю, іноді 
частково змінює значення або модифікує значення. Словотворчі форманти надають, роз-
ширюють функції похідного слова. 
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УДК 81’44
Подєнєжна Т.О.

(Донецьк, Україна)

СЕмантична СтруКтура наймЕнуванЬ ЛЮдини  
За ЕСтЕтичноЮ оЦінКоЮ в ангЛійСЬКій, німЕЦЬКій,  

уКраЇнСЬКій і роСійСЬКій моваХ

У статті досліджуються семантичні характеристики найменувань людини за ес-
тетичною оцінкою в англійській, німецькій, українській і російській мовах у зіставному 
аспекті. Проведене дослідження дозволило виявити семантичну структуру досліджу-
ваних одиниць та зробити їх семантичну класифікацію. 

Ключові слова: найменування людини, естетична оцінка, семантична структура 
слова, архісема, диференційна сема, семантичні групи.

В статье исследуются семантические особенности наименований человека по эсте-
тической оценке в английском, немецком, украинском и русском языках в сопоставитель-
© Подєнєжна Т.О., 2010
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ном аспекте. Проведенное исследование позволило выявить семантическую структуру 
исследуемых единиц и произвести их семантическую классификацию.

Ключевые слова: наименование человека, эстетическая оценка, семантическая 
структура слова, архисема, дифференциальная сема, семантические группы.

The article deals with the semantic characteristics of words denoting persons according 
to the physical attractiveness in English, German, Ukrainian and Russian. In the article the 
semantic structure of nouns under study is defined and their semantic classification is carried out. 

Key-words: names of persons, aesthetic evaluation, semantic structure of the word, archi-
seme, differential seme, semantic groups. 

1. вступні зауваження. Пропонована стаття містить результати зіставного дослі-
дження семантики найменувань людини за естетичною оцінкою (далі – НЛЕО) в ан-
глійській, німецькій українській і російській мовах, тобто таких лексичних одиниць, як 
англ. beauty ‘красуня’, rag-bag сленг ‘потворна людина’, нім. die Schöne ‘красива жінка’, 
das Scheusal зневажл. ‘страховище, потворна людина’, укр. красуня ‘вродлива дівчина, 
жінка’, потвора ‘про бридку, негарну зовні людину або тварину, що має непропорційну 
будову тіла, фізичні вади тощо’, рос. красавица ‘красива жінка’, уродина розм. ‘людина 
з потворною зовнішністю’.

В статті естетична оцінка розуміється як суб’єктивне визначення значущості, сту-
пеня досконалості предметів та явищ дійсності; дане визначення співвідноситься з ес-
тетичними поглядами, які існують с той чи інший період часу в культурному соціумі 
або просторі окремого індівідуума [1: 6]. Естетична оцінка виокремлюється в межах 
універсальної категорії оцінки поряд з сенсорно-смаковими, психологічними, етичними, 
утилітарними, нормативними, телеологічними [2: 13].

Естетична значущість предметів та явищ не раз була об’єктом дослідження в роботах 
філософів, логіків, так і лінгвістів (Платон, Арістотель, Сократ, І. Кант, Г.В.Ф. Гегель,   
Л. Витгенштейн, Б. Кроче, А. Моль, Я. Мукаржовский та інші). Привабливість як крите-
рій соціальної оцінки людини досліджували психологи та соціологи Д. Басс, Т. Ф. Кеш, 
Т. Прузински, Л. А. Джексон, М. К. де Муйдж.

З позицій лінгвістики категорія оцінки детально розглядається в роботах Ю. Д. Апре-
сяна, Н. Д. Арутюнової, О. Л. Бєссонової, О. М. Вольф, Т. А. Космеди, В. Н. Телії та 
інших мовознавців. Семантична категорія эстетичної оцінки вивчається на матеріалі 
прикметників російської, англійської мов [1; 3], фразеологічних одиниць [4], субстан-
дартних іменників романськіх мов [5; 6]. В роботі М. О. Арської розглядається структура 
конотативного значення прикметників та іменників німецької мови, що характеризують 
людину за естетичною оцінкою [7]. Концепт “краса” досліджується з позицій когнітив-
ної лінгвістики [8; 9] та лінгвокультурології [10]. Попри значну кількість робот, присвя-
чених категорії естетичної оцінки на матеріалі окремих мов, семантика іменників, що 
характеризують людину за естетичною оцінкою, на матеріалі кількох мов ще не ставала 
предметом окремого дослідження. Саме цим, а також необхідністю розробки універсаль-
ної моделі опису семантики НЛЕО і зумовлена актуальність даної роботи.

Основною метою статті є дослідження семантичної структури НЛЕО в англійській, 
німецькій, українській і російській мовах і виявлення спільних та відмінних рис.
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2. матеріал дослідження. Матеріалом статті слугують лексичні одиниці на позна-
чення людини за естетичною оцінкою в англійській, німецькій, українській і російській 
мовах, дібрані методом суцільної вибірки з тлумачних словників. За одиницю аналізу 
обрано слово в одному значенні, тобто лексико-семантичний варіант. Загальний обсяг 
вибірки становить 734 одиниці (в англійській – 282, німецькій – 170, українській – 129, 
російській – 153 НЛЕО).

3. Структура значення нЛЕо. Естетична оцінка, що надається суб’єктом мовлен-
ня, обумовлюється трьома чинниками: універсальним сприйняттям, спільним для всіх 
людських культур, соціокультурними особливостями та індівідуальними суб’єктивними 
преференціями. Згідно з результатами психологічних досліджень, універальні стандарти 
привабливості є нечисельними і охоплюють переважно фізичні характеристики людини, 
які свідчать про її здоров’я (рівний колір обличчя, його чисотота, блискуче волосся та 
інші) та юність [11: 60]. Найбільш вагомим є соціокультурний чинник, оскільки, з одного 
боку, стандарти краси можуть значно відрізнятися в різних культурах, а з іншого, носії 
однієї культури мають схоже уявлення про фізичну привабливість [12: 14]. Так, в захід-
ній культурі (особливо серед білого населення США) еталоном краси є дуже худі жінки, 
в той час, як латиноамериканці, афроамериканці та американці азіатського походжен-
ня вважають привабливими жінок з пишними формами тіла [13: 110]. Іншими словами, 
естетична оцінка базується не так на суб’єктивних уподобаннях, як на тому, наскільки 
наближується зовнішність, комплекс фізичних ознак людини до певних стандартів, 
ідеалу краси, закріпленому в уявленні того чи іншого суспільства. На наш погляд, таке 
розуміння естетичної оцінки дозволяє говорити про існування в семантичній структурі 
НЛЕО, крім архісем “людина” та “естетична оцінка”, також архісеми “фізична ознака”. 

3.1. архісеми в значенні нЛЕо. Отже, в семантичну структуру НЛЕО входять три 
архісеми: “людина”, “фізична ознака” та “естетична оцінка”, при чому сема “фізична 
ознака” пов’язана з характеристиками об’єкта найменування (фізичними ознаками лю-
дини, на основі яких виноситься оцінка), а “естетична оцінка” – з суб’єктом мовлення, 
тобто з тим, хто виносить естетичну оцінку. 

В деяких випадках в тлумаченні лексеми зазначається, яка фізична ознака є осно-
вою для оцінки, напр., німецькі розмовні слова der Eimer (букв. ‘цеберко’), der Topf 
(букв. ‘горщик’) використовуються для характеристики некрасивої жінки, яка не має 
чітко окреслених жіночих форм, жаргонні одиниці російської мови моська, мордатый, 
рожа, рыло, морда, мордоворот, мурло використовуються для найменування людини з 
потворним обличчям. Але в більшості випадків естетична оцінка зовнішності людини 
надається в цілому, без уточнення конкретної фізичної ознаки-основи для позитивної 
або негативної оцінки. 

3.2. диференційні семи в значенні нЛЕо. В залежності від позитивної або не-
гативної естетичної оцінки можна виокремити диференційні семи “привабливість” та 
“непривабливість”. В значенні більшості НЛЕО актуалізується також сема “стать”. По 
відношенню до статі існують 3 типи НЛЕО: 

а) лексеми, що позначають особу жіночої статі (диференційна сема “жіноча стать”), 
напр., англ. boot брит. сленг ‘жінка, особливо неприваблива’, нім. die Superdüse розм. 
‘дуже приваблива жінка’, укр. красуня ‘вродлива дівчина, жінка’, рос. раскрасавица 
розм. ‘дуже красива жінка’;
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б) лексеми, що позначають особу чоловічої статі (диференційна сема “чоловіча 
стать”), напр., англ. masher сленг ‘привабливий чоловік’, нім. der Fiesel розм. ‘неприва-
бливий чоловік’, укр. вродливець ‘вродливий хлопець, чоловік’, рос. козырь розм. ‘краси-
вий, статний чоловік’;

в) одиниці, що можуть позначати особу як чоловічої, так і жіночої статі (диферен-
ційна сема за даним семантичним параметром відсутня), напр., англ. vision ‘людина не-
звичайної краси’, нім. das Geschoß розм. ‘неприваблива людина’, укр. симпатяга фам. 
‘симпатична, приємна людина’, рос. пугало ‘дуже неприваблива, потворна людина’. 

Аналіз співвідношення кількості НЛЕО в залежності від актуалізації диференційних 
сем “чоловіча стать” або “жіноча стать” виглядає таким чином:

Таблиця 1.
розподіл нЛЕо в залежності  

від наявності диференційних  
сем “чоловіча стать” або “жіноча стать”

Диференційна 
сема “стать”

Англ. мова Нім. мова Укр. мова Рос. мова

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%)

Жіноча стать 173 (61,3%) 133 (78,2%) 73 (56,6%) 81 (53%)

Чоловіча /  
Жіноча стать 

85 (30,1%) 19 (11,2%) 35 (27,1%) 57 (37,2%)

Чоловіча стать  24 (8,5%) 18 (10,5%) 21 (16,3%) 15 (9,8%)

Разом 282 (100%) 170 (100%) 129 (100%) 153 (100%)

Спільним для усіх досліджуваних мов є підвищена увага до краси жінок: диферен-
ційна сема “жіноча стать” присутня в більшості НЛЕО. Найменувань чоловіків за есте-
тичною оцінкою приблизно в 5 разів менше. Таку значну кількісну розбіжність можна 
пояснити суспільними та психологічними особливостями ґендеру: фізична привабли-
вість більш важлива для оцінки жінок, ніж чоловіків, тому що традиційна роль жінки 
надає їй менше об’єктивних критеріїв для оцінки, ніж традиційна роль чоловіка [11: 37]. 
Фізична привабливість жінки привертає до неї увагу, особливо з боку чоловіків, спри-
ятливі умови для цього створює прототипово маскулінне суспільство, в якому чоловік 
виступає головним суб’єктом історичного процесу, в той час я к жінці приділяється роль 
об’єкта [14: 97]. 

4. Семантична класифікація нЛЕо. Семантичні групи НЛЕО було виокремлено в 
залежності від комбінації в значенні досліджуваних одиниць диференційних сем “прива
бливість”/“непривабливість” та “чоловіча стать”/“жіноча стать”. Проведене дослідження 
дозволило виділити на матеріалі мов набору 2 основні семантичні групи, кожна з яких в 
подальшому членується на 3 підгрупи (див. табл. 2):



237

Таблиця 2. 
Семантичні групи нЛЕо в англійській, німецькій,  

українській і російській мовах

Семантичні групи Англ. мова Нім. мова Укр. мова Рос. мова

К-сть (%) К-сть (%) К-сть (%) К-сть(%)

1.Приваблива людина 163 (57,8%) 103 (60,6%) 64 (49,6%) 71(46,4%)

1.1. Чоловік або жінка 43 (15,2%) 9 (5,3%) 6 (4,6%) 10 (6,5%)

1.2. Жінка 103 (36,5%) 80 (47%) 42 (32,5%) 46 (30%)

1.3. Чоловік 17 (6%) 14 (8,2%) 16 (12,4%) 15 (9,8%)

2.неприваблива людина 114(40,4 %) 66 (38,8%) 65 (50,4%) 82 (53,5%)

2.1. Чоловік або жінка 41 (14,5 %) 10 (5,9%) 29 (22,5%) 47 (30,7%)

2.2. Жінка 66 (23,4%) 52 (30,9%) 31 (24%) 35 (22,8%)

2.3. Чоловік 7 (2,4%) 4 (2,3%) 5 (3,9%) 0 (0%)

3.Змішана група 5 (1,8%) 1 (0,6%) - -

Разом 282 (100%) 170 (100%) 129 (100%) 153 (100%)

4.1. Аналіз матеріалу дозволив виявити деякі характеристики НЛЕО, спільні для 
всіх мов набору:

4.1.1. НЛЕО, в значенні яких присутня диференційна сема “чоловіча стать”/“жіноча 
стать”, частіше називають привабливу людину: 

а) найменувань привабливої жінки більше, ніж найменувань непривабливої жінки 
(див. 1.2. і 2.2. в табл. 2), напр., англ. belle ‘красива дівчина або жінка’, dragon ‘потворна 
або неприємна жінка’, нім. die Zuckerpuppe розм., фам. ‘красива, миловидна дівчина’, der 
Männerschreck розм. ‘потворна жінка’, укр. писанка ‘вродлива дівчина, жінка’, поганка 
‘негарна, некрасива дівчина або жінка’, рос. красотка розм. ‘красива, гарненька молода 
жінка’, дурнушка розм. ‘некрасива дівчина, жінка’;

б) найменувань привабливого чоловіка більше, ніж найменувань непривабливого 
(див. 1.3. і 2.3. в табл. 2), напр., англ. Adonis ‘привабливий парубок’, cromagnon сленг 
США ‘потворний чоловік’, нім. der Prachtkerl розм. ‘красень’, das Gewächs розм. ‘по-
творний парубок’, укр. красень ‘вродливий хлопець, чоловік’, миршавець ‘миршавий чо-
ловік’, рос. красавец ‘красивий чоловік’. В російській мові найменувань непривабливого 
чоловіка зафіксовано не було.

4.1.2. НЛЕО, в значенні яких відсутня сема “стать”, мають тенденцію позначати не-
привабливу людину (див. 1.1. і 2.1. в табл. 2), напр., англ. good-looker ‘красива людина’, 
monstrosity ‘потворна людина’, нім. der Sympath розм. ‘симпатична людина’, das Scheusal 
зневажл. ‘потворна людина’, укр. врода розм. ‘красива, вродлива людина’, чудовисько 
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‘людина або тварина, яка має дивний, потворний зовнішній вигляд’, рос. миляга жаргон 
‘приємна, симпатична людина’, пугало ‘очень некрасивый, безобразный человек’.

4.2. Серед розбіжностей в характеристиках НЛЕО досліджуваних мов найбільш зна-
чущою є значна кількісна перевага НЛЕО англійської мови (282 од.) у порівнянні з лек-
семами інших мов набору (нім. – 170, укр. – 129, рос. – 153 од.), переважно за рахунок 
найменувань привабливої людини. Зазначимо, що в межах даної підгрупи на базі сленгу 
англійської мови можна виокремити достатньо продуктивні синонімічні ряди “Сексуаль-
но приваблива людина” (10 од.), “Сексуально приваблива жінка” (28 од.), “Сексуально 
привабливий чоловік” (5 од.), напр., sexboat сленг ‘сексуально приваблива людина’, fox 
сленг ‘сексуально приваблива жінка’, beefcake сленг ‘сексуально привабливий чоловік’. 
В німецькій, українській та російській мовах слова, що називають людину за сексуаль-
ною привабливістю, є поодинокими, майже всі вони утворені від іменника нім. Sex, укр. 
секс, рос. секс (нім. – 5 од., укр. – 5 од., рос. – 5 од.), напр., нім. der Sexmagnet розм. 
‘сексуально приваблива дівчина’, укр. сексі сленг ‘сексуальна, приваблива дівчина’, рос. 
секс-бомба ‘жінка, що має яскраво виражену сексуальність’. Можна припустити, що 
значна продуктивність найменувань сексуально привабливої людини в англійській мові 
пов’язана з сексуальною революцією 1960-70-х років, центром якої були саме США та 
Велика Британія. 

5. Конотативне значення нЛЕо. НЛЕО – це переважно стилістично зниженні оди-
ниці, що характеризуються наявністю в структурі значення емотивної оцінки і експресив-
ності, про що свідчать словникові позначки англ. slang ‘сленг’, informal ‘розмовне’, derog. 
‘зневажливе’, offensive ‘образливе’, нім. ugs. ‘розмовне’, salopp ‘фаміл’ярно-розмовне’, 
scherzh. ‘жартівливе’, укр. жаргон, мол. ‘молодіжний жаргон’, розм. ‘розмовне’, зне-
важл., схвальне, рос. разг., жаргон, презрит., одобр. та інші, напр., англ. cake сленг ‘кра-
сива дівчина або молода жінка, нім. die Schau-Frau розм. ‘красива дівчина’, укр. краля 
розм. ‘вродлива дівчина, жінка’, рос. кекс жаргон ‘привабливий, цікавий юнак’.

Значна частина НЛЕО характеризується образністю внутрішньої форми слова. Об-
разна внутрішня форма притаманна наступним типам лексичних одиниць:

а) словам в переносних, особливо метафоричних значеннях, напр., англ. chick сленг 
‘дівчина або молода жінка, особливо приваблива’ (букв. ‘курча’), нім. der Topf розм. ‘не-
приваблива дівчина’ (букв. ‘горщик’), укр. писанка ‘вродлива дівчина, жінка (букв. ‘роз-
мальоване великоднє яйце’), рос. пугало ‘дуже неприваблива, потворна людина’ (букв. 
‘опудало’).

б) словам, утвореним внаслідок словотворчих процесів, що супроводжуються мета-
форичними переносами, напр., англ. haybag сленг ‘потворна людина’ (букв. ‘мішок з 
сіном’), der Seidenhase ‘красива молода дівчина’ (букв. ‘шовковий заєць’), укр. лякачка 
сленг ‘негарна дівчина’ (лякати ‘викликати почуття страху’ + -ач -ка), рос. гиббониха 
жаргон ‘некрасива, непропорційно складена, велика жінка’ (гиббон ‘мавпа середніх роз-
мірів з дуже довгими руками’ + -иха).

Тільки незначна кількість НЛЕО досліджуваних мов позбавлена конотативного зна-
чення (англ. – 5 од., нім. – 3 од., укр. – 4 од., рос. – 3 од. ), напр., англ. good-looker ‘красива 
людина’, нім. die Schöne ‘красива жінка’, укр. вродливиця ‘вродлива дівчина, жінка’, рос. 
красавец ‘красивий чоловік’. 
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6. висновки
6.1. В семантичну структуру НЛЕО входять три архісеми: “людина”, “фізична озна-

ка” та “естетична оцінка”, при чому сема “фізична ознака” пов’язана з характеристиками 
об’єкта найменування (фізичними ознаками людини, на основі яких виноситься оцінка), 
а “естетична оцінка” – з суб’єктом мовлення, тобто з тим, хто виносить естетичну оцінку. 
Естетична оцінка, що надається суб’єктом мовлення, обумовлюється трьома чинника-
ми: універсальним сприйняттям, спільним для всіх людських культур, соціокультурними 
особливостями та індівідуальними суб’єктивними преференціями, при чому найбільш 
вагомим є соціокультурний чинник (див. 3 та 3.1).

6.2. В залежності від позитивної або негативної естетичної оцінки можна виокремити 
диференційні семи “привабливість” та “непривабливість”. В значенні більшості НЛЕО 
актуалізується також сема “стать”. Спільним для усіх досліджуваних мов є підвищена 
увага до краси жінок: сема “жіноча стать” присутня в більшості НЛЕО, найменувань 
чоловіків приблизно в 5 разів менше, що пояснюється суспільними та психологічними 
особливостями ґендеру: фізична привабливість більш важлива для оцінки жінок з боку 
чоловіків, ніж навпаки (див. 3.2. і табл. 1).

6.3. Семантичні групи НЛЕО було виокремлено в залежності від комбінації в 
значенні досліджуваних одиниць диференційних сем “привабливість”/“непривабливіст
ь” та “чоловіча стать”/“жіноча стать”. Проведене дослідження дозволило виділити на 
матеріалі мов набору 2 основні семантичні групи, кожна з яких в подальшому членується 
на 3 підгрупи (див. 4 і табл. 2).

6.3.1. Спільним для всіх мов набору є те, що серед НЛЕО, в значенні яких присутня 
диференційна сема “чоловіча стать”/“жіноча стать”, більш чисельними є найменування 
привабливої людини, а НЛЕО, в значенні яких не актуалізується сема “стать”, мають 
тенденцію позначати непривабливу людину (див. 4.1. і табл. 2).

6.3.2. Серед розбіжностей в характеристиках НЛЕО досліджуваних мов слід зазна-
чити кількісну перевагу НЛЕО англійської мови у порівнянні з іншими мовами набору, 
переважно за рахунок найменувань привабливої, а точніше, сексуально привабливої лю-
дини (в інших мовах набору найменування з таким значенням є поодинокими). Можна 
припустити, що значна продуктивність найменувань сексуально привабливої людини 
в англійській мові пов’язана з сексуальною революцією 1960-70-х років, центром якої 
були саме США та Велика Британія (див. 4.2. і табл. 2). 

7. НЛЕО – це переважно стилістично зниженні одиниці, що характеризуються 
наявністю в структурі значення емотивної оцінки і експресивності, а також характеризу-
ються образною внутрішньою формою.

Тільки незначна кількість НЛЕО досліджуваних мов позбавлена конотативного зна-
чення (див. 5). 
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роЛЬ ЗниЖЕноЇ ЛЕКСиКи у омовЛЕнні
автомоБіЛЬноЇ КонЦЕПтоСФЕри
(на матеріалі сучасної англійської мови)

Стаття присвячена розгляду ролі сленгу в омовленні автомобільної концептосфери 
на території англомовних країн. Здійснюється аналіз відповідного корпусу сленгізмів.

Ключові слова: сленг, вербальна репрезентація, стилістично-знижені лексичні оди-
ниці, вокабуляр автомобильної концептосфери, концепт.

Статья посвящена рассмотрению роли сленга в вербализации автомобильной 
концептосферы на территории англоязычных стран. Проводится анализ соответ-
ствующего корпуса сленгизмов.

Ключевые слова: сленг, вербальная репрезентация, стилистически-сниженные лек-
сические единицы, вокабуляр автомобильной концептосферы, концепт.

The article is concerned with the role of slang in verbal representation of automobile-
related vocabulary in English-speaking countries. The authors analyses informal vocabulary 
items of this type.

Key words: slang, verbal representation, informal vocabulary, automobile-related 
vocabulary, concept.

Кожна конкретна мова ґрунтується на своїй особливій моделі світу і членує світ по-
своєму, має свій специфічний засіб концептуалізації, а відповідно, і мовної репрезента-
ції. Специфічні риси семантики мовних одиниць будь-якої мови обумовлені елементами 
оточуючого носіїв мови світу, на яких вони акцентують свою увагу, їх світосприйняттям 
та світоуявленнями. Зі зміною концептуальної моделі світу відповідно змінюється і мов-
на картина світу.

Об’єктом аналізу запропонованої статті є знижена лексика, яка вживається при омов-
ленні автомобільної концептосфери на території англомовних країн.

Мета дослідження – надати викладачам іноземної мови практичної та теоретичної 
допомоги у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням та усунути для 
тих, хто вивчає англійську мову, можливі комунікативні та перекладацькі труднощі при 
роботі з фаховими текстами автомобільної концептосфери, адже ми поділяємо думку 
Г.В. Колшанського, що одиницею комунікації є саме текст через притаманність йому 
двох ознак комунікативних одиниць: структурної організованості тексту та виконання 
ним функції носія повноцінної інформації [1].

Зазначена мета передбачає вирішення таких завдань: розширити уявлення про вжи-
вання у словниковому складі сучасної англійської мови субстандартних лексичних оди-
ниць, які віддзеркалюють автомобільну концептосферу, та проаналізувати наявні слен-
гізми цього типу у досліджуваній підсистемі сучасної англійської мови. 

© Лєбєдєва Т.Б., Рябова А.В., 2010
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Загалом, проблемою вивчення сленгу займались такі вчені як І. В. Арнольд, В. В. Ба-
лабін, А. Баррере, В. Дж. Бурк (Burke), І. Р. Гальпєрін, О. Л. Клименко, Ч. Леланд, 
М. М. Маковський, Е. Партрідж, Т. А. Соловьйова, С. Б. Флекснер, В. Фріман, В. А. Хо-
мяков та багато інших. Кожен із них досліджував термін „сленг” як такий і певні його 
особливості, проте у англіцистиці ще недостатньо дослідженим залишається спеціаль-
ний сленг, існує недостатня лінгвістична інтерпретація мовних зрушень у омовленні 
саме автомобільної концептосфери. Отже необхідністю осмислення характеру динаміч-
них процесів у розвитку англійської „автомобільної” лексики, відсутністю відповідних 
словників та матеріалів для викладання англійської мови за професійним спрямуванням 
і зумовлена актуальність нашого дослідження. 

Сленг доволі поширене та динамічне явище, його використовують у різних сферах 
суспільного життя, він є засобом спілкування різних прошарків населення і сягає своїм 
корінням у сиву давнину, коли різні соціальні групи мали свій стиль мовлення, прита-
манний саме цій групі. Загалом межа між живою, розмовною мовою та сленгом була і є 
дуже рухливою, перехідною. Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Він може як 
легко утворитися, так і зникнути. Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та 
її розуміння. Часто статус слова змінюється, і те, що у 70-х, 80-х, 90-х роках ХХ століття 
вважалося сленгом, тепер стало частиною повсякденного словника пересічного англійця. 

Єдиного і всеосяжного визначення сленгу немає і дотепер. Неодноразові спроби роз-
межувати сленг і загальновживану лексику або сленг і нецензурну мову не дали резуль-
татів. З погляду лінгвіста, сленг – з одного боку – це стиль мови, що посідає місце, анти-
тетичне занадто формальній, офіційній мові; а з іншого – це особливий периферійний 
шар нелітературної лексики та фразеології, який лежить за межею літературної „стан-
дартної” розмовної мови, закордонних діалектів загальнонародної англійської мови.

У своїй роботі ми саме і розглядаємо використання зниженої лексики, яку О. Л. Кли-
менко відносить до „жаргону” або „соціального діалекту”, адже у її розумінні соціальні 
діалекти – „це лексико-семантичні „субсистеми”, які вживаються певною соціальною 
або професійною групою у певному соціально-культурному контексті, тобто обмеже-
ні у функціонально-стилістичному вживанні соціальним середовищем (субкультурою). 
Соціальні діалекти представлені соціальними, професійними та корпоративними жарго-
нами ” [2:4]. Ми же вважаємо цю конотативно забарвлену лексику та фразеологію спеці-
альним сленгом, доступним для розуміння окремої професійної групи, або сленгу про-
фесійного, що розвивається у мовленні людей певного фаху чи роду заняття і відображає 
ціннісні орієнтації та норми відповідної субкультури. У нашому випадку це – носії мови, 
які пов’язані з автомобільною концептосферою на території англомовних країн, а саме – 
професіонали відповідних галузей, автомобільні фани, їх дружини та подруги, які часто 
чують їх розмови і з часом починають розуміти та користуватися мовою сленгу своїх 
чоловіків та друзів. На нашу думку, важливим чинником у творенні сленгових лексем є 
спорідненість інтересів осіб, які формують різновид цього ненормативного утворення, 
адже сленг – це „жаргонні слова або вирази; розмовний варіант тієї чи іншої соціальної 
або професійної групи” [3: 810].

Ми приділяємо особливий інтерес сфері професійної „автомобільної” лексики, тому 
що ця лексика завдяки такого екстралінгвального чинника як швидкий розвиток авто-
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мобілебудування (і як наслідок цього – неможливість уявити життя сучасного суспіль-
ства без транспортних засобів) набуває великої соціальної значущості. Вона позначає 
актуальні поняття, пов’язані з явищами, на яких концентрується увага суспільства, адже 
„зростання ролі певних соціальних, професійних, корпоративних груп та субкультур у 
житті суспільства зумовлює зростання ролі відповідних соціальних діалектів” [2:2], тоб-
то спеціального сленгу. Сленгові лексеми, які омовлюють цю концептосферу, ми зустрі-
чаємо і в українській та російській мовах при найменуванні різноманітних автомобіль-
них деталей та іншого обладнання: бублик, баранка (кермо), тачка (автомобіль), резина, 
скати (шини), банк – (мотоцикл), водянка (двигун рідинного охолодження), двиг, дви-
гуль, двигло (двигун), карб, карбёр, карбюр (карбюратор), литр (двигун об’ємом 1000 см3 

 або мотоцикл з таким об’ємом двигуна), охлаждайка (охолоджуюча рідина, антифриз), 
саксофон (спортивна вихлопна система характерної форми) тощо.

Характерним є монолог автомобільного фану, який не так легко зрозуміти іноземцю, 
який вільно спілкується класичною „нормативною” англійською мовою, але не опанував 
спеціальнй сленг:

“That was close! If I hadn’t jammed on the brakes, I would have gotten into a fender-
bender when I blew a tire on my four wheeler. Once I finally fixed it, my car conked out and 
I had to jump-start it. What a lemon! I was running late and had to put the pedal to the metal. 
Man, did I ever burn rubber when I peeled out. My set of wheels can really haul ‘cause the 
engine’s been soaped up. The guy behind me really ate my dust. You should have seen me blow 
the doors off him!” [4]

Адже це означає наступне:
“That was awful! If I hadn’t pressed the brake pedal, I would have gotten into a minor 

collision when I got a flat tire on my 4WD (four-wheel-drive) car. Once I finally fixed it, my 
car stopped working and I had to make it start. What an unreliable car! I was running late and 
had to press the gas pedal greatly. Oh, God, I started driving so fast! My car could really fly 
because the engine’s been improved. I drove very fast and overtook a guy. You should have 
seen me overtaking him!”

Загалом сленгова лексика характеризується багатством словникового запасу, що, ма-
буть, і є причиною такого широкого використання цього прошарку мови. Жаргонізми 
охоплюють різні кола понять, що стосуються як професіоналів, так і аматорів, пов’язаних 
з автомобільною концептосферою, а саме:

найменування транспортних засобів: big truck – an 18-wheel-truck, bob tail – a truck 
without a trailer, bone – a model A Ford, coach – a 4-door or 2-door sedan, four-wheeler – any 
four-wheel drive car, murdercycle – a motorcycle, portable gas station, thermal bottle – a bulk-
petroleum vehicle, set of wheels – a car;

назви автомобілів: Alpha – Alpha Romeo, Beemer – BMW, Benz – Mercedes Benz, 
Caddy – Cadillac, Chevy – Chevrolet, Jag – Jaguar, Merc – Mercury, Rolls – Rolls Royce, Vet –  
Corvette, VW – V-dub – Bug – Beetle –Volkswagen; 

характеристики якості транспортних засобів: bomb – an old very cheap car, clunker – an 
old car, cream puff – a used car in a very good state, hot rod – a car with the improved engine 
that provides speed increase, lemon – an unreliable car, rattle trap – an old car that rattles while 
driving;
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деталі автомобілів: banger – an engine cylinder, binders – brakes, blowout – a flat/
punctured/ burst tire, dash – dashboard, flat – flat tire, jackpot – colour signals on a police car, 
set of skins/skins – set of tires/tyres, wheel – steering wheel;

паливо: juice, motion-totion – fuel;
характеристика роботи транспортного засобу: blow the door off – to drive very fast, 

conk out – to stop working, an engine troubleshooting; 
дизайн та тюнинг транспортного засобу: hot licks – flames of fire painted on a car body 

or fenders (wings);
учасники дорожньго руху та обслуговування автотранспорту: bubba, hand – a driver; 

jaywalker – a careless pedestrian, greasy monkey – a mechanic; 
дії водіїв під час дорожньго руху: burn rubber, lay scratch – to start moving after stop 

very rapidly and fast, corner like it’s on rails – to turn very accurately while driving at high 
speed, knock it off – to stop rapidly, leave in the dust – to overtake a running car very fast, nail 
the brakes – to brake very rapidly, stop on a time – to stop suddenly and rapidly 

дії водіїв під час керування транспортним засобом: floor it – to press a gas/ accelerator 
pedal, have shutter trouble – to get asleep while driving, hop in – to “jump” into the car, lead 
foot – to have a habit to drive very fast/ to get used to drive very fast, light it up – to start an 
engine, spin doughnuts – to turn a steering wheel left or right to make a car move round in a 
circle;

обслуговування автомобілів: jump-start – to start a car using another car battery or 
towing, soap up an engine – to increase the horse power of an engine;

дороги та їх маркування: big road – motorway, highway, autostrada, autobahn; granny 
lane – a right lane used for cars that drive not very fast, hammer lane – a left lane used for cars 
that drive very fast, yard stick – a sign pole that shows the distance between cities/villages;

характеристика транспортного потоку на дорозі: bumper-to-bumper – heavy traffic on 
the road, eat one’s dust – to drive after a car that drives very fast, hammer down – fast moving 
traffic;

порушення правил дорожнього руху: bumper sticker – a car that drives too close to 
another one, fender-bender – an minor collision, jaywalk – to cross a street or road in a wrong 
or prohibited place, tail – to drive too close to the front car;

ДТП: head on – head-on collision, pileup – an accident in which many cars are involved, 
road pizza – a road accident, rear-ender – an accident in which a rear car hits a front one, total –  
to strip a car completely;

події на дорозі: blow a fire – to get a flat/ burst/ punctured tire, sideswipe – to scratch a 
running car while overtaking;

швидкість: double nickel – 55 m/h, a speed limit, Georgia overdrive – a moderate speed; 
поліцейські (дорожний патруль): bear in the air – a police helicopter that controls traffic 

on roads, city kitty – a policewoman, a female traffic warden; Evil Kenivel, smoking scooter – a 
policeman riding a motorcycle;

карні злочини: jolly ride – to steal a car for a short trip and after that leave it anywhere in 
a street/city, strip a car – to steal pieces of a car or to steal a car for disassembling;

проведення вільного часу: take a spin – to drive a little.
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Репрезентуючи концептуальну модель світу, у висловлюванні мовні одиниці можуть 
змінювати основні функції мовного знаку, синтаксичні функції, категоріальні характе-
ристики, а разом з ними і свої прагматичні особливості. При цьому відбувається зміна 
функціональних характеристик мовних одиниць, „їх функціональна переорієнтація, яка 
полягає в набутті мовними одиницями нетрадиційних для свого функціонування власти-
востей” [5:3] і призводить до переструктурування елементів мовної системи. Кожне пере-
осмислення традиційної семантики, синтаксичних зв’язків, прагматичної направленості 
мовної одиниці і її знакова транспозиція виступають показником процесу функціональної 
переорієнтації, який тісно пов’язаний з людиною, як мислячим суб’єктом, що пізнає світ, 
і виникає в ході комунікації. Саме завдяки цьому процесу при омовленні автомобільної 
концептосфери у англійській мові вживаються лексичні одиниці загальновживаної лек-
сики, які перетворюються у сленгізми. При цьому відбуваються зрушення як в денота-
тивному компоненті (звуження, розширення та перенос значення), так і в конотативкому 
компоненті (оціночна переорієнтація, надбання експресивно-оціночного забарвлення). 

У зв’язку з тенденцією до економії мовних засобів у гіпертрофованому вигляді ак-
тивно діючим способом утворення субстандартної „автомобільної” лексики є скорочен-
ня: dash – dashboard, flat – flat tire, four-wheeler – any four-wheel drive car, head on – head-on 
collision, reefer – refregirator. Порівняйте:

„I think we just got a flat. Maybe we ran over a nail” [4]. – I think we just got a flat tire.
„You’d better take the wheel. I’m starting to feel faint” [4]. – You’d better take the steering 

wheel.
Особливість семантики сленгізмів, яка пов’язана з прагненням до лаконічності 

та семантичної насиченості, полягає в здатності лексичних одиниць актиалізувати 
інформацію значного семантичного обсягу, що реалізується в інших комунікативних 
сферах словосполученнями. Порівняйте:

“My battery just died. We’d better try and jump-start the car” [4]. – We’d better try and use 
somebody else’s battery to start the engine.

“The car included all the extras. I bought it fully loaded” [4]. – I bought it fully equipped 
with numerous accessories (radio, stereo, conditioning ..).

Найбільш поширеним механізмом семантичної деривації при утворенні субстан-
дартних одиниць є метафоризація. Провідна роль метафори у формуванні сленгізмів, 
які вербалізують автомобільну концептосферу, пояснюється тим, що за її допомогою 
реалізуються специфічні номінативні можливості мови: предикація одному предмету 
ознак іншого шляхом зіставлення цих предметів або ознак. Порівняйте:

“Look out for that alligator!” [4] – Look out for that piece of tire on the road!
“I think I need to get me some new sets” [4]. – I think I need to get me some new all-

weather tires.
“If he were smarter, he wouldn’t have all that road rash” [4]. – If he were smarter, he 

wouldn’t have all that cuts und bruises from falling onto the road.
Поширеним утворенням сленгізмів цьго типу є і омовлення концептів на основі 

предикації одному явищу ознак іншого шляхом зіставлення та переносу результатів 
відповідних дій. Порівняйте:
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“She’s never t-boned her Harley, as far as I know” [4]. – She’s never crashed her Harley 
into a vehicle, as far as I know.

„My car’s really fast. I bet my car could blow the doors off his one” [4]. – I bet my car could 
overtake the front car at fast speed.

Існують і метонімічні моделі утворення семантичних сленгізмів, які чітко 
співвідносяться з певними асоціаціями: hand – a driver, rear-ender – an accident in which a 
rear car hits a front one. Порівняйте:

“The traffic was bumper-to-bumper” [4]. – The traffic was heavy on the road.
Ще один із прийомів, що застосовуються у мовленні автомобільних фанів, – це заміна 

слів їх семантичними синонімами, тобто такими, що мають не зовсім доречний смисло-
вий відтінок. Порівняйте:

“My car just conked out right in the middle of the street” [4]. – My car just has stopped 
working right in the middle of the street.

Подібні лексичні одиниці є досить поширеними і завойовують позиції, через те, що 
мають яскраво виражене іронічне забарвлення, а це притягує особливо молодь, адже во-
лодіти добрим почуттям гумору – це „модно”, і „класно”, почуття гумору допомагає ви-
ділитися з загалу та підкреслити свою особистість.

Слід зазначити, що лексичні засоби етико-стилістичної зниженості зазвичай мають 
оцінково-зневажливе вживання та загальну негативну експресію, однак якісно відмінну 
від непристойної: слова не сприймаються як вульгарні, а придають мові колорит фамі-
льярності, хоча існують випадки, коли багато залежить від сфери вживання конкретного 
слова, що ускладнене соціальними значеннями, емоційним та стилістичним забарвлен-
ням, контекстом. 

Сленгові новоутворення можуть бути стилістично нейтральні та стилістично знижені. 
Саме на цих поняттях ґрунтується взаємозв’язок між культурою мовлення та сленго-
вою лексикою. Проте за рахунок характерної для розмовного мовлення семантичної 
надмірності в багатьох випадках створюється експресивне забарвлення найменування. 
Як правило сленгізми є експресивними синонімами літературних одиниць.

Специфіку оціночної семантики субстандартної лексики складає більшою мірою не-
гативна спрямованість. Більшість сленгізмів має пейоративну емоційну оцінку та пейо-
ративну експресію: bird dog – a speed detector on road, blood wagon, meat wagon – an 
ambulance, bone – a model A Ford, clunker – an old car, Evil Kenivel – a policeman riding a 
motorcycle, greasy monkey – a mechanic, murdercycle – a motorcycle, pileup – an accident in 
which many cars are involved, rattle trap – an old car that rattles while driving, too many eggs 
in the basket – an overloaded car. Порівняйте:

“My car broke down again. What a lemon!” [4] – What an unreliable car!
“I got tired of sitting in the rocking chair all the time” [4]. – I got tired of driving between 

several large trucks all the time.
Лексичні одиниці спеціального сленгу передають і такі відтінки суб’єктивно-

оціночного забарвлення, як насмішкувато-іронічний, пародійний. Порівняйте:
“She hates to drive in the granny lane” [4]. – She hates to drive in the section of road with 

strict speed limits.
“There are too many cash registers on that road for me” [4]. – There are too many toll 

booths on that road for me.
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Цей фактичний матеріал підтверджує нашу думку, що практично кожна група людей, 
яких об’єднують спільні інтереси, має свій особливий тип мовлення, який реалізується у 
сленгових новоутвореннях і є притаманним саме цій групі. 

„Автомобільний” сленг перестає бути спеціальною професійною лексикою, в основ-
ному доступною лише представникам відповідних професій, а виходить за першпочатко-
ву сферу вживання. Професіоналізми в розширеному чи переносному значенні поступово 
проникають у мову непрофесіоналів і через мову автомобільних фанів набувають широ-
кого вживання на території англомовних країн, не втрачаючи свого статусу як сленгізми. 
Враховуючи систему цінностей сучасного англомовного суспільства, можна констатува-
ти, що при омовленні автомобільної концептосфери сленг перестає належати до лексики 
обмеженого вжитку, хоча і має неофіційний характер та емоційну забарвленість. 

Перспективним, на наш погляд, є подальше дослідження сленгізмів, які вербалізують 
автомобільну концептосферу у сучасній англійській мові, з метою а) розробки деталь-
нішої методики опису значень, укладання спеціальних словників та навчальних матері-
алів для проведення занять з англійської мови професійного спрямування; б) вивчення 
взаємовпливу загальновживаної та субстандартної лексики. Дослідження взаємовпливу 
стандартної та зниженої „автомобільної” лексики є однією із актуальних проблем, адже 
у наш час ця концептосфера набула великої соціальної значущості.
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уСтойчивЫЕ СЛовЕСнЫЕ КомПЛЕКСЫ 
в руССКоЯЗЫчнЫХ гаЗЕтаХ СоврЕмЕнной уКраинЫ

У статтi проаналiзовано стiйкі словеснi комплекси двох росiйськомовних газет 
сучасноï Украïни: щотижневика «2000» та щоденної «Робочоï газети» (кiнець 2009 – 
початок 2010 рр.). Основну увагу зосереджено на описові типiв трансформацiï одиниць, 
що вивчаються: замiна компонентiв, розповсюдження та скорочення структури.

Ключовi слова: стiйкий словесний комплекс, текст, структура, компонент, фразе-
ологизм, трансформацiя, мовна особистiсть, оцiнка.

В статье проанализированы устойчивые словесные комплексы двух русскоязычных 
газет современной Украины: еженедельника «2000» и ежедневной «Рабочей газеты» 
(конец 2009 – начало 2010 гг.). Основное внимание сосредоточено на описании типов 
трансформации изучаемых единиц: замена компонентов, распространение и сокраще-
ние структуры.

Ключевые слова: устойчивый словесный комплекс, текст, структура, компонент, 
фразеологизм, трансформация, языковая личность, оценка.

Set word complexes from the two Russian language newspapers of modern Ukraine:  
a weekly «2000» and a daily «Rabotchaya gazeta» (the end of 2009 – the beginning of 2010) 
are analyzed in the article. The main emphasis is put on describing the types of transformation 
of the units in question: substitution of components, distribution and shortening of structure.

Key words: set word complex, text, structure, component, phraseological unit, trans- 
formation, linguistic personality, estimation.

Мощным инструментом воздействия на общественное сознание, как известно, яв-
ляется публицистика. Особую роль в этом смысле играет газета; важность изучения 
языка и стиля её очевидна и не нуждается в специальном обосновании, поскольку газета 
продолжает занимать определённое место в жизни общества, несмотря на мощное раз-
витие таких средств массовой информации и коммуникации, как радио, телевидение,  
Интернет.

Каждая эпоха, как известно, рождает свою фразеологию (совокупность фразеологиз-
мов языка). Особенно заметно это в общественно-политической сфере, хотя пополнение 
фразеологического фонда русского языка новыми устойчивыми словесными комплек-
сами (УСК) общественного звучания, безусловно, связано не только с интенсивностью 
изменений в самом обществе, но и с появлением (наличием) людей, способных сфоку-
сировать злободневные проблемы и вопросы в одном выражении, обороте и тем самым 
привлечь внимание к ним различных групп населения.
© Литвинникова О.И., 2010

мова і ЗаСоБи маСовоЇ КомуніКаЦіЇ
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В условиях жёсткой борьбы за читателя газетчики стремятся как можно привлека-
тельнее «упаковать» свою продукцию, - в том числе за счёт использования ярких, брос-
ких, остроумных выражений, следовательно, их обращение к фразеологическому фонду 
русского языка естественно. Естествен и довольно устойчивый интерес исследователей 
УСК газет при их поразительной многочисленности и разнообразии на всём постсовет-
ском пространстве, язык которых насквозь «фразеологизированнный» (Г.О. Винокур), по-
тому что «клишированность» большинства сугубо газетных выражений – неотъемлемое 
свойство этого языка. Только среди авторов Материалов международного научного сим-
позиума «Фразеологим в тексте и текст во фразеологизме». Четвёртые Жуковские чтения 
(Великий Новгород, 2009), доклады которых связаны с анализом различных аспектов 
использования фразеологизмов в СМИ, более десяти человек: Алимирзаева З.А., Гай-
нанова И.Ф., Жукова Е.Ф., Жукова М.Е., Загороднюк А.Н., Зеленов А.Н., Макаров В.И., 
Мягкова А.Ю., Рамазанова Л.Г., Сафонова Т.В. и др.

К числу распространителей фразеологии, в том числе и не зафиксированной пока 
в словарях и справочниках новейшего времени, способствующей её широкой извест-
ности и частому употреблению в речи современников, относятся еженедельник «2000», 
популярный и за пределами Украины, и ежедневная «Рабочая газета» (в тексте статьи 
сокращённое название РГ), материал которых (2009 – начало 2010 гг.) послужил осно-
вой для наших наблюдений. Авторы статей, пальма первенства среди которых у Евгения 
Короткова, «политдозорного» РГ, приобщают читателей к необыкновенным богатствам 
русского языка, сферу функционирования которого на Украине свели к нежелательному 
минимуму «оранжевые» дети третьего рейха».

Новая эпоха в развитии общества вызвала к жизни как новые УСК, так и обновлён-
ные тех, что существуют в веках.

Будучи ориентированными не на прямую номинацию, а на передачу эмоционально-
экспрессивной и ценностной позиции говорящего по отношению к миру, УСК, как пра-
вило, свидетельствуют об определённых тенденциях в жизни общества.

О том, что «выразительные качества УСК зависят не только от образности их вну-
тренней формы, но и от приёмов их преобразования, используемых в газетных статьях 
для усиления образности и экспрессивности, реализации потенциальной выразительно-
сти контекста» интересно и убедительно написано А.М. Григораш [1: 136]1.22.

По справедливому утверждению В.Г. Костомарова, модель газетного языка «раскры-
вается как обязательное и прямолинейно-постоянное соотнесение стандартизованных и 
экспрессивных сегментов языковой цепи, их чередование и контрастирование. Газетный 
язык создаётся одновременным действием ориентаций на экспрессию и стандарт, со-
ставляющими единый конструктивный принцип [2: 57].

Цель газеты – подавать информацию в эффективной форме. Осуществлению данной 
цели способствуют языковые новации, в том числе фразеологические. Широкое исполь-
зование УСК в языке газет разнообразит лингвистическую палитру, вносит живость, 
эмоциональность и экзотичность в публицистические тексты, которые, в свою очередь, 
способны полно и динамично отразить все инновации фразеологического характера.

1 Источники фактического материала для наблюдений и временн|ой срез изучаемых единиц у нас 
и у названного автора не пересекаются, если только в плане их русскоязычия.
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Тексты анализируемых газет пестрят УСК, одни из которых адаптируются, закрепля-
ются, занимают постепенно место в системе языка, становясь его узусом, другие уходят 
(жизнь газетных публикаций короткая). Остаются лишь УСК, отвечающие требованиям 
газетного подстиля публицистического стиля, обладающие качествами информативно-
сти, новизны, оригинальности.

Авторы статей анализируемых газет в качестве выразительных средств, воздейству-
ющих на читателя, используют все разновидности УСК, понимая термин фразеология в 
широком смысле.

По нашим наблюдениям, способы актуализации культурного фонда в языковом со-
знании читателя различны: от использования УСК «в готовом виде», где экспрессия мо-
жет быть стёртой, до различного вида трансформаций.

Трансформация семантики и структуры УСК – единиц национального и мирового 
культурных фондов позволяет создателю газетных текстов показать авторские возмож-
ности использования языковых средств, выразить своё отношение к изображаемому. 
УСК – средство усиления экспрессии публикации (яркая черта современного газетно-
публицистического дискурса) и возможный типичный показатель идиостиля журнали-
ста. Действенность единиц, включённых в текст статьи, определяется и степенью владе-
ния культурой русской речи создающего текст автора.

Выход за рамки традиционного употребления УСК связан с потребностями в остром, 
метком и образном слове, особенно необходимом в прессе, призванной быстро откли-
каться на все события общественной жизни. Кроме того, эффект использования УСК 
рассчитан на вызывание ответной реакции, эмоционального резонанса у читателя  
[3: 193-196].

Поскольку человек знает только то, что уже сумел понять, узнавание легче, комфор-
тнее, чем познание нового. К сожалению, для многих молодых читателей большинство 
УСК (не только трансформированных) неизвестно и непонятно: за годы независимости 
Украины их отлучили от русского языка, русской литературы и русской культуры, - су-
зился фразеологический фонд в индивидуальном запасе читателей русскоязычных га-
зет.

Пословицы и поговорки как составляющая фразеологического фонда русского язы-
ка в широком понимании фразеологии, используемые авторами газетных статей, позво-
ляют им выразить собственное отношение к миру, передать широкий диапазон чувств 
и отношений. Ср.: В нашем украинском зазеркалье слуги народа, терзаемые фобиями, 
создали систему, согласно которой не их нанимают на службу граждане, а они почита-
ют граждан за дворню, которую можно карать и миловать по своему усмотрению, за-
одно заставляя жить не по законам, а по желанию бар, в одночасье вознёсшихся «из 
грязи в князи» («2000», № 6, 12-18.02.10, В 1). На фоне кризиса противостояние власти 
и оппозиции не только не прекратится, но и проявится в наиболее крайних формах, по-
скольку для Тимошенко лозунг «Чем хуже тем лучше!» станет как никогда актуальным 
(«2000», № 4, 29.01.-04.02.10, F 4). Ср. ещё столкновение афористичных выражений  
В.С. Черномырдина, бывшего посла РФ на Украине, и Л.М. Кравчука, бывшего прези-
дента Украины: «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», и поэтому маємо те, що 
маємо» (РГ, № 201, 11.11.09, 1 с.); а также: ещё не вечер («2000», № 4, 29.01.-04.02.10,  
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А 8), не пойман – не вор (РГ, № 230, 23.12.09, 1 с), перекрыть/перекрывать кислород 
(РГ, № 197, 05.11.09, 1 с.), пальчики оближешь! (РГ, № 215, 01.12.09, 1 с.), клеймо негде 
ставить (РГ, № 7, 15.01.10, 1 с.) и др. 

Так же, как пословицы и поговорки, введены в тексты статей цитаты и заголо-
вки литературных произведений, реплики из песен и кинофильмов: без изменения их 
структуры и семантики. «Но иногда именно поражение консолидирует национальные 
силы», - сказал Ющенко. Так что там с новым блоком?! Ба, знакомые всё лица! «Наша 
Украина», Конгресс украинских националистов, Республиканская христианская партия 
и ряд общественных организаций (РГ, № 12, 22.01.10, 1 с.). Мужества этой женщине 
(речь идёт о Тимошенко – О.Л.) не занимать! Редкая птица долетит до середины Дне-
пра, редкий мужик выдержал бы полтора часа беспрерывной болтовни, которая строи-
лась всего на двух тезисах: «Он – представитель тёмных разрушительных сил, я – по-
следняя опора светлых созидателей» (РГ, № 21, 04.02.10, 1 с.). Воскреснут ли «мёртвые 
души», не закружатся ли «избирательные карусели», во многом зависит от качества ново-
го Государственного реестра избирателей, который должен быть подготовлен к выборам  
17 января (РГ, № 211, 25.11.09, 1 с.) и т.д.

Концентрация в одном контексте нескольких УСК делает его особенно выразительным: 
Тут не «Кто виноват?» надо писать, а «Что делать?» (РГ, № 200, 10.11.09, 1 с.). Или: 
И тут мне сразу вспомнилась агитка в пользу кандидатуры Ющенко некоего политолога 
Сергея Дудки, опубликованная на сайте УНИАН. Дудка с самого начала взял быка за 
рога: «На пятую колонну в Украине любые проявления национального подъёма всегда 
действовали, как красная тряпка на быка… Реальных угроз украинской государствен-
ности со стороны соседей становится всё больше…» (РГ, № 203, 13.11.09, 1 с.).

Преобразованные УСК позволяют глубже понять автора газетной статьи, оценить 
специфику его языковой манеры, определить факторы, формирующие идиостиль каж-
дого из тех, чьи публикации появляются в газетах систематически. В еженедельнике 
«2000» - это Сергей Лозунько, Максим Михайленко, Александр Леонтьев, Владимир 
Корнилов; в «Рабочей газете» - указанный выше Евгений Коротков.

Трансформация любых, в том числе общеизвестных, УСК как один из актуальных 
и развивающихся процессов русского языка, способствующий реализации экспрессии 
газетных текстов, в наших материалах связана с заменой одного или нескольких компо-
нентов УСК, расширением или усечением их компонентного состава и преобразовани-
ями иного типа.

Замена компонентов УСК, как правило, не разрушает образ, лежащий в основе 
нормативных ФЕ. Цель таких замен – достичь некоторого разнообразия лексического 
состава УСК, поскольку всякое нарушение привычных форм языка косвенно служит 
экспрессивности уже одним тем, что вносит в речь разнообразие. В результате замены 
постоянных компонентов УСК их синонимами или словами, близкими тематически, 
происходит расширение границ фразеологии за счёт появления окказиональных раз-
новидностей УСК. Доказав свою коммуникативную ценность, такие УСК могут стать 
лексико-структурными вариантами имеющихся в языке ФЕ, если между вновь создан-
ной и нормативной единицами нет ни семантических, ни стилистических различий. 
Однако подобные образования не выходят за пределы единичного употребления: Что 
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может противопоставить этим преимуществам Юлия Тимошенко? Ждать, что многие 
избиратели юго-востока в день выборов останутся дома и будут делить шкуру «неуби-
той Тигр-Юли»? [*медведя]. А избиратели ведущих выбывших кандидатов сами собой 
дружно перейдут в ряды её сторонников? («2000», № 3, 22-29.01.10, А 2). Хотя надежда, 
конечно, это всегда вилкой по воде писано [*вилами], а как оно получится – одному Ба-
логу… [*богу]… тьфу ты! типун мне на язык [*тебе]… одному Богу ведомо [*известно] 
(«2000», № 6, 12-18.02.10, А 1). «Гоголь и теперь живее всех живых» [*Ленин] – это 
вы правильно сказали и талантливо иллюстрируете («2000», № 3, 22-29.01.10, F 7). За 
нами не заоранжевеет, т.е. не заржавеет. Он уже лучше второй тур этот, даже до его 
проведения («2000», № 29.01.-04.02.10, А 8). О какой правде истории идёт речь, если 
одним из главных доказательств в этом шитом белыми (точнее «оранжевыми») нитка-
ми деле являются фотографии голодающих во время «великой депрессии» американцев, 
представленные руководством СБУ в качестве доказательства геноцида украинского на-
рода? (РГ, № 4, 12.02.10, 1 с.) и т.д. 

Замена нескольких компонентов УСК: «Ю и В сидели на трубе» [вм. А и Б…] («2000», 
№ 3, 22-29.01.10, F 7). Как грипп пережили, так и выборы переживём [вм. Как блокаду 
пережили, так и коммунизм переживём] (РГ, № 217, 03.12.09, 1 с.). Бороться до послед-
него волоса своей косы (о Тимошенко – О.Л.) [вм. …до последней капли крови] («2000», 
№ 6, 12-18.02.10, А 7) и др.

Распространение компонентного состава УСК наиболее популярно среди авторов га-
зетных статей. Обычно «распространители» только уточняют определённый компонент 
УСК (глагольный, именной или какой другой). Ср.: Такое ощущение, что для Виктора 
Андреевича состояние «чем хуже, тем лучше» становится навязчивой идеей. Оно бы 
всё ничего, да вот только получается не совсем патриотично: «чем хуже для Украины», 
тем лучше для Ющенко» (РГ, № 210, 24.11.09, 1 с.). У меня к дедушке Ленину тоже 
есть претензии, но в одном он был сто процентов прав, когда призывал нас, идиотов, 
учиться, учиться и ещё раз учиться, а учителей он просил вместе с Некрасовым сеять 
в умах молодёжи разумное, доброе вечное (РГ, № 12, 22.01.10, 1 с.). 22 ноября в Киеве 
отметили пятую годовщину оранжевой революции. В основном те, кто эту оранжевую 
кашу заварил. На Майдан пришёл «народ» в количестве не более ста человек (РГ, № 210, 
24.11.09, 1 с.). Ср. ещё: подсунуть имперскую свинью (РГ, № 209, 21.11.09, 1 с.), подло-
жить очередную свинью (РГ, № 201, 11.11.09, 1 с.), спустить на мягких тормозах (РГ, 
№ 227, 18.12.09, 1 с.), предвыборные ужимки и прыжки (РГ, № 232, 25.12.09, 1 с.), какие 
глазки государственные строит (РГ, № 19, 02.02.10, 1 с.) и под. Приведённые примеры 
позволяют сказать о том, что авторы газетных статей способностью трансформировать 
УСК стремятся создать новый смысл, нужный в данный момент и в данном месте. Пре-
образованные УСК являются принадлежностью индивидуальной речи: за каждой газет-
ной статьёй стоит определённый автор, конкретная языковая личность, - порождение 
своего времени и одновременно носитель языка и культуры. В статье как произведении 
словесного творчества отражается не только социокультурная ситуация, но и языковая 
картина мира создавшей его личности.

Усечение (эллиптическое употребление) УСК, характеризующееся интонационной 
незавершённостью, может быть оправданным, если читатель способен самостоятельно 
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продлить и завершить мысль. Сокращаются чаще всего менее образные компоненты, 
менее информативно нагруженные и экспрессивные, или неблагозвучные. Активнее 
процесс усечения второй части УСК: Виктор Андреевич продолжает вещать уже по 
инерции, что непременно будет переизбран… С его точки зрения, это станет отчаянной 
попыткой свалить глыбу – переизбранного Ющенко. Свежо предание… [*но верится 
с трудом]. Ющенко решил руками ПР устранить Литвина из президентской гонки. И 
«загудели, заплясали провода» [*…мы такого не видали никогда…] (из песни советского 
времени), потекли статьи и комментарии (РГ, № 223, 11.12.09, 1 с.). «Неча на зеркало 
пенять» [*коли рожа крива (нехороша)] (статья о том, что панику с эпидемией гриппа 
Ю.В. Тимошенко создала сама, но сама и напугалась, когда паника вышла из-под кон-
троля, и стала искать крайних) (РГ, № 200, 10.11.09, 1 с.). «Не хвались, идучи на рать…»  
[*а хвались, идучи с рати] (РГ, № 231, 24.12.09, 1 с.). Соотечественники, «беда, коль 
сапоги начнёт тачать пирожник» [*…, а пироги печи сапожник…] (РГ, № 202, 12.11.09, 
1 с.) и др.

Значительно реже усечение первой части УСК: …ненавистна эта власть, обворовав-
шая инвалидов, детей войны и пенсионеров, обвалившая экономику и не давшая обе-
щанной «компенсации», сделавшая недоступными лекарства и продукты, набросившая 
на них удавку коммунальных тарифов. Так вот знайте: это ещё не всё. Ягодки ещё впере-
ди [*Это только цветочки…] (РГ, № 13, 23.01.10, 1 с.). …мол, будет вам и белка, будет 
и свисток [*Пождите, детки, дайте только срок…] (РГ, № 5, 13.01.10, 3 с.) и т.д.

В наших материалах единичны случаи обращения авторов газетных статей к приёму 
контаминации как объединению двух УСК: Катаются по ушам электората, как на танках 
по Европе! Заслушаешься, как они пытаются отделить чистых мух от грязных котлет 
[ср.: Мухи отдельно, котлеты отдельно и Отделить зёрна от плевел], т.е. наоборот… 
так отчего-то тянет на разбойничьи и кандальные песни («2000», № 4, 29.01-04.02.10, А 8).

А.М. Бабкин считал почти обязательным условием фразеологической контаминации 
семантическое сходство контаминирующихся фразеологизмов [4: 104]. Наш материал 
позволяет солидаризироваться с коллегами-самаркандцами (Л.И. Ройзензоном и И.В. 
Абрамец) в том, что объединяться в один УСК могут как сходные, так и не имеющие 
ничего общего в своей семантике фразеологические единицы [5: 104-107].

Все приёмы преобразования используются авторами газетных статей для придания 
УСК большей выразительности [6: 158-185].

Всякое отклонение от привычного всегда содержит в себе определённую долю допо-
лнительной информации [7: 12]. Ср.: «Выбор 17 января – в ваших руках. Я очень хотел 
бы, чтобы украинский здравый смысл победил. Нам нечего искать во вчерашнем 
болотном дне». Не хвалит кулик своё болото [ср.: Каждый кулик своё болото хвалит], 
и очень нервничает (РГ, № 1, 05.01.10, 1 с.); И преступление без наказания [ср.: «Пре-
ступление и наказание»] (РГ, № 214, 28.11.09, 1 с.) и др.

УСК, «живущие» на страницах русскоязычных газет современной Украины, – ресурсы 
для обеспечения прагматических функций языка, выражения экспрессии, оценки.

Культурный фонд читателя обогащается новыми культурнозначимыми смыслами. 
Нельзя не сказать о том, что экспрессивно окрашенные, подчас грубые выражения де-
монстрируют одну из характерных особенностей динамики языковой системы послед-
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них десятилетий: язык статей, особенно на общественно-политические темы, агрес-
сивен. Даже если это своеобразная «театрализованная агрессивность» - сознательное 
формирование у читателя фиксированной психологической установки – отрицательного 
отношения к тому, о чём или о ком пишется, в том числе – за счёт своих оценок чего бы то 
ни было, цель такой агрессивности – не просто описать ситуацию, но и убедить читателя 
в том, кто виноват в создании её [8: 117-121].

В целом же многочисленные УСК, будучи информативными, образными, оригиналь-
ными, отвечают требованиям газетного подстиля, в них – переосмысление образа жиз-
ни.

Заметим, что одни из УСК уже «обработаны» языковым сознанием русскоговоря-
щей Украины, другие нужны для установления тенденции их использования, спектра 
действия, активности, семантико-прагматического и функционально-стилистического 
потенциала.

Наш материал может оказаться полезным для лингвистического исследования со-
временных УСК, отвечающих духу времени, и определения факторов, формирующих 
идиостиль каждого из авторов, чьи публикации в интересующих нас газетах являются 
систематическими.
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УДК 811.111’38: 070
Семен Г.Я.

(Чернівці, Україна)

СтиЛіСтичні оСоБЛивоСті гаЗЕтниХ тЕКСтів

Стаття присвячена вивченню стилістичних особливостей газетних текстів. На 
матеріалі англійських та американських газет проаналізовані виражальні засоби та 
стилістичні засоби, що характеризують газетні публікації – вживання прикметників  
у найвищому ступені порівняння, створення образності на основі переносу значень, ви-
користання метафор, епітетів та порівнянь.

Ключові слова: стиль, виражальний засіб, стилістичний засіб, образність, мета-
фора.

Статья посвящена изучению стилистических особенностей газетных текстов. На 
материале английских и американских газет проанализированы выразительные сред-
ства и стилистические приёмы, которые характеризуют газетные публикации – ис-
пользование прилагательных в превосходной степени сравнения, создание образности 
на основе переноса значений, использование метафор, эпитетов и сравнений.

Ключевые слова: стиль, выразительное средство, стилистический приём, образ-
ность, метафора.

The article deals with the stylistic peculiarities of newspaper texts. On the material of 
English and American press the expressive means and stylistic devices characteristic of 
newspaper publications have been analyzed – the usage of adjectives in the superlative degree, 
image creation on the basis of the transference of meaning, the usage of metaphors, epithets 
and similes.

Key words: style, expressive means, stylistic device, imagery, metaphor.

Газетні матеріали, не зважаючи на переваги сучасних технологій у засобах масової 
інформації, все ще відіграють важливу роль у формуванні громадської думки, інформу-
ванні громадян про новини у різноманітних галузях діяльності. Газетні публікації у так 
званих серйозних газетах (quality press) характеризуються грунтовністю, фундаменталь-
ністю, широким спектром галузей, і, безперечно, вмінням привернути увагу читачів за-
вдяки своїм стилістичним особливостям, котрі будуть в центрі уваги даної статті.

Матеріалом для аналізу послужили ряд англійських та американських газет: The 
Wall Street Journal Europe (WSJE), Detroit Free Press (DFP), The Detroit News (DN), The 
New York Times (NYT), The Guardian (G). За допомогою контекстуального аналізу про-
водилось визначення функцій певного стилістичного засобу, наявного в тексті окремих 
рубрик.

Слід відмітити, що у газетах, котрі висвітлюють питання економіки, фінансів, стану 
справ на ринку, зустрічаються не властиві точній та схематизованій сфері бізнесу пере-
носи значень. Вони стають відносно стабільними і часто вживаними. Так, коли компанії 
зливаються, діляться, коли їх власники хотіли б вести спільну справу, це передається не 
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властивими для бізнесу, але вже закріпленими у вживанні лексичними одиницями, котрі 
використовуються у сферах особистих, приватних та характеризують романтичні понят-
тя: вони “залицяються” (his company was flirting with), “знайомляться”, “одружуються”, 
“розводяться”; several deals marrying Old Economy and New Economy companies. WSJE, 
May 3, 2000, p.13. Нейтральні to merge, a merger, теж використовуються у тексті, але як 
пояснення того, що відбувається. Таким чином, у тексті з’являються емоційність, пере-
нос значення, образність, як стерта, так і оригінальна, експресивність.

Під експресивністю розуміють підсилення виразності, образності інформації, ство-
рених шляхом особливого відбору і комбінування мовних засобів [1: 175]. Визначення 
газетної експресії знаходимо у В.Г. Костамарова: “Газетну експресію можна визначити 
як властивість певного елемента надати висловлюванню оціночний характер, що висту-
пає саме конструктивно-мовною рисою в протиставленні стандартизованим одиницям” 
[2: 158].

Повідомляючи про об’єднання компаній мобільного зв‘язку, автор публікації підбирає 
вирази to throw a lot in, to take home:

Telefonica, the world’s fifth-largest mobile operator, is throwing its lot in with a French 
utilities conglomerate that is seen a favorite to take home one of the four Universal Mobile 
Telecommunications Systems, UMTS, licenses to be handed out.

Telephonica Joins Suez Lyonnaise in Wireless Bid WSJE 2000, Apr 28-29,p.5.
У випадку підбору партнерів проводиться аналогія з конкурсом краси “beauty contest”, 

що протиставляється аукціону a straight auction і означає, що кандидатів будуть підбира-
ти на основі їх бізнес-планів, а не на основі того, чим вони володіють. Якщо компанія 
ділиться, то утворені підрозділи називаються дітьми: One proposal was to divide Microsoft 
into several “Baby Bills”, WSJE, Apr 28-29, 2000, p.10.

Компанія, котра привела до утворення нових – parent company: Kansas City Southern 
Industries Inc., the parent of Janus. Об’єднання фірми подається як об’єднання двох родин: 
The two homes have become one. Компанії можуть бути не дуже вірними один одному та 
зраджувати судженим із іншими:

Both Deutsche Telekom and Comdirect stressed that their alliance isn’t a marriage that 
will keep them from pursuing other partners. Both said they are already investigating other 
possibilities. T-Online, Comdirect Team Up. WSJE Feb 18-19, 2000, p. 11.

Фірмам, компаніям або банкам може бути разом і добре, і зле: But here are a few spins 
of the wheel of Net fortune with Bipop. WSJE Feb 18-19, 2000, p.11. У відносинах банків 
або компаній проводяться аналогії з відносинами осіб, що зв’язані родинними зв’язками: 
four of the most successful cousins.

Образність присутня у позначенні явища, котре спостерігається у східних країнах: 
збільшення числа старших осіб в економіці “gray dollar” economy in Hong Kong, fuelled 
by an aging population. Перенос значення спостерігається і у залученні сфери самопочут-
тя, здоров’я, котре може бути як добрим, так і поганим в залежності від ситуації:

The country’s toughest headache today may be the headache of all successful societies: 
Spreading success as widely as possible. DFP, Dec 13, 1995, p. 8 A; 

recent hiccup in technology stocks. WSJE May 3, 2000, p. 30.
Проводяться також деякі аналогії з релігією: Internet evangelist Esther Dyson. На сто-

рінках газет, що повідомляють новини у сфері бізнесу, з’являється слово angel, the angels. 
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Подається також пояснення: angel investors (wealthy individuals providing seed money) – 
люди, що розбагатіли і дають гроші іншим на початок нового бізнесу: In the core of the 
Indian Network is a group of angel investors, who got rich by starting companies and are now 
rapidly recycling their wealth. WSJE May 3, 2000, p. 26.

Ринкові відносини не характеризуються стабільністю. Їм властива мінливість, стрім-
кий злет або болюче падіння. Компанії часто воюють між собою за ринок збуту, великі 
прибутки, сфери впливу. Все це відображається і на переносах значення, проведенні ана-
логій із відносинами войовничими, що характеризують боротьбу:

The GDP report also offered some worrisome news on the inflation front and all will be 
wondering how the hell they will make a profit out of it. New Data Puts Pressure on Fed. WSJE 
Apr 28-29, 2000, p.1, 6.

Невласне-пряма мова із зниженим елементом передає стурбованість фінансових 
кіл. Окремі діячі теж можуть бути атакованими, хоч самі вони здобули славу “залізних” 
(iron), тобто стійких та непохитних у прийнятті серйозних рішень:

Though he was nicknamed the “Iron Chancellor” for his tight fiscal policy during the Labour 
government’s first years in office, Mr. Brown recently came under fire from the International 
Monetary Fund for risking higher inflation with pledges of massive increases in spending on 
the state health-care system. UK Telecom Auction Nets Windfall. WSJE, Apr 28-29, 2000,  
p. 1, 6.

Часом новини бізнесу сприймаються з деякою долею гумору, що сприяє піднесено-
му настрою та оптимістичним прогнозам. Тоді перенос значення поширюється на такі 
сфери як розваги, спорт, відпочинок: “I believe we have to implement what we have started. 
That’s the name of the game now.” WSJE Apr 28-29, 2000, p. 4. Аналогічними прикладами 
можуть бути: This will create a domino effect;…will be part of the consolidation game. The 
Nasdaq is a different ball game. Рідко проводяться аналогії з мистецтвом або географічни-
ми поняттями: financial landscape.

У посиланнях часто не вказується джерело або прізвище людини, котра сказала те 
чи інше. Створюється враження, що журналісти відчувають значні труднощі у пошуках 
інформації. Справа в тому, що грошові питання, банківські рахунки, призначення на ке-
рівні посади вимагають професійної таємниці, з одного боку, а з другого, - необхідність 
проінформувати читацьку аудиторію диктує свої правила. Тому з’являються у текстах 
твердження на зразок: згідно з певними джерелами, котрі не бажали бути названими 
тощо: another analyst, who asked not to be named, was pessimistic about the venture. WSJE 
Feb 18-19, 2000, p.22.

Для виділення, підсилення та впливу на читача у газетах вживаються: а) виражальні 
засоби та б) стилістичні засоби. Серед виражальних засобів зустрічаються такі лексичні 
одиниці як unimaginable, fantastic, tremendous. Вони вживаються для підсилення та виді-
лення окремих думок. Аналогічну функцію виконує very – in the very thick of the abstract 
movement, in the very forefront of modernism, “It is a very innovative issue, the first callable 
in our market.” До виражальних засобів можна віднести окремі види повтору, котрі не 
несуть стилістичного навантаження: It’s rising from a tiny, tiny base.

Виражальними засобами виступають також стерті метафори та лексичні антитези: 
high prices – low prices; new economy – old economy; the euro vs the dollar; протиставлен-
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ня новітніх та традиційних технологій: Modern Times but same old faces; фразеологічні 
звороти: to hand smb a lemon – обдурити когось, to breathe new life into – вдихнути нове 
життя; first-come, first-served – хто рано встав, той штани вбрав; “We’ll keep our fingers 
crossed” that peace will prevail, to eat crow – проковтнути образу. “Фразеологічні засоби, 
активно втручаючись в мову газетної статті, доповнюють логічні висловлювання народ-
ною мудрістю, дають коротку оцінку,” – відмічає В.В. Горлов. Автор підкреслює, що “до-
цільне та влучне використання фразеологічних одиниць в їх одвічному вигляді оживлює 
мову публікацій, робить її емоційною.” [3: 37].

Окремо слід зупинитися на такому виражальному засобі як використання прикмет-
ників у найвищому ступені порівняння, котрі позначають певні якості у найбільшій мірі: 
it was the bloodiest attack (car bomb kills 15 people); the hottest new categories; We have the 
best of both worlds. The US is the best country in the world to do the tests on interactive TV.

Це явище особливо характерне для реклами, вміщеної на шпальтах газет, оскільки 
основна мета рекламного тексту – привернути увагу споживача, надати якомога кращу 
характеристику того, що рекламується: What is the best kept secret in town? It was my 
newest restaurant.

Прикметники у найвищому ступені порівняння можуть зустрічатися і у текстах ста-
тей, часом не з найкращими характеристиками означуваного об’єкту:

Until late last year, most Chinese workers were given only seven official holidays a year, 
making China one of the most vacation-stingy countries in the world.

China’s Mayday Call Is Being Answered With Holiday Time. WSJE, Apr 28-29, 2000, 
p.8.

Вживання прикметників у найвищому ступені порівняння дають змогу підкреслити 
та виділити основний момент, найважливіший факт: the most brutal fact of the war: that for 
all the death and suffering, Vietnam was never really more than a backdrop to the radical wing 
of the antiwar movement. Vietnam Then and Now. WSJE, Apr 28-29, 2000, p.10.

Спостерігається також певне відхилення від правил нормативної граматики з метою 
привернення уваги та підкреслення окремого явища: Which Remedy Is the Least Bad? – 
назва статті, що подається курсивом, передає думку про відсутність позитивного виходу 
із скрутної ситуації для компанії – there are no good remedies on the table, only more and 
less bad ones. Як висновок, автор зазначає, що правильних рішень немає: The bottom line 
is that there are no good solutions. WSJE, Apr 28-29, 2000, p.10.

Прикметники у найвищому ступені порівняння використовуються у заголовках ста-
тей: The Newest Fashion: E-Tailer Opens Shops. У даному випадку реалізується найважли-
віша особливість газет – необхідність подати найновіші дані. Найвищий ступінь порів-
няння прикметника зниженого тону вживається для вираження сильних емоцій: “It’s the 
darndest thing.” DN, Dec 13, 1995, p. 6E. Дане явище спостерігається у рецензіях і може 
позначати схвальні відгуки про окремі музичні програми: that plays the steadiest, most 
recognizable disco diet.

Використовуються прикметники у найвищому ступені порівняння і для побудови 
стилістичних засобів – метафори: management theory in the US is the broadest of churches; 
епітетів: highest flying, riskiest “dot-com”; перифразу: the most vulnerable Americans – 
children.
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У текстах газетних статей зустрічаються стилістичні засоби, серед яких чільне місце 
займає метафора. В.Г. Костомаров зазначає, що і метафори, і образність газетної мови 
взагалі, при всій своїй умовності можуть виконувати свою конструктивну роль, посилю-
ючи стійкість та впливовий характер газетної інформації [4: 172].

Використовуються як стерті метафори: ripple of applause, a sea of change, the heart 
of the disco phenomenon, a pact which binds a group of core shareholders; так і оригіналь-
ні: market won’t be flooded, were peppered with criticisms, the life blood of any dynamic 
economy (small business), the snail’s pace of social reform, to cool the economy, captains 
of industry, captains of peace. Розширена метафора включає кілька образів: “In turbulent 
times you have to think of the financial markets as a great bathtub of money that is sloshing 
wildly from side to side,” says Dr. Haseltine. “When the money slashes your way, open a bag 
and finance yourself.” In a Volatile Era, Motivation Means Managing Hopes. WSJE, May 3, 
2000, p.29. Персоніфікація допомагає створити яскраві образи: into the waiting arms of 
the Treasurys market. Money never sleeps. The market is obviously very nervous. High-tech 
companies also “tend to be young and go public more quickly than traditional corporations,… 
to count on Nature not to play such a trick again.

Для створення яскравих образів, для підсилення висловлювань автори публікацій ви-
користовують епітети: undying loyalty, traffic-chocked north London, the solo was hypnotic, 
redhot Latino, money’s performance has been rock solid, the brutal snowstorm. Деякі з них 
перетворилися в кліше: a bubble economy, a vital source of capital, a poison-pill defense. У 
текстах газети зустрічаються фразові епітети: yellow-and-red-spiked-hair rocker, do-or-die 
mission; одночленні епітети: nervous line; ланцюжкові епітети: pastoral England of the pre-
Victorian era, heart-stoppingly green under a gorgeous, gauzy, white light.

Однією з характерних рис газети виступає глобалізація, охоплення у повідомленнях 
різноманітних куточків світу. Все це відображається в узагальнюючих висновках, що 
містяться у статтях: the gap between rich and poor is widening, and the relentless competition 
of a global economy is eroding the sense of job security. DFP, Aug 3, 1996, p. 7 A. Тому серед 
стилістичних засобів особливе місце займає гіпербола. Глобалізація охоплює велетенські 
території, в газеті висвітлюються події, що сталися у різноманітних частинах планети, 
це може бути однією з причин використання перебільшення заради досягнення певного 
стилістичного ефекту: There are zillions of ways to look at valuation; company earnings grow 
at the stratospheric rate. Компонентами складних слів виступають mega-, hyper-, що вка-
зують на велетенський розмір: mega-hit medical drama, hyper-aggressive, hyper-confident 
attitude. Наведені приклади підтверджують думку Б.В. Кривенко про те, що «жива газет-
на практика вносить нові фарби в журналістську палітру засобів виразності» [5: 49].

У пресі використовуються порівняння: But that would be like reciting ‘Hamlet’ on 
the sinking Titanic, sculptures resemble frail ghosts. Looks like the investment equivalent of 
challenging someone to a duel without knowing how to fire a pistol; наростання: First one, 
then, four, then seven will people the vast, sunny studio; to train firefighters from across the 
state, the continent and the world; оксюморони: heroic failure, favourite hate figure, creative 
descruction, witty bitter-sweet reflections; іронія: Both said they were “very happy” with award; 
евфемізми: Conservative loyalists mouthed audible obscenities yesterday;… had to close her 
eyes to some noisily unflattering remarks; Christie and Lewis have bad-mouthed each other.
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Стилістичні засоби зустрічаються у заголовках статей: Be fair to health care company 
(асонанс). Suffering, sin and dinosaurs (алітерація). Too little, too late (повтор). Better wed 
than dead? (асонанс, риторичне питання). Shhh! Here’s a Secret If You’re Looking for Great 
Funds: MAS (ономатопея). В.Н. Алієва відмічає, що мова газети та газетних заголовків 
органічно пов’язані між собою [6: 95].

Ще в 70-х роках минулого століття в науковій літературі відмічалося, що «для су-
часної журналістики властиве прагнення до художньої зображальності і навіть до об-
разності» [7: 17]. Преса останніх десятиліть надає можливість прослідкувати подібну 
тенденцію. Певна частина зібраного матеріалу була проаналізована та описана в даній 
статті. Значний інтерес представляє використання синтаксичних стилістичних засобів в 
газетних текстах, що може стати предметом подальшого окремого дослідження.
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виКориСтаннЯ інтЕрнЕту у Формуванні  
КомуніКативноЇ КомПЕтЕнЦіЇ

Стаття розглядає засоби формування комунікативної компетпнції навчання 
спілкувнню та формування здібності міжкультурної взаємодії за допомогою Інтернет 
технологі. 
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В статье рассматриваются способы формирования коммуникативной компетен-
ции, обучения общению и формирование способности межкультурного взаимодействия 
с помощью Интернет технологий.

Ключевые слова: образование, процесс обучения, информационные технологии, ком-
муникативная компетенция, умения, навыки Интернет (ресурсы).

The article is concerned with the ways of communicative competence development, 
formation of communicative skills and abilities for intercultural interaction with the help of 
Internet resources.

Key words: education, teaching process, informational technologies, communicative 
competence, skills, Internet (resources).

У загальному плані концептуальні за сади національної освітньо-наукової програми 
передбачають оновлення змісту освіти, взаємоузгодження його на всіх освітніх рівнях, 
впровадження новітніх освітніх технологій, опанування кращим світовим та вітчизня-
ним досвідом, формування нової генерації педагогічних кадрів.

Освіта на сучасному етапі має розглядатися як найважливіша складова науково-
технічного та соціально-економічного стану держави, оскільки її науковий, техноло-
гічний та культурний розвиток забезпе чується лише тоді, коли не менше ніж 25% пра-
цездатного населення мають відповідний фаховий і культурно-освітній рівень. Тому 
традиційні форми навчання посту пово замінюються новітніми технологіями, спрямова-
ними на формування навичок та вмінь, що відповідають випереджаючому станові науки 
та техніки. 

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформа-
ційних технологій у ВНЗ. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми й методи 
викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною метою навчання іноземним 
мовам є формування й розвиток комунікативної культури студентів, навчання практич-
ному оволодінню іноземною мовою. 

Світовий досвід свідчить про інтен сивне використання Інтернет-ресурсів, що 
надає можливість широким верствам населення постійно поповнювати профе сійну 
компетенцію, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання.

© Морська Л.М., 2010



262

Основна мета вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі – формуван-
ня комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізується 
в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід передбачає навчан-
ня спілкуванню і формування здатності до між культурної взаємодії, що є основою 
функціонування Інтернету.

Першорядне значення надається розумінню, передачі і вираженню змісту, що моти-
вує вивчення структури і словника іноземної мови, що служать цій меті. Таким чином, 
увага студентів концентрується на використанні форм. Навчання граматиці здійснюється 
непрямим способом, у безпосередньому спілкуванні, крім чистого вивчення граматич-
них правил. 

Розвиток освіти в наші дні органічно пов’язаний з підвищенням рівня його інфор-
маційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як напрямок еволюції 
самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування 
у світовому інформаційному просторі необхідне оволодіння студентами інформаційною 
культурою, а також комп’ютерно-екранною культурою, оскільки у пошуку інформації 
усе більше і більше віддається Інтернету. 

Оволодіння комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливо без практи-
ки спілкування, і використання ресурсів Інтернет на занятті з іноземної мови в цьому 
сенсі просто незамінне. Однак, не можна забувати про те, що Інтернет – лише допо-
міжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно 
грамотно інтегрувати його використання в процес навчання. 

Сьогодні пріоритет надається комунікативності, інтерактивності, автентичності спіл-
кування, вивченню мови в культурному контексті, автономності і гуманізації навчання. 
Дані принципи уможливлюють розвиток міжкультурної компетенції як компонента ко-
мунікативної здатності. 

Кінцевою метою навчання іноземним мовам є навчання вільному орієнтуванню в 
іншомовному середовищі й умінню адекватно реагувати в різних ситуаціях, тобто спіл-
куванню. Нові погляди на результат навчання сприяли появі нових технологій і відмові 
від застарілих. Сьогодні нові методики з використанням Інтернет-ресурсів протистав-
ляються традиційному навчанню іноземним мовам. Поняття традиційний асоціюється 
в першу чергу з вивченням правил і виконанням мовних вправ, тобто “з розмовами про 
мову замість спілкування мовою”. Багато викладачів і дотепер переконані, що “словни-
ковий запас + необхідні структури = мова”, і це лежить в основі процесу навчання. Але 
мова - це не математика (хоч і мовні структури є не що інше, як формули, необхідні для 
запам'ятовування) і не просто інтелектуальна субстанція. Інтелект не вступить у дію без 
визначеної мотивації і рідко функціонує без елемента емоцій, а саме цих складових часто 
не вистачає в методичному матеріалі. Щоб навчити спілкуванню іноземною мовою, по-
трібно створити реальні, дійсні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом 
автентичності спілкування), що будуть стимулювати вивчення матеріалу і виробляти 
адекватне поводження. Цю помилку намагаються виправити нові технології, зокрема 
Інтернет.

Як відомо, все, чому навчається людина, вона прагне використати в майбутній ді-
яльності. Отже, готувати студента до участі в процесі іншомовного спілкування потрібно 
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в умовах іншомовного спілкування, створених в аудиторії. Це і визначає сутність ко-
мунікативного навчання, що полягає в тому, що процес навчання є моделлю процесу 
спілкування. 

Комунікативний підхід – стратегія, що моделює спілкування, спрямована на створен-
ня психологічної і мовної готовності до спілкування, на свідоме осмислення матеріалу 
і способів дій з ним, а також на усвідомлення вимог до ефективності висловлювання. 
Для користувача реалізація комунікативного підходу в Інтернет не представляє особли-
вої складності. Комунікативне завдання повинне пропонувати студентам проблему або 
питання для обговорення, причому студенти не просто діляться інформацією, але й оці-
нюють її. Важливо, щоб таке завдання уможливлювало гнучке використання всіх знань 
і умінь учнів. Головним критерієм, що дозволяє відрізнити цей підхід від інших видів 
навчальної діяльності є те, що учні самостійно вибирають мовні одиниці для оформлен-
ня своїх думок. У них з’являється можливість виразити себе і свій досвід за допомогою 
іноземної мови як Особистість, а саме особистість поставлена в центр теорій освіти для 
майбутнього. Комунікативний підхід у значній мірі спрямований на тих, кого навчають, 
що відповідає основному критерію сучасної дидактики. 

Використання Інтернету в комунікативному підході якомога краще мотивоване: його 
ціль полягає в тому, щоб зацікавити тих, кого навчають, у вивченні іноземної мови за 
допомогою накопичення і розширення їхніх знань і досвіду. Ті, кого навчають, повинні 
бути готові використовувати мову для реальної комунікації поза заняттями, наприклад, 
під час відвідувань країни досліджуваної мови, під час прийому іноземних гостей, при 
листуванні, при обміні аудіо- і відеокасетами, і т.п. При цьому термін комунікативність 
не повинний розумітися вузько, чисто прагматично. Не можна не погодитися з И.Л. Бим, 
що комунікативність “не сводима только к установлению с помощью речи социальных 
контактов, к овладению туристским языком. Это приобщение личности к духовным 
ценностям других культур – через личное общение и через чтение” [2]. Цей підхід, ре-
алізований в Інтернеті, залучає тих, кого навчають, шляхом зосередження на темах, що 
їх цікавлять і надання їм можливості вибору текстів і завдань для досягнення цілей про-
грами. Комунікативне навчання мові за допомогою Інтернет підкреслює важливість роз-
витку здібностей студентів і їх бажання вдало використовувати досліджувану іноземну 
мову з метою ефективного спілкування. Першорядне значення надається розумінню, 
передачі і вираженню зміста, а вивчення структури і словника іноземної мови служать 
цій меті. На додаток до комунікативних потреб тим, кого навчають, необхідно засвоїти 
методику роботи в Інтернеті, щоб бути більш відповідальними за своє власне навчання. 
Їм потрібно виробити здатність справлятися із ситуацією, коли їхні мовні ресурси недо-
статньо адекватні; мати гарні навички; здатність оцінювати свою власну мову й успіхи, 
а також здатність визначати і розв'язувати навчальні проблеми. Розвиток самостійності 
тих, кого навчають, за допомогою глобальної мережі являє собою поступовий процес, до 
якого необхідно заохочувати. Можливо, найбільш важливим завданням, що стоїть перед 
викладачем мови, є використання всіх оптимальних способів, що ведуть до поступово 
зростаючої самостійності. 

Створення комунікативності в Інтернеті вимагає часу. Необхідна підтримуюча 
соціально-психологічна атмосфера, упевненість студента, що його поважають як особис-
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тість зі своїми власними поглядами, інтересами, сильними і слабкими сторонами і кра-
щим для нього стилем навчання. Атмосфера ця характеризується духом взаємодопомоги, 
при якому вивчення іноземної мови за допомогою Інтернету є соціально-обумовленим 
досвідом. 

Однією з умов щодо навчання, іноземним мовам з використанням Інтернет-ресурсів, 
є створення взаємодії на занятті, що в методиці має назву інтерактивність Даний прин-
цип не є новим, однак дотепер не існує єдиного визначення даного підходу. Відповідно 
до визначення російського дослідника Р.П.Мільруда інтерактивність – це “объединение, 
координация и взаимодополнение усилий коммуникативной цели и результата речевыми 
средствами” [3]. Відповідно до цього визначення можна зробити висновок, що інтер-
активний підхід у віртуальному просторі служить одним із засобів досягнення комуніка-
тивної мети. Від принципу комунікативності він відрізняється наявністю щирого співро-
бітництва, де основний акцент робиться на розвиток вмінь спілкуватися, в той час як для 
комунікативного завдання це не є обов'язковою метою (адже одним з найпоширеніших 
видів комунікативного завдання є монолог). 

Навчаючи справжній мові, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і навичок роз-
мовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи справжню зацікав-
леність і, отже, ефективність. Більш того, Інтернет розвиває навички, важливі не тільки 
для іноземної мови. Це, насамперед, пов’язано з розумовими операціями: аналіза, синте-
за, абстрагування, ідентифікації, порівняння, зіставлення і т.п. Таким чином, навички й 
уміння, що формуються за допомогою Інтернет-технологій, виходять за межі іншомов-
ної компетенції навіть у рамках “мовного” аспекту. Інтернет розвиває соціальні і психо-
логічні якості, виступаючи як засіб інтерактивного підходу. 

Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує студентів 
адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. І коли це вдається, можна го-
ворити про мовну компетенцію, нехай навіть при наявності помилок. Головне – уміння 
спонтанно, гармонійно реагувати на висловлювання інших, виражати свої почуття та 
емоції, тобто ми можемо розглядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтер-
нет; можливість спостерігати і копіювати використання мови, навички, зразки поводжен-
ня партнерів; вилучати нові значення проблем під час їхнього спільного обговорення.
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оСоБЕнноСти ЯЗЫКовой игрЫ на БаЗЕ 
ПоЛиСЕмантичнЫХ СЛов в ЭКСПрЕССивном диСКурСЕ 

У статті описується язикова гра на базі полісемантичних слів, при цьому розгля-
дається можливість використання синергетичного підходу в лингвокогнітивных дослі-
дженнях. 

Ключові слова: концепт, зміст, сприйняття, фигуро-фонові відносини, полісемія, 
язикова гра, вплив. 

В статье описывается языковая игра на базе полисемантичных слов, при этом рас-
сматривается возможность использования синергетического подхода в лингвокогни-
тивных исследованиях. 

Ключевые слова: концепт, смысл, восприятие, фигуро-фоновые отношения, полисе-
мия, языковая игра, воздействие.

The article describes the language games on the basis of multiple-meaning words, and the 
opportunity to use synergetic approach in the lingual-cognitive researches. 

Key words: concept, meaning, perception, figure-background relations, polysemy, lan-
guage game, illocutionary act.

Несомненно, в настоящее время наибольшее влияние на массовую аудиторию 
оказывают многочисленные СМИ как основной канал коммуникации, что обусловливает 
актуальность их исследования. Дискурс СМИ известен своей экспрессивностью, созда-
ваемой за счет привлечения самых разнообразных средств языковой выразительности, 
различных способов создания новых смыслов. В современном дискурсе СМИ довольно 
часто используется языковая игра на базе полисемантичных слов, основной задачей ко-
торой является как реализация лингвокреативной деятельности, так и эмоциональное 
воздействие. Следует подчеркнуть, что исследование языковой игры в рамках антропо-
центрической парадигмы тесным образом связано с анализом специфики функциони-
рования речемыслительной деятельности человека. Для адекватного анализа феномена 
языковой игры на базе многозначного слова необходимо рассмотреть уровень перцеп-
тивной деятельности, основанной на физико-физиологических закономерностях. Как 
показывают исследования, перцептивная деятельность представляет собой одну из форм 
познавательной активности, одну из форм понимания. Уже в самом акте восприятия осу-
ществляется однозначное понимание, и только в силу этого картина видимого становит-
ся осмысленной [1: 47]. 

В числе выделяемых свойств восприятия ближе всего к физико-физиологическим 
закономерностям находится соотношение фигуры и фона. Гештальт-психологами пока-
зано, что любое двухмерное изображение при восприятии разделяется на фигуру и фон, 
то же самое происходит на уровне речемыслительной деятельности, когда в качестве 
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воспринимаемого стимула выступает слово (его смысл). Специфика данных категорий 
позволяет использовать их при анализе лексической семантики, например, в условиях 
перцептивной неоднозначности (или полисемии), где особенно заметна сознательная 
работа по выделению информации из шума, необходимая для того, чтобы «образовался 
определенный смысл, результатом обнаружения которого является понимание» [2: 125]. 
Заметим, что отношения «фигура – фон» не простое контрастирование, так как фон ак-
тивно участвует в формировании характера и значимости фигуры за счет создания кон-
текста. Именно фон обеспечивает возможность функционирования фигуры, то есть пер-
цепции того или иного смысла, что наблюдается и при интерпретации концептуальных 
структур в дискурсивной деятельности. Известно, что при семантически однородном 
фоне затрудняется интерпретация перцептивно неоднозначных слов, например, Он кос-
нулся ручки… (шариковой, ребенка, двери), так как для понимания высказывания необ-
ходим семантически значимый фон, который выведет на первый план ту или иную фи-
гуру (или смысл высказывания). В связи с подобной перцептивной неоднозначностью 
восприятия в современной философии постулируется бистабильность и даже мульти-
стабильность концептуальных структур, так как не бывает концепта с одной лишь со-
ставляющей, он может являться как минимум двойственным, что напрямую обусловлено 
возможностями и спецификой человеческой памяти. 

Бистабильность и мультистабильность демонстрируют гибкость концептуальных 
структур, что может отражаться в свойствах единиц различных уровней языка. Приме-
ром визуальной бистабильности может служить смена фигуры и фона, иллюстрируемая 
двойственными изображениями, где фигура и фон как бы произвольно меняются места-
ми. Эта модель обыкновенно используется в гештальт-терапии, психологии и когнито-
логии при интерпретации процессов восприятия, но она также применима и в качестве 
иллюстрации переключения смысловых кодов, так как подобная неоднозначность свой-
ственна и вербализованным концептуальным структурам, которые как минимум могут 
быть бинарными. В качестве иллюстрации этого положения можно привести пример од-
новременной двойной интерпретации концепта труба в высказывании корреспондента: 
Видите, дымовая труба, окруженная кольцом города. Ее нужно удалить, иначе горо-
ду будет труба (ТВ). Динамика отношений «фигура – фон» может разворачиваться на 
разных уровнях языка, в акте восприятия различных языковых единиц. Часто на смене 
этих отношений строится языковая игра в дискурсе СМИ, например: Кто остался на 
трубе (газетный заголовок статьи о нефтяном бизнесе); Как затягивает Тина (газетный 
заголовок статьи о Тине Канделаки); Найди себе пару (реклама обуви). Нестабильность, 
свойственная концептуальной структуре как ментальной категории, детерминирована ее 
континуальной природой, именно она определяет их смысловую гибкость. Такие пер-
цептивно неоднозначные слова имеют рассеивающую внимание концептуальную струк-
туру, что подталкивает систему смысла к самоорганизации. Подобная закономерность 
восприятия смысла используется в разных текстах и высказываниях, где обыгрывается 
перцептивная неоднозначность концептуальной структуры слова с целью создания опред-
еленной установки на понимание того или иного смысла: «США заколебали рынок» (за-
головок статьи, где рассказывается о падении биржевых индексов по всему миру вслед 
за падением американских). Очень часто такой прием встречается в печатной рекламной 
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продукции: Теперь можно купить свой STATUS. Только для состоятельных людей (ре-
клама журнала); А вы хотели бы сменить свой пол? (реклама напольных покрытий).

 Динамика фигуро-фоновых отношений хорошо иллюстрируется в рамках синер-
гетического подхода в концептуальных исследованиях. Актуальность использования 
синергетики при анализе языковых явлений отметил Р.Г. Пиотровский, выделивший ее 
в качестве одного из главных и значимых направлений лингвистики в будущем: «Как 
устроены синергетические механизмы, управляющие как развитием, так и устойчивым 
обращением языка в социуме, так и функционированием речемыслительной деятельнос-
ти отдельного индивида? Ответ на этот вопрос мы пока не имеем. Можно ожидать, что 
проблема синергетики языка и речи станет одной из центральных проблем языкознания 
ХХI века» [3: 418]. На наш взгляд, для анализа порождения и восприятия смысла умест-
но использовать в первую очередь такой из принципов синергетики, как синергетичес-
кий принцип нелинейности самоорганизующихся систем. Концептуальные структуры 
аналогично представляют собой открытые системы (в терминах синергетики), суще-
ствующие в нелинейной и неравновесной среде, обладающие иерархическими уровнями 
структурной организации. Нелинейность заключена в самой природе концепта (поли-
модального ментального образования) и отражается в субъективности осмысления лю-
бого концепта. Нелинейный характер концепта как ментального феномена проявляется 
в трудности его понимания и описания в чисто лингвистическом ключе. Нелинейность 
концептуальной структуры детерминирована тем, что в ее формировании участвуют как 
левополушарное, так и правополушарное мышление, то есть обязательным является в 
создании ментального концепта участие чувственного опыта человека, что ведет к меж-
модальному синтезу. Подход к сознанию как межмодальному синтезу позволяет избе-
жать жесткого разделения мышления на вербальное и невербальное и постулировать его 
нелинейность. 

 Кроме того, согласно основным принципам синергетики, конструктивным ме-
ханизмом самоорганизации сложных нелинейных систем является хаос. Он необ-
ходим для того, чтобы система вышла на собственную тенденцию развития, чтобы 
инициировать самодостраивание системы [4]. Как в любой нелинейной системе, все 
возможные варианты осмысления концепта – это так называемые точки бифуркации (в 
терминологии синергетического подхода), которые характеризуют состояние системы 
развертывания смысла, находящейся перед выбором пути развития. Здесь хаос разру-
шителен и конструктивен одновременно, он дает свободу творчеству, что и проявляется 
в языковых играх на базе перцептивно неоднозначных слов: МИГ и голова не болит! 
(реклама лекарства); «Всем труба!» (реклама мобильных телефонов); Счастье есть… 
с Еленой Чекаловой (реклама кулинарного шоу); Сухарики Воронцовские. Пекутся о 
традициях забавы ради (рекламный слоган). Новое проявляется в результате развития 
как непредсказуемое (в лингвистике обозначаемое термином «нарушение вероятности»), 
возникающее в момент бифуркации. Но, как показывают вербальные примеры, оно не 
является полностью произвольным. Как известно из психологии восприятия, акт во-
сприятия какого-либо стимула, зрительного или вербального, из окружающей среды для 
смыслопорождающего механизма (мозга) является процессом разрешения неопределен-
ности. Так, если много различных элементов находится вместе, то из их взаимодействия 
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вместо ожидаемого беспорядка «спонтанно» возникает порядок. Подобное синергети-
ческое представление дает возможность объяснить самоорганизацией деятельности 
человеческого мозга те когнитивные процессы, которые происходят при понимании 
смысла. Аналогично, в акте коммуникации при существовании альтернативы развития 
смысла в то же самое время в процессе речемыслительной деятельности (в когнитивных 
системах) происходит спонтанное формирование порядка, то есть процесс самоорга-
низации смысла, процесс разрешения неопределенности. Порядок во взаимосвязанной 
системе различных взаимодействующих элементов возникает вокруг аттракторов (или 
зон притяжения), которые позволяют создавать и поддерживать устойчивые структуры 
в рамках одной концептуальной системы. Важно то, что в коммуникативном процессе, 
в речемыслительной деятельности возможно искусственное создание таких зон притя-
жения, например: Россия опустила Кандализу Райс (газ., о списке богатых людей), в ре-
зультате которых будет актуализировано воздействие на восприятие адресата сообщения. 
В поле восприятия в каждый данный момент существует только один гештальт, так как 
два гештальта, или фигуры (по терминологии психологии восприятия, гештальтпсихоло-
гии и когнитивной семантики), одновременно в поле внимания удерживаться не могут. 
Поэтому смысловая структура семантического пространства высказывания адресантом 
может быть определенным образом упорядочена, тем самым создана некоторая установ-
ка на восприятие того или иного смысла. Заметим, что всё, воспринимаемое человеком, 
зависит не непосредственно от объективной реальности, а от специфических отношений 
между наблюдателем и наблюдаемым; восприятие человека всегда упорядочено, так как 
он не может воспринимать хаос случайных зрительных/вербальных сигналов. Следо-
вательно, зная особенности формирования восприятия смысла, можно направлять этот 
процесс, создавая аттракторы в смысловом континууме высказывания. При этом нужное 
понимание слова (интерпретация смысла), или фигура, гештальт, направляется с помо-
щью синонимов, фоновых слов, реализующих вариативную валентность слова: К вам 
идет то, что вам идет (каталог товаров Quelle); Ваши соседи уже обставились – об-
ставьте соседей! (реклама мебели).

 Чтобы «выделить» фигуру из фона, сознание должно, прежде чем осознать фигу-
ру, различить семантику фона. При этом, как отмечают психологи, фон воспринимает-
ся субъектом раньше объекта и более длительное время [2]. Слово открыть будет по-
разному трактоваться в зависимости от окружающих его слов: открыть окно, открыть 
«окно в Европу». Даже «один и тот же текст, записанный на пергаменте, может воспри-
ниматься как сакральная истина, а на мятой салфетке – как шутка» [5: 107]. При неизмен-
ности фона гештальт довольно устойчив, и его восприятие зависит от индивидуальных 
особенностей воспринимающего. Человек, как известно, существо социальное, сле-
довательно, выделение фигуры из фона и удержание фигуры как объекта восприятия 
включает не только психофизиологические механизмы, но и определяется личностными, 
социальными факторами, что естественным образом будет также сказываться на воспри-
ятии вербальных стимулов. Например, слова квасить, зелень, капуста будут актуализи-
ровать совершенно разные смыслы в сознании домохозяйки или подростка, владеющего 
в большей степени жаргонными значениями этих слов. Гештальт (или фигура) как прояв-
ление базового когнитивного механизма – это значимое множество, обладающее полисе-
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мией. Вместе с тем его значение существует не само по себе, а имеет личностную окрас-
ку, зависящую от запаса нашего ментального лексикона, социальной принадлежности и 
т.д. В каждый данный момент восприятия существует одна фигура, конструируемая как 
личностным содержанием сознания, так и наличным фоном (контекстом как вербальным, 
так и невербальным). Чтобы появился новый гештальт, необходимо разрушить старый, 
трансформировав фон, как это представлено в примерах из различных высказываний. 
Фигура – это устойчивая к изменению параметров уникальная значимая целостность, 
исчезающая при изменении структуры связей между ее частями и существующая толь-
ко в соотношении с окружающей средой – фоном [5: 112], так как эффекты осознания 
фигуры определяются неосознаваемой семантикой фона. Всё это действительно и для 
фигуры, созданной на базе вербализованных концептов. Кроме того, чем больше образ 
насыщен эмоциями, чем он более содержателен, тем легче он возникает, более узнаваем. 
Такова специфика эмоционального воздействия языковой игры на базе многозначных 
слов в рамках полисемантичной концептуальной структуры.

 Подводя итоги, следует заметить, что динамика фигуро-фоновых отношений (как 
способ познания) в полном объеме проявляется в речемыслительной (или дискурсив-
ной) деятельности, при этом часто выполняя определенные коммуникативные задачи. 
Целью игры на базе фигуро-фоновых отношений в дискурсе СМИ является не передача 
информации, а воздействие на реципиента, реализуемое за счет неожиданности сообще-
ния, в котором все элементы ожидаемы и неожиданны одновременно. Игровой принцип 
становится основой семантической организации сообщения. При этом для формирова-
ния коммуникативной установки на понимание определенного смысла задействованы 
основные механизмы формирования смысла (мена фигуры и фона при восприятии вер-
бальной информации). Данный когнитивный механизм лежит в основе языковой игры на 
базе перцептивно неоднозначных слов в экспрессивном дискурсе СМИ.
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інвЕКтивний ФрЕйм у диСКурСі  
ангЛомовниХ маС-мЕдіа

У статті вивчається зміст термінопоняття «інвективний фрейм», визначають-
ся особливості узагальненої ним моделі комунікативної ситуації. На прикладі тек-
стів англомовного мас-медійного дискурсу окреслюються основні шляхи інвективного  
фреймування повідомлення. 

Ключові слова: інвектива, інвективний фрейм, інвективне фреймування, фреймовий 
аналіз, медіа-текст, мовленнєва агресія, комунікативна ситуація. 

В статье изучается смысл терминопонятия «инвективный фрейм», определяют-
ся особенности обобщенной им модели коммуникативной ситуации. На примере тек-
стов англоязычного мас-медийного дискурса обрисовуются основные пути инвективной 
фреймизации сообщения.

Ключевые слова: инвектива, инвективный фрейм, инвективная фреймизация, фрей- 
мовый анализ, коммуникативная ситуация медиа-текст, речевая агрессия

The article addresses the notion of “invective frame” and studies peculiarities of its 
modeling of the communicative situation. The examples from the English mass media are 
analysed to embrace linguistic means of message framing. 

Key words: invective, invective frame, invective framing, frame analysis, media text, speech 
aggression, communicative situation

Мовознавство межі ХХ-ХХІ ст. характеризується істотним оновленням наукової па-
радигми. Одним з пріоритетних напрямків її розвитку на сучасному етапі є досліджен-
ня мовних явищ із використанням методологічних підходів і наукового інструментарію 
лінгвокогнітивістики, у тому числі й почастішання спроб застосування методів фреймо-
вого аналізу до вивчення мовленнєвих жанрів, як констатує відомий український лінгвіст 
Ф.Бацевич [2, с.93].

З огляду на відзначені загальні тенденції розвитку лінгвістики, предметом вивчення 
у пропонованій статті стало поняття інвективного фрейму, яке зустрічається у розвідках 
М.Д. Голєва [3; 4], В.С. Третьякової [9]. Однак – попри зазначені прецеденти – поняття 
«інвективного фрейму» на сьогоднішній день ще не набуло достатнього поширення і по-
требує своєї конкретизації в якості одиниці наукового лексикону. Тому у межах даної роз-
відки ми поставили за мету окреслити термінологічний діапазон поняття «інвективний 
фрейм» і описати інвективний фрейм на прикладі англомовних медіа-текстів. Такий під-
хід до вивчення текстів англомовних ЗМІ застосовується уперше, що й визначає новизну 
і актуальність обраної теми. Зміст поняття “інвективний фрейм” як термінологічної 
сутності виникає, на нашу думку, на перетині значень термінів «інвектива» і «фрейм». 
Тому зупинимось насамперед на цих поняттях.

© Кузик О.А., 2010
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Інвектива (англ. invective – «обвинувачувальна промова», «лайка» < лат. invectivus –  
«лайливий», «сварливий») посідає центральне місце серед тих різноманітних мовних 
засобів, за допомогою яких реалізуються агресивні комунікативні стратегії. У загаль-
нокультурному значенні інвектива ідентифікується як «культурний феномен соціальної 
дискредитації суб’єкта за посередництва адресованого йому тексту, а також стійкий мов-
ний зворот, який у тій чи іншій мовній традиції сприймається в якості образливого для 
свого адресата» [7]. Таким чином, інвектива як мовленнєвий жанр зумовлюється ілоку-
цією свідомої дискредитації людини, створенням її негативного іміджу в очах громад-
ськості, заподіянням йому моральної та емоційної шкоди шляхом моделювання ситуації 
порушення культурних вимог з боку адресанта інвективи, виходу його індивідуального 
вчинку поза межі визначеної конкретно-національною культурою поведінкової норми 
[7]. Відповідно до цього, сила інвективи, як слушно наголошує Г.В.Дмитрієнко, прямо 
пропорційна силі культурної заборони на порушення тієї чи іншої норми; максимального 
ж інвективного смислу набувають, таким чином, ті вербальні конструкції, які моделюють 
табуйовану мовленнєву поведінку [6]. Такому типу ілокуції К.Ф. Седов надавав статусу 
«комунікативного садизму», що здійснюється за посередництва «словесного знущання» 
[10: 8-14].

Фрейм у сучасній когнітивістиці мислиться як цілісна функціональна структура, в 
якій особливим чином організовується «знання, яке є необхідною передумовою нашої 
здатності до розуміння тісно пов’язаних між собою слів» (Ч. Дж. Філмор) [11: 54]. Від-
так фрейм можна розглядати як структурований «згусток» індивідуальної / суспільної 
свідомості, що функціонує як багатократно закріплена у попередньому досвіді модель, 
усвідомлення якої дозволяє правильно інтерпретувати зміст тексту або висловлювання. 
У такому розумінні поняття фрейму співвідносне з поняттям мовленнєвого жанру у тому 
його розумінні, яке представлене у працях М.М. Бахтіна, – як типової форми висловлю-
вань, повторюваних ситуацій спілкування, еталонів соціально-значимої взаємодії, типі-
зованих форм мовленнєвої комунікації [1: 159-286]. 

Виходячи з поданих вище тлумачень, інвективний фрейм можна ідентифікувати як 
типову структуру, що виникає у свідомості носія мови і асоціюється із «словесно вира-
женим проявом агресивного ставлення до опонента» [8: 198], агресивною мовленнєвою 
поведінкою, метою якої є соціальна дискредитація певного об’єкта (конкретного індиві-
да, його діяльності/вчинку, суспільного явища). Як вираження особливої стереотипізо-
ваної ситуації, інвективний фрейм передбачає обов’язкову наявність інвектора (експлі-
цитного чи імпліцітного) як відправника повідомлення, інвектума як об’єкта інвективи, 
інвективного наміру та інвективного результату. З урахуванням зазначених чинників 
під інвективним фреймом у межах даної розвідки ми надалі розумітимемо специфічну 
модель побудови відправником висловлювання (у даному випадку – медіа-тексту) для 
реалізації інвективної інтенції як глобальної комунікативної мети. 

Оскільки інвектива як комунікативна подія зазнає певної динаміки, вона може бути 
представлена також як сценарій (скрипт), що відображає розгортання у межах стерео-
типної ситуації “основних сюжетів” комунікативної взаємодії. 

Відштовхуючись від спостережень І.В. Заложної, зазначимо, що практично кожний 
елемент тексту, у тому числі й особливості шрифту і графіки, може набувати семантичної 
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значущості, а відтак сприяти інвективному фреймуванню медіа-тексту. При цьому вибір 
мовних засобів зумовлюється не лише індивідуальним стилем автора, але й спільними 
принципами структурної організації мовного матеріалу, підпорядкованими реалізації ін-
вективної функції [6: 132-134]. 

Таким чином, фрейм, сценарій, мовленнєвий жанр закріплюють стереотипний набір 
обов’язкових компонентів, мовленнєвих дій та їх послідовність. Однак, попри стерео-
типність інвективи як комунікативної події, що задається сценарієм дисгармонійної, кон-
фліктної мовленнєвої поведінки у межах відповідного мовленнєвого жанру, конкретне 
лексичне наповнення інвективного фрейму є надзвичайно різноманітним. Воно залежить, 
насамперед, від мовної особистості адресанта, який володіє власним арсеналом засобів 
досягнення конкретної комунікативної мети. Поряд з цим, визначальним чинником для 
досягнення інвектором максимального ефекту інвективи є враховування особливостей 
культури, до якої належить об’єкт інвективи. Це дозволяє говорити про широкий спектр 
семантичного варіювання інвективи залежно від наявності й аксіологічної наповненості 
в конкретних культурах різноманітних нормативних вимог й заборон.

Слід також взяти до уваги застереження М.Д. Голєва: ідентифікація будь-якого по-
відомлення (у тому числі й медіа-тексту) в якості інвективного є надзвичайно склад-
ною лінгвістичною проблемою, оскільки, «лексичний вихід», тобто експліцитні прояви 
інвективності зазвичай є найбільш поверховими. «Текстове (і тим паче мовленнєво-
ситуативне) розгортання інвективного фрейму – завдання більш складне, оскільки тут 
взаємодіє багато різних факторів, у тому числі й приналежних до імпліцитних сфер мов-
лення» [4: 49]. 

Беручись до аналізу конкретних способів інвективного фреймування англомовних 
медіа-текстів, зазначимо насамперед, що інвективний фрейм у ЗМІ назагал розгортаєть-
ся у межах т.зв. «дискурсу ненависті», котрий, як неодноразово наголошували у своїх 
працях Е. Бенвеніст, Є.В. Бакумова, С.О. Колосов, О.О. Романов, С.Л. Сахно1

23, ґрунтуєть-
ся на протиставленні групових суб’єктів «ми» і «вони», які, у свою чергу, відносяться до 
універсальних концептуальних опозицій на кшталт «я-ти», «свій-чужий», «друг-ворог» 
і передбачають насамперед актуалізацію різних слотів концепту «людина». При цьому 
як «базова опозиція медіа-дискурсу» (Г.В. Яновська) позиціонується опозиція «свій-
чужий», в основі якої здебільшого лежить антагонізм влади (чи окремих її представ-
ників) і громадян, що ґрунтується на неспівпадінні субстандартів, властивих кожній з 
суспільних груп. 

Наші спостереження над англомовними медіа-текстами дозволяють виділити кіль-
ка основних субcтруктур (субфреймів) розгортання інвективного фрейму – залежно від 
сфери прояву цього неспівпадіння і напрямку концептуалізації інвектума. 
1 Докладніше див.: Бенвенист Э. О. О субъективности в языке // Общая лингвистика. – М.: Прогресс, 
1974. – С. 292-300; Бакумова Е. В. Речевые маркеры социально-политической идентификации // 
Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. Волгоград: Колледж, 2001. – С.236-
241; Колосов С.А. О риторике и прагматике дискурса ненависти // Лингвистика и филологическая 
герменевтика: [сб. науч. тр.]. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2003. – С. 60-65; Романов А.А. Политическая 
лингвистика: Функциональный подход. – М.: Тверь: ИЯ РАН, 2002. – 191 с.; Сахно С.Л. “Свое-
чужое” в концептуальных структурах // Логический анализ зыка: Культурные концепты. – М. : 
Наука, 1991. – С. 95-101. 
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СУБФРЕЙМ 1 «Расова / етнічна приналежність»
Цей субфрейм вміщує кілька слотів, релевантних ознакам, за якими людина іденти-

фікується як приналежна до тієї чи іншої раси/етносу.
Слот 1 «Колір шкіри»:
Cindy McCain stood behind him shaking her head in disgust at each fact she heard about 

the Black Terrorist daring to challenge her husband .
У даному випадку патогенна комунікативна ситуація виникає насамперед внаслідок 

актуалізації кольору шкіри одного з політичних опонентів – Black Terrorist і імпліцітного 
протиставлення іншому – her husband [тобто “білий” сенатор Джон Мак-Кейн – О.К]; 
закладена у цій опозиції семантика расової та соціальної дистанційованості й ворожнечі 
посилюється за посередництва словосполуки daring to challenge). 

Наступний приклад: Michelle Obama has achieved enormous professional success largely 
due to White people doing things for her [Мішель Обама – О.К.] and him [Барак Обама – 
О.К.]. <…> She shows her true feelings by hating White people. Her accomplishments can be 
attributed to White people for their gradualism through out her life. She needs to cease hating 
White people and thank them for much of what she has, political influence, and personal 
acclaim in America. <…> But, you wouldn’t know it from her hatred of White people campaign 
rhetoric and her griping about her and her husband’s student loans. <…> She and He are 
where they are today because of what the White People have done for both of them. However, 
both have expressed their dislike for White people. 

Цей фрагмент узято зі статті відомої американської журналістки тайського похо-
дження Мішель Малкін. Відкрито позиціонуючи себе як “woman of colour”, подібно до 
Мішель Обами, М.Малкін звинувачує Першу леді, а також її чоловіка, діючого президен-
та США, у невдячності до «Білих», оскільки досягти свого успіху, на думку автора статті, 
вони змогли, використавши напрацювання «цивілізації Білих». Агресивного характеру 
повідомлення набуває у даному випадку за рахунок використання субстантивованих за-
йменників третьої особи як засобу номінації інвектумів і їх активного протиставлення 
«Білим» як іншому члену опозиції.

Слот 2 «Особливості національного/етнічного вбрання». 
Спостереження над англомовними медіа-текстами засвідчують, що пейоративний 

ефект повідомлення може виникати як наслідок акцентування характерних деталей на-
ціонального вбрання. Розглянемо наступні приклади:

A South Carolina lawmaker on Thursday called a Republican gubernatorial candidate of 
Indian descent a “raghead”, saying we have one in the White House, we don’t need one in the 
governor’s mansion.

Засобом реалізації інвективної інтенції у даному контексті є американське сленгове 
raghead, як натяк на тюрбан (франц. turban від перс.), чоловічий чи жіночий головний 
убір у народів Азії і Північної Африки – клапоть легкої тканини, закрученої навколо 
голови. Утворене від поєднання двох слів – rag (лахміття, шмаття) і head (голова), – 
слово raghead поширене в американському варіанті англійської мови як брутальна 
номінація людей з темним кольором шкіри, переважно пакистанців та індійців, однак 
воно також вживається і в стосунку вихідців з Африки і має відтінок меншовартості. 
У наведеному контексті пейоратив raghead вжито до президента США. Говорячи про 
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шанси кандидата в губернатори Південної Кароліни від Республиканської партії Ніккі 
Хейлі, яка має індійське коріння, Ноттс зазначив, що у Білому домі вже сидить один 
“тюрбаноголовий”.

СУБФРЕЙМ 2 – «Соціальне розшарування».
Цей субфрейм об’єднує комунікативні ситуації, у яких інвективна інтенція реалі-

зується шляхом актуалізації опозиції «багаті-бідні». Наведемо декілька найяскравіших 
прикладів:

 McCain also repeatedly claimed that the fault of the financial crisis lies with Democrats 
who <…> forced banks to give mortgages to poor people;

The White House immediately announced plans to appeal the ruling. But for once, Chicago-
on-the-Potomac has run smack into the rule of law and lost. For all the other small people over 
whom the Obama administration has run roughshod, let’s hope it sets a lasting precedent.

У даному випадку інвективне фреймування висловлювання відбувається шляхом 
вибудовування соціальної контраверси “Chicago-on-the-Potomac – small people”, де ме-
тафоризований образ Чикаго-на-Потомаці (Чікаго – другий за значенням фінансовий 
центр Сполучених штатів, Потомак – річка на сході країни; на її північному березі роз-
ташована столиця США Вашингтон) прочитується як «фінансові ділки Вашингтона»; ця 
контраверса підсилюється метафоричним зворотом з негативною оцінністю over whom 
the Obama administration has run roughshod, що на загал сприяє дискредитації президента 
Обами і його адміністрації в очах американців;

СУБФРЕЙМ 3 – «Зовнішній ворог».
Цей субфрейм об’єднує ті прояви мовленнєвої агресії в мас-медіа, які пов’язані із 

лінгвістичним конструюванням образу зовнішнього ворога. Особливо яскраві прояви 
такого способу інвективного фреймування відзначаються у медіа-дискурсі США. Най-
частіше з такою метою, особливо після терактів 11/09/2001, використовується лексема 
terrorist. Наприклад:

She [Сара Пейлін – О.К.] skips around the country <…> accusing Barack Obama of 
palling around with The Terrorists and pointing out that he doesn’t see America the way all 
the Normal, Good Americans do;

For the last eight years, the opponents of the Right have been America-hating Terrorists 
and they still are і т.ін. 

Інвективне фреймування у наведених контекстах відбувається за рахунок негатив-
них семантичних конотацій, що забезпечуються внутрішньою формою слова terrorist 
(особа, котра бере участь у терористичній діяльності – насиллі з метою залякування), 
а також значеннєвим потенціалом словосполук America-hating, opponents of the Right, 
palling around with The Terrorists та контраверсою Barack Obama palling around with The 
Terrorists – all the Normal, Good Americans, яка дає підстави говорити й про актуалізацію 
концептуальної опозиції «герой (нації) – антигерой».

СУБФРЕЙМ 4 – «Віросповідання».
Однією з найбільш універсальних схем, на основі яких вибудовується опозиція «cвій-

чужий» у сучасних англомовних масмедіа, є опозиція «християнство – мусульманство». 
Наприклад:
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He [Барак Обама – О.К] also has been closely associated with muslims who want to 
destroy our Christian heritage. 

У даному випадку інвективне фреймування повідомлення відбувається за рахунок 
використання двох пар семантичних опозицій “muslims – Christian” та “He [closely 
associated with muslims] - our [Christian heritagе]”. Увиразнення закладеної у цих опози-
ціях універсальної семантики «свій-чужий (відданий чужим – як ворожим – цінностям)» 
відбувається також графічно: контекстуальне уособлення «свого» (“Christian”) подається 
з великої літери, тоді як вербальна репрезентація «ворожого», «чужого» – з маленької 
(“muslims”). Специфічні оцінні конотації висловлювання набуває й завдяки дієслову 
destroy (want to destroy our Christian heritage).

Важливим засобом інвективного фреймування медіа-повідомлення є його заголовок, 
що виконує у структурі мас-медійного тексту функцію семантичної одиниці. Він мані-
фестує його ідеологічну спрямованість і визначає ракурс «прочитання» усього повідо-
млення: 

Inside the Monstrous Obamacare Bureaucracy; Ken Salazar Gets a Kick in the You-Know-
What; Ken Salazar Needs Another Behind-Kicking; Тhe Obamacare Inquisitions: A Brief, 
Brutish History; Stuck on Stupid: Obama’s Czar Fetish; The Shut Up and Swallow Congress; 
Bill McCollum’s Political Prostitution іs The Real Story In Rent Boy Saga; The shoes liberal 
celebrities won’t wear; Meghan McCain: “Old School” Republicans Are “Scared Sh**less” 
та ін. З метою створення максимального перлокутивного ефекту у поданих заголовках 
медіа-текстів використано негативно забарвлені лексичні одиниці і сталі вирази загаль-
ного вжитку, позаетикетні мовні засоби, обсценну лексику. 

Наведені приклади засвідчують, що інвективне фреймування у сучасних англомов-
них медіа-текстах відбувається завдяки використанню широкого спектру мовних знаків, 
які становлять «будівельний матеріал» інвективи. При цьому лексичні маркери, завдяки 
яким свідомість людини ідентифікує комунікативну ситуацію як інвективну, для досяг-
нення максимального перлокутивного ефекту зазвичай організуються як риторичні при-
йоми, напрацьовані у багатовіковій практиці красномовства.
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СоЮЗ уКраЇноК та «Жіночий віСтниК» ЯК ПЕрШЕ ПоЛітичнЕ 
ЖіночЕ виданнЯ гаЛичини. мова виданнЯ

У статті розглядається діяльність Союзу українок та аналізуються статті 
першого пресового органу товариства. «Жіночий вістник» можна назвати першим 
політичним часописом Галичини. Цікава мова видання.

Ключові слова: жіночий часопис, політичний журнал, жіноча організація, мова ви-
дання.

В статье рассматривается деятельность Союза украинок и анализируются ста-
тьи первого издания организации. «Женский вестник» можно считать первым полити-
ческим изданием в Галичине. Интересный язык издания.
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This article deals with the first woman’s organization in Halicia – Unit of Ukrainians. 
The author writes about the first political magazines of this political organization. “Woman’s 
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Галицька періодика для жінок різноманітна за своїми часовими, ідеологічними і по-
літичними ознаками. Видання Наталі Кобринської успадкували традиції української лі-
тератури, бо її видання ще не мали ознак журналістських видань. Видання Шеховича, 
хоча і нагадували часописи, проте не мали чіткої організації, відділів, налагодженої пра-
ці журналістів. Можливо видання Кобринської і видання Шеховича не ставили собі за 
мету вести політичну пропаганду. Безумовно обидва типи видань були виявом поширен-
ня жіночих поглядів і політичних симпатій різних кіл Галичини, проте у них не виражені 
політичні погляди самих жінок, їх видання не містять політичної пропаганди.

Потреба у пропаганді політичних ідей з’явилася значно пізніше, коли жіноцтво 
відчуло, що не може стояти осторонь від політичних подій. Окрім того, західноукраїнський 
визвольний рух, котрий стрімко почав розвиватися у ІІ половині ХХ століття, викли-
каний гострою потребою української нації здобути власну державу. Жіночі організації 
переживають певний етап реформації, перетворюючись у політичну формацію.

Вже в перші повоєнні роки в Галичині існувала жіноча організація, що гостро від-
чувала потребу власного видання. Це була крайова громадська організація «Союз укра-
їнок», провід якого діяв у Львові. Ставлячи перед собою мету згуртування жінок, «Союз 
українок» з перших років існування обговорював можливість створення періодичного 
органу. Але, як було записано у протоколах засідань проводу у травні 1917 р.» справа не 
мала успіху внаслідок спричинених війною дуже тяжких для преси обставин» [1: 55].

Про Союз українок детальніше дізнаємося з Енциклопедії українознавства: «Союз 
Українок» - найбільша жіноча організація в Галичині (і на українських землях взагалі). 
Створилась в результаті перейменування «Жіночої громади» з осередком у Львові. Ме-
тою організації було залучення жінок до активної діяльності, піднесення їх освітнього 
і економічного рівня. Вона мала триступеневу будову: централь у Львові, філії по селах, 
українські села мали свої осередки» [2: 2885 - 2887] .

Політична жіноча організація настільки була авторитетною, що згодом майже у най-
більших центрах Галичини були її осередки. Головною метою її існування була боротьба 
національна, а наскрізним постулатом слугувала українська національна ідея. Тому ор-
ганізація, котра займалася благодійністю стала такою вагомою, що її боялася польська 
влада.

Польська влада непримиренно ставилася до «Союзу українок», обмежила її діяль-
ність Галичиною. Центр «Союзу українок» організовував ряд курсів, співпрацював 
з товариством «Сільський господар». Діяв ряд фахових референтур, якими керувала 
І.Блажкевич, пізніше - І.Гладка; народним мистецтвом керувала - І.Гургула, народним 
здоров’ям - С.Парфанович, великого доросту - О.Цімановська. З 1928 року працею «Со-
юзу українок» керувала М. Рудницька, яка була політичним ідеологом жіночого руху й 
реалізаторкою його настанов. При осередках існувала бібліотека. З ініціативи Головної 
Управи «Союзу українок» постав кооператив Українського Народного Мистецтва, а по-
тім було створено окрему референтуру у співпраці з Українським гігієнічним товари-
ством. Видавнича діяльність організації була незначна і, крім інструкцій референтур 
видавались двотижневики: «Жінка», «Українка». Члени «Союзу українок» широко дру-
кувалися на сторінках часопису «Жіноча доля» [2: 2885] .
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Але шлях до створення першої жіночої національно-патріотичної організації був 
довгим. Спочатку жіноцтво збиралося на конгреси, конференції, де і було вирішено 
об’єднатися в єдину політичну національну силу.

1934 року в Станіславі відбувся Український Жіночий Конгрес, на якому виникла 
думка створити «Союз українок». 1923 року «Союз українок» став членом Міжнародно-
го Жіночого Союзу і брав участь у його конгресі в Римі, Парижі в «Лізі Міру і Свободи», 
став членом жіночої кооперації Гільдії 1924 року. 1938 року польська влада заборонила 
діяльність «Союзу» на кілька місяців. Пізніше з «Союзу» постала інша організація – 
«Дружина княгині Ольги». Головами «Союзу українок» були: Макарушка, Гринева, Бі-
лецька, Федак-Шепарович, Біляк, Малицька.

Поневіряння і тернистий шлях національно-патріотичної жіночої організації із пере-
слідуваннями активного жіноцтва загострили потребу у створенні першого політичного 
жіночого видання на західноукраїнських землях.

І все ж спроба видання першого часопису Союзу українок була здійснена 1922 року. 
Його орган «Жіночий вістник» друкувався як тематична сторінка в газеті «Громадський 
вісник» (березень - серпень) та «Діло» (серпень - грудень). Матеріали жіночої сторінки 
були змістовними і добре опрацьованими, адже їхні автори мали певний журналістський 
досвід, брали активну участь у жіночому русі» [1: 55].

Спочатку «Жіночий вістник» не сприймався як окреме видання. Його пов’язували із 
«Ділом», проте згодом став самостійним виданням.

В.Передирій у своїй статті пише, що «Жіночий вістник» - перший офіційний орган 
Союзу українок, який друкувався на сторінках «Громадського голосу» та «Діла», власної 
номерації не мав. Однак сприймався як тематична сторінка «Діла». Матеріали жіночої 
сторінки губилися серед різноманітної інформації і не затримували довго увагу читача» 

[1: 53].
Своїм основним завданням «Жіночий вістник» вважав справу організації українсько-

го жіноцтва «на безпартійній, суто національній, основі». В опублікованій кореспонден-
ції про Всеукраїнський Жіночий З’їзд підкреслювалась «виразно національно-державна 
ідеологія українського жіноцтва», основою якої «був принцип соборності і здорового 
націоналізму» [3: 20].

Видання мало рубрики: «Вісти з «Союзу українок», де друкувалася інформація про 
діяльність організації, «З міжнародного жіночого руху», де містилася інформація про жі-
ночі організації в світі. «Жіноча сторінка» знайомила читачів з історією розвитку жіночої 
періодики в країнах Європи. Авторами публікації жіночої сторінки були: О.Кисілевська, 
М.Білецька, І.Герасимович, М.Суворцева, Є.Марушка та ін.» [3: 20].

Про значення жінки в громадсько-суспільному житті була опублікована редакційна 
стаття, яка займала багато місця, і навіть була розтягнена на кілька номерів, в котрій 
йшлося: «Разом з усією Росією до перебудови свого політичного життя встала й Україна. 
Усі верстви людності її стрітили з охотою чи й не охотою, бо мусіли взятися до громад-
ського обов’язку, і по всій своїй силі і зараз працює на користь його людності. Жінка 
виділила себе з громадського загалу. Настала воля жінці, прийшли її політичні права, і 
вона їх не зреклась. По селах на сходи прийшли жінки зі своїм рішучим голосом. вони 
увійшли в просвітні товариства, вони понесли свою культурну працю» [4: 4] .
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Цікавою інформаційною статтею є стаття Солнцевої «Становище жінки в Америці», 
де авторка висвітлювала свіжі новини про своїх посестр-американок, про їхній жіночий 
рух, з якого і українки повинні багато почерпнути для себе у прагненні здобути волю в 
суспільстві та політичних правах.

Містилася інформація про організацію різних заходів Ради Жіночого Союзу укра-
їнок, різні оголошення, як наприклад: «Рада Українського Жіночого Союзу в Києві 
скликає на 14 вересня (сентября) з’їзд представниць від Української жіночої організації. 
Кількість делегаток: від кожних 50-и членів по одному; організації, які мають менше 50 
членів також по одній делегатці» [4: 4]. Вкінці видання традиційно надруковані листу-
вання з читачами та оповістки-оголошення. На сторінці 23 вміщено «Хроніку про різні 
збори». «Жіночий вістник» виходив не періодично. В той час, коли друкувався «Жіночий 
вістник» відповідальний редактором був Олекса Кузьма. А начальним редактором - Федь 
Федорців.

Серед публікацій видання привертає увагу звернення М.Рудницької із закликом всту-
пати «масово у місцеві і повітові комітети допомоги голодній Україні», замітка про від-
мову українського жіноцтва від участі у виборах до польського сейму, кореспонденція 
«Сучасні злидні й жіноцтво». О.Залізнякова надрукувала у виданні замітку «Українські 
жінки й політичні партії», К.Малицька - кореспонденцію «Жіноцтво і справа вихован-
ня», М.Бачинська – допис - «Жінки й мистецтво» [3: 21]. Але цей часопис виявився не 
довготривалим. Та естафету продовжили інші видання.

Завдання Союзу українок повсякчас лишалися в центрі уваги різних жіночих періо-
дичних видань. Орієнтуючись на них, редакції часописів розробляли напрями своїх ви-
дань. Та чи інша мета організації неодмінно обговорювалася у численних публікаціях. 
Пропагуючи досягнення жіночих гуртків на культурно-просвітницькій ниві та економіч-
ної розбудови, періодичні видання сприяли пожвавленню організаційної діяльності Со-
юзу українок [1: 64] .

Час видання «Жіночого вістника» припадає на період становлення української преси 
в Галичині. В цей час закладались форми видань (тематична сторінка, часопис, додаток), 
визначався зміст публікацій. Надалі періодика розвивалася ініціативою свідомого жіно-
цтва, жіночих організацій. Очевидно, враховуючи ці фактори, в енциклопедичних та до-
відкових виданнях поруч із визначенням «періодика для жінок» часто вживається термін 
«жіноча періодика» [1: 56].

Значення «Жіночого вістника» сьогодні важливіше, аніж може здатися на перший 
погляд. По-перше, його можна назвати національно-патріотичним органом, бо видання 
групувало навколо себе жіноцтво не залежно від політичної приналежності. І головною 
тут була українська національна ідея. Це між партійне політичне і патріотичне утворен-
ня, об’єднане вищою метою -служінню Батьківщині.

По-друге, можна з упевненістю назвати пресовий орган поширенням національної 
пропаганди, що дає підстави зарахувати жіночий рух до загально-національного ви-
звольного руху, не виокремлюючи його в окремий етап.

По-третє, видання належну увагу присвячувало самій жінці. Українська патріотка як 
вищий ідеал жінки поставлений в центрі видання. Жінка повинна бути активною в по-
літичній боротьбі, повинна бути задіяною у різних політичних організаціях.
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Але видання мало суттєві недоліки. Інколи воно нагадувало вузький інформацій-
ний вісник Союзу українок, інколи пропаганду діяльності організації. Окрім того, «Жі-
ночий вістник» виходив не періодично. Проте його вага значна у формуванні жіночої 
національно-патріотичної політичної преси, бо це перше політичне жіноче видання Га-
личини. Мова видання – особлива, мова, котрою послуговувалися галичани до ІІ світової 
війни.
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роЛЬ мови в мЕЖаХ мЕдіаПроСтору

Статья посвящена анализу специфики функционирования языка медиатекстов раз-
ных форм, а также определению понятия языка средств массовой информации. Автор 
изучает влияние массовой коммуникации на процесс речи и формирование современного 
языка в целом.

Ключевые слова: медиалингвистика, масcмедиа, информационное поле, инфосфера. 
Стаття ставить на меті визначити поняття мови ЗМІ та проаналізувати спе-

цифіку її функціонування на тлі медіатекстів різних форм. Автор вивчає вплив масової 
комунікації на процес мовлення і формування сучасної мови зокрема.

Ключові слова: медіалінгвістика, масмедіа, інформаційний простір, інфосфера.
The article touches upon the problem of media-language identification and the analysis of 

its specific functioning in the frame of media-texts. The author studies the mass media influence 
on the process of speech and today’s language forming.

Key words: media-linguistics, mass media, informative field, infosphere.

актуальність теми даного дослідження зумовлена тим, що перетворення масмедіа, 
однієї с основних сфер сучасного мовлення, як в плані кількісних показників, так і в 
плані якісного впливу на мовні процеси, сприяло концентрації академічного і наукового 
інтересів на проблемах функціонування мови у сфері масової комунікації - що і виклика-
ло необхідність креації нової парадигми у лінгвістиці – медіалінгвістики.
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Активне вивчення медіамовлення почалося у другій половині ХХ ст., коли увагу вче-
них притягли різні аспекти використання мови у ЗМІ, починаючи з суто лінгвістичних і 
до різних маргінальних парадигм а саме: прагмалінгвістики, дискусійного аналізу, соціо-
лінгвістики, психолінгвістики, семіотики, когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології 
та ін. Досліджуючи особливості використання мови у ЗМІ, вчені сходяться в тому, що 
вплив масової комунікації на сучасний процес мовлення, і мови зокрема, дуже значуще і 
потребує ретельного, систематичного вивчення – це є основною проблемою досліджен-
ня. Фундаментом для розвитку вивчення функціонування медіапростору слугував аналіз 
основних наукових доробок таких видатних лінгвістів, як Теун ван Дейк, Алан Белл, 
Мартин Монтгомері, Норман Фейєрклаф, Дж. Серль, Д.Н. Шмельов, Г.В. Степанов,  
В.Г. Костомаров, О.А. Лаптєва, Г.Я Солганік, С.И.Сметаніна, Т.Г. Добросклонська,  
О.О. Селіванова, О.В. Тарасова та ін..

мету статті складає визначення поняття мови ЗМІ та аналіз специфіки її функціону-
вання на тлі медіатекстів, що є об’єктом дослідження.

Основний об’єм процесу мовлення приходиться сьогодні до сфери масової комуні-
кації. Динамічний розвиток традиційних ЗМІ – преси, радіо, телебачення, Інтернету –  
привели до утворення єдиного інформаційного простору, особливого віртуального се-
редовища, що є результатом сукупності багатьох медіа потоків. Все це вплинуло на роз-
виток процесу продукування та дистрибуції як окремих лінгвальних одиниць, так і на 
особливості плану мовлення та характері інтралінгвістичних змін в цілому. Концепція 
єдиного інформаційного простору має велике значення для розуміння динаміки мов-
них та мовленнєвих змін, вона дозволяє представити багатогранну діяльність світових 
та національних масмедіа у вигляді єдиної, цілісної системи, функціонування якої зна-
чно впливає на лінгвокультурні процеси в цілому. Г.В.Степанов пише: «Главная особен-
ность использования языка в современном мире – массовый характер коммуникации, т.е. 
небывалое расширение числа общающихся людей и усложнения форм общения, при-
чем не только внутри одноязычного коллектива, но и между носителями разных языков 
в пределах многонациональной страны и в мировом масштабе. Использование средств 
массовой информации, не изменяя общей стратегии речевого акта ( сообщить что-то, 
убедить в чем-то), значительно усложняет задачу «говорящего», ведь «адресат» у него 
теперь не один человек, миллионы читателей, зрителей, слушателей. Чем больше людей 
вовлекаются в акт коммуникации, тем более универсальной, общей должна быть форма 
общения» [1:13]. В сучасній науці для позначення цієї віртуальної території викорис-
товується набір термінів і понять, що відносяться до єдиного семантичного ряду, але 
тих, що ідентифікують той чи інший аспект масових комунікаційних процесів, а саме: 
інформаційне поле, інформаційне середовище, медіасередовище, медіаландшафт, інфос-
фера. Останнє, на наш погляд, найкраще представляє особливості функціонування єди-
ного інформаційного простору. Термін «інфосфера» [2:11], що створений за аналогією з 
відомим терміном академіка В.І.Вернадського «ноосфера» (сфера розуму) і призначений 
для позначення всієї сукупності інформаційних процесів, в результаті чого утворюєть-
ся інформаційний континуум або інформаційна оболонка землі. Таким чином, понят-
тя «інфосфера» влучно відображає той інформаційний прошарок, який утворюється та 
підтримується ЗМІ і складається з безкінечної кількості медіатекстів, що продукуються 
кожного дня.
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До значущих параметрів інфосфери відносять її відображаючі, організуючі та фор-
муючі характеристики [3]. Здатність відображати події навколишньої дійсності реалізу-
ється у потоці медіатекстів новин, здатність організовувати проявляється у чіткій струк-
турації інформаційного потоку за допомогою сталих (стійких) концептуальних моделей, 
що знаходять відображення в універсальних медіадискурсах, які охоплюють безліч меді-
атопіків: «Політика», «Спорт», «Освіта», «Бізнес», «Культура» і т.п. Структурація потоку 
новин також підтримується сталими медіаформатами, характерними для преси, радіо, 
телебачення та Інтернету. Універсальна структура теленовин, організація матеріалів но-
вин в пресі, зручна система текстових зв’язків в Інтернеті не тільки значно полегшує по-
шук необхідної інформації, але й дають відчуття порядку і системи. Формуюча здатність 
інфосфери зумовлена вмінням медіатекстів впливати на систему оцінювання і формуван-
ня суспільної думки, тобто формувати ідеологічний вплив на масову аудиторію.

Таким чином, концепція інфосфери, або єдиного інформаційного простору дає мож-
ливість зрозуміти, що ЗМІ не просто віддзеркалюють події, а фактично конструюють 
їх віртуальне відображення на основі таких відомих медіатехнологій впливу, як відбір 
фактів, інтерпретація подій, використання сталих образів і формування мовленнєвих/
мовних стереотипів.

Тексти ЗМІ все частіше слугують основою для дослідження сучасного стану мови, 
тому що в них скоріше, ніж в інших, знаходять відображення та фіксуються зміни функ-
ціонування мови, всі ті процеси, що є характерними для сучасного мовлення. Якщо тек-
сти художньої літератури – це мистецький засіб відображення дійсності, то тексти масо-
вої інформації – це скоріше фотографічний засіб. 

Аналіз контекстного використання «мови ЗМІ» виділяє найбільш поширені харак-
теристики:

1) «Обладая высоким престижем и самыми современными средствами распростра-
нения, язык СМИ выполняет в информационном обществе роль своеобразной модели 
национального языка. Он во многом формирует литературные нормы, языковые вкусы 
и предпочтения, оказывает влияние на восприятие политики, идеологии, искусства и 
литературы» [4:38].

2) Массовая информация является глобальным текстом, объединяющим разные 
языковые сообщества с их социальными языковыми структурами. Несмотря на разли-
чие языковых систем, понимаемых лингвистически, массовая информация обладает 
принципиальным единством смысла и направленного содержания» [5:477]. «При обра-
щении к специфике использования языка в текстах массовой информации исследователь 
сталкивается с взаимодействием двух систем: естественной системы, которой является 
человеческий язык, и искусственной системы средств массовой информации, созданной 
человеком с использованием различных технологий» [6:7].

Вищезазначені підходи до визначення мови масової інформації повністю відповіда-
ють базовим дефініціям самого поняття «мова» - універсальному, глобальному, систем-
ному, конкретному [7]. Відповідно першому пункту, мова розуміється як знакова сис-
тема, а також як сукупність проявів тієї чи іншої знакової системи, що складає основу 
людського спілкування шляхом мовленнєвої комунікації. Третє визначення виділяє в цій 
загальній системі її конкретні складові, а саме національні мови, що функціонують у 
тому, чи іншому конкретному історичному соціумі. 
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Детальне вивчення мов окремих ЗМІ привело до розширення самого поняття «мова 
масової інформації» та ідентифікації її вербальної та медійної аудіовізуальної функції. 
В свою чергу дослідження мови ЗМІ як знакової системи змішаного типу, що має в собі 
вербальні та аудіовізуальні коди, допомагає визначити мовленнєву специфіку кожного 
окремого виду масмедіа. 

Специфіка мови друкованих ЗМІ полягає у взаємодії вербальних і графічних компо-
нентів (тип, розмір шрифту, ілюстрації, використання кольорів, якість паперу, розміщен-
ня матеріалів на газетній полосі і т. ін. – все це тісно поєднується зі словесним рядом, 
перетворюючись у єдине ціле.)

Особливістю мови радіо є наявність словесного та аудіо – рядів. Використання широ-
кого аспекту можливостей аудіорядa – музики, шумів, фонетичних та паратембральних 
якостей мовлення ( інтонація, темп, акценти, індивідуальні фонетичні якості та т. ін.) – 
сприяє тому, що мова радіо є сильним засобом впливу на масову аудиторію. 

Мова телебачення – це ще більш розвинена система кодифікованого впливу, оскільки 
до рівнів вербального і звукового додається рівень візуальний (visual acts) – мобільне 
кольорове зображення. Телебачення вважається найбільш ефективним в плані впливу на 
соціальну свідомість.

Розвиток Інтернет-технологій сприяє подальшому вдосконаленню мови ЗМІ як за-
собу інформаційно-психологічного впливу. Мова Інтернету – це складна багаторівнева 
мультимедійна система. Вербальний текст в Інтернеті може бути представлений не тіль-
ки лінійно, але й за допомогою посилань в глибину міжтекстових зв’язків (гіпертекст).

Поряд з вербальною та медійною функціями мова ЗМІ реалізує функцію концепту-
альну, або когнітивно-ідеологічну. Саме мова ЗМІ є тим кодом, тією універсальною зна-
ковою системою за допомогою якої в індивідуальній та масовій свідомості формується 
картина світу. Спеціалісти з медіапсихології вважають, що сьогодні сприйняття людиною 
навколишнього світу у великій мірі залежить від того, як цей світ представлений ЗМІ. 

«Телевизионная речь представляет собой некоторую, весьма организованную сово-
купность разновидностей, воплощающихся в различных жанрах. При этом тенденция 
к увеличению и расширению «свободных» жанров впрямую связана с повышением 
эффективности воздействия телеречи, с наиболее полным проявлением функции воздей-
ствия, которая наряду с функцией сообщения является ведущей в языке средств массо-
вой коммуникации» [8:11].

Не маючи персонального досвіду щодо багатьох подій, що відбуваються в світі, ми 
будуємо знання про навколишню дійсність на медіаконструкціях та інтерпретаціях, що 
за своєю природою є ідеологічні, культурно- та націо-специфічні. Отримуючи вербальну 
реалізацію в ЗМІ, події, факти одночасно отримують культурно-ідеологічну модальність, 
тобто комплекс модально-аксіологічних конотацій. 

Підтвердженням когнітивно-ідеологічної природи мови ЗМІ може слугувати креація 
та поширення, наприклад, лексичних інновацій, у семантичній структурі яких відобра-
жаються концептуальні диференціації національно-культурних і соціо-політичних меді-
адискурсів. Наприклад, «горбачёвские» слова «гласність», «перестройка» швидко уві-
йшли у зарубіжні медіатексти, так і свого часу вживалися «пятилетка», «колгосп» і т.п. 
Значно більша кількість англомовних лексем вживається зараз в українській мові ЗМІ, не 
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маючи відповідностей: накшталт, експат (expat – людина, що довго живе за рубежем), 
екзит-поли (exit-poles – опитування виборців відразу після голосування), холдінг, лізінг, 
брифінг (holding, leasing, briefing); а також такі, що мають еквіваленти: менеджмент 
(management)– управління, хавбек (half-back) – півзахисник, голкіпер – воротар, не гово-
рячи про молодіжний сленг (особливо в Інтернет-текстах): файл (fail), драйв (drive), шузи 
(shoes), батл (battle) і т.п.

Аналіз мовних процесів на інтралінгвістичному рівні доводить, що існує навіть якась 
мода на вживання деяких слів та виразів, які поширюються через засоби ЗМІ – тим са-
мим ЗМІ сприяють поширенню нового «модного» варіанта вживання слів на інші лінг-
вокультурні узуси.

На кінець 20 століття концепція медіапростору (медіасфери) – та концепція мови 
ЗМІ на її тлі повністю сформована. Сьогодні мова ЗМІ розуміється не тільки як стала ін-
тралінгвістична система, що має характерну структуру лінгвостилістичних параметрів. 
Однією з найважливіших характеристик даної системи є співвідношення вербальної та 
аудіовізуальної функцій зі специфічною реалізацією в межах кожного з засобів масової 
інформації – пресі, радіо, телебаченні, Інтернеті. Мова ЗМІ як продукт різних соціально-
політичних та національно-культурних груп інтерпретує ідеологічну модальність та 
національно-культурну специфіку. Всі вищезазначені аспекти розвитку та функціону-
вання ЗМІ складають основу подальшого дослідження в межах медіалінгвістики – но-
вої парадигми мовознавства.
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ФЕминноСтЬ КаК СоСтавЛЯЮЩаЯ ЖЕнСКой  
идЕнтичноСти в рЕКЛамной КоммуниКаЦии

Стаття присвячена аналізові фемінності як характеристиці ідентичності жінки-
споживача в когнітивно-дискурсивному руслі.

Автор аналізує дискурси про стан та трансформацію зовнішнього вигляду в рекламній 
комунікації, що дозволяє по-новому інтерпретувати різні аспекти фемінності.

Ключові слова: феминність, ідентичність, дискурс про трансформацію, дискурс 
про стан зовнішнього вигляду, особистісна та соціальна ідентифікація.

Статья посвящена рассмотрению феминности как характеристике идентичности 
женщины-потребителя в когнитивно-дискурсивном русле. Проводится анализ дискур-
сов о состоянии и трансформации внешнего облика в рекламной коммуникации, что по-
зволяет по-новому интерпретировать различные аспекты феминности.

Ключевые слова: феминность, идентичность, дискурс о трансформации, дискурс  
о состоянии внешнего облика, личностная и социальная идентификация.

The article is focused on femininity as a property of the female consumer’s identity in 
light of the cognitive and discursive concept. The discourses of transformation and surface 
appearance are exposed to analysis that covers a wide range of aspects of femininity at a new 
angle.

Kew words: femininity, identity, transformation discourse, surface appearance discourse, 
personal and social identification.

В данной статьей предметом рассмотрения является феминность, выступающая 
неотъемлемой характеристикой образа женщины-потребителя в рекламном дискурсе. С 
одной стороной, изучению подвергается процесс коммерциализации идентичности, т.е. 
демонстрируется то, как коммерческий дискурс, а именно реклама, формирует идеалы и 
образцы, апеллирующие к адресной аудитории, с другой – акцент делается на актуализа-
ции определенных аспектов женской идентичности.

На наш взгляд, дискурсивная репрезентация идентичности пересекается с концеп-
том языковой личности, поскольку идентичность предполагает множественную иден-
тификацию индивида в ходе разнообразных речевых практик в разнообразных сферах 
коммуникации. Ю.Н.Караулов в своей знаменитой работе «Русский язык и языковая 
личность» рассматривает структуру языковой личности как складывающуюся из трех 
уровней: вербально-семантического, или лексикона личности; лингво-когнитивного, 
представленного тезаурусом личности и мотивационного, или уровня деятельностно-
коммуникативных потребностей, отражающих прагматикон личности, т.е. систему ее це-
лей, мотивов, установок и интенциональностей [1:238]. Идентичность, по своему опред-
елению, находится в видо-родовом отношении с языковой личностью и предполагает 
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«осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной 
позиции в рамках социальных ролей и эго состояний» [2]. 

Традиционно выделяют личностную и социальную идентичность в рамках 
«Я-концепции» личности. Личностная обусловливает самовосприятие индивида в плане 
собственных физических, умственных и моральных качеств. Социальная, в свою оче-
редь, формируется как следствие принадлежности личности к различным социальным, 
этническим, гендерным и др. группам. Личностная и социальная идентификация тесно 
взаимосвязаны и определяют цельность и субъектность «Я» образа. Естественным явля-
ется стремление индивида к положительной идентификации, к самосовершенствованию 
своего личностного и социального портрета. Немалую роль здесь играют сформировав-
шиеся в культуре модели личностной и социальной адаптации, транслирующие идеалы, 
образцы, стереотипы желательного и нежелательного поведения, ценностных ориенти-
ров, физической привлекательности и т.д. В свете дискурсивно-когнитивного подхода 
интерес представляют дискурсивные репрезентации взаимодействия личностного и со-
циального в построении идентичности. 

Здесь может идти речь о конверсационной, институциональной, нарративной, потре-
бительской идентичности, а также целом наборе других разновидностей. Объединяющая 
их черта – это актуализация определенного личностного тезауруса и экспликация 
определенных прагматических мотивов и установок. 

Идентичность потребителя может иметь оценочный компонент, так как актуализация 
одних характеристик коммуникативного портрета желательна для индивида, другие же 
аспекты идентичности при их репрезентации могут приводить к невыгодному позици-
онированию коммуниканта. Например, высокостатусность, молодость, привлекательная 
внешность служат желательными характеристиками для самоидентификации индиви-
да, в то время как противоположные им ассоциации, а также социально порицаемые 
привычки, такие как злоупотребление алкоголем и табаком, могут намеренно замал-
чиваться в формировании коммуникативного портрета. Задача рекламы – усиление 
позитивных характеристик потребителя посредством приобретения/применения рекла-
мируемого товара.

Личностный и социальный аспекты идентичности формируются не без участия 
СМИ, и, в особенности, рекламы. Непосредственно сама идентичность потребителя в 
рекламной коммуникации предстает как сложный феномен, разложимый на отдельные 
составляющие. Остановимся более подробно на гендерно-маркированном варианте 
идентичности женщины-потребителя. В рекламной коммуникации, в первую очередь, 
апелляция ориентирована на построение идеализированного образа феминности.

Высказывание Бодриара о том, что women are given women to consume, как нельзя 
лучше подтверждает мысль о потребительском идеале, оказывающем воздействие на 
формирование женской идентичности в рекламной коммуникации [3:137-138]. 

Феминность, интерпретируемая в психологии как комплекс психологических осо-
бенностей, приписываемых женщине [4], в рекламной коммуникации позиционируется 
как некий идеал, образец, гендерный стереотип, уподобление/соответствие которому 
выдвигается как первоочередная задача для женской аудитории, читательниц модных 
журналов. Из преобразованной рекламой феминности зачастую уходят такие черты, 
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как мягкость, готовность помочь и т.д. На первый план выходят сексуальность и чув-
ственность. По этому поводу Бетан Бенвел и Элизабет Стоки отмечают, что the almost 
pathological relentlessness of this discourse of sensuality, permeating even the incongruous 
spheres of mobile phones and vitamin tablets, is an exhortation to sink helplessly into a soft-
focus, airbrushed, smooth and infantilised version of femininity. In this version, all products 
promise some kind of solicitous pleasure or orgasmic sensation which suggests that an ideology 
of passivation, narcissism and sexual objectification is being aimed at female consumers 
[5:173]. 

 Основными дискурсами, вербализующими различные грани феминности, являют-
ся дискурсы о состоянии и о трансформации внешнего облика. Причем, даже в первом 
случае предполагается, что в рекламном дискурсе указывается на необходимость транс-
формации, поскольку существующее положение вещей нежелательно для позитивной 
самоидентификации потребительницы. Далее осуществляется перемена, приводящая 
к улучшению. Часть рекламных сообщений как раз и отражает «улучшенную» фемин-
ность, причем акцент делается не на процессе, а на результате. Например: She claimed 
attention! with a clear skin; ‘I found it’ Happiness Foam-In Hair Color. Find new highlights 
in your hair.

В иных случаях дается характеристика уже достигнутого идеального состояния. 
Здесь уместно будет сделать оговорку о том, что женский образ может рассматри-

ваться как цельный феномен, олицетворение феминности, так и партитивно – с акцентом 
на лице, руках, теле. 

Так, реклама с утверждением «Revlon creates the face with the Fabulous eyes’ или же 
‘The Coty collection of Great Faces’, ‘фокусируется на внешнем облике и, в первую оче-
редь, на лице. Revlon и Coty предлагают идеальную внешность fabulous eyes и great faces, 
что, в свою очередь, имплицирует наличие несовершенной феминности у читательниц 
женских журналов, не использующих рекламируемые препараты.

Феминность, воплощенная во внешнем облике женщины, достигается при помощи 
рекламируемых артефактов, становящихся, в свою очередь, неотъемлемыми для жен-
ского идеала атрибутами феминности. Артефакты, окружающие женщину, включают 
косметику, средства по уходу за кожей, духи, модную одежду и др. и служат своего рода 
катализаторами решения проблем по усовершенствованию/сохранению феминности. 

Таким образом, в рекламном представлении феминности, на наш взгляд, следует 
выделить следующие содержательные доминанты: (1) аксиоматическое положение о фе-
минности как ценности, (2) непосредственно сам идеал/образец феминности, гендерные 
стереотипы, на которые осуществляется ориентация, а также связанные с ними ассоци-
ации и ценностные установки (3) изначальный несовершенный образ носительницы фе-
минности, коррекция которого осуществляется рекламируемыми товарами; (4) то, каким 
образом осуществляется преобразование, т.е. средства достижения идеала, образца или 
соответствия желаемому гендерному стереотипу. 

Любопытно отметить, что лингвопрагматические понятия пресуппозиции и 
импликатуры тесно связаны с содержательной доминантой несоответствия образу фе-
минности. В рекламном дискурсе в неассертивной форме всячески подчеркивается несо-
вершенство адресата. Например: Теперь вам не придется стесняться своего возраста и 
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вы сможете осуществить свои самые смелые мечты! Данной семантическая пресуппо-
зиция ненавязчиво напоминает женщинам-адресатам, что они стесняются свого возрас-
та. Имплицитно преподносимая информация зачастую оформляется как исходное пред-
положение вопроса, сигнализирующее аудитории о наличии определенной проблемы, 
связанной с феминностью. Например, When did your skin last smile at you? When were you 
last yourself? Have you the cheek to let him touch you?

Интересно, что в рекламном сообщении наблюдается синтез апелляций к логосу, па-
фосу и этосу. Так, в рекламе As a bio-chemist I recommend Skin Dynamics, as a woman I 
love Skin Dynamics присутствует апелляция к авторитету профессионала и пользователя-
женщины, усиливаемая за счет глагольной цепочки ‘recommend-love’, вербализующей 
эмоциональную апелляцию. В данной рекламе эксплицитно представлена референция к 
социальной составляющей идентичности, обычно отсутствующая в рекламном дискурсе 
о феминности. 

В рекламе Центра антивозрастной и эстетической медицины MATIGNON исполь-
зуется изображение обнаженной девушки, которое можно интерпретировать как своего 
рода физический идеал феминности. Вербальное сообщение «В Вашей системе цен-
ностей», сопровождающее изображение, выводит на первый план личностную само-
идентификацию, где определяющую роль играет определенный физический канон, а 
умственные и нравственные качества замалчиваются.

В рекламном сообщении могут находить отражение психологические потребности 
адресной аудитории: вербальное сообщение «Promise. Confidence. Security», усиливаемое 
изображением матримониальных атрибутов, репрезентирует определенные гендерные 
стереотипы, которые в современной интерпретации могут получать новое прочтение. 
Так, посредством подмены перечисленные актуализируемые потребности удовлетворя-
ются благодаря страховой компании Halifax, а не благодаря надежному браку. 

В рекламном дискурсе, представленном в основном семиотически осложненными 
текстами, феминность на невербальном уровне может быть репрезентирована знаками-
иконами, знаками-индексами, знаками-символами. Так, Катрин Денев, рекламирующая 
духи «Шанель №5» символизирует французский шик, Пенелопа Крус, демонстриру-
ющая достоинства туши для ресниц Телескопик L’Oreal, воспринимается как икона, а 
изображение малоизвестной модели индексально, поскольку служит указателем на жен-
скую аудиторию в целом [6]. 

Принимая во внимание креолизованность рекламного сообщения, интересно просле-
дить каким образом феминность учитывается при построении аргументативной базы. В 
силлогизме, распадающемся на большую и меньшую посылки, идея феминности может 
быть репрезентирована, например, в виде идеализированного образа красивой девушки 
и соотноситься с основной предпосылкой. В роли меньшей посылки может выступать 
атрибут феминности, т.е. средство ее достижения или сохранения, а именно духи, кос-
метические препараты и т.д. Например, Hypnose. Новый гипнотический аромат; Новые 
кремы OLAY Complete “Сияние кожи». Твоя кожа любима; Panasonic Фен, который 
не сушит и т.д. При этом вербальное описание данного средства может быть крайне 
лаконичным, подчеркивать его уникальность или же эффективность. Вывод, который 
должна сделать адресная аудитория, сводится к тому, что искомая феминность непремен-
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но обладает указанными свойствами и достижима/сохранима благодаря использованию 
рекламируемого товара. 

Сравнение рекламных сообщений в глянцевых журналах, отражающих европейскую 
и североамериканскую эстетику рекламы, с рекламными текстами в отечественных изда-
ниях не выявило принципиальных различий в способах отображения феминности. Так, в 
рекламе женских колгот Conte elegant белорусского производства образ девушки можно 
интерпретировать, с одной стороны, как знак-индекс, указывающий на женскую потре-
бительскую аудиторию в целом, с другой – его можно трактовать как своего рода идеал, 
приблизиться к которому помогает рекламируемая продукция. Аналогия прослежива-
ется и при рекламе российского препарата «Турбослим» для похудения. Рецепт строй-
ности от компании «Эвалар» является дискурсом трансформации, где экстракты расте-
ний «способствуют снижению аппетита, ускорению обменных процессов, выведению 
шлаков и токсинов…». Вместе с тем, изображение стройной женщины воспринимается 
как невербальный компонент, демонстрирующий уже достигнутый результат - идеаль-
ное состояние внешнего облика. Следует отметить, что в рекламе отсутствует описа-
ние усилий, необходимых для осуществления желаемой трансформации. Несовершен-
ная форма глаголов и их семантика, отглагольные существительные всячески смягчают 
стадию преобразования: способствовать, помогать избавляться, снижение, ускорение, 
выведение и др.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что феминность как составляющая 
женской идентичности в рекламной коммуникации формируется посредством идеали-
зации внешнего облика женщины, насаждения определенных образцов и поддержания 
гендерных стереотипов, что находит отражение в семиотике феминности, в репрезен-
тации личностного и социального начала в процессе самоидентификации женщины-
потребителя. Вновь воссозданная феминность через дискурс трансформации и дис-
курс отображения идеальной внешности апеллирует к массовой женской аудитории, 
навязывая ей рекламируемые товары в качестве неотъемлемых атрибутов.
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аКтивіЗаЦіЯ вЖиваннЯ ЕКСПрЕСивниХ  
ЗаСоБів у ПуБЛіЦиСтиЦі 90-Х рр. ХХ Ст.

У статті йдеться про інноваційні процеси у мові публіцистики кінця ХХ століття. 
На шпальтах газет зазначеного періоду простежуються процеси актуалізації потуж-
ного шару пасивної лексики, активізації розмовних лексичних елементів, детермінологі-
зації спеціальної лексики, розширення меж сполучуваності слів, оновлення словникового 
фонду мови неологізмами.

Ключові слова: експресія, конденсація, еліпс, антитеза, асиндетон, оксюморон, син-
таксичний паралелізм.

В статье речь идет об инновационных процессах в языке публицистики конца ХХ 
столетия. На страницах газет указанного периода прослеживаются процессы акту-
ализации мощного пласта пассивной лексики, активизации разговорных лексических 
элементов, детерминологизации специальной лексики, расширение границ сочетаемос-
ти слов, обновление словарного фонда языка неологизмами.

Ключевые слова: неологизм, экспрессия, конденсация, эллипс, антитеза, асиндетон, 
оксюморон, синтаксический параллелизм.

The article deals with the innovative processes in the language of the presst of the end of 
ХХ th century. 

Keywords: expression, condensation, ellipse, antithesis, asyndeton, oxymoron, syntactic 
parallelism.

Одним із найважливіших стилетвірних засобів, який тісно пов’язаний зі змістом 
висловлювання, жанром мовлення, його спрямуванням і адресованістю, є синтаксис. 
Сучасна українська літературна мова має багатий і різноманітний арсенал синтаксич-
них конструкцій, який постійно розвивається і збагачується, що спричинено не тільки 
внутрішніми законами розвитку мови, але і впливом екстралінгвістичних чинників. Пу-
бліцистика виступає особливим функціональним різновидом мовлення, специфічність 
якого визначається екстралінгвістичними чинниками, комунікативним спрямуванням 
тексту й особливою ситуацією мовлення, яка характеризується віддаленістю комунікан-
тів та певною односпрямованістю. У процесі такої масової комунікації мовець орієнту-
ється на прогнозований образ адресата мовлення, який може вступити чи не вступити до 
процесу комунікації. 

Преса виступає показником типу соціальних відносин у суспільстві. Кількість і ак-
тивність періодичних видань, характер їх спілкування з читачем безпосередньо залежать 
від конкретної ситуації масової мовленнєвої комунікації. Отже, завданням журналіста є 
залучення читача до акту комунікації, повідомлення йому певної інформації, найчастіше 
з виразною авторською оцінкою і переконанням читача у правильності авторської по-
зиції.
© Могила С.А., 2010
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Розвиток преси залежить від розвитку суспільства, стосунків між його членами, 
соціальних, політичних та економічних чинників, оскільки вона виступає засобом ма-
сової комунікації, засобом передавання соціальної інформації, на шляхах якої можуть 
з’являтися різноманітні бар’єри. До таких перешкод належать фізичні, семантичні, 
психологічні, соціально-психологічні, гносеологічні, економічні, політичні та ідеоло-
гічні умови, які впливають на сприйняття, розуміння, запам’ятовування, засвоєння й 
перетворення у практич-ній діяльності людей донесеної до них інформації. На думку 
М.А. Жовтобрюха, значення періодичної преси в розвитку літературної мови залежить 
від тієї ролі, яку вона відіграє у суспільному житті. Розвиток преси невіддільний від 
економічного, політичного й культурного життя народу. Тому пожвавлення суспільного 
життя позитивно відбивається на розвиткові періодичних видань [4:3]. ЗМІ і, зокрема, 
преса змінюють свої функції у житті суспільства. Як відомо, найбільших зрушень лек-
сика будь-якої мови зазнає у часи докорінних змін у суспільстві, у періоди соціального 
неспокою. Промовистим показником суспільних змін в Україні кінця ХХ – початку ХХІ 
ст. стала хвиля нової іншомовної лексики, неоднорідної за походженням, частотністю 
вживання, стилістичним і жанровим використанням. 

На сучасному етапі функціонування української літературної мови можна виділити 
дві основні тенденції розвитку лексичного складу публіцистичних текстів:

1) надмірне вживання стилістично зниженої лексики;
2) активне проникнення слів іншомовного походження;
Активність проникнення розмовної лексики в мовлення преси Б.О. Коваленко по-

яснює впливом екстралінгвістичних чинників: 
1) зняття цензури, протест проти відсталості суспільства та „заштам-пованості” 

мови; 
2) криміналізація суспільства;
 3) зміна мовних смаків у напрямі спрощення, лібералізації; 
4) необхідність номінації явищ, які виникли на сучасному етапі розвитку суспіль-

ства; 
5) бажання висловити експресію будь-якими засобами; 
6) ситуація українсько-російської двомовності [6:173−175]. 
На думку В.Г. Костомарова, “новий стилістичний смак і його крайність – мода на уль-

траліву демократизацію і лібералізацію – найяскравіше виявляється в інтересі до жарго-
ну, просторіччя, розмовних інтонацій, а відмова від заборони на використання будь-яких 
засобів мови виявляється насамперед у вживанні грубуватої фамільярності ” [8:68−69]. 

Тенденція до експресивності, актуалізації публіцистичного мовлення реалізується 
на лексичному, фразеологічному та синтаксичному рівнях. Потреба вплинути на читача 
прогнозує організацію всього тексту. Важливим для преси є також графічне оформлення 
матеріалу, яке має на меті залучити читача до сприйняття тексту, зацікавити його, акцен-
тувати основну думку тексту засобами графіки. Експресивно важливими в публіцистиці 
стають усі мовні засоби, оскільки вони беруть участь у реалізації публіцистичної ідеї. 
Наприклад: “Бардак” як дзеркало “еліти” (День, №116, 8 липня 1997); Міненерго + 
Держкоматом = нерівний шлюб (День, № 78, 8 травня 1997 р.). У сфері лексики праг-
нення надати виразної експресії реалізується завдяки вживанню слів із переносним зна-
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ченням, наприклад: “Чорна середа” під Голою Пристанню (День, №115, 5 липня 1997); 
Де ж “сало в шоколаді?” (День, №116, 8 липня 1997); активним залученням розмовної, 
фамільярної лексики, навіть вульгаризмів, наприклад: Хто „прорубає” транспортний 
коридор (День, № 88, 14 травня 1997); Як ся, маєш цирку? (День, №49, 21 березня 1997); 
“Ото був би председатель” (День, №115, 5 липня 1997); Тролейбусна „мокруха” (День, 
№ 60, 5 квітня 1997).

До засобів підвищення експресивності у публіцистичному тексті також належать 
неологізми, переважно іншомовного походження, оказіоналізми, які часто вживають ав-
тори газетних статей. У зв’язку з тим, що преса інформує читачів про найактуальніші 
проблеми сьогодення, новітні наукові технології й винаходи, новини світового масштабу, 
газетний текст виступає „засобом популяризації нових слів, у ньому найбільш інтен-
сивно відбувається творчий процес перевірки, відбору й закріплення у всенародному 
вжитку лексичних неологізмів, виникнення яких зумовлене настійною суспільною по-
требою” [1:3]. Наприклад: PARKING (День, № 49, 21 березня 1997 р.); 14 „спікерів” — 
жертви експерименту (№90, 16 травня 1998); „Блероманія”, або нечувані успіхи британ-
ських лейбористів (День, №83, 6 травня 1998). Орієнтація зовнішньої політики України 
на співпрацю з розвиненими країнами Європи й світу, глобалізація світової економіки 
викликали до життя в мові мас-медіа численні лексикалізовані словосполучення на зра-
зок глобалізація економіки, євроатлантична інтеграція України, світова спільнота, 
євро-атлантична спільнота, європейська інтеграція, європейські інтеграційні процеси, 
інтеграція в європейські структури, фінансова глобалізація. Тенденція до відповідності 
цільності поняття з не розчленованістю номена, який його позначає, тобто тенденція 
до заміни словосполучень однослівними назвами, стимулювала активізацію в засобах 
масової інформації низки запозичень, які в українській мові не мають однослівного від-
повідника. Це можна пояснити зручністю у їх використанні, економією мовних засобів, 
газетно-журнальної площі та телерадіоефіру. Тому значного поширення у пресі набули 
слова губернатор замість “голова обласної держадміністрації”, мер – “голова міської 
ради”, мерія – “міська рада”, спікер – “голова Верховної Ради”, парламент – “Верховна 
Рада”, саміт – “зустріч глав держав, урядів; зустріч на вищому рівні”. 

У тексті, заголовках статей 90-х рр. ХХ ст., усе активніше починають вживатися фра-
зеологізми й крилаті вирази різного походження. Тенденція до експресивності й актуалі-
зації висловлюваного виявляється в індивідуально-авторських перетвореннях фразеоло-
гізмів, наприклад: Бюджет: що попало, те пропало? (День, № 116, 8 липня 1997); Сни 
про податки в літню ніч (День, № 112, 2 липня 1997); Постав хату з лободи, тільки в 
таку не веди (День, № 60, 5 квітня 1997); За хлібом будуть „видовища” (День, № 112, 
2 липня 1997); „Палиці у колеса” міжнародних автоперевезень (День, № 49, 21 березня 
1997). Завдяки неочікуваній трансформації усталеного словосполучення досягається ви-
разний експресивний ефект, вислів потрапляє у центр уваги адресата мовлення. Адже 
загалом людина сприймає світ вибірково і насамперед вирізняє аномальні явища, які 
контрастують із загальним тлом. Ненормативне явище має підвищену інформативність, 
викликає здивування. Така тенденція відповідає й основним законам людської комуні-
кації: у спілкуванні для повідомлення обирають переважно нетиповий, ненормативний 
факт, бо „повсякденність не збуджує комунікативних центрів” [2:81]. 
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Послаблення прагматичного впливу часто вживаного компонента вислов-лення 
пов’язане з психофізичним явищем адаптації відчуттів унаслідок пристосування рецеп-
торів до безперервного чи тривалого впливу певного подразника. На думку Л.А. Кисе-
льової, експресивне поле являє собою єдність поля образності, поля інтенсивності, поля 
новизни тощо. З погляду мовленнєвого впливу на читача, прагматична сила компонента 
висловлення безпосередньо залежить від його неочікуваності. Дослідниця виокремила 
кілька видів несподіваності: семантичну, контактну, несподіваність емоційної оцінки, 
емоції загалом, несподіваність характеру волевиявлення [5:129-130]. Але слід зазначити, 
що надмірне використання неочікуваних адресатом мовлення трансформацій змісту чи 
оцінки висловів у тексті не просто втомлює читача, а стає перешкодою реалізації кому-
нікативного акту. Перенасичений таким яскравим стилістичним прийомом текст може 
навіть роздратувати читача і викликати результат, протилежний очікуваному.

В організації публіцистичного тексту особливі стилістичні можливості мають кон-
струкції емоційно-експресивного синтаксису. До одиниць емоційно-експресивного син-
таксису належать конструкції, яким властива зміна звичайного порядку слів, повтори, 
паралелізми, діалогізовані структури, характерні звертання, риторичні запитання, встав-
ні та вставлені конструкції, а також еліптичні речення, парцельовані та приєднувальні 
конструкції, обірвані речення тощо. Наприклад: Душевний лад і життєвий нелад (День, 
№ 60, 5 квітня 1997); „Блондинисте” пиво (День, № 49, 21 березня 1997); Бенкет без нас. 
Принаймні на сьогодні…(День, № 49, 21 квітня 1997); Наша справа катівська? (День 
№89, 15 травня 1998); Борис Нємцов     − новий спадкоємець престолу? (День №115, 5 лип-
ня 1997); Хлібом сіллю…та бомбою (День, № 66, 15 квітня 1997). Автор публіцистичного 
тексту не завжди може уникнути знайомих і прогнозованих для читача назв, сполучень 
слів, які безпосередньо пов’язані з темою статті. Однак на рівні синтаксису, на рівні 
організації тексту він певною мірою може виявити неординарність, тонко підкреслити 
найважливіше у тексті. Наприклад: У Криму голови летять (День, № 60, 5 квітня 1997); 
Мертві руїни або розважальний комплекс (День, № 60, 5 квітня 1997); Мундир під білим 
халатом (День, № 46, 18 березня 1997).

Значну експресію й розмовні інтонації мають висловлення з різноманітними модаль-
ними частками, які здатні виражати значення об’єктивної та суб’єктивної модальності. 
Саме відтінки у вираженні суб’єктивної модальності вислову (ступінь обізнаності мов-
ця, аксіологічна оцінка, волевиявлення) створюють загальне враження експресії та емо-
ційності, природності мовлення. Наприклад: Коли приватне − синонім чесного (День, 
№114, 4 липня 1997); Скупе інвалідське щастя (День, №89, 15 травня 1998); Надто вда-
ла пародія (День №114, 4 липня 1997). Характерно, що у виборі синтаксичних структур у 
публіцистичних текстах перевагу надають тим одиницям, які здатні виражати авторську 
оцінку висловлюваного. Виразно експресивним одиницям у сфері синтаксису протисто-
ять усталені синтаксичні конструкції, що орієнтують адресата мовлення на добір певних 
структур повідомлення, наприклад, таких, за допомогою яких оформляють початок ін-
формативного контексту: як уже повідомлялось, як повідомляє наш кореспондент, за по-
відомленням агентства; такі конструкції можуть уживатися як у різних публіцистичних 
жанрах, так і в інформативних текстах.

Експресивність синтаксичних конструкцій у публіцистичному стилі зумовлена впли-
вом розмовного мовлення. Зокрема, еліптичні речення сприймаються як типово розмов-
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ні комунікативні структури. С.Я. Єрмоленко зазначала, що саме у науково-популярному 
стилі й стилі масової інформації стилістична категорія розмовності проявляється у ти-
пових синтаксичних конструкціях. Водночас на сторінках газети вживаються розгорнуті 
синтаксичні структури книжного типу й лаконічні розмовні форми, розмовне мовлення 
ніби врівноважує книжне. „На основі протиставлення розмовних і книжних структур, –  
узагальнює вона, – розвивається й поглиблюється стилістична диференціація синтаксич-
них засобів на поетичні, публіцистичні тощо” [3:114]. Наприклад: Весна. Першими зрос-
ли штрафи… (День, № 49, 21 березня 1997); Наречений з Ізраїлю (День, №114, 4 липня 
1997); Безпритульний „Восток” (День, №116, 8 липня 1997).

Отже, проникнення розмовної, жаргонної та застарілої лексики, іншомовних еле-
ментів, поява „новоутворень” у мові ЗМІ зумовлена специфі-кою самого публіцистич-
ного стилю, що формується як певний конгломерат розмовного, наукового і художнього 
стилів й орієнтується на мовну простоту та ясність; незакріпленістю мовних засобів за 
функціональними стилями; демократизацією науки, освіти, суспільного-політичного 
життя тощо.
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риСи ПСиХоЛого-оСоБиСтіСноЇ тЕчіЇ 
уКраЇнСЬКого романтиЗму в ЛіриЦі ЯКова ЩогоЛЕва

Стаття присвячена вивченню лірики Якова Щоголева у контексті психолого-
особистісної течії українського романтизму. Наголошується на тому, що особистісна 
лірика поета формувалася під впливом романтичних традицій та джерел усної народної 
творчості.

Ключові слова: романтизм, психолого-особистісна течія, лірика, фольклор.
Статья посвящена изучению лирики Якова Щоголева в контексте психолого-

личностного течения украинского романтизма. Подчеркивается, что личностная лири-
ка поэта формировалась под влиянием романтических традиций и источников устного 
народного творчества.

Ключевые слова: романтизм, психолого-личностное течение, лирика, фольклор.
This article is connected with studying lyrics of Yakiv Shchogolev in the context of 

psychological and personal current of the Ukrainian romantiсіsm. The personal lyrics by Yakiv 
Shchogolev was formed under the influence of the romantic traditions and folklore. 

Keywords: romanticism, psychological and personal current, lyric, folklore.

Однією з найхарактерніших рис романтичного напряму було прагнення розкрити 
внутрішній світ людини, з його особистісними переживаннями та пристрастями. Укра-
їнській романтичній ліриці ХІХ століття притаманне особистісне начало. М. Яценко за-
значав: “…естетичні норми народної поезії, величезного впливу якої зазнала українська 
література особливо в першій половині XIX ст., …стримували вияв у ній особистісного 
начала. Цим пояснюється те, що в українській романтичній поезії не тільки 20-х, а й 60-х 
років є дуже багато творів перехідного типу від народнопісенних імперсональних (пре-
романтичних) до особистісно-психологічних” [Цит. за: 1: 234]. 

Від сентименталістів романтики успадкували інтерес до внутрішнього світу люди-
ни, але вони приділяють увагу єдності почуттів і розуму, намагаються охопити внутріш-
нє життя людини в усій повноті. На цій основі в українському романтизмі виділяється 
особистісно-психологічна течія. Ця течія має генетичний зв'язок із фольклорною, оскіль-
ки переважна більшість творів, віднесених до психолого-особистісної течії, виникла 
на основі народної пісні. Характерними для них є мотиви кохання, розлуки, туги за 
милою людиною, виражені у формах народнопісенного паралелізму та метафорики. На 
думку, М. Т. Яценка, “виділившись із корпоративної спільності та усвідомивши свою са-
моцінність і відносну автономність, особистість… відчула самотність. У романтичній 
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ліриці цей стан одинокої душі має найрізноманітніші тематичні й художньо-естетичні 
вияви. Один із них – розлука з рідною стороною, розрив етнічних та етично-естетичних 
колективних зв'язків, завдяки яким особистість діставала традиційну життєву опору, 
зокрема в колі сім'ї і друзів” [2, 303]. Тема розлуки з Батьківщиною в українському ро-
мантизмі пов'язана з народнопоетичними мотивами від'їзду козака з військом, прощанням 
з родиною, родом, коханою.

За словами М. Яценка: “Шукаючи рятунку від суспільної самотності, особистість бачить 
втілення своєї повноти і самоцінності в любовному почутті. Однак взаємна любов і 
відчуття щастя – зовсім не в дусі романтичної поезії. Для поета-романтика цінність 
має саме переживання стану закоханості, любовної муки, їх естетизація. Найчастіше 
виступають мотиви нерозділеного почуття, розлуки, зради, втрати коханої людини, які 
дають глибину емоційного переживання” [2: 304]. Кохання в романтичній літературі, як 
правило, виступає темою трагічною, і тому природа любовного конфлікту не завжди 
пов'язана тільки з об’єктивними зовнішніми обставинами, але й часто з перешкодами 
суто психологічного плану.

Безпосередні витоки з українського романтизму має і творчій доробок слобожанського 
поета Якова Щоголева. Частину поетичних творів митця можна віднести до психолого-
особистісної течії українського романтизму. Українська лірика цієї доби, як зазначає 
М. Ткачук: “…розкрила багатий внутрішній світ людини, її почуття, інтимні переживання. 
Інтимна лірика досягає високих мистецьких зразків…” [3: 56]. Лірика Якова Щоголева 
також постає майстерним зразком романтичної лірики ХІХ століття, поезії створені у 
кращих традиціях українського романтизму та у безпосередньому зв’язку із усною 
народною творчістю.

У сучасному літературознавстві немає ґрунтовної праці, яка б вивчала психолого-
особистісну поезію Якова Щоголева, це питання лише побіжно зачіпається у таких 
наукових розвідках: М. Зерова “Непривітний співець (Я.Щоголів)” [4], А. Каспрука 
“Яків Щоголів. Нарис життя і творчості” [5], А. Погрібного “Яків Щоголев. 
Нарис життя і творчості” [6], П. Волинського “Життя і творчість Я. І. Щоголева” [7],  
І. Пільгука “Струни поетичного слова” [8], Н. И. Петрова “Очерки из истории украинской 
литературы ХІХ столетия” [9: 432–433]. Наявність такого дослідження є необхідною 
передумовою для всебічного вивчення та розуміння творчості Якова Щоголева. Метою 
нашої студії є вивчення психолого-особистісної лірики поета з огляду на її приналежність 
до романтичного напряму української літератури, та взаємозв’язок із фольклором.

Дослідник життя і творчості Якова Івановича Щоголева професор М. Сумцов виділяв 
у творчості поета окрему тематичну групу віршів під назвою “Українське жіноцтво”. 
Яків Щоголев у своїх “Літературних замітках”, зазначав: “Якщо в поетичному творі… 
не видно схиляння перед жіночністю і жіночим ідеалом… то там немає й поезії” [Цит. 
за: 5: 19–20]. До цієї групи науковець відносив поезії про жінок та ті, в яких головними 
героїнями були жінки, усім творам притаманні риси психолого-особистісної лірики. Сам 
М. Сумцов так пояснював свій розподіл: “У Щоголіва багато поезій, де перед читачем 
виступають дівчата і жінки, жіноча доля і недоля, пестування дитини і т.д., біля 35 
поезій… В одних поезіях під різними оглавами – “Веснянка”, “Маруся”, “Горішки”, 
“Півень” і др. висловлено взагалі кохання; в других – саме дівоче кохання в символічних 
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формах – “Над протоком”, “Черевички”, в третіх – туга по утлому – “Чередниця”, 
“Не чує”, в багатьох – недоля, збірання в домовину, смерть” [Цит. за: 10: 177]. Тема 
нелегкої жіночої долі, кохання, жіночої краси, материнства, посідає значне місце у 
збірках “Ворскло” і “Слобожанщина”. Усі твори цієї тематики можна поділити на дві 
групи: до першої належать твори, на написання яких вплинуло захоплення поета усною 
народною творчістю; до другої – твори пізнього періоду, які позбавлені народнопісенного 
колориту.

На зв'язок особистісної лірики Якова Щоголева з фольклорною традицією вказувало 
багато дослідників, так, А. Каспрук зазначав, що твори поета: “близько стоять до 
народної пісні і образами і лексикою, і навіть ритмічною структурою” [5: 98]; М. Зеров 
також наголошував на зв’язку поезій з народною творчістю: “…група п’єс, заснованих на 
народнопоетичному матеріалі, це досить численні, інколи тонко виконані, в народному 
дусі стилізовані пісні” [4: 311]; в “Історії української літератури” під редакцією 
М. Бондара [1], також зазначається, що “в образній системі і ритмічному складі віршів 
письменника, які уславлюють жіночу красу, оспівують кохання… відчувається близькість 
до народнопоетичної традиції, зокрема до пісні: коломийковий, як правило, ритм цих 
творів надає їм природної простоти поетичного вислову і чарівності” [1: 388].

У низці творів позначених впливом фольклору виділяються поезії, написані у 
гумористичній манері, А. Каспрук наголошував, що “в багатьох віршах цієї групи ми 
натрапляємо на нову якість поезії Щоголіва – наявність тонкого гумору, іронії, глумливо-
жартівливих ноток...” [5: 63]. До цієї підгрупи належать такі поезії: “Добридень”, 
“Тини”, “Горішки”, “Черевички”, “Серденько”. У вірші “Добридень” автор змальовує 
риси характеру дівчини, яка вирішила перевірити, чи не зраджує її коханий: “Гляди мені, 
голубе: / Побачу; / Ой я ж тобі, знаю як, / Оддячу! / Тай тупнула ніжкою / Дівчина, – / 
Згорів козак, мов тая / Калина” [10: 185]. Поезія “Добридень”, за висловом А. Погрібного, 
дає: “досить повне уявлення про те, наскільки глибоко поет умів пройнятися духом і 
складом народної пісні, не втрачаючи при цьому своєї оригінальності” [6: 142]. У поезії 
“Тини” йдеться про парубка, який завбачливо городить ненадійний тин біля хати, де 
зустрічається з дівчиною: “Не хочу ж я городити / Того перелазу, / Та що його не можу 
/ Проскочити зразу” [10: 186]. Про зустріч козака і дівчини оповідає вірш “Серденько”: 
“Стрів козак дівчину. / Став їй казати: / Дівчино-рибчино, / Як тебе звати?” [10: 178].

У поезіях Якова Щоголева почуття героїв змальовуються піднесено та поетично. 
Про світле та сильне кохання між дівчиною і парубком оповідається у таких поезіях, як: 
“Горішки”, “Бабусина казка”, “Маруся”, “Рута”, “Вінок”. Героїня поезії “Бабусина казка” 
вірно та сильно кохала свого чоловіка-козака, не дивлячись на те ,що він покинув її заради 
Запоріжжя: “…а в його / Серденьку кров запорожця кипіла, – / Тим же без міри його я 
любила!” [10: 69]. У вірші “Маруся” теж йдеться про кохання, але розповідь ведеться 
від парубка: “Нехай моя Марусенька / На вулицю вийде. / Іди, мила, хорошая, / Мене 
привітати” [10: 186]. Дівчина із поезії “Рута” просить свою матір, щоб та не сварила її за 
кохання: “Не лай мене, мамо, / Що я полюбила, / Співаючи пісню, / Серденько вразила. 
/ Люблю тебе, нене, / Люблю і милого” [10: 103]. Поезія “Рута”, за словами І. Пільгука: 
“сповнена пісенної мелодійності” [8: 13]. Про зустріч закоханих у лісі йдеться у поезії 
“Горішки”, дівчина прийшла в ліс збирати горішки, але зустріла милого та не виконала 
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роботу, загадану ненькою: “Як зірву один горішок – Жменю розсипаю; / Щоб не впасти – 
козакові / Шию обіймаю. / Як почну ж я ті горішки / Долі підбирати, / Та наткнусь йому 
до личка – / Треба цілувати” [10: 181]. Символом кохання виступає сухий вінок у вірші 
“Вінок”: “Але й досі пам’ятаю… / Біле чоло, що квітками / Ти прихильно покривав…/ 
Все годи взяли з собою / Від щасливої весни, / Тілько ти, вінок, зі мною, / Заповіт 
старовини!” [10: 201–202].

Закохані герої у поезіях Якова Щоголева тяжко переживають розлуку із коханою 
людиною, страждають від нерозділеного кохання. Туга за втраченим коханням, за 
милим звучить у поезіях “Пісня”, “Дівчина”, “Чередниця”, “Не чує”, “Кохання”, “Мій 
жмуток”, “Галя”, “Черевички”. В основі цих творів лежать драматичні колізії, пов'язані 
з любовним почуттям, яке має здебільшого суперечливу природу, незалежну від волі 
особистості. Про те, як дівчина дожидала милого, що поїхав чумакувати, розповідає 
поезія “Дівчина”: “Кличу його, як рідного, / А він і не чує; / Чи він в лузі лугарює, / Чи 
він чумакує. / Прилетіла зозуленька… / Та й каже дівчині: / …І чумак твій молоденький 
/ Вже не одкликнеться. / Серед степу широкого / Любе він другую / Веселую паняночку 
– / Могилу крутую!” [10: 192–193]. За словами А. Каспрука, Яків Щоголев і “тут широко 
використовує народнопісенні образи” [5: 62]. Подібний мотив очікування звучить і в 
поезіях “Не чує” та “Чередниця”: “Як поїхав милий мій, / Та й немає… / Хмара сонце 
заступає, / Ще й мурує, / Чи живий лиш милий мій, / Що й не чує?” [10: 184]; “Не того 
ж я ввечері журилась, / Що, ходячи по лісу, втомилась: / Хожу одна – милого не бачу; / 
Женю мою череду та й плачу” [10: 182]. Сумує за своїм коханим-козаком і героїня поезії 
“Пісня”, та посилає до нього орла: “Козаки майнули; / А за козаками / Й радощі минули… 
/ Де ж вона та стежка, / Що до хати Йвася / Від мого садочка / Весело тяглася? / …Птице 
моя дика! / Полети по-волі / До мого Івася, / Що гуляє в полі… / Він тебе почує, / Що 
його дівчина / Все за їм сумує” [10: 193]. Про загибель дівчини йдеться у вірші “Галя”, 
тут уже парубок сумує за втратою: “Полюбив я дівчину Галю, / Що жила в зеленому гаю, 
/ Та й кохала ж парубка дівка… / Тільки гай та небо дивились, / Як ми з моїм серцем 
любились. / Та загинула добра година: / Вмерла моя вірна дівчина” [10:194–195]. Про 
свою занапащену долю сумує дівчина із поезії “Кохання”, її любий козак загинув, а вона 
залишилась осоромленою: “Любив козак дівчиноньку, / Любив та й покинув; / Пішов 
шукать лугариків, / Пішов та й загинув… / Отта, скажуть, дівчинонька, / Що кариї очі, 
/ Прогайдала навік сором / У темнії ночі” [10: 194]. Про дівчину, яку розлюбив коханий 
йдеться у поезії “Черевички”: “Як до милого ходила, / Черевички я купила. / Черевички 
з підківками / Та й натерпілась я з вами!.. / Поки ви були новенькі, / Був до мене й Гриць 
любенький; / З того ж часу, як зтоптались, / Щось та інше з Грицем сталось / Черевички-
невеличкі, / Ви зтоптались в темні нічки, / Та і все зтопталось з вами” [10: 191].

Від народнопісенної традиції відходять такі вірші, як “Жадання”, “Над потоком”, 
“До молодої”, “До чарівниці”, у яких автор застерігає молодих дівчат, щоб берегли свою 
красу, любов, та бажає, щоб їх оминула тяжка доля. А. Каспрук зазначав, що такі поезії: 
“…витримані вже у стилі новітньої поезії. Поет вживає тут далекі від народнопісенних, 
чисто літературні метафори і порівняння, для яких характерна складність художніх 
асоціацій. Ці поезії свідчать про те, що Щоголів як поет ішов назустріч часові не тільки 
у виборі тем та мотивів для своїх віршів, а й в стильових шуканнях, в доборі художньо-



299

зображальних засобів” [5: 99]. Головна героїня поезії “Над потоком” гуляє лісом, збирає 
квіти і розкидає їх, поет застерігає дівчину, що можна все втратити, якщо марнувати 
не тільки квіти, але й надію: “То ж ти віру, то ж надію, / То ж коханнячко своє, / Все ти 
кидаєш потоку, / Що найкраще в тебе є! / А як ружу і любисток, / Й незабутьки голубі / 
Понесе поток з собою, – / Що зостанеться тобі?” [10: 179]. Автор бажає не знати ніколи 
сліз та горя і головній героїні поезії “До молодої”, яка тільки-но одружилася: “Стану 
й я тобі, мила, благати / Без скорботи життя і надій… / Щоб не знала ти лиха ніколи, 
/ А ні сліз, ні безсонних ночей” [10: 189–190]. Головна героїня твору “До чарівниці” 
гордує своєю красою: “Міччу чорних, блискучих очей, / Пишним станом, густою косою, 
/ Чистим мармором білих плечей” [10: 190], але автор застерігає її, що молодість швидко 
пройде: “Раю й я тобі дівчино пишна: / Пам’ятай собі накріпко те, / Що весна і весела й 
розкішна / Двічі людям у нас не цвіте” [10: 191].

Нещаслива доля дівчини, тяжке життя молодиці оспівано у творах: “Неня”, “На 
могилі”, “Чом не дали долі”, “Покірна”, “Плац”, “Лист”. Головним здобутком таких 
романтичних поезій стали увага до самого життя, до конкретних подій і ситуацій, 
зменшення питомої ваги фольклоризації і збільшення індивідуально-творчого начала. 
Мотив нещасливої долі дівчини, яку віддають за нелюба звучить у поезіях “Чом не дали 
долі” та “Покірна”. Молода дівчина у поезії “Чом не дали долі” питається у матері: 
“Мамо, мамо! Ви хвалились, / Що жили та й не журились; / Так чому ж ви вашій доні 
/ Не дали своєї долі? / Сватав писар – ви раділи, / З москалем би заручили; / А спитать, 
то я б сказала, / Що Василечка кохала” [10: 178]; скору загибель відчуває і героїня вірша 
“Покірна”: “Хочу мене мати / Нелюбу оддати… / Ой зів’янь вінку, / Вінку із барвінку. 
/ Бо серденько знало, / Кого привітало / Кого раз любило, / Та вже й не розлюбе” [10: 
42]. Поезія “Лист” оповідає про тяжку долю молодої жінки у чужій родині, чоловік її 
змушений був уїхати на заробітки, а вона залишилась сама: “Хай би вже свекруха, – тож 
ятрівка кожна. / Кожная зовиця, – всі ж вони кепкують… / Наче тую квітку, і струнку і 
гожу / Брав мене ти в батька білу та хорошу; / А тепер побачиш: очі ізмарніли, / Руки 
від роботи схнули і почорніли!” [10: 195]. У поезії “Неня” оповідається про тяжку долю 
селянської жінки, яка від тяжкої роботи та злиденного життя, швидко старіє та втрачає 
свою молоду красу, поки донька спить мати оповідає їй тяжку долю: “Горечко тепер не 
знаєш / Ти, моя дитино; / Підеш заміж – наберешся / Всякої години / Істимуть тебе зовиці, 
/ Істиме свекруха; / Злиднів повно, діти плачуть, / Чоловік не слуха… / От і схилишся 
і станеш / Ти, моя Маруся, / В тридцять літ уже старенька, А в сорок – бабуся” [10: 
197]. А. Погрібний зазначав: “не по материнськи жорстока колискова! Але що інше може 
чекати селянську дитину, коли її похмура доля визначена ще від самого народження?” [6: 
75–76]. Про тяжку долю селянки йдеться у поезії “На могилі” – молода дівчина-покритка 
змушена залишити свою дитину у чужих людей та йти на заробітки, без догляду дитина 
гине: “Доля нещасливая, бідна сиротино! / Нащо вас у содом цей кидають, дитино / 
Бачу, як на світ тебе мати породила… / Та уже як сльози ті повиливала, / Оддала ти 
хлопчика людям годувати, / А сама ударилась в город мамкувати / І дитину наймити 
добре доглядали / Тільки що на вулицю геть не викидали / От воно тут важити довго й не 
схотіло / З голоду та з холоду так і захиріло” [10: 223–224].
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Поезії психолого-особистісної проблематики характеризуються високою емо- 
ційністю мови героїв, що виражається зокрема через використання різноманітних 
стилістичних засобів, зокрема характерних для усної народної творчості. Слід 
виділити часте використання зменшено-пестливих суфіксів та поетичних порівнянь: 
“Стунка, як тополя, / Гнучка, як лозина” [10: 182], “Поспішають чарівниці / Жартувать 
на вечорниці” [10: 180], “Квітка п’є росинку чисту” [10: 178], “У вишневому садочку” 
[70: 179], “чорні очі ясно зіронька сяють” [10: 180], “Під габою горять твої очі, – / Ті ж 
жарини огнисті й палкі” [10: 189], “Черевички з підківками” [10: 191].

Проаналізувавши поетичну спадщину Якова Щоголева, ми з’ясували, що певна 
частина його творів містить у собі риси психолого-особистісної течії українського 
романтизму. Письменник у своїх творах виводить на перший план своєї розповіді 
долю простої селянської дівчини та жінки, із сумом та співчуттям описує всі життєві 
негаразди, які очікують селянку, приділяє увагу змалюванню чистого та високо 
почуття, у дусі романтичної традиції зображає у своїх поезіях нещасливе кохання.

Творчість Якова Щоголева пройнята рисами романтизму, і тому перспективним є 
вивчення поетичного доробку митця з огляду виявлення романтичних тенденцій.
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рЕаЛиЗаЦиЯ авторСКиХ ЦЕнноСтЕй в ПоЭтиКЕ  
раССКаЗа а.БайЕтт «роЗовЫЕ чаШКи»

Об’єктом дослідження є оповідання А.Байетт «Рожеві чашки». В цьому творі пись-
менниця об’єднала минуле та сучасне, щоб виявити універсальні загальнолюдські ідеали. 
Зіткнувши різні часи, вона зіткнула також і фрагментарність постмодерністського 
світосприйняття з цілісністю попереднього романтико-реалістичного розуміння люд-
ського буття. У художній тканині оповідання чітко проявлені ідеали та цінності самої 
письменниці, що свідчить про сприйняття і застосування автором-постмодерністом 
різних художніх теорій і напрямків. 

Ключові слова: постмодернізм, поетика, світосприйняття, цінність, ідеал, символ, 
кольоровий маркер, хронотоп, монтаж, композиція, точка зору.

Объектом исследования является рассказ А.Байетт «Розовые чашки». В этом произ-
ведении писательница объединила прошлое и настоящее, чтобы выявить универсальные 
общечеловеческие идеалы. Столкнув разные времена, она столкнула также фрагмен-
тарность мировосприятия художника постмодерниста с целостностью предшеству-
ющего романтико-реалистического понимания человеческого бытия.

Ключевые слова: постмодернизм, поэтика, идеал, символ, цветовой маркер, хроно-
топ, монтаж, композиция, точка зрения.

The subject of inquiry is A. Byatt’s story “Rose-Coloured Teacups”. In this story the author 
tries to unite the present and the past, so as to find out the universal ideals. Having joined 
different parts, the author unites the fragmentariness of the postmodernist mentality with 
the integrity of prior romantic-realistic understanding of the mankind’s objective reality. A. 
Byatt’s ideas and values are very openly displayed in the story, the given fact proves, that the 
postmodern-author accepts and uses different literary theories and trends. 

Key words: Postmodernism, poetics, mentality, value, ideal, symbol, color marker, 
chronotop, arrangement, composition, point of view.

Современная английская писательница А.Байетт является одной из ключевых фи-
гур британского постмодернизма. На постсоветском пространстве литературоведы 
только в последнее время приступили к изучению ее творчества (работы Соловьевой 
Н.А., Муратовой Я.Ю., Антоновой Н.А., Самуйловой М.Е. и др.), а на Западе ее про-
изведения уже многие годы не выпадают из поля зрения критики. Однако, несмотря 
на большое количество аналитических статей, остается открытым вопрос о некоторых 
принципиальных несовпадениях ее творческой манеры с постмодернистским дискур-
сом. С одной стороны, несомненна реализация писательницей художественной модели 
этого направления, а с другой, очевидно продуцирование ею элементов классической 
эстетики. Речь идет, прежде всего, о наличии в произведениях А.Байетт таких маркеров 
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реализма, как выраженная авторская позиция и открыто провозглашаемая ценностная 
программа. Особо следует отметить, что подаются они без постмодернистской иронии 
и пародирования. 

 В данной работе мы попытаемся путем анализа поэтики одного из ее произведений 
разобраться в особенностях художественной методологии писательницы. Объектом на-
шего исследования станет рассказ А.Байетт «Розовые чашки» (“Rose-Coloured Teacups”) 
из сборника «Сахар и другие рассказы» (“Sugar and Other Stories”, London: Chatto,1987). 
Он был переведен на русский язык Л.Беспаловой и опубликован в журнале «Иностран-
ная литература»[1]. Предметом изучения будут такие аспекты, как композиционное сво-
еобразие, хронотоп и цветовые маркеры в системе реализации авторских ценностей. За-
дача нашей работы: выявить в процессе анализа типичные свойства постмодернистской 
поэтики, а также индивидуальные особенности творческой манеры А.Байетт.

 Произведения ее своеобразны и не всегда укладываются в общепризнанные схемы 
и шаблоны. Одним из самых распространенных штампов теории постмодернизма явля-
ется, как известно, тезис о «смерти автора», о принципиальной плюральности и отсут-
ствии авторской позиции. Проследим, «работает» ли этот постулат в рассказе «Розовые 
чашки», и поэтика какой эстетической системы реализована в нем. 

 Постмодернистская фрагментарность, коллаж обнаруживаются с первых же стра-
ниц. Калейдоскопическая техника соотносится здесь с кинематографическими приема-
ми состыковки кадров. Композиция рассказа представляет собой сооружение из смонти-
рованных «встык» фрагментов прошлого и настоящего, реальности и видений.

 Героиня рассказа Вероника живет в конце ХХ столетия и видит эпизоды из молодо-
сти своей матери. В этих видениях она наблюдает за чаепитием трех молодых женщин 
в двадцатых годах прошлого века. Ушедшее время и умершие люди оживают в этих кар-
тинах.

 Мир в рассказе одномоментен, все происходящее в разные эпохи сосуществует здесь 
и сейчас. Разновременное становится одновременным, прошлое является у писатель-
ницы таким же сегодняшним, как и настоящее, а будущее переплетено с прошлым как 
его неотъемлемая часть. Все это, несомненно, несет на себе печать постмодернистских 
концепций времени.

 В рассказе читатель видит три поколения семьи – мать Вероники, саму главную 
героиню и ее дочь Джейн. Все они принадлежат разным эпохам – началу, середине и 
концу прошлого века. К этому времени «приращивается» еще и время бабушки Веро-
ники – конец ХIХ столетия. Такой значительный исторический хронотоп сжат в единую 
разновременно-одновременную реальность, сконцентрированную на едином простран-
стве (что само по себе является маркером совмещенного единства реалистической и 
постмодернистской системы). В ней сосуществуют и ныне живущие Вероника и Джейн, 
и умершие мать и бабушка главной героини. Видение из жизни начала века предстает 
подлинным фрагментом сегодняшней жизни. Так воспринимается оно Вероникой, так 
видит его и читатель.

 Подлинным, сегодняшним является и время Джейн, и время из «видения». Эффект 
достоверности происходящего здесь и сейчас в эпизодах из эпохи двадцатых годов соз-
дается авторским выбором ракурса, точки наблюдения. В «видении» нет панорамного 
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охвата всей комнаты. Изображение подается из одной точки, как будто с жестко зафикси-
рованного штатива неподвижная кинокамера снимает происходящее в данный момент. 
Поэтому одни объекты ярко освещены, хорошо видны, а другие затемнены, плохо про-
сматриваются. («И еще там был темный угол, а в нем какой-то предмет, его ей так и не 
удавалось увидеть – шкаф, что ли?» [1:176]). 

 Вероника не только видит, но ощущает всеми органами чувств реальность происхо-
дящего: глаза замечают детали комнаты, ее декора, обоняние улавливает запах скошен-
ной травы за окном. Синестезия делает картину подлинной, жизненной, сиюминутной. 

 Вероника слышит тишину в комнате, не-звучание голосов разговаривающих женщин. 
Еще одна авторская подсказка, которая заставляет читателя обнаружить ассоциативную 
связь повествования с кинематографом, с Великим Немым начала века. Как в незабвен-
ном синема, здесь оживают прекрасные героини, красивые интерьеры. Выбор точки зре-
ния обусловил композиционные особенности рассказа, еще более усилив ассоциации с 
кинематографом. Вспоминаются слова Б.Успенского о важности выбора автором точки 
зрения: «Она представляется центральной проблемой композиции произведения искус-
ства – объединяющей самые различные виды искусства» [3: 11]. Исследователь заметил, 
что сближение художественной литературы и кино реализуется в широком применении 
приема монтажа различных точек зрения, положения авторского взгляда в трехмерном 
пространстве [3: 15]. 

 Писательница, использовав ракурс неподвижной камеры, монтирует этот фрагмент с 
эпизодами, которые выполнены уже в технике перемещения наблюдателя. 

 Автор идет за Вероникой, переходит вместе с ней в другие комнаты. Фиксированная 
точка наблюдения состыковывается с движущейся в пространстве и времени. Читатель 
также следует за Вероникой не только из комнаты в комнату, но из одной эпохи в другую, 
то перевоплощаясь в героиню, принимая ее точку зрения, то отделяясь от нее, наблюдая 
за ее действиями, то вновь совмещаясь с ней. Такой прием порождает иллюзию кинема-
тографического монтажа в создании композиции произведения. Этому способствует и 
авторская концепция времени. Совмещение различных времен характерно для многих 
произведений А.Байетт. К примеру, этот прием можно наблюдать и в ее знаменитом ро-
мане «Обладать».

 В рассказе «Розовые чашки» картина чаепития воспринимается как идиллия. А в 
идиллии, как известно, особое отношение времени и пространства. Через эту комнату и 
виднеющийся дворик колледжа «протекла» жизнь многих поколений. В этом колледже 
училась мать Вероники, она сама, учится ее дочь. Их жизнь неотделима от этого угол-
ка. Единство места связывает поколения, обуславливает единство жизни людей разных 
эпох. Время прорастает сквозь этот уголок колледжа, как дерево с его корнями, стволом 
и кроной. Дерево едино, едина и жизнь поколений.

В отличие от классической идиллии [2], у А.Байетт присутствует и конкретно-
исторический хронотоп. Одновременность времен содержит в себе и характерные 
приметы определенных эпох. 

Своеобразие восприятия мира писательницей обнаруживается в авторской игре с 
хронотопами. Вторая часть рассказа – это фрагмент сегодняшней жизни. По контрасту с 
первой частью здесь все наполнено голосами. Голос Джейн, дочери Вероники, отрывает 
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ту от наблюдения за жизнью прошлого. Джейн «сражается» со старой швейной машин-
кой, которая досталась Веронике от ее матери, а та, в свою очередь, получила ее от своей. 
От конца девятнадцатого века до конца двадцатого с этой вещью связана жизнь несколь-
ких поколений семьи. Сейчас Джейн с раздражением дергает, разбирает, расшвыривает 
детали непослушной в ее руках машинки. Джейн ломает то, что служило ее семье целое 
столетие, что помогло выжить матери Вероники (светловолосой жизнерадостной девуш-
ке из «видения») в суровые годы войны. «Она лицевала воротнички, укорачивала брюки, 
переделывала пальто на юбки, занавески на комбинезоны» [1: 177]. Сама Вероника шила 
платочки детям, ночные рубашки, а ее бабушка вообще зарабатывала на жизнь шитьем.

 Джейн, представительница современной молодежи, не способна к швейному делу, 
машинка для нее всего лишь «идиотская развалюха», и она безжалостно крушит ее. Но-
вое поколение уничтожает старые ценности.

 Мотив разрушающего времени входит в рассказ. Мир из фрагментов, гром-
кий и суетливый предстает перед читателем. Вторая часть привносит многоголосие. 
Раздраженные крики разрушают идиллическое настроение первой части. 

 Голоса из настоящего и прошлого звучат одновременно. В бешенстве Вероника уко-
ряет Джейн: «Но это же пружина, Джейн, … у тебя что, совсем нет сердца …» [1: 177]. И 
тут же она слышит голос своей матери, голос из прошлого, обращенный к самой Верони-
ке, тогда еще студентке: «Как ты можешь, как можешь?» [там же]. Все повторяется, вре-
мя движется по спирали. Вечный конфликт детей и родителей. Прием монтажа «встык» 
голосов из разных времен и эпох также усиливает ассоциацию с кинематографом. Писа-
тельница соединяет технику литературы с приемами других видов искусств, в частнос-
ти, живописи и кинематографа, и в этом она является безусловным постмодернистом.

 Укладываясь в мировоззренческие и технические рамки постмодернизма, А.Байетт, 
тем не менее, принципиально выходит за них в реализации собственных ценностных 
критериев. Рассказ «Розовые чашки» является очередным тому подтверждением. В нем 
автор целенаправленно, системно (что уже само по себе не совмещается с принципа-
ми постмодернизма) реализует свое представление об истинных ценностях, традициях, 
выявляет свое отношение к прошлому и настоящему. Писательнице дороги морально-
нравственные, общечеловеческие, эстетические ориентиры прошлого. И это отношение 
не вызывает у читателя никаких неоднозначных, альтернативных толкований. 

 Она добивается такого эффекта благодаря интенсивному воздействию на эмоции, 
воображение читателя посредством образных, цветовых, звуковых ассоциаций. Харак-
терная для поэтики А.Байетт суггестия в этом рассказе проявляется в полной мере.

 Видение Вероники, с которого и начинается повествование, представляется читате-
лю изысканной, тонкой акварелью. Доминантой в раскрытии авторского замысла тради-
ционно для А.Байетт является цветовая палитра рассказа. Художественный мир здесь –  
это мир, увиденный глазами художника, это «оживленная» живопись.

 Идиллическая картина чаепития в двадцатых годах ХХ столетия наполнена светом. 
Лучи летнего солнца падают на фигуры трех молодых женщин, подчеркивая общий 
нежный, пастельный колорит картины, основанный на мягких, приглушенных полуто-
нах. В рассказе обнаруживается три ряда образов - люди, вещи, природа, - и в «видении» 
все они выдержаны в светлой гамме: «Светло-зеленые чехлы на креслах, в пышных, 
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чуть поникших розах» [1: 176], розовые ситцевые занавески, на столе – «шесть розовых 
глянцевых чашек, радужно-веселых, переливчатых, с блюдцами в форме лепестков. По 
блестящей ярко-розовой поливе раскинулась сеть серовато-голубых и бело-золотых про-
жилок» [1: 176]. 

 Свет и ощущение уюта создает «скатерть белого полотна с мережкой по краю»  
[1: 177] и выпуклой каймой, вышитой шелком одного тона. Цветы кажутся розами. 

 Розы в интерьере комнаты дополняются розами на клумбе и оконной раме. Изоби-
лие роз и розового цвета, несомненно, служит авторским маркером, кодовым сигналом 
ассоциативного ряда, который требует обращения к символике, подключения культуро-
логического контекста.

 Картина в розовых тонах ассоциируется с юностью, весной, молодостью, чисто-
той, нежностью. Авторский маркер «роза» актуализирует знания, сохраненные в этом 
символе. Художественный мир произведения, таким образом, расширяется, углубляется, 
поскольку символ – «это проявление вечного и подлинного во временном» [4: 9].

 Роза, являясь одним из самых символичных цветков, стала в художественной тра-
диции воплощением завершенности, полноты и совершенства [4: 418]. Это один из 
сквозных образов всего творчества писательницы. В рассказе этот маркер-символ про-
дуцирует мысль о гармонии, совершенстве, ценности того фрагмента жизни, который 
предстает в видении Вероники, и вместе с тем, напоминает о вечно меняющейся жизни. 

 Роза, как известно, – символ многозначный, и писательница актуализирует эту 
множественность значений. Этот цветок – эмблема женственности и связан с Великой 
Матерью [4: 418]. (У А.Байетт в «видении» оживают юные, прекрасные Девы, одна из 
которых даст жизнь самой Веронике).

 Он связан и с идеей духовной любви, целомудренной красоты, совершенства. Это 
знак Девы Марии. «Как символ духовной любви символизирует триаду Любви, Терпе-
ния и Мученичества» [там же], всего того, что в той или иной степени всегда выпадает на 
долю Матери. (Все это по-своему предстояло пережить и матери Вероники. Это будущее 
светловолосой девушки из «видения»).

 Роза, как символ времени, смерти и воскресения [4: 421], напоминает о неизбежно 
уходящих годах и постоянном возрождении весны. Этот цветок воплощает, таким обра-
зом, авторскую мысль о вечных, нетленных ценностях.

 Несомненным маркером является в «видении» и троичность – три женщины у окна. 
Использование триады, как символа целостности (начало, середина, конец; дух, душа, 
тело), [4: 499], делает еще более ясным авторское понимание времени и подлинных  
идеалов.

 Идею, выраженную языком символов, писательница усиливает и другими цветовыми 
маркерами. Одежда женщин из «видения» выдержана не в основных цветах спектра, а в 
промежуточных, смешанных тонах: оливковый, рыжий, молочный, оттенки некрашеной 
шерсти. Нежное платье цвета сливок принадлежит светловолосой девушке, будущей ма-
тери Вероники.

 Здесь просматривается явная саморефлексия автора. А. Байетт воссоздает портрет 
сквозного персонажа своего творчества – Девы, Белой Леди. Порождается неизбежная 
ассоциация с архитепическим образом Вечной Женщины, дающей жизнь новым поколе-
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ниям. Этот образ проходит через многие произведения писательницы. В рассказе свет-
ловолосая женщина в белом станет матерью Вероники и бабушкой Джейн. Она несет в 
себе идею вечной жизни, преемственности всего живого. 

 Традиции прошлой жизни, ушедшего времени, старшего поколения переданы пи-
сательницей в ностальгической тональности. Эта ключевая тональность не дает истол-
ковать позицию автора в каком-либо другом смысле. Все предельно однозначно и пред-
ельно четко выписано. Ей близки ценности прошлого.

 Новое поколение не бережет старое. Сама Вероника в свое время отвергла розовые 
чашки времен ее матери, те превратились в груду осколков, и только две штуки остались 
непонятно каким образом целыми. Поколение Вероники предпочло розовым чашкам ке-
рамические кружки. Традиционное английское чаепитие потеснил растворимый кофе, а 
чайные сервизы нежных полутонов сменили «бесхитростные цилиндры основных цве-
тов спектра» [1: 178]. Насыщенные цвета победили пастельные тона начала века. 

 Еще более яркие, контрастные краски выбирает молодежь конца столетия. Портрет 
дочери Вероники автор дает в резких, кричащих тонах. У Джейн черные волосы, черные 
глаза, подведенные черным, ее рот в ярко-красной помаде [1: 177]. Она, не задумываясь, 
ломает старые вещи, как когда-то это же делала ее мать. 

 Время обесценивает вчерашние идеалы. Но разрушающее время – это та неизбежная 
реальность, которая позволяет, по мысли автора, увидеть несовершенство мира.

 Заключительная часть рассказа повторяет первую. Вновь Вероника наблюдает за 
женщинами из прошлого. Но теперь она уже замечает и некоторые нескладности ма-
теринского платья, свидетельство бабушкиной неумелости. Жизнь в прошлом не была 
столь уж безоблачной.

 Тем не менее, именно прошлое несет в себе целым, нетронутым, ценным все то, 
что будет разрушено временем, новыми поколениями. В совмещенном прошлом и на-
стоящем рассказа вновь живут умершие люди, они красивы, веселы, полны радостных 
предчувствий. Вновь целы розовые чашки, и опять наполняются они янтарным чаем. 
В видении Вероники все это не прошлое. Это жизнь, одновременная с современной 
эпохой. Это не память, не воспоминание. Это разновременная жизнь в одном времени. 
Это реконструкция прошлого в настоящем (как сама писательница стремится реконстру-
ировать традиционную эстетику реализма в постмодернистском дискурсе).

 В настоящем живут вещи из прошлого, звучат голоса из прошлого, в облике 
современных людей проявляются черты их предков. Ушедшее реально существует в се-
годняшней жизни. Оно не только хранится в памяти, но живет в человеческих видениях, 
становясь сиюминутной реальностью. 

 А.Байетт воссоздает не только разрушающее время, но и время созидающее, про-
дуктивное. Эпоха Джейн породила свои ценности. Дочь Вероники живет в механизиро-
ванном мире, ее жилье опутывают провода «от радиоприемников, фенов, магнитофонов» 
[1: 177]. Сопоставляя этот мир с миром своей матери, Вероника отдает свое сердце ухо-
дящим идеалам. Прошлое приобретает для нее новый смысл, материализуется в кон-
кретную реальность, раскрывает свою значимость и весомость. Мерилом положитель-
ности истин становятся разбитые когда-то розовые чашки. Видение отражает ее видение 
мира.
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 Реанимируя былое, героиня воскрешает и уничтоженное временем – традиции и 
материальные объекты. В созданном разновременном времени она объединяет поколе-
ния и их миры, обнаруживая нетленные истины. 

 Сама писательница принадлежит к поколению Вероники. Это ее ностальгический 
голос сливается с голосом главной героини рассказа. В таком совмещении и выявляются 
авторские идеалы: розовые чашки становятся символом гармонии и красоты. Такими 
же неизменно положительными и вечными являются духовные начала – любовь, посто-
янное ожидание радости и счастья, чистые надежды молодости. Все эти чувства читает 
Вероника на лице своей молодой матери и на лице своей юной дочери. Это, безусловно, 
и приоритеты самой писательницы. Она совместила прошлое и настоящее, чтобы обо-
значить универсальные, общечеловеческие идеалы. Как говорил М.Бахтин, «чтобы по-
нять мир, нужно сопоставить все в одном времени» [2: 307].

 Объединяя в своем рассказе разные времена, А.Байетт сталкивает осколочную фраг-
ментарность постмодернистского мировосприятия конца ХХ столетия и целостность 
предшествующего романтико-реалистического осознания действительности. Бесспорна 
реализация в рассказе принципов постмодернизма, но вместе с тем в его художественной 
ткани четко прослеживаются и такие маркеры реализма, как исторический хронотоп, 
единство автора и героя. Писательница ясно и однозначно выразила свои идеалы, свою 
концепцию. Да, автор играет со временем, реализует концепты и поэтику постмодерниз-
ма, но в то же время «вживляет» в ткань произведения приемы и принципы реалисти-
ческой эстетики. Используя метафору самой писательницы, можно сказать, что она пьет 
популярный сейчас растворимый кофе из цилиндрических кружек, но ее сердце отдано 
старым розовым чашкам с традиционным английским чаем.

 Она создает органичное единство различных художественных систем, реализуя соб-
ственную синтезирующую эстетику и поэтику. У нее все многозначно, все совмещено, 
все многомерно – и все едино. Это единство базируется на ее вере в истинные общечело-
веческие ценности и продуктивность различных художественных концепций и культуро-
логических теорий прошлого и настоящего.
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о ХудоЖЕСтвЕнном СвоЕоБраЗии СтиХотворЕниЯ
м.н. миХайЛова «Я нЕ роПЩу …»

У статті мова йде про індивідуальну своєрідність поетичного тексту-перекладу. 
Граматичні особливості вірша М. Михайлова «Я не нарікаю ...» аналізуються в тісному 
зв'язку із синтактико-семасіологічними й ритміко-фонічними факторами.

Ключовi слова: поетичний текст, граматичні особливості, синтактико-семасіо- 
логічні фактори, ритміко-фонічні фактори.

В статье речь идет об индивидуальном своеобразии поэтического текста-перевода. 
Грамматические особенности стихотворения М. Михайлова «Я не ропщу ...» анализиру-
ются в тесной связи с синтактико-семасиологическими и ритмико-фоническими фак-
торами.

Ключевые слова: поэтический текст, грамматические особенности, синтактико-
семасиологические факторы и ритмико-фонические факторы. 

The article is devoted to the analyses of poetical translation. The author describes the 
grammatical peculiarities of M. Mihailov’s poem “I don’t murmur …” according to their close 
connection with syntactic-semasiological and rhythmic-phonetic factors. 

Key-words: poetical translation, grammatical peculiarities, syntactic-semasiological, 
rhythmic-phonetic. 

Стихотворение М. Михайлова «Я не ропщу …» (1865) представляет собой перевод 
стихотворения Г. Гейне «Ich grolle nicht» из цикла «Лирическое интермеццо». Тема сти-
хотворения – любовь, любовь безрадостная, любовь утраченная. В этом, считают ли-
тературоведы, и состоит новаторство Г. Гейне в трактовке любви [1: 3]. Иступлённая 
сосредоточенность лирического героя на одном чувстве смешивает грани яви и сна. 
Поэт-переводчик М. Л. Михайлов в стихотворении «Я не ропщу …» очень хорошо это 
показал. В реальной жизни любовь лирического героя − «погибшая», возлюбленная 
только внешне прекрасна, сердце же её молчит: 

Я не ропщу, хоть в сердце стынет кровь,
Моя навек погибшая любовь!
Алмазы, что в кудрях твоих горят,
Ночь сердца твоего не озарят.
Далее явь смешивается со сном. Не ясно, то, о чём рассказывает лирический герой, 

существует в настоящем или уже было, или ещё только будет происходить с его возлю-
бленной:

Я это знал. Всё это снилось мне:
И ночь в твоей сердечной глубине,
И грудь твою грызущая змея,

© Нефёдова Т.П., 2010
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И как несчастна ты, любовь моя!
Глаголы прошедшего времени знал, снилось в первой строке относят читателя в 

план прошлого. Вторую и третью строки можно трансформировать в придаточные 
присубстантивно-атрибутивные с опущенными сказуемыми – глаголами как прошедше-
го, так и настоящего, и будущего времени: И ночь, которая (есть, была, будет) в твоей 
сердечной глубине; и змея, которая грызёт (грызла, будет грызть) твою грудь. В четвёр-
той строке в простом предложении использована нулевая связка со значением синтакси-
ческого настоящего времени, но можно представить себе и глагол-связку прошедшего 
или будущего времени: И как (есть, была, будешь) несчастна ты … . 

Помимо сложного временного плана обращает на себя внимание в стихотворении и 
смена грамматических субъектов, особенно наглядно проявляющаяся в смене личных и 
лично-притяжательных местоимений. Стихотворение Михайлова начинается с лично-
го местоимения я как основной номинации лирического героя текста. Ему нет надоб-
ности называть ни себя, ни кого бы то ни было из участников лирического сюжета по 
имени. Достаточно, чтобы были упомянуты я и ты − возлюбленная лирического героя. 
Безымянность лирических субъекта и объекта является средством обобщения, универса-
лизации сюжета стихотворения. Местоимение я начинает каждый катрен произведения 
М. Михайлова и является активным субъектом действия («Я не ропщу … Я это знал 
…»). В первом катрене я сменяется местоимением моя («моя навек погибшая любовь»), 
а в следующих двух строках появляется объект чувств лирического субъекта («в кудрях 
твоих», «ночь сердца твоего»). Я и ты в стихотворении сопоставляются. Я связано с 
микротемой утраченной любви, ты − с микротемой холодной красоты, неверности и 
будущих страданий из-за этого. Становится очевидным глубинный смысл сопоставления 
я и ты: лирический герой говорит о факте из собственной жизни как о ещё близком, но 
уже отходящем, уже переставшем быть частью его «я». Лирический субъект пытается 
отделить себя от собственного прошлого, его душа лишается внутренней цельности, но 
всё-таки сохраняет ещё определённое единство с возлюбленной: «И как несчастна ты, 
любовь моя!» 

Микротема возмездия за грехи земные, то ли уже наступившего, то ли которое ещё 
будет, развивается во второй, третьей и четвёртой строках второго катрена не только с 
помощью личных и лично-притяжательных местоимений и их лексического окружения, 
но и с помощью синтаксических перечислительных конструкций: 

И ночь в твоей сердечной глубине,
И грудь твою грызущая змея,
И как несчастна ты, любовь моя!
Вторая и третья стихотворные строки могут быть поняты как однородные подлежа-

щие с зависимыми словами, рисующие детали общей картины страданий возлюблен-
ной. Четвёртая строка − простое двусоставное предложение, также связанное союзом и 
с предшествующим контекстом и содержащее вывод из всего ранее сказанного: «И как 
несчастна ты, любовь моя!» Использование полисиндетона (и …, и …, и …) усиливает 
экспрессивность художественной речи. 

Таким образом, стихотворение М. Михайлова – это небольшой поэтический рассказ 
о любовной истории, романтический герой которой парадоксально раздвоен между явью 
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и сном. Однако ещё более парадоксальной представляется внутренняя раздвоенность 
лирического героя. С одной стороны, он заявляет: «Я не ропщу», то есть не жалуюсь, 
не обижаюсь, не сетую, не выражаю недовольство [2 (3: 1885)]. Следовательно, лири-
ческий герой относительно спокоен. С другой стороны, в его сердце «стынет кровь». 
Это трансформированный фразеологизм «кровь стынет <в жилах>». В стихотворении 
во фразеологизме изменён порядок слов для актуализации семантики каждого слова, а 
вместо словоформы в жилах использована словоформа в сердце, акцентирующая любов-
ную тематику стихотворения. Данный фразеологизм означает, что кто-либо испытывает 
чувство сильного страха, ужаса, испуга [3: 214]. Таким образом, лирический субъект 
одновременно и спокоен, и испуган, и как будто смирился с судьбой и страдает от 
неразделённой любви. 

Раздвоен и образ возлюбленной: внешне прекрасная, она холодна и бессердечна. 
Шаблонные черты романтической героини выражены с помощью развёрнутой метафоры: 
«Алмазы, что в кудрях твоих горят, Ночь сердца твоего не озарят». 

Перевод Н. Михайлова отличается инверсионным расположением компонентов сло-
восочетаний в стихотворных строках, то есть использованием экспрессивных вариан-
тов словорасположения, придающих поэтической речи взволнованный, эмоциональный 
характер: «хоть в сердце стынет кровь» (кровь стынет в сердце), «моя навек погибшая 
любовь» (моя любовь, погибшая навек), «алмазы, что в кудрях твоих горят» (алмазы, что 
горят в твоих кудрях) и др. Инверсии обладают способностью обнажать и подчёркивать 
стиховой ритм. Словосочетания с инверсией в конце стихотворной строки или полу-
стишия представляют собой равнодействующую двух противоположно направленных 
тенденций: последние слова (кровь, любовь, горят, не озарят, змея) выделяются бла-
годаря тому, что они находятся в сильной позиции в стихе, а первые (я, моя, алмазы, 
ночь, грудь) − благодаря тому, что являются сильно ударяемыми компонентами стихов. 
В результате и первые и последние компоненты стихов оказываются в равной степени 
выделенными, интонационно самостоятельными, а, следовательно, они экспрессивны и 
придают экспрессивный характер стихотворению в целом.

Само по себе присутствие в стихотворении инверсий ещё не говорит об индивиду-
альном своеобразии художественного произведения. Функции порядка слов следует ана-
лизировать в тесной связи с синтактико-семасиологическими и ритмико-фоническими 
факторами. Так, в переводе М. Михайлова, состоящем из четырёх предложений (трёх 
сложных и одного простого), два предложения – эмоционально окрашены (первое и 
четвёртое), они заканчиваются восклицательными риторическими обращениями: «… 
Моя навек погибшая любовь!», «… любовь моя!» Обращения выражены эмоционально-
оценочным и интонационно обособленным именем существительным любовь в имени-
тельном падеже с зависимыми словами. Форма обращения используется для привлечения 
внимания к адресату и для его оценочной характеристики. Лексический повтор основно-
го компонента обращения любовь моя подчёркивает любовную тематику стихотворения 
и усиливает номинативно-выделительную функцию риторического обращения. 

В стихотворении М. Михайлова риторическое обращение использовано также для 
выражения лирического пафоса. Синтаксис здесь поглощается ритмом, характеризую-
щимся декламационной интонацией − изменчивой и подвижной. Декламационная ин-
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тонация поддерживается размером стихотворения − пятистопным ямбом с пиррихием 
и спондеем. Спондеи отяжеляют ритм ямбического стиха, придают ему некоторую тор-
жественность: «Я не ропщу …» (// − /), «Ночь сердца твоего» (// − − − /), «Я это знал» (// 
− /). Пиррихии разнообразят интонацию: «Моя навек погибшая любовь» (− /−/−/− − −/), 
«Ночь сердца твоего не озарят» (// − − − / − − −/). Сам пятистопный ямб, применяемый, 
как правило, в стихотворениях твёрдой строфико-композиционной формы (в сонете, 
октаве), придаёт переводу М. Михайлова торжественно-плавный ритм. Этот ритм, а так-
же микротемы стихотворения поддерживаются аллитерацией и ассонансом. Так, микро-
тема погибшей любви сопровождается аллитерирующими звуками и неблагозвучными 
сочетаниями глухих согласных: [ф’] (кровь, любовь); [пщ] (ропщу); [пш] (погибшая); 
[шт] (что). Микротема мучений возлюбленной подчёркивается обилием звуков [ч’] и [щ] 
(ночь, грызущая, несчастна), а также повтором неблагозвучного сочетания звуков [гр] 
(грудь, грызущая). Микротема сна усиливается сочетанием согласных звуков [фс’][сн], 
(всё, снилось, несчастна), а также ассонансом на [у]: «И грудь твою грызущая змея …». 

Ассонанс и аллитерация в переводе М. Михайлова не вычурны и не назойливы, на-
оборот, они, будучи органически вплетёнными в ткань поэтического текста, усиливают 
экспрессивность стихотворения и вместе с другими языковыми средствами художествен-
ной выразительности подчёркивают актуальность семантики ключевых слов.

Поэт-переводчик М. Михайлов передал романтический дух оригинала Г. Гейне с 
его внешней атрибутикой, с элементами готического «страшного» жанра, наиболее ярко 
представленного в романтической литературе «Ночными рассказами» Э. Т. А. Гофма-
на. В стихотворении Михайлова любовь лирического героя определяется эмоционально 
окрашенным эпитетом погибшая, любовь контрастирует и совмещается с кровью и но-
чью сердца. Это свидетельствует об отголосках поэзии «кошмаров и ужасов» в духе Гоф-
мана в романтической поэзии Г. Гейне и переводе М. Михайлова. Особенно интересен 
в этом плане устрашающий образ змеи, грызущей грудь возлюбленной. По библейским 
сказаниям – это божья кара за совершённые грехи, в данном случае − за бессердечие и 
непостоянство чувств. 

Лексические средства, использованные в стихотворении, − положительно или отри-
цательно окрашенные слова и словосочетания, свойственные поэтической речи (серд-
це, кровь, погибшая любовь, ночь, алмазы, кудри, грызущая змея). Они свидетельствуют 
о влиянии на стихотворный текст романтической традиции и на уровне образов (пре-
красная, но холодная женщина; сон; мистический персонаж змеи), и на уровне приёмов 
(аффектированные контрасты, романтическое двоемирие). Лексические средства варьи-
руют одну и ту же тему и позволяют читателю вращаться вместе с поэтом в заколдован-
ном кругу одних и тех же чувств, переживаний и образов. 

Стихотворение Г. Гейне «Ich grolle nicht», как и другие отдельные его стихотворения, 
переводили многие русские поэты. Однако, чтобы лучше и наиболее адекватно понять 
поэтическое видение автора, недостаточно изучать отдельные произведения. Необы-
чайно важно анализировать стихи, объединённые в циклы, спаянные внутренним един-
ством. Это и является целью дальнейшего лингвистического исследования творчества Г. 
Гейне и поэтов-переводчиков. 
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ЕвоЛЮЦіЯ Жанру БіограФіЇ у творчоСті Ф. маЛЛЕ-ЖоріС

У статті аналізуються біографічні твори сучасної французької письменниці 
Ф. Малле-Жоріс: «Марія Манчіні», «Жанна Гійон», «Подвійне зізнання».

Ключові слова: жанр біографії, Ф. Малле-Жоріс.
В статье анализируются биографические произведения современной французской 

писательницы Ф. Малле-Жорис: «Мария Манчини», «Жанна Гийон», «Двойное призна-
ние».
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The article analyses biographical works by F. Mallet-Joris: Marie Mancini, Jeanne Guyon, 

The Double Confession.
Key words: genre of biography, F. Mallet-Joris.

Франсуаза Малле-Жоріс – сучасна французька письменниця бельгійського походжен-
ня, автор близько тридцяти книжок, збірки поезій, пісень, перекладач, віце-президент 
Академії Гонкурів. 1960-ті рр. стали для письменниці часом освоєння нових жанрів: біо-
графії, автобіографії, дитячої літератури, пісень. Ми спробуємо проаналізувати її біо-
графічний доробок, а саме три твори «Марія Манчіні» (Marie Mancini), «Жанна Гійон» 
(Jeanne Guyon) та «Подвійне зізнання» (La double confidence). 

У 1964 р. виходить друком біографія «Марія Манчіні». Марія Манчіні (1639–1706) – 
племінниця кардинала Мазаріні, прем’єр-міністра Франції за часів Анни Австрійської, 
відома платонічними романтичними стосунками з молодим Людовиком XIV. Марія 
страждала від нелюбові і навіть ненависті матері (і Марія писатиме про свій дитячий 
розпач у мемуарах). На смертному ложі мати наполегливо вимагає від неї обіцянки піти 
у монастир, але Марія, несхильна до релігійності, твердо відмовляється. Гра як метафора 
життя використовується під час оповіді про події при дворі: у той час, коли кардинал 
Мазаріні розраховує керувати Марією, вона розпочинає власну гру. При дворі, де усі 
грали за встановленими правилами, “Марія була аутсайдером, ізольованим від усіх інших 
гравців” [Becker 1985, 64]. Ф. Малле-Жоріс наділяє Марію прямотою і непохитністю, які 
характеризують усіх її героїнь [Becker 1985, 61]. Після того, як вона покинула королів-
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ський двір – адже королевою вона стати не могла, а бути коханкою короля їй не дозволяла 
честь – вона розмірковує, чи є сенс в її житті. Ф. Малле-Жоріс уважає, що цей сенс не 
буде віднайдено через те, що Марія не звертається до Бога і відкидає релігію. Марія 
одружилася з принцом Колонна і поїхала до Італії – на батьківщину, яка була для нею 
чужою. Через кілька років подружнього життя Марія, втомлена від чоловічих зрад, за-
жадала офіційного розлучення – на що Колонна не міг зголоситися. Почався період блу-
кань, переслідувань, частих переїздів, який тривав до смерті чоловіка. Ф. Малле-Жоріс 
вимальовує образ амазонки – і часто застосовує цей епітет – жінки, яка прагнула само-
вдосконалення, жила за законами моралі і порядності, чим протистояла своїй історичній 
епосі і оточенню. Твір поділяється на дві частини: перша оповідає про перші двадцять 
років Марії, дитинство, життя при дворі, друга – про наступні п’ятдесят. Ф. Малле-Жоріс 
дотримується хронологічного викладу подій: твір починається оповіддю про народжен-
ня героїні і закінчується текстом епітафії на її могилі. За думкою автора, проблема Марії 
полягала в тому, що, непристосована до матеріального життя, вона не мала прагнення 
до життя духовного [Petit 2001, 99]. Твір апелює до тем, загалом властивих творчості 
Ф. Малле-Жоріс: стосунки з матір’ю і сестрами, характер жінки-бунтарки, пошуки 
життєвого шляху. 

Твір перевантажений інтеррогативними конструкціями від імені автора, що, як 
вважає Люсіль Ф. Бекер, звучить непереконливо. Помилка Ф. Малле-Жоріс, за Л. Ф. Бе-
кер, полягає в тому, що вона інтерпретує свій персонаж відповідно до наперед визначеної 
ідеї, наділяючи Марію власними рисами і власним прагненням до абсолюту, не приво-
дячи переконливих аргументів при поясненні поведінки Марії. Дослідниця зазначає, що 
в автобіографії чи поведінці Марії немає нічого, що могло б пояснити чи підтвердити 
думку автора про пристрасний, але нереалізований пошук абсолюту [Becker 1985, 66].

Біографія Жанни Гійон (1648–1717) вийшла 1978 р. у видавництві Flammarion в од-
ній серії з біографією Бальзака пера Андре Моруа і книгами Анрі Труая. Книга містить 
розлогу бібліографію, детальний іменний покажчик та майстерно зведену хронологічну 
таблицю, обмежену роками життя героїні, у якій паралельно викладено події з життя Ж. 
Гійон, події у Франції, події у світі та духовні і мистецькі набутки епохи.

Ф. Малле-Жоріс була зачарована постаттю Жанни Гійон, більш відомої як мадам Гі-
йон, письменниці і містика кінця XVII ст., автора сорока книг, яка зазнала переслідувань 
і провела десять років в ув’язненні, із яких п’ять – у Бастилії. Ф. Малле-Жоріс працювала 
над її біографією десять років. Твір розпочинається такими рядками: “Жанна Був’є де ля 
Мот народилася 13 квітня 1648 року у Монтаржі. З гарної родини, з поганою освітою; на-
ділена природніми талантами; одружена з примусу, вона перенесла численні вагітності, 
поховала померлих у малому віці дітей, відзначалася зростаючою набожністю, меланхо-
лією, доброю волею; мала складні стосунки зі сварливим, проте, коли захоче, люблячим 
чоловіком, потім хворим; нарешті у 1676 році стала вдовою у віці двадцяти восьми: її 
життя протягом цих років так схоже на життя сотень її сучасниць, що вона уявляться 
типовою власницею заздалегідь спланованої долі стількох жінок і дівчат XVII століття” 
[Mallet-Joris 1978, 57].

Мадам Гійон стала одним з лідерів течії квієтизму (quiétisme), яка проголошувала па-
сивність душі і пригнічення людських бажань з метою того, щоб проявилася Божа воля. 
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Основні ідеї духовного містицизму Ж. Гійон містять дві найважливіші книги: «Духовні 
потоки» та «Короткий і дуже простий спосіб молитися», написані на початку 1680-х рр. 
Її ідеї любові і свободи видалися привабливими мадам де Ментенон, другій дружині 
Людовика XIV. Мадам Гійон певний час живе при дворі, послідовником її ідей і її другом 
стає архієпископ Франсуа Фенелон. У середині 1690-х рр. вона потрапляє в опалу через 
«справу квієтистів» і перебуває у кількох в’язницях. Ф. Малле-Жоріс переконує читача, 
що не відхід від традиційного католицизму став причиною переслідувань з боку церков-
ної влади, а саме факт, що жінка мала сміливість писати на релігійні теми. Ф. Малле-
Жоріс намагається довести, що вирішальною зброєю проти Жанни Гійон у її ворогів 
був факт, що вона – жінка, і женоненависництво було першопричиною її переслідувань 
[Mallet-Joris 1978, 8].

Ф. Малле-Жоріс дотримується хронологічно виструнченого викладу подій. Автор 
долучає детальну історичну базу і присвячує першу главу першого розділу «Поміж 
жінками» становищу жінки у XVII ст. Другий розділ «Інший світ, Версаль» оповідає 
про життя героїні при дворі, перше ув’язнення, формування стосунків із Ф. Фенелоном, 
третій розділ «Боссюе-Фенелон: конфлікт справжній і вигаданий» розповідає про за-
родження протистояння двох історичних осіб, четвертий розділ «Рим» розповідає про 
заборону квієтизму, про переміщення Ж. Гійон з Бастилії в останнє місце ув’язнення –  
Блуа. В останньому розділі, «висновках», що має назву «Жанна Гійон, Чи інерція, що 
протестує» автор підбиває підсумки історії видатної жінки, зупиняючись на основних 
аспектах її особистості. Своєю багаторічною роботою над текстом Ф. Малле-Жоріс 
створює присвяту цій «абсурдній героїні внутрішньої свободи» [Mallet-Joris 1978, 549]. 
Серед спостережень, що можуть бути цікавими для літературознавців – думка Ф. Малле-
Жоріс про те, що твори Жанни Гійон є першим прикладом автоматичного письма, яке у 
двадцятому столітті будуть широко практикувати сюрреалісти. 

Мішель Турньє, який з 1972 р. посідає місце в журі Академії Гонкурів поряд із  
Ф. Малле-Жоріс, присвятив «Жанні Гійон» главу книги «Політ вампіра: читацькі нотат-
ки» (1981). Він пише, що “справжній сюжет цієї книги – зустріч крізь віки Франсуази 
Малле-Жоріс і Жанни Гійон і відкриття автором «Монастирської обителі» їхньої гли-
бинної спорідненості. Жанну Гійон звинувачували у трьох злочинах: у відмові увійти 
до будь-якої структури, у тому, що вона йшла до кінця у своїй думці, залюбленій у Бога 
любові і свободи, і зокрема у тому, що вона жінка” [Tournier 1981, 356].

Ж. Гійон “пише, мов дихає, із захватом Давида, який танцював перед Ковчегом. І 
коли Франсуаза Малле-Жоріс каже нам, щоб ми не вбачали у чистому і пристрасному 
голосі Жанни Гійон ні бунту, ні провокації, але внутрішню свободу, яка просто не знає 
перешкод і проходить крізь вікна, не помічаючи, що розбиває їх, – ми розуміємо, що під 
маскою історичного документу ця книга переповідає пригоду великої містичної дружби 
двох жінок” [Tournier 1981, 357].

У 2000 р. виходить друком роман Франсуази Малле-Жоріс «Подвійне зізнання», при-
свячений одній із перших поетес доби романтизму Марселіні Деборд-Вальмор (1786–
1859). У життєписі М. Деборд-Вальмор Ф. Малле-Жоріс прагне вийти за межі, окреслені 
біографами поетеси, їй не імпонує категоричний образ чи святої, чи-то розпусниці [Mallet-
Joris 2000, 84]. “Покинута коханка, досконала мати, реабілітована віруюча, успішна, а 
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згодом напівзабута поетеса, вона вільна від жодного з цих ярликів” [Mallet-Joris 2000,  
106-107]. Діалог із попередніми біографами Марселіни Деборд-Вальмор, контраргумен-
тація автора перетворюють біографічну складову «Подвійного зізнання» на метабіогра-
фію. Долучення автобіографічної складової робить твір синкретичним утворенням, що 
поєднує два жанри методом соположення. Біографічна оповідь про життя М. Деборд-
Вальмор дотримується приблизної хронології подій, автобіографічна оповідь Ф. Малле-
Жоріс є ретроспективною і конструюється за принципом асоціативного пригадування. 
Окрім двох магістральних ліній оповіді присутні численні відсилання до письменниць-
попередниць, передусім Жорж Санд, С. де Бовуар, Колетт, В. Вулф [Mallet-Joris 2000, 
66, 72].

Серед провідних мотивів, які спільні для всіх досліджуваних творів, виділяються 
мотив травми (травматичного досвіду дитинства), мотив вигнання, покинутості, 
блукання (численні подорожі усіх трьох героїнь, ув’язнення Ж. Гійон), внутрішньої по-
дорожі (містичні пошуки Ж. Гійон); мотив смерті та жалоби (смерть матері, смерть ді-
тей Ж. Гійон, М. Деборд-Вальмор); тема материнства та фігура матері; мотив творчості; 
тема романтичних стосунків героїні (М. Манчіні, М. Деборд-Вальмор).

Звернімося до паратекстуальних особливостей зазначених творів, зокрема обкладин-
ки, назви, підзаголовку, присвяти, епіграфа, системи внутрішніх заголовків. В усіх трьох 
випадках обкладинку ілюструє портрет героїні, двічі назву твору складає її ім’я, причому 
у випадку назви «Жанна Гійон» це свідомий вибір, адже серед сучасників і в історичних 
джерелах героїня більш відома як «мадам Гійон», тобто автор робить акцент на індиві-
дуальності, у той час як «мадам» – це комунікативне повідомлення про матримоніальне 
становище героїні. Назва «Подвійне зізнання» виконує подвійну функцію: вказує на осо-
бливості конструювання текстової площини (прикметник «подвійне») і готує читача до 
активної комунікативної позиції сприйняття сповідального акту (іменник «зізнання»). 
Назва «Марія Манчіні» має підзаголовок «Перше кохання Людовика XIV», що інформує 
про культурно-історичне місце героїні. «Подвійне зізнання» має підзаголовок «Присвя-
та першій з романтиків», що доповнює назву, в яку не виноситься ім’я героїні, але яку 
обізнаний читач може вгадати за цією описовою характеристикою. «Подвійне зізнання» 
містить епіграф з листа М. Деборд-Вальмор: “Я не розумію тих біографій, які роблять, 
мовби угоди, а ви?... Яка в мене може бути біографія, коли я живу у шафі?” У «По-
двійному зізнанні» та у заключній частині «Жанни Гійон» присутня система внутрішніх 
заголовків, притаманна романам та есе письменниці. Детальнішого розгляду потребу-
ють передмови до біографій, беручи за відправну точку думку, що передмова слугує для 
укладення біографічного пакту між автором біографії і читачем. Тексту «Марія Манчі-
ні» передує коротка передмова, яка апелює до моменту, коли автор вирішила написати 
біографію героїні та яка задає тон оповіді, даючи кілька характеристик протагоністки. 
«Жанні Гійон» передує розлога передмова, де автор обґрунтовує свій вибір і ставить 
принципові питання, на деякі з яких спробує дати відповідь у тексті. Отже, біографічний 
пакт. Дамо слово автору, навівши фрагменти передмов. З передмови до «Марія Манчіні»: 
“Писати біографію, романізуючи її, здавалося мені дивним і оманливим задумом, коли я 
почала займатися Марією. Готове життя, у якому нічого не вигадати, готовісіньке життя, 
довжина якого мені вже відома у той самий момент, коли я тільки-но ознайомилась з його 
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початком, життя, що скінчилось – помилок якого не можна виправити, біль вгамувати, 
пристрасний пошук якого вже нічим не може закінчитися на цьому світі. Слідувати за 
ним крок за кроком, вже знаючи, без відкриттів і несподіванок, на які має право персо-
наж роману. Усе це заважало мені затриматись на фігурі, яка, однак, завдяки зустрінутим 
документам, змогла мене привабити” [Mallet-Joris 1998, 7; курсив автора]. З передмови 
до «Жанни Гійон»: “Я не науковець, ані теолог; я жінка і письменниця. Саме у цій якості 
вже близько десяти років я цікавилася, а потім і захоплювалася Жанною Гійон, жінкою і 
письменницею” [Mallet-Joris 1978, 7]; “Це не зовсім біографія, це пристрасна і безцільна 
книга... Її недосконалість, навіть недостатність, однак дозволяють мені заручитися пря-
мим покровительством моєї героїні – тієї, яка казала: «Я починаю писати те, про що не 
знаю сама...» і «моя вбогість становить моє багатство»” [Mallet-Joris 1978, 14–15]. Що ж 
стосовно «Подвійного зізнання», то за відсутності передмови наміри автора щодо тво-
рення біографії неодноразово висловлюються у самому тексті, як-от: “Ідея віддати на-
лежне Марселіні Деборд-Вальмор, зробити дружній жест крізь час мене переслідувала. 
Цю поетесу, першу з романтиків, яка без вагань оспівувала розчарування забороненого 
кохання... радо вітали Віньї, Ламартін, Гюго... Йдеться не про те, щоб переказувати жит-
тя; йдеться про те, щоб оживити Марселіну, але також оживити бажання писати про двох 
маленьких фламандських дівчаток, про неї та мене, говорити про важливість для неї, для 
мене, її матері, моєї матері, радість першої дитини, сум за дружбою, якій дозволили про-
йти повз, спогад про гарний текст” [Mallet-Joris 2000, 386].

“Біографія – це реконструкція історії особистісної індивідуальності” [Валевский 
1993, 34–35]. Кожна з досліджуваних книг – це присвята головній героїні, у «Жанні 
Гійон» і «Подвійному зізнанні» автор підкреслює це у тексті. Ф. Малле-Жоріс віддає 
пошану яскравому генію жінки, яка випередила свій час. Епітет «вільна» рефреном зву-
чить у творах. Письменниця – співець внутрішньої свободи жінки всупереч зовнішнім 
обставинам. Ф. Малле-Жоріс викриває не дефіцит толерантності стосовно жінки у того-
часному суспільстві, вона неодноразово вживає термін женоненависництво (misogynie), 
яке супроводжувало жінку попередніх віків, коли та намагалася відійти від наперед ви-
значеного способу життя. Автор розвиває тему права жінки на самовизначення: “Звичай-
но, Марія хотіла би бути королевою Франції, але передусім вона хотіла бути Марією” 
[Mallet-Joris 1998, 122]. Щодо вибору головної героїні, Ф. Малле-Жоріс обирає поста-
ті видатні та водночас маргінальні стосовно їхньої епохи: Марію Манчіні, яку в пору 
юності вважали «гидким каченям» при дворі і яка знаходила єдину втіху у вдосконаленні 
своєї освіти, Жанну Гійон, яка присвятила себе містичним пошукам у часи, коли тільки-
но закінчився період полювання на відьом, Марселіну Деборд-Вальмор – представницю 
«другої прози» 30-х–40-х рр. XIX ст., передвісницю романтизму, ім’я якої не увійшло 
до підручників, однак яка зіграла свою роль у становленні нової мистецької течії і яка 
жила усупереч законам суспільної моралі за покликом власного серця. Вибір у якості 
героя жінки і письменниці, подекуди бунтарки, надає автору можливість ототожнення і 
проведення паралелей, дозволяє поставити себе у “ситуацію співвибраності життєвого 
досвіду” [Валевский 1993, 25].

Інтертекстуальність усіх трьох творів проявляється у залученні автором творів і при-
йомів, які можна згрупувати наступним чином:
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твори героїнь, а саме переказ і пряме цитування фрагментів їхніх творів – літера-• 
турних (включення до тексту «Подвійного зізнання» віршів М. Деборд-Вальмор), 
теологічних (Ж. Гійон), автодокументальних (мемуари М. Манчіні та автобіогра-
фія Ж. Гійон);
особистий епістолярій героїнь;• 
твори інших авторів (цитування творів матері автора С. Лілар у «Подвійному зі-• 
знанні»); 
посилання Ф. Малле-Жоріс на власні твори (виключно у «Подвійному зізнанні»);• 
використання алюзій (біографія Ж. Гійон надзвичайно багата на біблійні алюзії, • 
які присутні і в інших творах автора) і ремінісценцій, порівнянь і метафор, що 
містять образи інших текстів (зокрема використання християнських образів), імен 
літературних героїв інших творів;
документальні свідчення епохи, а саме цитати з газетних статей, листування су-• 
часників;
праці біографів та істориків (маючи розлогу джерельну базу, «Жанна Гійон» може • 
представляти інтерес як культурологічне дослідження).

У площині архітекстуальності найбільший інтерес представляє «Подвійне зізнання», 
пропонуючи читачеві жанрове соположення біографії та автобіографії, організацію тек-
сту за принципом колажу/монтажу. Серед жанрового інструментарію усіх трьох творів –  
епістолярний жанр та жанри щоденника, поезії та пісні, які долучаються до конструю-
вання тексту за принципом включення. Використання епітафії у фіналі «Марії Манчіні» 
відсилає нас до розуміння надгробних написів як протобіографічного жанру.

Інтермедіальні зв’язки «Подвійного зізнання» полягають у залученні образів фла-
мандського живопису (поціновувачами якого є обидві письменниці) та театральних алю-
зій (М. Деборд-Вальмор усе життя працювала актрисою). Біографія Жанни Гійон міс-
тить ілюстрації (вісім гравюр) з одного з творів містика.

Підбиваючи підсумки, визначимо, до якого піджанру біографії можна віднести до-
сліджувані твори. Існує спокуса віднести «Жанну Гійон» та «Подвійне зізнання» до 
піджанру письменницької біографії, але утримаємося від цього кроку, бо аналіз пись-
менницької спадщини і фігури митця – не головна мета автора. Ф. Малле-Жоріс роз-
глядає особистість у всій її повноті, у першу чергу як людину і жінку. Таким чином, 
«Марія Манчіні» – літературна/художня біографія, «романізована» за визначенням самої 
Ф. Малле-Жоріс, але перенавантажена голосом автора. Л. Ф. Бекер визначає її як бе-
летризовану (fictionalized) [Becker 1985, 66]. «Жанна Гійон» – сумлінна документована 
художньо-наукова біографія. «Подвійне зізнання» – метабіографія у поєднанні з авто-
біографією Ф. Малле-Жоріс.

Жанр біографії приваблює широке коло дослідників – через невичерпність актуаль-
ної проблематики – і читачів – завдяки своєму евристичному потенціалу і зосередже-
ності культурних чаянь епохи на особистісному/індивідуальному началі. Біографічна 
традиція у світовій і зокрема французькій літературі має вкрай багату історію. Ф. Малле-
Жоріс зробила свій внесок у її творення, відтворивши фігури трьох жінок. Від художньої 
біографії Ф. Малле-Жоріс переходить до художньо-наукової і наприкінці синтезує син-
кретичний твір, що поєднав біографічне і автобіографічне начала.
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СимвоЛичЕСКоЕ в ПовЕСтвованиЯХ о ПЕрвЫХ  
БратоуБийСтваХ иЗ врЕмЕнниКа гЕоргиЯ монаХа

У статті досліджується символічний зв’язок оповідань про Каїна та Авеля, про 
Ромула й Рема, що читаються у Георгія Ченця (церковнослов’янському перекладі Хро-
ніки Георгія Амартола). Автор аналізує структуру вказаних текстів, що дозволяє йому 
дійти висновків про паралелізм у зображенні грецьким хроністом і його давньоруським 
перекладачем подій біблійської та римської історії.

Ключові слова: хроніка, літопис, символічний історизм, композиція, символ.
В статье исследуется символическая связь повествований о Каине и Авеле и о Ро-

муле и Реме, читающихся во Временнике Георгия Монаха (церковнославянском переводе 
Хроники Георгия Амартола). Автор анализирует структуру указанных текстов, что 
позволяет ему прийти к выводу о параллелизме в изображении греческим хронистом  
и его древнерусским переводчиком событий библейской и римской истории.

Ключевые слова: хроника, летопись, символический историзм, композиция, символ. 
The article investigates symbolic connections of narratives about Kain and Avel and about 

Romul and Rem, which we find both in the Chronicle of George Amartol (the Church Slavonic 
translation of the Chronicle). The author analyses the structure of stated texts, which allows 
him to draw a conclusion about parallelism between the Greek author`s representations and of 
his old Russian translator`s ones of Biblical and Roman history events. 
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В Первой книге Временника Георгия Монаха (церковнославянского перевода Хрони-
ки Георгия Амартола) читаются повествования о Каине и Авеле и о Ромуле и Реме. Мо-
тив братоубийства объединяет эти повествования. Анализируя их структуру, мы попыта-
емся определить значение символической связи, намеченной византийским хронистом и 
его древнерусским переводчиком между библейскими и римскими событиями.

Повествование о Каине и Авеле во Временнике состоит из двух частей и разбива-
ется историей о потомках Каина. Первая часть изложения посвящена убиению Авеля и 
не содержит подробной характеристики персонажей. О Каине мы узнаем, что он был 
«ðàòàè» [1: 112] и убил брата из зависти. Более распространённа характеристика Авеля 
(его характеризует эпитет «ïðàâåäåíú», он называется «îóíîòîþ» [там же: 112]; в пере-
воде В.А. Матвеенко и Л.И. Щеголевой – «непорочный» [2: 38]). О молодости Авеля в 
Ветхом Завете не сказано; между тем это первая характеристика героя, читающаяся во 
Временнике. Отметим, что мотив юности / непорочности праведной жертвы характерен 
и для древнерусского Борисоглебского цикла с его символическим рядом «Борис, Глеб – 
Авель, Христос» [3]. Например, в Ипатьевской летописи убийство Глеба сопоставляется 
с принесением в жертву «непорочного агнца» [4: 123]. Еще более настойчиво звучит 
этот мотив, распространяющийся не только на Глеба, но и на Бориса, в анонимном «Ска-
зании и страдании и похвале мученикам святым Борису и Глебу». Во-первых, Борис в 
плаче по Владимиру Святославичу называет отца «áúçäðî óíîñòè ìî~h» и «íàêàçàíè~ 
íåäîðàçóìhíè» ìî~ãî» [5: 288]. Во-вторых, узнав о заговоре Святополка, Борис думал 
«î êðàñîòh è äîáðîòh òåëåñå ñâî~ãî» [там же: 290]. В-третьих, завершается «Сказа-
ние…» соматопсихограммой, представляющей Бориса красивым, добродетельным 
молодым князем («áîðîäà ìàëà è óñú» [там же: 312]. Еще более юным представлен в 
«Сказании…» Глеб. В сцене убиения Глеб умоляет врагов пощадить его: «Íå ïîæüíåòå 
ìåíå îòú æèòè»… íå ïîæüíåòå êëàñà íå óæå ñúçüðhâúøà, à ïëîäú íå èìóùà» [там 
же: 300–302]. Образ Глеба символически восходит к Христу (ср. уподобление Христа 
лозе (Ин.15:1, 15:5); ср. уподобление Царствия Божия зерну в колосе (Мк.4:28)). 

Вторая часть истории Каина и Авеля во Временнике Георгия Монаха посвящена ин-
терпретации убийства Авеля. Этот фрагмент состоит из двух блоков. Обрамляющий текст 
рассказывает о «возмездии», центральный – о «преступлении». В центральном фрагмен-
те повествователь, следуя за Василием Великим, перечисляет семь грехов, совершенных 
Каином: зависть, обман, убийство, братоубийство, первое убийство в истории, печаль 
родителям, обман Бога. Первая часть обрамления обосновывает символическое значение 
числа «семь» («Wáû÷àè áî åñòü êíèãàìú ÷èñëó ñåìu ìíîãîñóãuáíî èìåòè, è åñòü íå 
ðàçëè÷íîå ìíîæåñòâî çíàìåí¿þ» [1: 113]), за чем следует серия цитат из Священного 
Писания, обосновывающих этот тезис (Пс.78:12, 1 Цар.2:5, Мф.18:22). Вторая часть об-
рамления рассказывает о семи способах наказания Каина, самый страшный из которых 
следующий: «ïîëîæè ãîñïîäü Êàèíîó çíàìåíi~ äà íå îóáü~òü âñ<êú wáðhòà»è ~ãî» 
[там же: 115]. 

Таким образом, структура повествования о убиении Авеля маркирована составом 
персонажей. Характеристика Авеля («ïðàâåäåíú», «îóíîòîþ») из первой части по-
вествования Георгия Монаха противопоставлена характеристике Каина, ничем, кроме 
самого убийства, не представленного. Мысль из первой части повествования, сообща-
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ющей о братоубийстве как о единичном факте и основанной на отношениях «Каин – 
Авель», развивается во второй части, в отношениях «Каин – Бог», или «преступление» 
и «возмездие». 

Сама сцена убиения Авеля во Временнике отсутствует. О том же, как погиб Каин, 
братоубийца, основавший первый в библейской истории город, мы узнаем: в наказание 
за братоубийство на Каина обрушился дом. Как нет во Временнике сцены убиения Аве-
ля, так нет в нем и сцены распятия Христа (вместо этого в Восьмой книге Временни-
ка «Íà÷àëî âðåìåíüíûõ öàðñòâ» читается, «×òî ðàäè ãîñïîäíå âúñêðåñåíèå wñìûè 
íàðå÷åñ# è ãëàãîëåòüñÿ»). Мы полагаем это значимым: история Христа во Временнике 
представлена как история Воскресения. И повествование об Авеле как прообразе Христа –  
история не «смерти», а ее преодоления. Сцены убиения Рема во Временнике также нет. 
Но ее отсутствие имеет иное, на наш взгляд, значение: Рем не является жертвой в том 
христианском смысле, в каком жертвой является Авель. 

История правления Ромула начинается с убийства Рема, а завершается наказанием 
за убийство брата. Композиционно текст симметричен. О строительной деятельности 
Ромула и возмущении горожан рассказывает первая часть повествования, о Ромуле как 
организаторе брумалий – вторая часть повествования. Его же композиционным центром 
становится предсказание волхва («àùå íå ñ#äåøè ñú áðàòîìü ñâîèìü íà ïðåñòîëå 
öàðñêàãî íå èìàòü ïðåñòàòè òðîóñú âú ãðàäå ñåìü…» [там же: 128]) и сотворение 
Ромулом золотого кумирца в образе Рема, с которым Ромул правил. 

Рассмотрим, что представляет собой пара братьев «Ромул – Рем», т.е. пара «убий-
ца – жертва». Вместе герои участвуют лишь в начальной части повествования, кратко 
рассказывающей об их градостроительной деятельности, о вражде между ними и о том, 
что «îóáè Ðîìú Ðèìà» [там же: 127]. Далее повествователь сосредоточен на истории 
правления Ромула. Рассказывается, что Ромул «ñîçäà Ðèìú ãðàäú», «ñêîí÷âú ñòhíû 
è îóêðàñèâú ãðàäú» [там же], построил ипподром. Тем самым Ромул пытается иску-
пить вину перед народом за убийство брата. Именно убийство Рема становится при-
чиной возмущения горожан, на что дважды указывает повествователь: 1) «…ñîçäàâú 
æå [и] ïîäúðîóìè~ õîò< ïðåâðàòèòè ìíîæüñòâî ëþäèè ðèìë<íú çàíå äîñàæàõîó 
~ìîó ðèìëÿíå îóáèèñòâà [ðàäè] áðàòí<» [там же]; 2) «…íå ïðåñòà âåñü ãðàäú Ðèìú 
òð<ñûèñ< è ëþäèå ~æå íàíü ãëàãîëåõîó çàíå áðàòà ñâî~ãî îóáè» [там же: 128]. 

Рем ни разу не представлен в повествовании что-либо делающим в одиночку: Ромул 
и Рем «ðàçîóìhâúøà èb ïðèçâàúøà êú ãëàãîëåìhè ïîëàòh öàðñêûè ïîëàòüñêûè 
äîìú è êàïèùå âåëèêîå ñîçäàâú» [там же: 127]. Зависимость Рема от братней воли – в 
эпизоде о «золотом кумирце», который успокоил горожан. Мы отмечали, что повество-
вание о убиении Авеля сосредоточено на образе Каина. И всё же лаконичные, христи-
ански наполненные характеристики Авеля читаются в том числе через символ агнца. 
Повествователь ни единым намеком не характеризует Рема, но сообщает о том, как погиб 
Ромул: «è ñàìú ðàñh÷åíú áûñòü íà îóäû âú âh÷è ðèìüñòhìü» [там же]. Известно, 
что братоубийство – причина казни Божьей, обрушившейся на Ромула: «áîæèè ñîóäú íà 
íåìü áñòü áðàòí< ðàäí îóáèèñòâà» [там же: 129]. 

Сцена гибели Ромула отсылает нас к сцене гибели проклятого Богом Каина. Он 
основал после убийства брата город, названный основателем, как сообщает Временник, 
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по имени сына – «Åíîñú», и «ïàäåñ< äîìú åãî íàíü è uìðå» [там же: 113]. Очевидна 
корреляция образов «город» и «дом», подчеркивающаяся и этимологической близостью 
этих лексем: в общеиндоевропейском языке слово «дом» в большей степени имеет не 
материальную, но «семейную», «социальную значимость» [6: 203]. Основатель Рима, 
Ромул, рассказ о котором начинается с основания царского жилища (буквально – «òà 
ðàçîóìhâúøà èb ïðèçâàúøà êú ãëàãîëåìhè ïîëàòh öàðñêûè ïîëàòüñêûè äîìú (кур-
сив наш – Т.Р.)» [1: 127]), был убит в «âh÷è». Лексема «вече» соответствует греческо-
му «bouleutērion» («совет»). А в греческом оригинале в речи волхва, предупредившего 
Ромула о землетрясениях в Риме и народных волнениях, Рим назван словом «polis», 
которое соответствует латинскому «civitas» («буквально совокупность… “сограждан”» 
[6: 240]). Таким образом, лексемы «вече» и «город» коррелируют, что делает сходными 
фабулы в повествованиях о гибели Каина и Ромула: 1.Убийство брата – 2. Основание 
города. – 3. Гибель от того, что восходит к «городу» («дом – Каин», «вече – Ромул»). 

Итак, Ромул был «ðàñh÷åíú». Так был свершен «Божий суд». Но если рассказ о на-
казании Каина занимает большую часть повествования о нем и его брате, то в повество-
вании о Ромуле подробной символической трактовки нет. Это, видимо, можно объяснить 
следующим. Каин начал братоубийство, «тот, кто совершал первое дело, несет ответ-
ственность перед Богом, поскольку оно не исчезает уже, а вечно существует, обновляясь 
в последующих поступках» [7: 109]. В связи с эти вспомним историю смерти древне-
русского князя Святополка Окаянного. В «Повести временных лет» он «зачинатель гре-
ха» [8: 123], одновременно «подобный» Каину и «первый» Каин, погубивший первых 
русских князей-христиан Бориса и Глеба. Он обречен на страх, Ярослав Владимирович 
так и не убивает Святополка. Умалишенный и обессилевший, он умирает в пустынном 
месте, а от его могилы исходит «ñìðàäú çîëú» [4: 132]. Ромул «первым Каином» не 
мыслится. И его народ не наделяет совершенное правителем братоубийство христиан-
скими характеристиками, оно имеет значения юридическое (убийство родственника – 
одно из первых преступлений, преследуемых Римским государством [9]) и символичес-
кое (в Риме не прекращаются землетрясения, пока Ромул не изготовил «кумирца»), но не 
библейско-христианское. Христианский символ жертвы в Риме подменили языческим 
символом «золотого кумирца». Не случайно и следующее: в повествовании о Каине чи-
тается заимствованный из Библии диалог Каина и Бога: «êäh Àâåëü áðàòú òâîè – íh 
âhäh» (Быт. 4:9) [1: 115]. В повествовании о Ромуле есть параллельная сцена – диалог 
Ромула с волхвом. Это фрагмент, напомним, является осью композиции. 

Вернемся к истории древнерусского «Каина» – Святополка. После убийства Бори-
са и Глеба Ярослав «ñòà íà ìhñòh èäåæå îóáè Áîðèñà è âüçähâú ðóöh íà íåáî è 
ðå÷å êðîâü áðàòà ìîåãî âîïèåòú (Быт.4:10) ê òîáh âàäûêî ìüñòè ^ êðîâè ïðàâhäíàãî 
ñåãî «êîæå ìüñòèëú åñè ^ êðîâè Àâåëåâû ïîëîæèâú íà Êàèíh ñòhíàíüå è òð<ñåíèå 
òàêî ïîëîæè íà ñåìü» [4: 131]. Святополково преступление вписывается в библейский 
контекст не только повествователем, но и персонажами. Другое в истории Ромула. О 
Божьей каре за братоубийство говорит только повествователь, что подхватывается сле-
дующей антитезой: люди как субъект действия, направленного против Ромула, в первой 
части повествования и отсутствие их в конце. Вместе с тем Божий суд, который впервые 
появляется в сцене гибели Ромула, возвращает нас к той части повествовании о Каине, 
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где раскрывается символический смысл его казни: система персонажей, образованная 
парой «преступник – Судья», воспроизводится и повествовании о Ромуле. 

Итак, образы первых братоубийц во Временнике Георгия Монаха в какой-то степени 
параллельны. Во-первых, образы Каина и Ромула объемнее в сравнении с образами их 
жертв (даже в повествовании о Каине и Авеле, где читаются характеристики Авеля). 
Во-вторых, в обоих случаях повествователь фиксирует сцену гибели убийцы, а не его 
жертвы, что акцентирует мотив «Божьего наказания». В-третьих, первые братоубийцы 
стали первыми градостроителями. И именно через созданный ими «город» свершил-
ся «Божий суд». Отступления от параллелизма образов Каина и Ромула заключаются, 
во-первых, в символической интерпретации «Божьего суда», которая в повествовании 
о Каине занимает основное место в композиции и не представлена в истории о Ромуле. 
Во-вторых, в системе персонажей повествования о римском правителе появляется об-
раз волхва, «замещающего» в языческом сознании Бога, а также образ народа, протест 
которого против правителя-братоубийцы не имеет библейско-христианских смыслов. 
В-третьих, в повествовании о Каине сформулирована причина, по которой он совершил 
братоубийство, – зависть. В истории о Ромуле выраженного указания на причину нет. 
Однако она читается в речи волхва, считающего необходимым Ромулу разделить пре-
стол с братом.

Образы Авеля и Рема такой явной параллельностью не характеризуются. Пред- 
ставленный в христианском контексте жертвы через символ агнца, мотив юности / не-
порочности, Авель противопоставлен Рему, лишенному таковых характеристик. Един-
ственное, что сближает образы жертв, – отсутствие сцены их убиения. Но это объясняется 
акцентом повествователя на мотиве наказания за братоубийство. А кроме того, это отсут-
ствие имеет противоположные символические смыслы: Авель тем самым уподобляется 
Христу (рассказа о Его распятии, напомним, во Временнике нет), Рем же находится вне 
христианской системы. 

В целом символическая связь между находящимися в разных религиозных системах 
героями Ветхого Завета и римской истории, безусловно, прослеживается, и образ Ромула 
создается греческим хронистом и его древнерусским переводчиком с ориентацией на 
историю Каина и Авеля. 
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УДК 821.111(73)
Шпильова Н.В.

(Черкаси, Україна)

«роЗКаЖи мЕні іСторіЮ…»: ПоСт-ПоСтмодЕрніСтСЬКий  
оБЕртон у романі дЖ. ЮдЖЕнідЕСа «мидЛСЕКС»

Стаття присвячена прикметним для американського літературного дискурсу  
ХХІ ст. літературно-художнім метаморфозам, що окреслюються в романі Джефрі 
Юдженідеса «Мидлсекс». У статті розглянуто традицію оповіді, яка в романі оберта-
ється на поліфонічний засіб, що інкорпорується в наративну канву тексту.

Ключові слова: традиція оповіді, наративна стратегія, гермафродитизм, поліфунк-
ціональність, пост-постмодернізм/після постмодернізму. 

Статья посвящена характерным для американского литературного дискурса ХХІ в. 
литературно-художественным метаморфозам, которые проявляются в романе Джеф-
фри Юдженидеса «Мидлсекс». В статье рассматривается традиция повествования, 
которая в романе превращается в полифункциональный элемент, инкорпорируемый  
в наративную художественную текстуру.

Ключевые слова: традиция рассказывания истории, наративная стратегия, гер-
мафродитизм, полифункциональность, пост-постмодернизм / после постмодернизма. 

The article addresses literary metamorphoses that define American literary discourse of the 
21st century, which can be detected in Jeffrey Eugenides’s Middlesex. The purpose of the article 
is to analyze the storytelling tradition which is incorporated into the Middlesex’s narrative 
texture, revealing its multifunctional nature. 

Key words: storytelling tradition, narrative strategy, hermaphroditism, multifunctional, 
postpostmodernism / after postmodernism.

Для американського літературного дискурсу початку ХХІ століття прикметним є по-
жвавлення дискусій щодо розвитку й оформлення тенденцій, які характеризують сутнісні 
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трансформації сучасної літературно-художньої практики. Значно зріс інтерес до аналізу 
поетологічних, філософських, етичних модифікацій у контексті завмирання постмодер-
нізму, що активізувало процес пошуку нових моделей інтерпретації новітньої амери-
канської літератури. На рубежі ХХ-ХХІ ст. літературна критика доволі активно починає 
оперувати термінами, де виявляється інтенція окреслити оформлення zeitgeist’у, відмін-
ного від постмодерністського. Терміни «після постмодернізму» (after postmodernism) 
[1], «пост-постмодернізм» (postpostmodernism) [2], «поза постмодернізмом» (beyond 
postmodernism) [1], на перший погляд, синонімічні, втім, їхні варіативні елементи («піс-
ля» (after), «пост» (post), «поза» (beyond)) сигналізують про наявність певної сутнісної 
невизначеності термінологічного апарату, втім, водночас, вказують на новий, відмінний 
від попереднього, етап літературного розвитку.

В американській літературній критиці нотатки про трансформацію, модифікацію 
постмодерністської парадигми почали з’являтися вже протягом останнього десятиліття 
минулого століття. Так, історик Мінсу Канг навіть робить спробу визначити «дату смер-
ті» американського постмодернізму. На його думку, «поховальний дзвін» пролунав 18 
червня 1993 року, коли характерні для постмодернізму прийоми саморефлексії, іроніч-
ної сатири, гри з множинними рівнями реальності перетворилися на невід’ємну частину 
мультиплексу [2]. Американський дослідник Джерелі Грін, підсумовуючи власні обсер-
вування за історією розвитку постмодерністського проекту, у книзі 2005 року «Пізній 
постмодернізм: американська література на початку нового тисячоліття» зазначає, що 
ідея кінця постмодернізму вже набула статусу загальновизнаного факту [3: 19-24]. Звіс-
но, таке безапеляційне формулювання викликає певний сумнів щодо його легітимнос-
ті. Втім, у цьому контексті доречно згадати визнаного теоретика постмодернізму Іхаба 
Хассана, який у працях і дослідженнях початку ХХІ ст. обґрунтовував ідею оформлення 
«літератури довіри» [4], що контрастувала із забарвленою іронією, пародією, скепсисом 
постмодерністською літературною практикою. 

Сьогодні можна говорити лише про спробу окреслити «нову територію», «нове поле» 
сучасної американської літератури, яка, варто зауважити, формується під значним впли-
вом постмодерністського надбання. До елементів, які засвідчують трансформацію по-
стмодерністської парадигми, відносять, скажімо, новий модус іронії, що відрізняється 
від модерністської «роз’єднуючої» (disjunctive irony) та постмодерністської «тривожної» 
(suspensive irony) [3: 56], відродження реалістичної традиції в наративних стратегіях, 
постгуманістичні тенденції [5], постскептицизм [6]. У контексті літературно-художніх 
мутацій варто звернути увагу на літературу, що з’явилася після 11 вересня 2001 року, 
оскільки вона окреслює не лише специфічний ідейно-тематичний простір, але й ви-
творює інший модус нарації, що відбиває зміни духу часу [7: 22], перекомбіновуючи 
світоглядну мозаїку, забарвлену, подекуди доволі яскраво, травматичною тональністю. 
Оповідь як один із терапевтичних заходів у художній літературі США початку ХХІ ст. 
відлунює відродженням традиції оповіді, яка може бути не лише засобом подолання 
травми, але й засобом зв’язку, контакту з навколишнім світом й історією, громадою, де 
виявляється прагнення віднайти початки, коріння, вибудувати концептуальну й інтуїтив-
ну цілісність на тлі фрагментованої реальності. Доволі прикметним у цьому контексті є 
дослідження новітньої американської літератури Ю. Ткачук. Аналізуючи роман Дж. С. 
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Фоера «Надзвичайно голосно та неймовірно близько» (2006), авторка робить акцент на 
ролі оповіді в подоланні наслідків травми [8: 44-50]. Відтак, традиція оповіді у сучасно-
му контексті обертається на поліфункціональний засіб, що інкорпорується в наративні 
стратегії художніх текстів. Наповнення американської літературної традиції новим кон-
текстом і новими конотаціями можна окреслити у романі Джефрі Юдженідеса «Мид-
лсекс» (Middlesex), який 2003 року здобув Пулітцерівську премію.

Роман «Мидлсекс» отримав цілу низку схвальних рецензій від авторитетних літера-
турних видань: The New York Times Review, San Francisco Chronicle Book Review, New York 
Magazine, Times Literary Supplement та ін. Високо оцінили роман і колеги Юдженідеса, 
з-поміж яких можна згадати Салмана Рушді та Джонатана С. Фоера. Знаковим також є і 
той факт, що вивчення роману включено до деяких навчальних програм з літератури для 
старших класів американських шкіл. 

Українському читачеві Джефрі Юдженідес відомий, в першу чергу, завдяки екрані-
зації його першого роману «Самогубство цнотливих» (1993). Ця моторошна історія про 
5 сестер, які протягом року здійснили самогубства, пройнята тонким психологізмом і 
майстерністю занурювати читача у світ свідомого та підсвідомого героїнь. Нещодавно в 
українському літературознавчому просторі почали з’являтися дослідження, присвячені 
роману, що отримав Пулітцерівську премію. Так, дослідниця американської літератури 
М. Коваль звертає увагу на роман «Мидлсекс» в контексті трансформації концепції «self-
reliance» в американській літературі початку ХХІ ст. [9: 146-153]. Дослідниця окреслює 
рудименти емерсонівської концепції, що виявляє свою вітальність на новітньому етапі 
розвитку літератури США.

Роман «Мидлсекс» виростає з історії гермафродита, яка охоплює не лише його влас-
ну історію трансформації, але й історію його родини, цілого покоління, а також включає 
історію принаймні двох країн – Греції та Сполучених Штатів. Тема гермафродитизму 
зацікавила Юдженідеса ще під час навчання у школі, коли майбутній письменник за-
читувався античною літературою, яка, як відомо, насичена численними прикладами по-
єднання чоловічого й жіночого начал. А трохи згодом 1984 року чимале враження на 
письменника справило прочитання спогадів гермафродита Алексини Барбін, які були 
опубліковані Мішелем Фуко. Втім, тематичний бік створює лише поверхневий шар опо-
віді – письменника приваблює потенціал, який зазначена тема має для поліфонічного 
структурування художнього тексту, а саме, органічне поєднання «чоловічого» і «жіночо-
го» голосів: «Голос був однією з найбільших проблем, – говорить Юдженідес. – Я хотів 
написати інтимний портрет людини без визначеної статі, хотів написати його зсередини» 
[10]. Проте, задум не обмежувався історією гермафродита, а відтак «голос» наратора мав 
бути спроможним змінювати рівні оповіді. Юдженідес зазначає: «Голос мав бути таким, 
щоб міг розказати епічну історію від третьої особи і психосексуальну – від першої. Він 
мав розповісти про життя дівчинки-підлітка і дорослої людини, а точніше, дорослого 
чоловіка-гермафродита» [10]. 

Сповідь гермафродита відкриває двері у внутрішній світ людини, що знаходиться 
на «пограничній території»: між свідомістю чоловічою і жіночою. Письменник долучає 
читача до «внутрішньої Одисеї» людини, що знаходиться на межі двох, здавалося б, по-
лярних світів, втім, в його гетерогенному й амальгамному світі відбувається магічне по-
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єднання різнорідних начал. У детально виписаних пертурбаціях, перипетіях та пережи-
ваннях прокреслюються рудименти магічного реалізму Г. Маркеса. Особливої чарівності 
історії додає трепетна інтуїтивна відданість бабусі наратора Дездемони сімейній реліквії 
– скриньці з коконом шовкопряда, – яка протягом віків, здається, зберігає невидимий 
зв’язок між поколіннями. 

Історія гермафродита перевантажена деталями і героями, що подекуди відлунює тра-
дицією Толстого, втім її розказано просто, дотепно та кумедно. Однак, зовнішня про-
стота маскує інтелектуальність і софістикованість твору, який має надзвичайно широке 
інтерпретаційне поле, дослідження якого може бути предметом окремої розвідки. Роз-
гортання історії метаморфоз забарвлено іронією і тонким психологізмом, які підтриму-
ють різнорідний модус оповіді. Усвідомлюючи свою «інакшість», Кел звертається до 
лікарів, щоб отримати відповідь на запитання про свою статеву приналежність. Про-
ведені дослідження вказують на те, що у Кела «чоловічий мозок», втім, виховували його 
як дівчинку – його життя є своєрідним полем конфлікту природи і виховання. Проте 
такий висновок проблеми не вирішує. Результати медичних обстежень не скеровують до 
внутрішньої стабільності, а здається, навпаки, – поглиблюють внутрішнє сум’яття, адже 
між науково обґрунтованими викладками і внутрішнім досвідом виникає неузгодження. 
З’ясувавши експериментальним шляхом Келову чоловічу домінанту, доктор-консультант 
проводить аналіз стилю письма пацієнта, де лінійний виклад свідчитиме про чоловічу 
складову, а циклічний – про жіночу. Кел на це іронічно зауважує: «Ось що я знаю: не див-
лячись на мій андрогінний мозок, в історії, яку маю розказати, є якась інтимна фемінна 
циклічність. Я – заключна частина періодичного речення, і ця частина народилася давно, 
народилася іншою мовою, і її доведеться прочитати від самого початку, щоб дістатися 
кінця, мого місця призначення» [11: 20]. У наведеній цитаті хочемо звернути увагу на 
модальну складову першої сентенції – «історія, яку я маю розказати». Акт розказуван-
ня супроводжує «подорож до себе», яка здійснюється для того, щоб налагодити зв’язок 
із власною свідомістю, а точніше свідомостями, зі світом внутрішнім і зовнішнім, що 
може бути основою для конструювання нової, «іншої» самості. Отже, історія Кела роз-
гортається і виходить далеко за межі приватного досвіду і втягує в орбіту оповіді інші 
історії, ускладнюючи структуру роману і вибудовуючи ідейно-тематичний контекст, що 
обертається навколо екзистенції людини, вписаної в історію і яка намагається віднайти 
та зберегти складові власного буття. 

У романі одним із ємних генеруючих додаткові виміри образів є скринька з коко-
нами шовкопряда, і якщо аплікувати метафорику до роману, то його структуру можна 
порівняти з щільно накрученим мотком, де одним із захоплюючих мистецьких викликів 
письменника полягає в тому, щоб «розкрутити» історію власного життя, життя нарато-
ра, його предків, покоління теперішнього і минулого, зазираючи в минуле й майбутнє 
індивіда, громади, країни. Переповідаючи свою історію, оповідач порівнює себе з китай-
ською принцесою, яка одного дня 2640 р. до н.е., сидячи під тутовим деревом, розкрила 
для себе таїнство розвитку кокона шовкопряда, що впав у чашку з гарячим чаєм: «Поді-
бне трапилося і зі мною: я розгортаю свою історію, і чим довша нитка, тим менше слів»  
[11: 63]. Втім, парадокс полягає в тому, що вже початок твору закладає поліваріативність 
і відкритість, підтримуючи невпинний рух романного розгортання. Наративна поліфонія 
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закладена у реченні, що відкриває історію: «Я народився двічі: вперше, як немовля, я 
з’явився на світ чудового, ясного детройтського дня у січні 1960 року, а потім іще раз, як 
хлопчик-підліток, – у кімнаті невідкладної допомоги поблизу Петоскі, Мічиган, у серпні 
1971 року» [11: 3]. А потім, трохи далі, іще одна сентенція, що підтримує романну від-
критість: «Але зараз, коли мені 41 рік, я відчуваю, що переживу іще одне народження» 
[11: 3]. 

У структурованому за постмодерністським принципом всевключення плазматично-
му багатовимірному тексті перемішано цілу низку історій, що витворюють романний 
масив. Твір включає елементи роману-щоденника, автобіографічного роману, історично-
го, соціально-побутового, пригодницького, психологічного, сімейного. Розмаїття фраг-
ментів витворює широкий художній простір для творчої гри, для гри уяви письменни-
ка, розширюючи потенціал мистецького месиджу, де химерно комбінується об’єктивне 
та суб’єктивне, індивідуальне та суспільне. Втім, головна інтрига цієї багатовимірної 
історії обертається довкола людини, сучасної людини, яка вмонтовується у вимір істо-
рії й часу. Для сюжетно-композиційної структури Юдженідес майстерно використовує 
постмодерністську наративну техніку, втім, поряд з фрагментованим світочуттям, що 
забарвлює постмодерністську парадигму, оприявлюється спроба митця «розказати іс-
торію» по-іншому, переносячи акцент з розірваності, дисконтинуальності на неперерв-
ність, невидимі, проте важливі і продуктивні для майбутнього життєтворення зв’язки. 
Вислів одного з героїв роману можна вважати своєрідною квінтесенцією смислового 
месиджу: «Саме так живуть люди, Мілтоне, – промовив знову Майкл Атоніон, лагідно 
й ніжно, – розповідаючи історії. Що каже дитина, коли навчиться говорити? «Розкажи 
мені історію». Саме так ми розуміємо один одного, саме так ми дізнаємося звідки ми. 
Історії – це все…» [11: 179]. У бажанні зрозуміти власне коріння, віднайти початок або 
кінець власної історії, і байдуже якщо це лише певний етап, період, рівень, укласти їх у 
лінійну, цілісну модель, нехай крихку, ілюзорну, адже кожний новий етап породжує нову 
історію, новий цикл пошуку, можна простежити відмінну від постмодернізму інтенцію 
пошуку підґрунтя, основи життєтворення, що живиться довірою й вірою. Відтак, у гі-
бридному романі прокреслюється мотив «повернення до коріння», уявного «повернен-
ня додому» з тим, щоб сконструювати нове «осягнення самості», яке є невід’ємним від 
пам’яті, минулого, а також невідривним від збереження невидимих зв’язків з історією, 
часом, громадою, власним плазматичним «я» через слово, оповідь, які стають засобами 
укоріненості особистості у власній історії, яка охоплює численні рівні комунікації зі сві-
том внутрішнім і зовнішнім. 

У романі «Мидлсекс» акт розказування історії не обмежується терапевтичним ефек-
том. Реконструюючи історію сім’ї, покоління, країни, реконструюючи історію власної 
«інакшості» й самості, герой вмонтовує своє життя в контекст універсуму. Історія гер-
мафродита створює надзвичайно заплутаний клубок епічного й індивідуального – люди-
на, будучи занурена у власний внутрішній світ, будучи заглиблена у власні переживання, 
будучи захоплена інтроспективними візіями, виявляється невід’ємною частиною світу 
зовнішнього. Майже нерозривно переплітаючи епічність і суб’єктивний психологізм, 
письменник створює площину пошуку укоріненості індивіда в історії й часі, і тут про-
креслюється підґрунтя множинних зв’язків зовнішнього і внутрішнього, об’єктивного й 
суб’єктивного в континуумі фрагментованої, мозаїчної реальності.
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У фіналі роману Кел Стефанідес розкриває ймовірну причину своєї хвороби – його 
бабуся Дездемона побралася з братом, що й спричинило генетичний збій. Здається, 
історія добігла кінця, а радше – початку. Втім, розкрита таємниця обертається на чер-
гову зупинку під час «подорожі до себе»: «На мить я втратив відчуття часу, щасливий з 
того, що повернувся додому, водночас, оплакуючи батька і розмірковуючи над тим, що 
буде далі» [11: 529]. Мотив роздоріжжя дещо розчиняє ілюзію ймовірної перманентної 
гармонії.

 У романі «Мидлсекс» через традицію оповіді представлено багатовимірний маршрут 
пошуку індивідуальної цілісності. Ця болісна й бентежна подорож гермафродита, забарв-
лена невизначеністю, спонукає індивіда впорядкувати власне життя, подолати сум’яття 
та неспокій, стан, який красномовно представлено за допомогою інтерсексуального ста-
тусу. Використовуючи для художніх декорацій постмодерністські прийоми, Юдженідес 
робить спробу перенести акцент на мотиви стабільності, рівноваги й цілісності, що 
прокреслюється в інтенції протагоніста розкрити таємницю генетичного збою. Такий 
месидж витворює простір для пост-постмодерністських метаморфоз у новітньому 
літературному континуумі США. 
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СучаСна уКраЇнСЬКа ФантаСтична ЛітЕратура 
в КонтЕКСті КуЛЬтури

У статті досліджується сучасна українська фантастична література як специ- 
фічне явище духовної культури. Аналізуються причини популяризації певних різновидів 
фантастики з метою визначення місця й ролі цього жанру в контексті української куль-
тури. 

Ключові слова: фантастика, культура, віртуальна реальність, фентезі, містика, 
наукова фантастика.

В статье исследуется современная украинская фантастическая литература как 
специфическое явление духовной культуры. Анализируются причины популяризации 
определенных разновидностей фантастики с целью определения места и роли этого 
жанра в контексте украинской культуры. 

Ключевые слова: фантастика, культура, виртуальная реальность, фэнтези, мис- 
тика, научная фантастика.

Modern Ukrainian fantastic literature as a specific phenomenon of spiritual culture is 
probed in the article. Reasons of popularization of certain varieties of fantasy are analysed 
with the purpose of location and role of this genre in the context of Ukrainian culture. 

Key words: fantasy, culture, alternative reality, fantasy, mysticism.

У літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ століття вагоме місце належить 
фантастичній літературі як різновиду культури. Це пояснюється тим, що інтерес до фан-
тастики завжди посилювався в переломні моменти історії, часи наукових і промислових 
переворотів, соціальних й духовних струсів. Найчастіше до такого жанру звертаються 
при втраті чітких суспільних та мистецьких орієнтирів або при незадоволенні існуючим 
порядком (суспільним чи світоглядним), на що вказує ґенеза фантастичного: сатира, уто-
пія, антиутопія, фантастика як засіб романтизації світу тощо. Тож протягом ХХ століття 
фантастична література набула активного розвитку й у ХХІ столітті стала одним із най-
поширеніших жанрів.

Відповідно зріс до неї й науково-дослідницький інтерес. Фантастика є об’єктом до-
слідження не тільки філологічних наук, а й педагогічних (вивчення впливу та особливос-
тей сприйняття фантастичних творів школярами) та філософських (аналіз соціальних 
утопій та антиутопій, космізму окремих фантастів). Інтерес до теми фантастичного в 
контексті культури пов’язаний з тим, що фантастика займає доволі значний відсоток не 
тільки в сучасній літературі, а й кінематографі, живописі, скульптурі тощо. Правомір-
но виникає питання, яким чином представлена фантастика в українській культурі та які 
специфічні особливості їй притаманні. В українському літературознавстві цей аспект є 
маловивченим. Незначна кількість робіт з проблеми аналізу української фантастичної 

© Савицька Н.С., 2010



330

літератури (М. Назаренко, А. Нямцу, О. Стужук, І. Чорний та ін.) свідчить про актуаль-
ність дослідження фантастики в сучасній культурі України. Висвітлення цього питання 
є метою даної статті. Розглядаючи фантастику в контексті культури, варто наголосити 
на значній поширеності даного жанру та на певній відокремленості його від інших фе-
номенів культури. Про це свідчить те, що в багатьох містах у всьому світі, та в Україні 
теж, існують клуби любителів фантастики; постійно проводяться семінари, фестивалі та 
конференції з метою підвищувати професійний рівень їх учасників шляхом аналізу та 
розгляду найактуальніших питань розвитку фантастичної думки. В Україні на сьогодні 
існує кілька об’єднань фантастів-початківців і професійних письменників: комісія з при-
годницької та фантастичної літератури Національної Спілки письменників України, клуб 
любителів фантастики „Чумацький шлях” при НСПУ, творча майстерня „Второй блин” 
під керівництвом харківських фантастів Дмитра Громова та Олега Ладиженського (Генрі 
Лайон Олді), творча майстерня Марини та Сергія Дяченків у Києві, дніпропетровська 
літературна майстерня „Демосфера” та одеське об’єднання фантастів „Літературна Па-
луба”. Україномовна фантастика знайшла місце у Клубі любителів фантастики „Чумаць-
кий шлях”. А з молодими російськомовними фантастами (або тими, хто перекладає свої 
твори російською) працює донецький „Сталкер” разом з відомою російською фірмою 
АСТ. Відбуваються регулярні зустрічі любителів і професіоналів фантастики: конвенти 
„Зоряний міст” (Харків) і Міжнародна асоціація фантастики „Портал”, під час яких про-
водяться семінари, майстер-класи тощо. 

Особливий інтерес викликає таке явище сучасної культури, як фантастичні періодичні 
видання – „фензини”, які створюються ентузіастами фен-руху. У фензинах друкуються 
художні тексти, аналітичні статті, інтерн’ю з письменниками, рецензії, огляди літератури 
й кіно, а також інформаційні повідомлення про проведення семінарів і конференцій. 
На думку А. Б. Косаревої, „існування фензин виконує в культурі подвійну функцію. З 
одного боку, такі видання забезпечують рух інформаційних потоків усередині фендому, 
підтримують єдине знакове поле в межах даної субкультури, отже, сприяють підтримці 
й розвитку замкнутої культурної спільноти. З іншого боку, існування фензинів є одним з 
факторів замикання субкультури фендому на самій собі, що робить її самодостатньою та 
стримує її розповсюдження” [1: 53]. Серйозними періодичними органами фантастики в 
Україні є „Світ пригод”, „Український фантастичний оглядач” та „Порог”, а також один 
з найавторитетніших в СНД журналів – щомісячник „Реальность фантастики”, який має 
друковану й електронну версії. 

У мережі Інтернет твори сучасних українських фантастів та україномовні переклади 
зарубіжних авторів, на жаль, у невеликій кількості, можна розшукати на таких сайтах: 
„Аргонавти Всесвіту” (http://argo-unf.at.ua), „Весна” (www.slovnyk.org.ua), „Інтернетрі” 
(http://www.internetri.net), а також у мережевих бібліотеках: „Нова доба” (http://newlib.8k.
com), „Чарівний Жираф” (http://tech77.hypermart.net). Окремої уваги заслуговує 
спеціалізований сайт „Українська фантастика” (http://www.zhelem.com.ua) цілком при-
свячений україномовній фантастиці, де уже зібрана (й активно продовжує збиратися 
далі) та виставлена інформація про наявні в Мережі та нові твори українських фантастів, 
україномовні переклади зарубіжних авторів, футурологічні та сенсаційні статті, кри-
тика. Окрім того, у розділі „Відгуки” можна оприлюднити нову інформацію щодо 
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української фантастики, поділитися своїми думками про її стан і просто поспілкуватися 
з українськими фантастами та прихильниками цього популярного жанру. Веде сайт 
львівський фантаст Ігор Желем [2]. 

На підставі цього огляду можна чітко стверджувати не тільки про існування фантас-
тичної літератури в Україні, а й про її розвиток. 

Фантастична література виникає всередині певного соціокультурного контексту та 
детермінується ним. Щоб простежити зв’язок і відношення фантастики та культури, по-
трібно проаналізувати причини появи фантастичного. На думку К. Л. Трушнікової, одна 
з найглибших причин виникнення фантастичного є незадоволення культурою. Дослідни-
ця пояснює свій погляд тим, що з одного боку фантастичне є проекцією людських стра-
хів і бажань, а з іншого – воно намагається компенсувати недоліки, пов’язані культурним 
примусом, який стримує ці бажання й страхи. Таким чином, у фантастичному образі 
поєднуються названі відчуття людини та цензура [3: 86].

Через незадоволення соціокультурною атмосферою виникає необхідність вийти за 
межі реальності в сферу свободи й бажань. Такі можливості має фантастика, яка створює 
принципово інші координати буття. Саме така символічна реальність дозволяє втілити 
мрії й бажання та вивести з буденності й обмеженості. І це не ескапізм, у чому час-
то звинувачують фантастику, а, за слушною думкою К. Л. Трушнікової, швидше „певна 
психотерапія” [3: 87]. Тож потяг людини до фантастичного – це втілення її можливостей, 
спроба вийти з-під влади реальності у сферу свободи й бажань. Така альтернатива до-
зволяє забути про неминучість буття й сприяє зростанню ролі фантастичного в художній 
культурі. Дослідники фантастики відзначали у своїх роботах аспекти впливу фантастики 
на людину, які стимулюють її уяву й творчість. Привабливість фантастичного визнача-
ють у наступному: „по-перше, фантастичні образи – нові й дивовижні; по-друге, вони 
вселяють надію на подолання нашої єдиної реальності; а по-третє, світ, створений фан-
тазією, – це дивно „легкий”, не інертний світ, у ньому немає відмінностей між наміром 
і його реалізацією” [3: 89]. Звідси зростаючий інтерес до фантастики як до сфери, що 
реалізує бажання та романтичні марення.

Сучасна українська фантастика – явище багатогранне. Вона є сукупністю різнома-
нітних напрямків, кожен з яких можна вважати художнім втіленням певної світоглядної 
установки. Так, однією з визначальних рис фантастичної літератури сучасної України є 
створення паралельної реальності. Відомі письменники Д. Громов та О. Ладиженський 
(Генрі Лайон Олді) взагалі характеризують сучасних українських фантастів як „поколін-
ня фантастів, що створюють альтернативні світи” [4]. Альтернативна реальність є харак-
терною для фантастики в цілому, але в сучасній українській фантастичній літературі за 
існуванням символічної реальності криється не стільки спроба втекти за межі дійсності, 
скільки намагання подолати буденність. Потрапляючи в інший світ з іншими законами, 
герой утягується в такі ситуації й події, унаслідок яких здійснюється пошук і набуття 
цілісності особистості. Саме такі альтернативні світи створюють О. Левченко в повісті 
„Чужий світ”, П. Курило в оповіданні „Нічний флангер”, В. Кожелянко в збірці новел 
„Чужий”, брати О. й В. Авраменки в дилогії „Грані”, А. Давидов (О. Авраменко й Т. Ли-
товченко) в дилогії „Легенда про Карсідара” та ін. 

Такі твори найчастіше є асоціальними відносно до об’єктивної реальності. На думку 
Генрі Лайон Олді, ця риса є головною в фантастиці „нової хвилі” [4]. Дійсно, загальною 
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тенденцією фантастики є асоціальність, тому в сучасній українській фантастичній лі-
тературі популярними стають такі її різновиди як фентезі та містична фантастика. Від-
носна байдужість до соціальних проблем сьогодення пояснюється наданням більшої 
уваги психоделічній суті віртуальних світів. Соціум розглядається фантастами з погляду 
психології: ідеться не про абсолютну асоціальність української фантастики, а про її пси-
хологічну соціологізацію. 

У таких творах з’являється новий тип героя. О. В. Капустіна виділяє два типи худож-
нього втілення образу сучасної людини: перший – наш сучасник, який він є, й другий –  
той, яким би він хотів бути [5]. Показовим у цьому плані є фентезі, де особливо вдало 
реалізується потреба в подоланні дистанції між світом бажань і реальним світом. Бути 
обраним, особливим серед ряду магічних істот, перетворитися на воїна, здобути могут-
ню силу, брати участь у масштабних подіях – ніщо інше, як втілення бажання цілісності, 
прагнення до досконалості, нехай навіть уявної.

Фентезі – один з найпопулярніших видів сучасної фантастичної літератури. Такий 
інтерес пояснюється несприйняттям технологічних тенденцій розвитку цивілізації, розу-
мінням технократії як гаранта бездуховності сучасного суспільства, протестом проти ра-
ціоналізації культури. Ще однією причиною великої уваги до цього різновиду фантасти-
ки є ескапізм: фентезі дає можливість відійти від реальних проблем сучасної дійсності. 
Популярність фентезі зумовила в соціальній сфері виникнення рольових ігор, учасники 
яких розігрують історичні, міфологічні або фентезійні сюжети.

В українській літературі фентезі починає активно розвиватися з першої половини 
90-х років ХХ ст. і стає одним з найпоширеніших різновидів сучасної фантастики, на-
буваючи специфічних рис та суто українських особливостей. Характерною рисою су-
часної фентезійної літератури є використання автентичної міфології. До неї звертаються  
С. Батурин, Т. Завітайло, М. Горностаєва, Т. Литовченко, Н. Тисовська, а також двомов-
них письменників Генрі Лайон Олді (Д. Громова й О. Ладиженського), Я. Дубинянська, 
В. Арєнєв та ін. У творах О. Захарченко, Т. Винокурова-Садиченко, М. Римар. Укра-
їнські демонологічні істоти (нявки, потерчата, полуденниці, мари, русалки) допомага-
ють сучасним героям знайти себе в урбаністичному світі. Першими ж елементи укра-
їнської міфології, точніше, західноукраїнської, використали в романі „Відьомська доба”  
М. та С. Дяченки і гармонійно поєднали їх з літературними („Тіні забутих предків”  
М. Коцюбинського, „Лісова пісня” Лесі Українки), що створило особливий національ-
ний колорит. 

Не менш популярною, ніж фентезі, є так звана містична фантастика. Містична духо-
вна традиція – давній і цінний пласт культури. Дослідник П. Гуревич визначає містику 
як пошук істини й реальності, яка виходить за межі чуттєвої та інтелектуальної сфери; 
при цьому такий пошук дозволяє увійти в простір, недоступний звичайному пізнанню 
[6: 145].

Захоплення сучасних письменників-фантастів окультизмом, демонологією, езоте-
рикою, релігійним містицизмом пояснюється зміною ставлення в сучасній культурі до 
надприродного. Якщо у СРСР релігія вважалася опіумом для народу, а атеїзм – єдиною 
правильною світоглядною позицією, то в пострадянський період повністю змінилося ро-
зуміння релігійних цінностей. Окрім того, у кінці XX століття зростало розчарування в 
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науці, підвищувався інтерес до нетрадиційних релігійних культів, наприклад, до сата-
нізму. Звичайно, хвиля містицизму, що захопила суспільну свідомість, суттєво вплинула 
й на фантастичну літературу. У сучасній українській містичній фантастиці за героями 
творів стоять певні потойбічні сили або самі герої володіють надприродними силами. Як, 
наприклад, Влад та Інна з повісті братів О. й В. Авраменків „Напередодні Армагедону”; 
Павло Корнілов з роману О. Корепанова „Знайти Едем”; Мамай – агент Української Га-
лактичної служби з оповідання братів В. і Д. Капранових „Зоряний вуйко” тощо. І, як не 
дивно, на межі ХХ і ХХІ століть фантасти бачать вирішення кризових явищ і проблем в 
основному в застосуванні надприродних сил і здібностей. 

Українська містична фантастика найяскравіше представлена у творчості братів В. і 
Д. Капранових, які звертаються до народних вірувань. Вони насичують свої твори тра-
диційними для української культури мотивами й образами. У такий спосіб автори мають 
змогу тонко іронізувати над сучасним суспільством, наприклад, над страхами „великих” 
і „малих” людей, які в романах „Кобзар 2000” та „Приворотне зілля” втілені в образах 
різних демонів (вовкулаках, відьмах, сукубах, чортах, русалках тощо).

На фоні домінуючих фентезійної й містичної літератури сучасна наукова фантастика 
виглядає досить скупо, що пояснюється зникненням соціального замовлення на пропа-
ганду науково-технічного прогресу, а відтак – на розлогі технічні описи, звивисті шляхи 
квазінаукових відкриттів, боротьбу із капіталістичними загарбниками в сфері технологій 
тощо. Натомість, посилився інтерес до інших художніх можливостей, що їх пропонує 
фантастика: відображення альтернативності світу й паралельних вимірів; нові техноло-
гічні можливості та готовність людини до зустрічі з ними. Видозмінилася й космічна 
тема, а з нею й тема контактів, з’явилася іронічність, синтез з іншими літературними різ-
новидами в межах одного твору – мелодрамою, детективом, бойовиком. Про це свідчить 
сайт і творчість І. Желема („Екстремальна ситуація”, „Несумісність”).

Отже, найпоширенішими різновидами сучасної української фантастичної літера-
тури стають містична фантастика й фентезі. У межах однієї статті складно показати 
повний жанрово-видовий спектр фантастики, але сьогодні в Україні також мають 
місце міфологічна фантастика, альтернативна історія, гумористична й сатирична фан-
тастика, таймпанк, кіберпанк, хорор, дияволіада, які потребують окремого дослідження. 
Така різноманітність свідчить про беззаперечне існування й розвиток фантастики в Укра-
їні. Цей феномен культури має на сьогодні ряд специфічних особливостей: використання 
автентичної міфології, відображення індивідуальної й соціальної психології, прагнення 
вийти з-під влади реальності у сферу свободи й бажань тощо.

Фантастика, зокрема українська фантастика, як культурний феномен повинна 
обов’язково стати предметом серйозних літературознавчих досліджень. Актуальними 
аспектами є класифікація жанрів, поетика, міфопоетика, національна специфіка, кожен з 
яких тісно переплітається саме з культурологічним.
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Стаття присвячена розгляду специфіки художньої деталі в оповіданнях Ю.Муш- 
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The article is devoted to the consideration of the specifics of artistic detail in the stories 
by Yu.Mushketyk as a means of revealing moral, ethical, philosophic and publicly meaningful 
problems. 

Key words: detail, appearance, moral and ethical problems, satire.

Українська проза другої половини ХХ століття характеризується тематичним розма-
їттям, надзвичайним образним багатством і художньою довершеністю, проте розвиток 
її малих форм залишається актуальною науковою проблемою. Творчість Ю.Мушкетика, 
лауреата Шевченківської і Державної премії СРСР, Героя України, складає одну з най-
більш яскравих сторінок у сучасному вітчизняному красному письменстві. Автор чис-
ленних збірок оповідань на історичну і сучасну тематику, низки романів і повістей, 
Ю.Мушкетик репрезентує розвиток реалістичних традицій української літератури. Його 
твори позначені психологічною глибиною, масштабністю соціально-історичних узагаль-
нень, гуманістичним пафосом і високохудожньою майстерністю.

Художній світ Ю.Мушкетика став предметом наукового осмислення у дисертацій-
ному дослідженні Н.Горбач “Історична проза Ю.Мушкетика” (Запоріжжя, 2002) [1]. 
Проте поза увагою дослідників залишається стильова своєрідність малої прози митця, 
його місце і значення у контексті “шістдесятництва” та літературного процесу остан-
ніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століття. Незважаючи на глибокі аналітичні спостере-
ження над природою художнього слова у творах Ю.Мушкетика, здійснені В.Дончиком, 
М.Жулинським та іншими літературознавцями, багато аспектів залишаються актуальни-
ми для подальших досліджень.

Метою даної розвідки є з’ясування специфіки художньої деталі на матеріалі опо-
відань Ю.Мушкетика “Солодке життя Оникія Зайця”, “Суд” і “По колоски”, вміщених у 
збірці “Селена” (1989).

Однією з центральних проблем творчості Ю.Мушкетика є пізнання глибинних он-
тологічних ознак українського менталітету. Він намагається виявити їх у поворотних 
моментах в житті окремої людини або на крутих віражах історії. Людина в художньому 
світі Ю.Мушкетика живе в певному соціально-історичному середовищі, її вчинки детер-
міновані зовнішніми чинниками, що дозволяє дослідникам розглядати письменника як 
продовжувача реалістичних традицій. Розглядувані оповідання були написані на початку 
так званої “перебудови”, коли почалося активне переосмислення історичної доби тоталі-
таризму та його наслідків.

Оповідання “Суд” сам письменник уважає одним із кращих. Через образ Ганни Роз-
сохи, жінки-трудівниці, яка все життя віддала невдячній праці у колгоспі, Мушкетику 
вдається психологічно глибоко і достовірно розкрити трагедію селянства у радянську 
добу. Безправ’я, щоденне приниження особистості і невдячність недалекого і бездуш-
ного керівництва – це підсумок многотрудного шляху головної героїні твору. Сюжет 
оповідання нескладний – під час судового засідання, де літню хвору жінку судять за 
неробство, вона пригадує усе своє життя, а після проголошення вироку помирає. Назва 
оповідання має подвійний смисл: формально судять Ганну, замість того, щоб визнати її 
непрацездатною, примушують працювати далі. Але глибший, істинний сенс заголовка – 
це суд над бездушною сталінсько-брєжнєвською державно-бюрократичною системою, 
яка поглумилася над тими, хто віддав усе життя задля її процвітання.
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Як відомо, художня деталь – це “різновид художнього образу, яскрава подробиця, 
частина цілого твору, що надає йому особливої переконливості, робить його семантично 
вагомішим, змістовнішим” [2: 271]. Письменник глибоко розкриває характер головної ге-
роїні через низку портретних (чудовий голос, любов до чистоти і краси), психологічних 
деталей: “Вона перемагала гарячу хвилю болю й ще гарячіше образи, вона ще й зараз не 
могла повірити, що це її, Ганну Розсоху, завдано до суду, та ще й за віщо – за неробство! 
А вона в роботі з дитинства. Не любила безділля, любила роботу всяку, і переробила її 
гибіль – домашньої і колгоспної” [3: 245]. Психологічні деталі підсилюються невласне 
прямою мовою, вживанням розмовної лексики (“гибіль” у значенні “багато”), повтором 
слів “робота” і “любила”. Довірливо-відвертий стиль оповіді скорочує дистанцію між 
читачем й оповідачем. 

Локальний конфлікт між Ганною і головою колгоспу Устимом Рукавицею поступово 
переходить у суспільно значущий – між чесною простою людиною і бездушною вла-
дою, репрезентованою сільськими бюрократами Рукавицею і Шилом, а також неправим 
судом, що визнав таки Ганну винною. Ретроспективна композиція оповіді дозволяє чи-
тачеві заглибитися у реалії життя першої половини ХХ століття і переконатися в існу-
ванні системи подвійних стандартів, коли декларуються турбота про просту людину і 
прагнення до всезагального щастя, а насправді відбувається цілеспрямоване знищення 
людської особистості, безгосподарність, що перетворює людську працю в ніщо. Вираз-
ним свідченням того є кінцівка твору: “А ще через рік розорали глибинними плугами луг, 
випрямили, загнали в руду торф’яну канаву Білу Багачку й посіяли на тому лузі… бур’ян. 
Ніщо інше рости там не могло. /…/ Тільки хата лишилася з забитими навхрест дошками 
дверима і вікнами, а за хатою жовтий щит з розмитим дощами написом: “Сделаем Белую 
Багачку краем изобилия”…” [3: 256]. 

Фінальна картина здичавіння і пустки різко контрастує з початковим пейзажем: 
“Вона якось зізналася Омелькові, що виходила не стільки за нього, як за його обійстя” 
[3: 247]. Автор з любов’ю й захопленням змальовує красу навколишнього роздолля, що 
зворушило душу Ганни, і вона вийшла за вдівця Розсоху “на двох дітей”. У неї народили-
ся ще двоє. Ю.Мушкетик торкається і трагічної теми голодомору: “…але далі наступив 
тридцять третій, у якому померла з голоду Оленка, Ганна билася, як чайка об кригу, 
рятуючи інших дітей; молола в жорнах, захованих од злого ока в свинячий цебер, кору 
і ячмінний послід, і покришене дрібно кукурудзяне стебло, вишукувала по пагінчиках 
повесні в лісі під прілим листям торішні ліщинові горіхи, варила з молодим часником і 
цибулею лободу і рогіз і ділила те поміж усіма порівну” [3: 246]. Духовна краса жінки 
підкреслюється деталлю, що вона ніколи не ділила дітей на своїх і пасинків.

Великим горем і тяжкими випробуваннями було позначене лихоліття війни. Загинули 
сини, Данило і наймолодший, Микита, пропав безвісти чоловік Омелько, але жінка не 
вірила у їхню смерть і продовжувала чекати. 

Починаючи від роману А.Головка “Бур’ян”, усупереч вимогам і канонам соцреалізму, 
в українському письменстві, і материковому, і в діаспорі, неодноразово негативно зма-
льовувалися представники влади (“Вир” Г.Тютюнника, “Самосуд” А.Дімарова, “Жовтий 
князь” В.Барки та ін.). Важливою морально-етичною деталлю в оповіданні “Суд” є те, 
що призвідником до смерті Ганни стає її односельчанин, голова колгоспу Устим Рукавиця 
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зі своїм поплічником фінагентом Йосипом Шилом. У тяжкому 1944 році вони відібрали 
у жінки корову, яку вона вберегла навіть від фашистів: “…пізніше вона довідалася, що її 
коровою вони виконали план м’ясопоставки по селу та колгоспу” [3: 249], а потім підло 
обманули її з позикою: “…сказав, щоб вона підписалася на триста карбованців. Ганна 
розписалася, де той вказав пальцем, і вони пішли. А потім виявилося, що розписалася 
вона на тисячу триста” [3: 250]. Отже, представники влади на селі діють як звичайні гра-
біжники і шахраї. Письменник підкреслює безвихідь становища колгоспниці портретни-
ми деталями: вона стояла боса, самотня, перед вісьмома здоровими чоловіками, “в чор-
ній, перешитій із запаски, спідниці“ та “накинутій на плечі кухвайці” [3: 250]. Остаточно 
“щось мовби надломилося в Ганні”, коли Шило відібрав у неї з великими труднощами 
вигодуване порося. Ю.Мушкетик підкреслює антилюдське ставлення влади до особис-
тості такою деталлю: жінка скаржилася і голові колгоспу, і голові сільради, писала в 
район і в область, все даремно. Лише з військкомату, а потім з виконкому відповіли, що 
“підсвинка забрано неправильно”, але ні компенсації, ні пільг Ганна не добилася.

Ницість Рукавиці розкривається і в сюжетній ситуації, коли він брехливо називає 
Грицька Розсоху іноземним шпигуном. Репресії як сумнозвісні реалії тоталітарного 
періоду, згадка про “забраних” вчителя-орденоносця і директора школи є ще однією 
соціально-історичною деталлю, що увиразнюють і доповнюють зображення дійсності 
до- і післявоєнного часу.

Померла Ганна від серцевого нападу, який мучив її упродовж усього судового засі-
дання, але насправді – від несправедливості. Її довідки про здоров’я не взяли до уваги, 
свідчення жінок-колгоспниць ніхто не слухав, а Шило і Рукавиця після суду смачно обі-
дали в пивній і сміялися. Зневага і образа обірвали життя головної героїні – “неначе під-
бита птаха, вимахнула руками й опустилася на підлогу” [3: 255].

Протиставлення простих людей бездушній і жорстокій бюрократичній машині про-
довжене і в оповіданні “По колоски”, присвяченому художньому зображенню голоду 
1947 року. Прикметно, що письменник слушно підкреслює, що найжорстокішими ви-
зискувачами є не чужі зайди, а свої. Якщо в попередньому творі Ю.Мушкетик розкриває 
звиродніння Рукавиці, зумовлене владою над людьми, то каліцтво маленької Надійки, 
яка вкрала кілька колосків жита, зумовлене сліпою жорстокістю Царика, об’їждчика, ко-
трий ловив нещасних голодних дітей і відбирав хліб. “Лишилася вона німою і, як казали 
в селі, потраченою. Все сидить на призьбі, водить руками, ні на кого не дивиться – бо-
їться людського погляду – і час від часу щулиться, неначе від холоду. Може, вона тими 
руками щось відводить від себе, а може, все ще збирає колоски, які не дозбирала того 
лихого, сорок сьомого року” [3: 263]. Гірка доля маленької дівчинки, що була “як тихе 
літо”, зумовлена не стільки лихими зовнішніми обставинами (війна, голод), як жорсто-
кістю оточуючих людей, позбавлених співчуття, доброти. 

Об’єктом художнього осмислення в оповіданні “Солодке життя Оникія Зайця” стає 
період “застійних” брежнєвських часів. Анекдотична ситуація, подібна до гоголівського 
“Ревізора”, коли одного приймають за іншого, розгортається під час партнаради: “…до 
делегації Оникій потрапив зовсім випадково, їхати мав його однофамілець, Олексій За-
єць, також телятник, … але він раптово захворів, іншого ніколи було шукати, а потрібен 
був саме телятник” [3: 231]. Письменник майстерно використовує засіб контрасту, щоб 
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сатирично змалювати реалії колгоспного життя: якщо Олексій працює на кращому від-
ділку, то Оникій – “відгодівельний пункт у колишньому старому корівнику, корми … 
возить чалою кобилкою,… пиряє зелену масу в жолоби вилами. /…/ А весною і в сухе 
поліття він пасе телят в лісі, бо пастівники всі порозорювали й позасівали їх кукурудзою. 
/…./ Правда, придумали припинати їх на паколах понад шляхом. Всенький день стоїть 
теля під палючим сонцем, напувають його двічі на день, траву під ногами витолочить, 
виб’є до чорного тирла… Стане таке теля при асфальті, засвітить ребрами, шофери саха-
ються…” [3: 231]. Побут номенклатури, умови праці і відпочинку контрастують із жит-
тям простої людини. Заєць вирішує не втратити шанс вибитися в люди.

Потрапивши серед начальство, Оникій не розгубився: зумів підібратися до Само-
го, згодився виступати на активі. Психологічні деталі під час виступу Оникія розкрива-
ють його неглибоку натуру, бажання вискочити із життєвих “низів” шляхом відвертого 
низькопоклонства і лестощів: “Коли вийшов на трибуну, в душі був спокійний, вдав же 
безмежне хвилювання, якось конвульсивно зіжмакав папірець з віддрукованим текстом, 
витиснув дві великі сльозини й отакі слова…” [3: 237]. 

Після пам’ятної наради будні Оникія не змінювалися, аж доки не приїхали знімати 
про нього кіно. Заздрість голови колгоспу Сави Барсука, його прагнення “поставити на 
місце” Зайця змінилися на роздратування. Подвійні стандарти, прийняті в суспільстві, 
розкриваються, коли перед приїздом знімальної групи Оникію передали кращих телят, 
зробили ремонт у телятнику, привезли меблі з магазину в нову хату з умовою забрати, 
коли кіношники поїдуть. Проте після їхнього від’їзду все те добро залишилось у Зайця.

 З того часу між головою колгоспу й Оникієм встановилися паритетні стосунки: За-
єць вибивав для села техніку і будматеріали, натомість Барсук створював йому умови для 
хорошої роботи, дав помічника. 

Фальшивість стосунків у суспільстві простакуватому Зайцю довелося відчути під 
час наради з обговорення книжки Олександра Олександровича (у 1970-ті роки так об-
говорювалися автобіографічні книги Л.Брєжнєва): “Один за одним піднімалися на три-
буну оратори, всі вельми поважні: міністри, академіки, письменники, й казали, що такої 
книжки ще не знав світ, написана вона, як найкраща пісня, й мудрість її надзвичайна, 
мудрістю вона перевершує книги усіх часів і всіх авторів. Оратори читали з папірців, 
здебільшого в зал не дивилися” [3: 241]. У цьому уривку іронія переплітається з гіпербо-
лою, що створює сатиричний ефект, в якому розкривається сутність тоталітарної систе-
ми. Головний персонаж органічно вписується у світ підлабузництва: “В обідню перерву 
в Оникія взяло інтерв’ю радіо, він сказав, що знав у житті дві книги, одну з дитинства – 
“Кобзар”, і другу ось цю” [3: 242]. Зіставлення великого начальника з Шевченком також 
є засобом сатиричного викриття.

Отже, в оповіданнях Ю.Мушкетика на сучасну тематику з допомогою виразних пор-
третних, психологічних і мовленнєвих деталей розкриваються важливі морально-етичні 
і філософські проблеми: ставлення держави до людини-трудівника, проблема совісті, 
любові до рідної землі, самовідданої праці, сенсу життя особистості. Творчість визна-
чного письменника посідає одне з чільних місць в українській літературі другої полови-
ни ХХ – початку ХХІ століття.
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оБ оСоБЕнноСтЯХ ФунКЦионированиЯ  
агиограФичЕСКиХ мотивов в ЭмигрантСКой ПроЗЕ 

д.С. мЕрЕЖКовСКого
(некоторые итоги)

Стаття має підсумковий характер щодо вивчення особливостей функціонування 
агіографічних мотивів у прозі письменника періоду еміграції. Спостереження дають 
підставу стверджувати, що Д.С. Мережковським створені романізовані біографії 
житійного типу.

Ключові слова: пам'ять жанру, мотив, агіографія, патерик. 
Статья носит итоговый характер относительно изучения особенностей функцио-

нирования агиографических мотивов в прозе писателя периода эмиграции. Наблюдения 
дают возможность утверждать, что Д.С. Мережковским созданы романизированные 
биографии житийного типа.

Ключевые слова: память жанра, мотив, агиография, патерик.
The article is to examine the overall nature of the functioning of the hagiographic motifs in 

the prose of the writer (the period of emigration). Observations provide an opportunity to say 
that D.S. Merezhkovsky has created Romanized hagiographic biographies type. 

Keywords: memory genre, motif, hagiography, Patericon.

Творчество Д.С. Мережковского в эмиграции продолжалось около двадцати лет. За 
это время им были написаны публицистические статьи, посвященные событиям русской 
и европейской действительности, «египетская» дилогия, целый ряд романтизированных 
биографий и религиозно-философских эссе. Ведущее место среди жанров писателя 
в ту пору занимала литературная биография. К ней можно отнести его книги «Иисус 
Неизвестный», «Данте», «Наполеон», «Лица святых от Иисуса к нам», «Реформаторы» 
и «Испанские мистики». 

В связи с кардинальными переменами в русской общественной и культурной жизни, 
биографический жанр существенно трансформировался и к 1920-м гг. вышел на ведущие 
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позиции. Романизированные биографии Мережковского относятся к функциональной 
тенденции в биографике той поры (В. Полонский) [], т.е. интерпретация биографическо-
го материала подчинена внешней по отношению к нему задаче. В качестве этой задачи у 
писателя выступает его эсхатологическая по своей природе идея Церкви Третьего Завета 
или Царстве Духа. В ее основе лежит мысль о тройственном устройстве мира и недоста-
ющем звене Ветхого и Нового Завета. Черты этой новой религии Духа писатель находил 
в творчестве русских писателей, затем в истории Древнего Египта и Вавилона. В его 
романизированных биографиях представлялась жизнь пророков и святых этой будущей 
религии. 

Из огромного числа деятелей религии и исторических личностей писатель выбирал 
тех, чья жизнь и деятельность не давали возможности для однозначной оценки. Это были 
люди своего кризисного по характеру времени, находились на сломе исторических эпох, 
совершали подвиги духа. Главная религиозно-философская идея писателя обусловила 
использование определенных тематических и формально-содержательных структур, сре-
ди которых ведущее место занимают агиографические мотивы как наиболее устойчивые 
элементы жития как жанра. 

«Житие» Жанны д’Арк, включенное в состав трилогии «Лица святых от Иисуса к 
нам» [] представляет собой редкое в наследии писателя жизнеописание женщины-святой. 
Для русской агиографии создание житий женщин является не очень распространенным, 
тем более, что писатель посвящает «житие» светской женщине. Своеобразие «жития» 
Жанны становится более понятным при сопоставлении с жизнеописаниями св. Павла, 
Августина и Франциска, которым посвящены первые две части трилогии.

Эти произведения содержат черты жанровой разновидности патерика, поскольку 
святые проходят глубоко индивидуальный, не всегда служащий примером путь к свя-
тости и совершают греховные деяния, а в их жизнеописание включены их собственные 
высказывания и высказывания о них. Все использованные агиографические мотивы в 
трилогии трансформируются, а также взаимодействуют с мотивами, не свойственными 
житийной литературе (мотив материнской любви, двойничества, оппозиция другим 
святым и пр.).

Для цикла, в который включена книга о Жанне д’Арк, характерными являются 
мотивы рождения от целомудренных родителей, мотив испытания юной подвижницы 
на чужбине, затвора, движения, строительства прибежища, понимания языка птиц, 
пустынножительства, странствия, оставление дома. Святые Павел, Августин и Фран-
циск пребывают в раздвоении (имя, происхождение, род занятий), имеют невзрачную 
внешность, совершают греховные деяния, которые разбираются подробно, чтобы чита-
тель видел, каким мучительным, иногда неверным путем человек шел к обретению Бога. 
Важнейшим для духовного опыта святых является мотив видения. Мотив сокрытия свя-
тости от людей представлен лишь в «житии» св. Франциска.

В книге «Жанна д’Арк» сохраняется «память жанра» жития, а не патерика. Именно 
в ее «житии» комплекс агиографических мотивов представлен во всей своей полноте. 
Ключевым в книге является мотив видения, соответствующий как агиографической тра-
диции, так и исторической правде. Сомнения современников и историков в достовер-
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ности этих видений дает писателю широкие возможности для мифологизации личности 
героини. 

Элементами мифологизации является описание места ее жительства, сочетание 
языческих и христианских черт пейзажа, особенностей религиозного культа, в котором 
соединялись языческие обряды и христианская догма, пророчество о пришествии Девы, 
представление о героине как об андрогине с женскими и мужскими чертами одновре-
менно (воин и девственница). Отличие святой от Павла, Августина и Франциска состоит 
также в том, что она входила в непосредственный контакт с ангелами, что было доступ-
но лишь первым христианским святым. Элементом мифологизации является также опи-
сание внешности Жанны, в котором используется сравнение со святыми христианской 
церкви, образные ассоциации (белый конь, светлые латы, белый голубь), использование 
двух имен как один образ. Мотивы испытания и сокрытия святости от людей позволяют 
соотнести путь святой с испытаниями других христианских подвижников и святых. 

Мотив-топос странствия Жанны является сквозным для всей книги: ее хождение по 
Франции, а также военные походы сакрализованы. Мотив странствия взаимодействует 
с мотивами предзнаменований, испытаний и затвора: героиня не может потушить заго-
ревшееся знамя, у нее ломается меч, затем ее помещают под замок. Писатель соотносит 
испытания, которым должна подвергнуться вера девушки, с теми страстями, которые пе-
реживал Господь, что соответствует старообрядческим представлениям о святости. Как 
и все христианские подвижники, вынужденные сохранять верность своим убеждениям, 
героиня проявляет чудеса неслыханного мужества, что останавливает ее палачей. В «жи-
тии» Жанны д’Арк вне поля зрения писателя остались мотивы, важные для создания жи-
тий Павла, Августина и Франциска Ассизского – оставление имущества, строительство 
прибежища, понимание языка птиц и пустынножительства. 

Жизнь Жанны соответствует сакральному календарю и подчинена священной нуме-
рологии. Сокрытие вести о голосах продолжалось девять месяцев, судьи испытывали 
Жанну три недели, их убедили в ее правоте три пророчества. Важнейшие события ее 
военных походов приходятся на даты церковного календаря: пасхальная неделя, Возне-
сение, Воздвижение и т.д. и расположены хронологически, вплотную примыкая друг к 
другу. Место святой в мировой истории определяется путем сопоставления и противо-
поставления значимым личностям: св. Терезе Лизьеской, А. Франсом, Ш. Пеги и др. Но 
наиболее значимым является сопоставление событий ее жизни с вехами жизни Христа: 
искушение неверием, богооставленность, страстные терзания, мученическая смерть. 

Агиографические мотивы в книге о французской героине дали возможность писате-
лю утвердить ее статус как святой религии Третьего Завета, входящей в сонм праведни-
ков наряду с христианскими святыми Павлом, Августином и Франциском Ассизским.

Книга Мережковского «Данте» завершала создание им собственного ряда святых но-
вой религии Третьего Завета. Она, как и другие романизированные биографии, содержит 
публицистический элемент, обращена к современности. Основным источником книги 
является творчество Данте, а также ряд исследований о его жизни и творчестве, и прежде 
всего, книга Боккаччо «Жизнь Данте Алигьери». 

Романизированная биография Данте состоит из двух частей, в структуру первой 
включено предисловие автора «Данте и мы» [], которое соответствует хвалебному слову 
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агиографа, восхваляющего подвиги святого и определяющего их значение для читателя. 
Анализ тематической и сюжетно-композиционной структуры позволяет говорить, 

что для этой биографии поэта образцом была жанровая разновидность патерика, а не 
жития. Об этом свидетельствует особая агиографическая иерархия, выстраиваемая 
на комплексе мотивов, связанных с происхождением Данте. В книге использован ряд 
устойчивых компонентов, которые складывались в канон, однако все они существенно 
трансформированы. В связи с характером источников, на которые опирался автор, он 
был вынужден сакрализовать подчас обыденные, житейские обстоятельства, нередко 
преувеличивая их значение или интерпретируя их согласно своей концепции. Он ориен-
тировался не на восточную, а на западную традицию описания жизни святого, поскольку 
оно представляет его путь как постепенное восхождение к святости от земной жизни к 
небесному бытию, который агиограф проходит вместе с героем. 

О патериковом характере свидетельствует комплекс агиографических мотивов, 
связанных с происхождением, рождением и воспитанием «святого». Данте родился во 
Флоренции, где постоянно ведется гражданская война, но с вечностью ее связывает рим-
ское завоевание. Время рождения святого, как и время рождения Жанны, неизвестно, его 
славный род, в котором уже рождался праведник, покрывает позор. Писателем транс-
формирован мотив рождения святого от целомудренных родителей: матери он не знал, а 
отец является воплощением разного рода пороков, которых Данте стыдится: здесь про-
является негативная рецепция агиографического мотива. 

Святость Данте для новой религии Третьего Завета подчеркнута сакрализацией 
календаря. Мотив соответствия ему жизни святого существенно трансформируется: 
писатель соотносит земную жизнь с языческим представлением о хронологии челове-
ческой жизни (знак Зодиака), что обычно агиографической литературе не свойственно. 
Сакральными осмысляются житейские события, являющиеся значимыми не в христиан-
стве, а в биографии поэта, а также его раздвоение: он страдает от влюбленности и ведет 
греховный образ жизни; он честен как гражданин Флоренции и берет деньги в долг; 
он несет тяжелое духовное служение и обладает непомерной гордыней и пр. В книге 
о Данте также выявлен вариант этого агиографического мотива, когда события жизни 
Данте соотносятся с жизнью Христа или библейским текстом вне календаря, помимо 
временных координат. Писателем сакрализована также смерть праведника: он умира-
ет в особый день христианского календаря, однако неизвестна судьба последних частей 
его «Божественной Комедии». Их обнаружение осмысляется как первое чудо святого  
Данте.

Мотив видений в книге о Данте существенно трансформирован: поэт не слышал го-
лосов, не говорил с Богом и его ангелами, не направлялся их силой. Его прозрение в иной 
мир связано с видением Беатриче как видением Женственности, т.е. Духа. Как и другие 
святые, Данте ощущает его физически (пораженный молнией). Святые соприкасались 
с потусторонним миром в разных формах: видели свет, ощущали воздействие, похожее 
на удар молнии, грома, слышали голоса. Видения Данте, как правило, зрительные или 
являются ему во сне, а его миссия осмысляется как воспевание небесной Возлюбленной. 
Вариант мотива проявляется в том, что Данте сам приходит в видении, осиянный светом, 
и совершает чудо. Переходы Данте из земного в потусторонний мир, из творчества в сон 
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и из сна в реальную жизнь стираются, сглаживаются; его сновидческие переживания 
являются реальными. 

Продуктивным для жития Данте является мотив-топос оставления дома: изгнанник 
оставляет свой город не влекомый духовным призванием, как другие святые и правед-
ники, а вследствие гражданской войны. Трансформация этого мотива состоит в том, что 
изгнанный из дома не по зову сердца (бога, его святых), а согласно чужой воле, на чужби-
не продолжает создание своей Комедии. Участь Данте сопоставляется с жизнью Вечного 
Жида, Агасфера. Мотивы-топосы оставления дома и странствования сопряжены с моти-
вом движения, характерным для агиографической литературы. Однако Данте пребывает 
в статике (состояние сна, обморока, грёзы), движется лишь его мысль и творческое вдо-
хновение. 

Продуктивные для житийной литературы мотивы затвора и сокрытия святости от лю-
дей в книге о Данте существенно трансформированы. Данте почти постоянно пребывает 
в статике, выход из самоуглубления происходит только вследствие его изгнания. Пото-
му особенно продуктивным становится мотив затвора, содержанием которого является 
добровольный уход поэта от общения с миром, затвор в собственном доме, в собственном 
творчестве, где и идет его «жизнь» и где он скрывает свои видения Беатриче. Писатель 
использует негативную рецепцию мотива сокрытия святости от людей – он показывает 
Данте-греховодника, впадающего в блуд на несколько лет. 

В культурном пространстве, в которое помещено имя итальянского поэта, взаимо-
действуют между собой исторические фигуры и литературные персонажи, имена и про-
изведения писателей, художников, мыслителей. Все упоминания можно разделить на 
несколько групп: писатели, творчество или высказывания которых привлекаются для 
сопоставления или противопоставления Данте (Гёте, Вольтер, Ницше, Достоевский, 
Шекспир, Гоголь, Тургенев), мыслители и религиозные деятели (Ориген, И. Флорский, 
Паскаль, Лютер, Кальвин, Т. Карлейль, А. Бергсон), исторические деятели (Александр, 
Цезарь, Колумб, Ленин), литературные персонажи (Ахилл, Вергилий, Улисс, Дон Кихот, 
Орфей), а также святые Августин и Франциск Ассизский. 

Для создания портрета поэта использовано сопоставление с внешностью Леонардо 
да Винчи. В портрете Данте контаминируются зрительные впечатления от существу-
ющих изображений, свободная интерпретация деталей внешности и их сближение с 
литературными персонажами, а также комментарий к картинам Джотто и Рафаэля. Од-
ним из способов подобного создания образа Данте-пророка также является своеобразная 
позиция автора-агиографа. Она выражается с помощью местоимений («мы», «для нас»), 
риторических вопросов и восклицаний в сочетании с вводными словами и словосочета-
ниями («может быть», «кажется», «как будто», «наверное», «вероятно»), а также сосла-
гательного наклонения. Продуктивными является соотнесение собственного духовного 
опыта с чувствами поэта, цитирование его текстов и высказываний о нем, а также инвер-
сия, наименование, оценка, преобладание голоса агиографа над голосом героя. 

В сценарии «Данте» сохраняются ключевые агиографические мотивы, способству-
ющие созданию образа святого. Писатель углубляет некоторые сопоставления (со св. 
Франциском Ассизским), избирает иные способы изображения двойственности личнос-
ти (Данте и его Тень, Анти-Данте), делает центральными мотив сна и мотив видения.
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Романтизированные биографии Жанны д’Арк и Данте дают возможность судить о 
некоторых разновидностях литературной биографии в рамках ее функциональной тен-
денции. Мережковским созданы романизированные биографии житийного типа, в осно-
ве тематической и сюжетно-композиционной структуры которых лежит система агиогра-
фических мотивов. При всем сходстве этих биографий, их различает различный состав 
избранных мотивов, что обусловлено как характером исходного материала, так и разной 
ролью, которая отведена героям в сонме «святых»: Жанна – женщина-святая и воитель-
ница, отождествляется с Женственным началом в Царстве Духа; Данте – поэт, художник, 
мыслитель, духовный подвиг которого остается в области художественного творчества, 
языком аллегории приближающегося к Духу Святому. 

Автор обладает по отношению к своим героям всеведением, а каждый момент жизни 
его героев соотносится с заранее известным концом (костер для Жанны, смерть в изгна-
нии для Данте) вследствие того, что они действуют в пределах всемирно-исторической 
мистерии, разворачивающейся не во времени, а в вечности. Для создания их образов пи-
сатель использует идеологизированный домысел, а не художественный вымысел, логика 
их поведения объясняется не погружением характера в реальность, как в романе, а кон-
цепцией автора. Этому способствует изменение авторства в цитате, а также помещение 
героев в мифологизированное культурное пространство.

Главным отличием романизированных биографий Мережковского от произведений 
такого типа его современников, живших в эмиграции, является позиция автора по отно-
шению к жизни «святого»: он символизирует собой не утраченную «святую» Русь, не 
несет заряд духовности новому поколению, а носитель идеи о религиозной будущности 
человечества, провозвестник Третьего Завета. Это обусловило выбор имен и трансфор-
мацию агиографических мотивов. Если в других романизированных биографиях «жи-
тийного» типа автор из трагической современности смотрел в прошлое, ощущая его ис-
точником русской православной духовности и силы, то Мережковский из современности 
смотрел в будущее, используя жизнь «святого» для проекции грядущих религиозных 
преобразований, и этот взгляд был далек от православного.
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Прийом ПЕрЕКЛадаЦЬКоЇ дЕФормаЦіЇ ЯК ФаКтор  
мовного вПЛиву на ЦіЛЬового читача

На матеріалі сучасного англомовного перекладного дискурсу проаналізовано явище 
перекладацької деформації як фактору мовного впливу на адресата повідомлення; до-
ведено його правомірність і доречність.

Ключові слова: стратегія трансляційної деформації, цільова аудиторія, синтаксич-
на деформація, правомірна деформація.

На материале современного англоязычного переводного дискурса проанализирова-
но явление переводческой деформации как фактора языкового влияния на адресата со-
общения; доказано его правомерность и уместность.

Ключевые слова: стратегия трансляционной деформации, целевая аудитория, син-
таксическая деформация, правомерная деформация.

The article deals with the translation deformation phenomenon in target texts as a factor of 
linguistic influence on a text addressee; deformation validity and relevance is substantiated.

Key words: translation deformation strategy, target group, syntactic deformation, valid 
deformation.

Одним із фундаментальних напрямків постмодерністського трансляційного дис-
курсу є філософський, плюралістичний, концептуальний або національно забарвлений 
підхід до перекладу, тобто макропереклад, коли важливо передати не форму, не зміст, 
не враження і т.ін., а прагматику оригіналу, тобто задум творця, його концепцію [1: 16]. 
Такий новітній підхід до проблеми відхилень від букви оригіналу та перетворень у тексті 
перекладу (ТП), що інколи провокує появу крайніх трансляційних методів і прийомів, 
до яких відносимо також стратегію перекладацької деформації, зумовив актуальність 
проведеного дослідження.

об’єктом даної розвідки обрано явище деформації в україномовному перекладному 
дискурсі як один із факторів мовного впливу на потенційного цільового адресата. Пред-
метом аналізу стали умови появи феномену правомірної деформації в українському пе-
рекладі роману американської письменниці минулого століття, відчайдушного експери-
ментатора та шанувальниці авангардного мистецтва, «поетеси синтаксичного малюнку» 
Гертруди Стайн (Gertrude Stein “Melanctha: Each One as She May”, 1909) у виконанні 
Наталі Богині («Меланкта: Кожній своє», 2007).

метою дослідження є виявлення та аналіз прикладів правомірної деформації як ре-
зультату свідомого перекладацького вибору у процесі створення адекватної вторинної 
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комунікації. Для досягнення поставленої мети маємо вирішити наступні завдання: (1) 
окреслити ступінь вивчення явища перекладацької деформації на сучасному етапі розви-
тку перекладознавства; (2) виявити приклади деформації у процесі трансляції та проана-
лізувати її характер на предмет правомірності/неправомірності та доречності/недореч-
ності; (3) довести, що у випадку перекладацької деформації фактор мовного впливу на 
потенційного вторинного реципієнта відіграє одну з головних ролей у процесі трансляції 
та (4) змалювати перспективи майбутніх досліджень феномену деформації як централь-
ного об’єкту нашої роботи.

Практика перекладу переконливо свідчить, що у процесі трансляції нерідко виникає 
явище міжмовної й міжкультурної асиметрії [2: 191; 3: 183], в результаті якої «перекла-
дач вимушений практично в кожному випадку перетворення системи смислів додавати 
або усувати певні елементи смислу» [4: 100]. Усвідомлення частковості перекладу, не-
минучості втрат під час відтворення системи смислів оригіналу постає підґрунтям апо-
логій «перекладацької вольності» [5: 213] або права перекладача не вільне поводження з 
оригіналом, на будь-які перероблення, виправлення, наслідування тощо [4: 99].

Тобто переклад, з притаманними йому химерними й дивними речами, не схожий на 
відшліфовану роботу [6: 180] і має усі ознаки трансформаційних перетворень, а інколи й 
деформаційного обробляння [5: 358-366].

У даній розвідці під феноменом перекладацької деформації розуміються такі пра-
вомірні оказіональні перетворення у ТП, вибір на користь яких підпорядкований закону 
індивідуальної свободи перекладача та відповідає смакам стилістики його перекладу. 
Явище деформації аналізується у контексті факторів правомірності та доречності. Прин-
цип свідомого вибору перекладача у прагненні вирішити окреме або глобальне завдання 
при перекладі [5: 513] є характерною ознакою окресленого перекладацького прийому 
з перетворення вихідного тексту в перекладі та певним «виправданням» вибору такої 
крайньої інтерпретаційної стратегії.

З огляду на високий ступінь контроверсійності питання правомірності та виправ-
даності методу перекладацької деформації доречно, на нашу думку провести аналогію 
подібної «тактики» перекладача з діями шахіста професіонала, який повинен «прораху-
вати заздалегідь свій наступний хід» – віртуозно реалізувати обрану стратегію перекладу 
задля досягнення великого надзавдання – максимально повно розкрити внутрішній світ 
героїв і їх взаємостосунки [2: 192].

Наразі у фонді вітчизняного класичного перекладознавства бракує ґрунтовних роз-
відок природи феномену перекладацької деформації. Дослідження, дотичні окресленій 
проблематиці, знаходимо у В.Мирошниченка («авторський егоцентризм та активність 
перекладача», «унікальність ТП», «межа реального й можливого у процесі художнього 
перекладу», «дивінаційна процедури» інтерпретації», «проблема взаємодії особистос-
тей автора й перекладача» [7]; «вільна власна концепція автора оригіналу – обмежена 
авторська концепція перекладача» [8: 65]); А.Науменка («концептуальний переклад»  
[9: 183]); А.Муховецького («ступінь доцільності творчого вибору перекладача» [10: 102]); 
В.Демецької («переклад як відображення ідіостилю автора та індивідуальності перекла-
дача», «феномен «творчого чуття перекладача» [1: 10]); О.Кальниченка та Н.Кальниченко 
(«перекладацьке переосмислення твору» [1: 64]); І.Бублик («смислові зсуви» [1: 37]; 
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Г.Ейгера та В.Юхта («вплив суб’єктивного фактору» [11: 88]); С.Прокоповича («право 
перекладача на свідомий відхід від оригіналу» [12: 40]); В.Іовенка («індивідуальна сти-
лістика перекладу» [13: 63]).

Враховуючи, що переклад є формою взаємодії двох семіосфер, які не є тотожними, 
то, відповідно, відбувається певна втрата частини інформації, а також її збільшення чи 
зменшення [1: 48]. Цей факт переконливо свідчить про евристичну природу такого край-
нього перекладацького прийому, як деформація, що проілюстровано у наступному при-
кладі. 

“(1) Rose Johnson was a real black, tall, well built, sullen, stupid, childlike, good looking 
negress. (2) She laughed when she was happy and grumbled and was sullen with everything 
that troubled.

(3) Rose Johnson was a real black negress but she had been brought up quite like their own 
child by white folks.

(4) Rose laughed when she was happy but she had not the wide, abandoned laughter that 
makes the warm broad glow of negro sunshine” [14].

«(1) Роуз Джонсон була справжньою, чорношкірою, дорідною, похмурою, безмоз-
кою, інфантильною, привабливою негритянкою.

(3) Роуз Джонсон була справжньою чорношкірою негритянкою, але її за власну дочку 
виховувало біле подружжя.

(4) Роуз усміхалася, коли почувалась щасливою, але її усмішка аж ніяк не нагадувала 
широку, сонцесяйну, щиру, безтурботну усмішку, що зазвичай властива неграм» [15: 4].

Наведений фрагмент тексту оригіналу (ТО) – приклад «фірмового» стилю Гертру-
ди Стайн, «поетеси синтаксису та точності синтаксичного малюнку». Схема авторсько-
го повтору символу «справжня чорношкіра негритянка» та концепту СМІХ / РАДІСТЬ 
дещо деформовано у ТП. Вилучення другого речення у перекладі вказує на локальну 
стилістичну деформацію, яка дещо нейтралізує оригінальність авторського стилю пись-
ма, викривляє автентичний малюнок, але не збіднює якість вторинної комунікації, бо 
не порушує художню ідею твору. Вважаємо, що перекладачка керується прагненням 
уникнути повтору деталей зображення основних рис характеру героїні, детально пред-
ставлених у наступному реченні (4), тобто створити максимально комфортні умови для 
сприйняття інформації цільовим читачем.

Кожна мова створює свою, притаманну тільки їй «мовну картину світу», чим часто 
й ускладнює сам процес перекладу. Один і той же зміст може по різному сприйматись, 
тобто мати різне «прагматичне прочитання» (термін Г.Почепцова [16: 10]) і бути осно-
вою для формування і розуміння різних трансформацій, а нерідко й деформацій, що про-
ілюстровано у наступному фрагменті.

“He [Jefferson] laughed a little, too, but very low, so as not to disturb ‘Mis’ Herbert who 
was sleeping very nicely, and he looked brightly at Melanctha to enjoy her, and then he settled 
himself down to answer.” [14] – «(…) а потім з викликом глядів [Джефферсон] на Мелан-
кту, на деякий час замовкаючи, щоб послухати її відповідь» [15: 19].

У виділеному прикладі допитливий читач відчує прагнення автора викрити справжню 
сутність «славетної доброти» доктора Кемпбелла. Виявляється, що за його сердечністю, 
милосердям, побожністю та альтруїзмом приховане звичайне людське прагнення до 
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кращого життя, у якому мають місце розваги і, навіть, товариство непорядних жінок. 
Саме Меланкта зі своєю мудрістю та тонким психологізмом відчула таке протиріччя 
висловлювань доктора з його вчинками і не побоялася висловити свої міркування. Тому 
Джефферсон, ніби отямившись, сягнувши істини в словах Меланкти, «ясно подивився 
на Меланкту, яка йому подобалася, а потім замовк, обдумуючи свою відповідь». Такий 
варіант перекладу, на нашу думку вніс би більшу ясність у стосунки героїв для вторинної 
аудиторії. Однак картина, змальована у ТП, хоч і викривляє істинний стан речей, свідчить 
про небажання перекладачки так швидко змінювати сталі погляди Джефферсона на ото-
чуючий його світ, покірно визнати свою нещирість та, навіть поразку на шляху пошуку 
«сенсу життя» (world wisdom). На наше переконання, таке рішення перекладача сприй-
мається цільовим адресатом як більш логічний перебіг подій у розгортанні стосунків між 
героями роману. 

Розглянемо наступний приклад:
“(…) and sometimes he [Jeff Campbell] was thinking about all the things he wanted to 

be doing, and then he would rub the back of his dark hand over his mouth, (…)” [14] – «(…) 
адже він знову розмірковував, як краще зробити, щоб змінити бодай щось у цьому світі, 
а потім він, занурений у дошкульні думки, похмуро тер темною долонею своє підборіддя 
(…)» [15: 20].

Загострення внутрішнього конфлікту героя, введення у ТП додаткових його намірів 
призводять до неточної (порівняйте: «розмірковувати про речі, які прагнеш зробити» у 
ТО – «розмірковувати, як краще зробити, щоб змінити бодай щось у цьому світі» у ТП), 
деформуючої трансляції. Перекладацька тактика обумовила мету такої семантичної де-
формація – уточнити та роз’яснити прагнення героя донести до всіх темношкірих істину 
про добро і зло, а також переконати людей, що треба жити простим життям і наполегливо 
працювати, а не тягнутися до нових утіх. Працюючи над перекладом, перекладачка чітко 
уявляла образ «зануреного у свої дошкульні думки» темношкірого чоловіка, який має на 
меті «змінити бодай щось у цьому світі». Такі символічні прирощення у ТП свідчать про 
прагнення перекладача за допомогою мовних засобів увиразнити для вторинного читача 
образ героя. Це спроба вивести реципієнта інформації зі стану «рівномірного» та «моно-
тонного» прочитання, сфокусувати його увагу на проблемі загальнолюдських цінностях. 
Безперечно, така «тактика» робить фарби оригіналу яскравішими та переконливішими.

Перекладний твір – результат інтерпретаторських зусиль перекладача, коли немож-
ливо зберегти абсолютно повний об’єм якісних і кількісних характеристик оригіналу. 
Кожен переклад приречений бути деформованим, хоча б з погляду кількісних показ-
ників, таких як кількість розділів, параграфів, абзаців, речень тощо [17: 89]. Однак у 
випадку кількісної деформації, важливо простежити її вплив на якість повідомлення 
при трансляції, встановити причини таких відхилень та порівняти вплив перетвореної 
інформації на вторинного читача з відповідним впливом на первинного адресата і, як 
наслідок, оцінити тактику перекладача по деформації, ступінь «дозволу» та доречності 
таких дій.

У тексті, що розглядається, має місце свідоме вилучення перекладачкою Н.Богинею 
цілого фрагменту першотвору. Кількісні втрати у перекладі провокують семантичну 
деформацію, що збіднює вторинну комунікацію, бо не дає абсолютно повного (такого як 
в оригіналі) словесного портрета героя.
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текст і, не 
відображений у тП

Переклад тексту 
і (інтерпретація 

наша)

текст іі, ідейно 
близький за 
значенням  
до тексту і

Переклад тексту 
іі (інтерпретація 

н.Богині)

“No Miss Melanctha 
I certainly do only 
know just two kinds 
of ways of loving. 
One kind of loving 
seems to me, is like 
one has a good quiet 
feeling in a family 
when one does his 
work, and is always 
living good and being 
regular, and then the 
other way of loving is 
just like having it like 
any animal that’s low 
in the streets together, 
and that don’t seem 
to me very good Miss 
Melanctha, though 
I don’t say ever that 
it’s not all right when 
anybody likes it, and 
that’s all the kinds 
of love I know Miss 
Melanctha” [14]

«Ні, Міс Меланкто, 
мені достеменно 
відомі лише два 
види кохання. У 
першому випадку, 
як я це бачу, живеш 
спокійним життям 
у родинному колі, 
сумлінно виконуєш 
свою роботу, 
чиниш добрі та 
правильні вчинки. 
А ось у другому 
випадку кохаєш, 
немов ті тварини, 
які завивають на 
вулиці, що я, міс 
Меланкто, зовсім не 
схвалюю, але й не 
заперечує той факт, 
що комусь подібні 
стосунки може 
подобатися. І це 
все, міс Меланкто, 
що відомо мені про 
кохання.»

“(…)I certainly never 
did know more than 
just two kinds of ways 
of loving, one way 
the way it is good to 
be in families and the 
other kind of way, like 
animals are all the 
time just with each 
other, and how I didn’t 
ever like that last kind 
of way much for any 
of the colored people” 
[14].

«(…) мені завжди 
були відомі лише 
два різновиди 
кохання: перший, 
це той на якому 
має грунтуватися 
подружнє життя, 
а другий – як у 
тварин які просто 
весь час разом, 
і що останній 
мені зовсім не до 
вподоби, і я зовсім 
не хочу, щоб його 
обирали за взірець 
темношкірі»  
[15: 38].

В одній із довгих дискусій про важливі для героїв роману речі Джефф наводить свою 
власну класифікацію «способів» любові, що також є певним штрихом у створенні повно-
цінного портрета доктора Кемпбелла. Перекладачка вирішила не обтяжувати ТП повто-
ром поглядів Джеффа про небезпеку «справжнього» кохання. Боязке, нетипове для чо-
ловіків прагнення героя уникнути «бурі» почуттів, на її переконанням, абсолютно повно 
і достатньо для адекватного розуміння ситуації вторинним реципієнтом передано у по-
передніх реченнях: “(…) I certainly do like to have things nice and quiet, but I don’t see harm 
in keeping out of danger(…)” [14] – «(…) віддаю перевагу тихому й спокійному життю і 
не бачу жодної проблеми в тому, що намагаюся триматися якнайдалі від небезпеки, (…)» 
[15: 22]; “(…)and I don’t know anything that’s more awful dangerous Miss Melanctha than 
being strong in love with somebody.” [14] – «(…) я не знаю не безпечнішого вогнища, міс 
Меланкта, за пристрасне до когось кохання (…)» [15: 22]; “(…) I certainly don’t see much 
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in mixing up just to get excited, in that awful kind of danger.” [14] – «(…) я не бачу жодного 
сенсу в тому, щоб заради зайвих відчуттів наражатися на справжню небезпеку, вплу-
туватися у таку халепу» [15: 22]. Більш того, свою «класифікацію» різновидів кохання 
герой нагадує Меланкті значно пізніше, що абсолютно точно передано і збережено у ТП 
(див. схему). Тому вилучення перекладачкою даного текстового фрагменту розглядаємо 
як доречну синтаксичну деформацію при перекладі. «Тактика перекладача» виправдана 
рішенням передати лише ключові моменти довгого діалогу між героями роману задля 
скорішого наближення потенційного читача до розв’язки їхніх стосунків та апогею по-
дій твору.

Існує думка, що досягти абсолютної тотожності у перекладі неможливо, але це не 
заважає здійсненню міжмовної комунікації [18: 152].

Проілюструємо це твердження на прикладі:

текст і, не 
відображений 

у тП

Переклад тексту і 
(інтерпретація наша)

текст іі, ідейно 
близький за 

значенням до тексту 
і

Переклад тексту 
іі (інтерпретація 

н.Богині)

“And so one 
evening, late, 
he [Jefferson] 
was to go to her 
[Melanctha]. He 
waited a little 
long, before he 
went to her. He 
was afraid, in 
himself, to-night, 
he would surely 
hurt her. He 
never wanted 
to go when he 
might quarrel 
with her” [14].

«І ось одного разу 
пізно ввечері він 
[Джефферсон] мав 
з нею [Меланктою] 
зустрітися. Він не 
квапився йти до неї. 
Подумки він боявся 
скривдити її. Йому 
завжди не хотілося 
йти, коли він знав, що 
напевно посвариться 
з нею.»

“Always now he liked 
it better when he was 
detained when he had 
to go and see her. 
Always now he never 
liked to go to be with 
her, (…) Always now 
every day he found it 
harder to make the time 
pass, with her, and not 
let his feeling come so 
that he would quarrel 
with her” [14].

«Відтепер він дуже 
радів кожного 
разу коли щось 
затримувало його 
коли вони мали 
зустрітися. Відтепер 
йому ніколи не 
кортіло зустрічатися 
з нею, (…) Відтепер 
завжди кожного дня 
йому ставало дедалі 
важче проводити час 
із неї і втримувати 
свої емоції, щоб із 
нею не посваритися» 
[15: 42].

У рамках проведеного дослідження вилучений фрагмент оригіналу як приклад син-
таксичної деформації не є перекладацькою сваволею, а, навпаки, свідомим та правомір-
ним рішенням створити сприятливі умови для гармонійного сприйняття цілісності твору 
адресатом. По-перше, ідейний зміст вилученого фрагменту першоджерела адекватно 
трансльовано у попередньому абзаці твору. По-друге, авторка вторинної комунікації 
відчуває, що читач уже добряче втомився від невизначеності у стосунках Меланкти та 
Джеффа, безперспективності змін у затяжній боротьбі страждань героїні з нерішучістю 
та невпевненістю її коханого. Тому, намагаючись зберегти читацьку увагу до подальших 
подій, перекладачка обирає стратегію трансляційної деформації задля мінімізації пере-
обтяження тексту повторами. 
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У наступному текстовому фрагменті погляди героїв, які ще донедавна щиро кохали 
один одного і не звертали жодної уваги на недоліки характеру партнера, розійшлися на 
предмет бачення і розуміння поняття «справжньої хоробрості». Фрази Меланкти, і, зо-
крема, вилучений фрагмент у ТП, не несуть повноцінного інформаційного навантаження, 
а лише повторюють її постійну роздратованість поведінкою і думками Кемпбелла. Тому 
перекладачка вдається до вилучення даного фрагменту першотвору, бо домінантними 
і вирішальними у цьому діалозі героїв є роздуми Джеффа про походження хоробрості, 
істинної, негаласливої. 

текст і, не 
відображений 

у тП

Переклад 
тексту і 

(інтерпретація 
наша)

текст іі, ідейно 
близький за 

значенням до 
тексту і

Переклад тексту 
іі (інтерпретація 

н.Богині)

“That’s because 
you never can see 
anything that ain’t 
just so simple, Jeff, 
with everybody, the 
way you always 
think it. It do make 
all the difference 
the kind of way 
anybody is made to 
do things game Jeff 
Campbell” [14].

«Це тому, що 
ти завжди все 
ускладнюєш, 
Джеффе, все 
спотворюєш. 
Єдине, що 
має для тебе 
значення, 
Джеффе 
Кемпбелл, це 
те, чи ладна 
людина жити за 
правилами.»

“Yes that’s just like 
you always, Jeff, you 
never understand 
things right, the way 
you are always feeling 
in you. You ain’t got 
no way to understand 
right, how it depends 
what way somebody 
goes to look for new 
things, the way it 
makes it right for them 
to get excited” [14]

«Так, Джеффе, 
саме так, ти завжди 
все сприймаєш 
не так як треба, 
завжди все 
спотворюєш. Ти не 
можеш зрозуміти, 
навіщо люди 
іноді прагнуть 
чогось нового, 
намагаються 
знайти власний 
шлях, незважаючи 
на всі негаразди» 
[15: 43].

Зміна авторського акценту у виділеному фрагменті не призводить до суттєвих інфор-
мативних втрат у перекладі. Творча присутність перекладачки та ступінь її настанов не 
руйнує авторського стилю, а лише виражається у спробі звести до мінімуму обтяжливі 
недомінантні фрази героїні задля збереження у свого читача образу складної загадкової 
Меланктиної натури.

Таким чином, результати проведеного дослідження переконливо свідчать, що виді-
лені приклади перекладацьких деформацій є правомірними, доречними, вмотивованими 
і допустимими межами власної майстерності і компетенції перекладача твору. Вони не 
руйнують неповторне художнє полотно автора, не знижують прагматичного потенціалу 
першотвору. Проаналізовані елементи перекладацьких відхилень підпорядковані волі 
перекладача та у повній мірі орієнтовані на цільову аудиторію. Оригінальність стайнів-
ського стилю, відображена в повторі певного набору ключових фраз та характеристик, 
адекватно передана при трансляції. Вилучені фрагменти, що охарактеризовані у розвідці 
як приклади синтаксичної деформації, не руйнують «скелет» оповіді, а передають праг-
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нення перекладачки вплинути на свого потенційного читача – доповнити його світогляд 
образами суперечливого американського негритянського суспільства.

Деформаційний характер виявлених прикладів вилучень, додавань і замін у ТП, що 
аналізується, не вказує на «недо- чи перепереклад оригінала» [9: 181]. Окреслене явище 
зумовлює скоріше перспективу детального висвітлення таких продуктивних і вагомих 
іпостась перекладача як дослідницької та творчої. 
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ЯЗЫКовоЕ вЗаимодЕйСтвиЕ При аудиовиЗуаЛЬном  
ПЕрЕводЕ и КорПуСнЫЕ иССЛЕдованиЯ  

в ПЕрЕводовЕдЕнии

Стаття присвячена дослідженню мовної взаємодії при перекладі аудіовізуальних 
текстів з французької мови на російську. Аналіз перекладних текстів дозволяє виявити 
не тільки ряд фактів мовної інтерференції, але й ті специфічні характеристики, які 
відрізняють перекладні тексти від оригінальних (тобто непереводних).

Ключові слова: аудіовізуальний переклад, мовна інтерференція, перекладацька мова, 
перекладацькі універсалії.

Статья посвящена исследованию языкового взаимодействия при переводе аудиови-
зуальных текстов с французского языка на русский. Анализ переводных текстов позво-
ляет выявить не только ряд фактов языковой интерференции, но и те специфические 
характеристики, которые отличают переводные тексты от оригинальных (т.е. не-
переводных).

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, языковая интерференция, переводче-
ский язык, переводческие универсалии.

The article deals with the language transfer (or linguistic interference) in audiovisual 
translation from French to Russian. The analysis of translated texts reveals not only results of 
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language transfer, but also some characteristic features that distinguish translated texts from 
the originals.

Key words: audiovisual translation, language transfer, translation, translation universals.

Когда заходит речь об ограничениях в переводе, можно заранее предположить, что 
рано или поздно всё сведется к ограничениям, связанным с различиями в системах ис-
ходного языка и языка перевода или же к проблеме переводимости и непереводимости. 
В настоящем исследовании предлагается взглянуть на проблему ограничений в переводе 
как на результат ограниченности двуязычия самих переводчиков.

Н.К. Гарбовский считает перевод сложнейшей интеллектуальной деятельностью, 
которая «представляет собой процесс отражения сознанием переводчика некоторой 
реальности. Сложность «переводческого» отражения действительности состоит в том, 
что воспринимает он уже отраженные чужим сознанием факты» [1: 210]. Именно эта 
двойственность отражения и лежит, по мнению исследователя, в основе перевода как 
психического процесса. И именно эта двойственность делает сам процесс перевода та-
ким сложным. «Наши восприятия, интуиция и понятия, — пишет Эрнст Кассирер, — 
сращены с терминами и формами речи родного языка. Чтобы освободиться от связей 
между словами и вещами, требуются огромные усилия» [2: 596]. 

Билингвизм переводчиков являет собой пример специфического двуязычия, при ко-
тором механизмы, обеспечивающие отбор и контроль информации на выходе должны 
работать особенно эффективно. Однако переводчик, как и любой билингв, склонен 
отождествлять системы используемых им языков. Поскольку язык — это система оп-
позиций, то естественное отождествление языков при билингвизме, которое лежит в 
основе многих форм интерференции, по мнению У. Вайнрайха, «представляет собой для 
двуязычного индивида облегчение его лингвистического бремени» [3: 32].

Здесь уместно вспомнить идею Л.В. Щербы о языке с «двумя терминами» [4: 62]. 
Понятие, таким образом, получает две формы выражения, становится «двусторонним»: 
имеет свое выражение на двух языках, хотя при этом степень устойчивости ассоциаций 
для каждого из этих языков может быть разной. Если на одном из языков такая связь не 
установлена, то в ситуации, когда необходимо выразить определенное понятие, билингв 
(в том числе и переводчик) может использовать средства выражения другого языка, при-
чем это будет касаться единиц на всех языковых уровнях. 

Переводческий билингвизм, с одной стороны, называют творческим, что закономер-
но, ведь переводчика можно сравнивать с писателем, который создает свои произведе-
ния на двух и более языках. Разница между ними лишь в том, что писатель воплощает 
(т.е. кодирует с помощью языка) свои собственные мысли, а переводчик — чужие. С 
другой стороны, билингвизм переводчиков характеризуется определенной ограничен-
ностью. Ограниченность творческого двуязычия переводчиков нашла свое отражение в 
понятиях переводные тексты, переводческий язык, переводческие универсалии (в их 
понимании западноевропейскими и американскими лингвистами). Так, В.Н. Комиссаров 
убежден, что все переводные тексты в той или иной мере несут на себе печать «иноязыч- 
ности» [5: 103].

Лингвисты пытаются ответить на ряд вопросов, составляющих важную часть совре-
менного переводоведения: отличаются ли переводные тексты от оригинальных текстов 
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(т.е. текстов, которые не являются продуктами перевода)? На самом ли деле существует 
особый «переводческий язык» (translationese)? Существуют ли универсальные законы 
изменения текста при переводе, не зависящие не только от грамматических особеннос-
тей конкретной пары языков, но и от типа переводимых текстов? 

На эти вопросы исследователи отвечают как положительно, так и отрицательно. Спор 
не закончится, пока не будет накоплено значительное количество корпусных данных в 
пользу той или иной точки зрения. Именно корпусные исследования в теории перевода 
(в англоязычной литературе corpus-based translation studies) являются одним из тех на-
правлений, по которому следует двигаться науке о переводе. Такой подход позволяет 
исследовать закономерности, типичные черты, присущие переводным и непереводным 
текстам, а не единичные, уникальные лингвистические факты. 

В настоящей работе приводятся лишь некоторые предварительные наблюдения по 
данной проблематике, а также очерчивается круг задач, которые предполагается ре-
шить в ходе дальнейшего исследования. Это некоторый эксперимент, имеющий целью 
выяснить возможность и целесообразность дальнейшего исследования в выбранном на-
правлении.

Материал данного исследования составляют переводы аудиовизуальных текстов — 
документальных, научно–популярных фильмов — с французского языка на русский, 
выполненные переводчиками, сотрудничающими с Белтелерадиокомпанией. Беларусь 
относится к тем странам, где основной переводческой техникой является дубляж. По 
признаку симультанности противопоставляются синхронный дубляж и перевод скрип-
тов (сценариев) к фильму с целью дальнейшего его дублирования (т.е. озвучивания). 
Анализируемые в рамках нашего исследования тексты относятся к последнему случаю, 
таким образом, мы имеем дело с письменным переводом аудиовизуальных текстов. 
Переводные тексты не прошли редакторскую обработку. Общий объем анализируемых 
переводных текстов — около 14 000 слов. Их мы будем называть корпусом переводных 
текстов (или переводным корпусом). 

Кроме того, исследуются оригинальные (т.е. непереводные) сценарии документаль-
ных фильмов, которые оказались доступны в сети Интернет: сценарий документального 
фильма «Анастасия» (автор сценария Николай Сологубовский), а также ряд сценариев 
Дмитрия Лавриненко («Два графа», «Книга пространства», «Два лебедя» и др.). Объем 
текстов, которые в настоящем исследовании составляют корпус оригинальных текстов 
(или оригинальный корпус) — около 14 000 слов. 

Материал отбирался таким образом, чтобы оба корпуса получились соразмерными 
по объему и как можно более однородными с точки зрения временной (всё это сценарии 
последних 3–5 лет) и жанровой принадлежности входящих в них текстов. 

Для анализа корпусов использовалась программа–конкордансер AntConc3.2.1w 
(Windows). C помощью данной программы составлялся конкорданс (т.е. вертикальный 
список случаев употребления запрашиваемой языковой единицы в изучаемом корпусе 
текстов, который имеет заданную глубину контекста справа и слева от искомой едини-
цы) для той или иной языковой единицы, подсчитывалось количество её употреблений в 
анализируемых корпусах. 
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Предметом нашего исследования стали результаты языкового взаимодействия, на-
блюдаемые при аудиовизуальном переводе. Подобный метод анализа продиктован необ-
ходимостью обосновать в каждом конкретном случае предположение о том, что тот или 
иной анализируемый факт есть следствие языкового взаимодействия. Проведенный же 
ранее сопоставительный анализ текстов перевода (которые в настоящем исследовании 
составляют переводной корпус) и их французских оригиналов оказался в этом плане 
недостаточным. 

Итак, несмотря на осознанную установку избегать вторжения системы исходного 
языка в систему языка перевода, переводчик-билингв отождествляет системы исполь-
зуемых им языков и становится заложником исходного языка, даже если речь идет, как в 
нашем случае, о переводе на родной, доминантный язык. Когда в сознании переводчика 
происходит в некотором роде смешение двух языков, возникает третий язык, называе-
мый «переводческим». Четкое научное определение «переводческого языка» в лингви-
стике отсутствует. Чаще всего в этом качестве рассматривается язык перевода (ЯП), где 
выявляются факты интерференции исходного языка (ИЯ) [6; 7]. Интерференция может 
затрагивать любой из языковых уровней. Таким образом, переводческий язык (или тре-
тий код) представляет собой продукт языкового взаимодействия в сознании переводчика. 
Результаты этого взаимодействия могут проявляться на любом из языковых уровней.

Традиционно термин «переводческий язык» употребляют по отношению к худо-
жественному переводу, но очевидно, что он применим и к другим видам перевода, в 
частности, к аудиовизуальному переводу. Так, в рассматриваемых нами переводах ау-
диовизуальных текстов был отмечен ряд фактов грамматической (морфологической и 
синтаксической) интерференции, проявляющейся, например, в виде нарушений нормы 
русского языка: фрегата (une frégate), более легко (plus facile), в верхних этажах (dans 
les étages supérieurs) и т.д. 

Следует отметить, что одним из основных факторов возникновения интерференции 
при аудиовизуальном переводе является требование синхронизации текстов на ИЯ и ЯП. 
В этом случае переводчик вынужден сближать переводной текст и текст оригинала. 

Однако несовершенные или ошибочные речепроизведения на языке перевода, кото-
рые очевидны и легко выявляются в тексте, — прямая интерференция — на самом деле 
являются проблемой более низкого порядка, нежели явление, определяемое К. Клауди 
как косвенная интерференция. Такой тип интерференции преодолевать сложнее, так как 
проявляется она не в грубых ошибках, а в «неорганичности», искусственности фразы на 
ЯП. Именно подобный тип интерференции и придает переводным текстам определенный 
налет «иноязычности», что позволяет носителю языка легко отличить переводной текст 
от оригинального. «Каждое его предложение составлено по правилам родного языка и 
воспринимается носителями языка как грамматически правильное предложение, но весь 
текст в целом отвергается как не соответствующий их интуитивным представлениям о 
правильно построенных текстах» [5: 81].

Анализ рассматриваемых переводных текстов дает все основания говорить о нали-
чии доминанты французского текста и ее проекции на русский, что проявляется в изо-
морфности словопорядка в предложениях на французском и русском языках, в наличии в 
тексте перевода синтаксических структур, характерных больше для французского (ИЯ), 
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нежели для русского (ЯП) языка: Более дешевые, духи могли отныне завоевывать более 
широкую клиентуру. Moins cher, le parfum peut désormais conquérir une clientèle plus vaste 
[Лалик, человек стекла].

Приведенный пример отражает еще одну характеристику переводных текстов: тен-
денция к аналитизации форм сравнительной степени прилагательных. В подавляющем 
большинстве случаев при переводе на русский язык сохранялись аналитические формы 
типа более/менее+adj. Так, обратившись к нашему корпусу оригинальных текстов, мы 
находим в нем только 2 случая употребления аналитической формы, тогда как в корпусе 
переводных текстов было обнаружено 15 таких употреблений. 

Избыточное употребление указательных местоимений в тексте перевода также обу-
словлено влиянием исходного (французского) языка, где частотность употребления де-
монстративов значительно выше, чем в русском, что связано с наличием у французских 
демонстративов ce (cet), cette, ces функции актуализатора: Он приплыл в Торчелло на 
лодке, увидел это место, влюбился в него с первого взгляда и решил приобрести это 
здание. Это было в тысяча девятьсот тридцать четвертом году…— Il serait arrivé en 
fait à Torcello par bateau, il découvrit cet endroit qui était une ancienne cave à vin, il tomba 
amoureux de cet endroit et décida d’acheter le bâtiment, c’était dans les années 1934. [Её 
величество Венеция]. 

Данные по корпусам оказываются следующими: в переводных текстах было обнару-
жено 229 употреблений, в оригинальных — 193.

В этом контексте следует также отметить и общую перегруженность местоимения-
ми, наблюдаемую в переводных текстах. Еще В.Г. Гак указывал на большую «местои-
менность» французского языка. «Нормы французского языка допускают повторение 
местоименных форм в значительном отрывке текста, в то время как такое бесконечное 
повторение местоимений нежелательно в русском языке, и им соответствуют существи-
тельные» [8: 24]. Для наглядности В.Г. Гак приводит любопытный пример: Флобер в 
описании учения Ш. Бовари (три страницы французского текста) ни разу не называет 
героя по имени, переводчик же (Н.М. Любимов) шесть раз заменяет местоимение име-
нем Шарль [8: 25]. 

В сопоставляемых нами корпусах количество личных местоимений (во всех падеж-
ных формах) также различалось: в переводном корпусе — 738 употреблений, в ориги-
нальном — 602. 

Рассмотренные факты косвенной интерференции определяются влиянием системы 
исходного языка. Косвенная интерференция не так очевидна в тексте перевода, как пря-
мая, и её преодоление требует от переводчика (как, впрочем, и от редактора) больше 
усилий.

На этом фоне переводческие универсалии представляются значительно более слож-
ным явлением, как для исследователя (их обнаружение требует статистической обра-
ботки большого корпуса текстов), так и для самого переводчика. Для последнего они 
оказываются абсолютно невидимыми, неявными. 

Под переводческими универсалиями понимаются определенные универсальные ха-
рактеристики, присущие всем переводам, по которым можно сделать вывод о том, что 
данный конкретный текст является переводом, а не оригинальным текстом, написанным 
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носителем языка. Данные характеристики не зависят ни от типа перевода (синхронный, 
последовательный, письменный, перевод с иностранного языка или на иностранный 
язык и т.д.), ни от контактирующих языков [9: 306]. 

О переводных текстах принято говорить, что, как правило, они уступают по качеству 
текстам, написанным носителями языка. В данном случае речь идет даже не о граммати-
ческих ошибках, лексических или стилистических неточностях, а о довольно субъектив-
ной оценке перевода читателем (носителем языка). 

Согласно данным, полученным некоторыми исследователями (М. Бейкер, С. Лавиоза 
и др.), невысокое качество перевода обусловливается рядом факторов и выражается в 
форме отклонения относительных частот элементов текста (слов, словосочетаний, син-
таксических структур), а также в специфичном применении норм ЯП переводчиками  
[9: 307–309]. 

В последние два десятилетия переводческие универсалии стали объектом внимания 
ряда исследователей. Разные авторы выделяют различные типы и разное количество 
переводческих универсалий: симплификацию, эксплицитацию, нормализацию, конвен-
ционализацию и некоторые другие. Всё это объясняется нечеткостью формулировок и 
нечеткими определениями самих универсалий (в частности, сомнению подвергается 
правомерность употребления термина универсалия и предлагается использовать поня-
тие закон (low)). Более того, под сомнение ставится само существование переводческих 
универсалий [10]. Основная методологическая проблема при решении этого вопроса со-
стоит не в том, как искать, а в том, что именно нужно искать. Кроме того, даже самый 
большой корпус переводных текстов, составленный на материале английского языка (The 
Translational English Corpus) и включающий пять миллионов слов, по меркам корпусной 
лингвистики оказывается слишком маленьким и нерепрезентативным. 

Осознавая, конечно, что наши выводы носят характер предположения, учитывая край-
не малый объем исследуемых корпусов, в настоящей статье мы коснемся лишь одной из 
переводческих универсалий, называемой в научной литературе симплификацией. Со-
гласно данным переводные тексты значительно проще оригинальных, что может про-
являться, например, в том, что длинные и сложные предложения исходного текста раз-
биваются в тексте перевода на более короткие и простые [11: 43–51]. В частности, одно 
из проявлений сиплификации на лексическом уровне легко обнаружить, даже исследуя 
небольшие (как в нашем случае) корпусы текстов: переводные тексты лексически более 
однообразны. При практически одинаковом объеме рассматриваемых нами корпусов, 
они различаются количеством входящих в них лексических единиц: в оригинальном — 
5840, в переводном — 4927. Если попытаться объяснить причины такого упрощения при 
переводе, то можно предполагать, что к этому ведет сама логика деятельности перевод-
чика. В момент декодирования информации, скрытой в тексте перевода, переводчик ста-
рается понять её, а понимание требует разложения чего-то сложного на более простые 
элементы. Таким образом, переводя текст, переводчик, упрощая, объясняет его себе, а за-
тем представляет этот «упрощенный» и «понятный» текст предполагаемому реципиенту 
так, чтобы и тот его тоже понял. Вспомним одно из правил, которое должен запомнить 
начинающий переводчик: сначала пойми сам, а уж потом объясняй другому…
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Изучение переводческих универсалий традиционно проводилось лишь на материа-
ле информационно-публицистических и художественных текстов, поэтому, как отме-
чают исследователи, требуется дальнейшее их изучение на материале текстов другой 
жанровой направленности. Таким образом, исследование данного явления на материале 
переводов аудиовизуальных текстов представляется целесообразным, в первую очередь, 
для проверки гипотезы о том, что переводческие универсалии проявляются во всех 
переводах и не зависят от типа переводимых текстов. Однако для этого необходимо 
наличие большого корпуса переводных и оригинальных текстов. Результаты подобного 
исследования могли бы быть использованы в интересах самих переводчиков (профес-
сиональных и начинающих), а также в работе редакторов и стилистов. 
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Лощенова І.Ф.

(Миколаїв, Україна)

дIаХронIчний ПIдХIд до виЗначЕннЯ ПонЯттЯ «модаЛЬніСтЬ»

У статті розглянуто концептуальні підходи щодо розв’язання поняття «модаль-
ність» у лінгвістиці та суміжних науках – філософії, логіці, психології, літературо- 
знавстві. Здійснено аналіз категорії модальності, доведено її багатоплановість та нео-
днозначність визначення. Виявлено вплив категорії модальності на жанрові особливос-
ті тексту.

Ключові слова: модальність, модальне значення, логічна модальність, об’єктивна 
модальність, модус, диктум, модальна детермінація, жанрова модальність.

В статье рассмотрены концептуальные подходы к толкованию понятия «модаль-
ность» в лингвистике и смежных науках – философии, логике, психологии, литерату-
роведении. Проанализирована категория модальности, доказана ее многоплановость  
и неоднозначность определения. Выявлено влияние категории модальности на жанро-
вые особенности текста. 

Ключевые слова: модальность, модальное значение, логическая модальность, объ-
ективная модальность, модус, диктум, жанровая модальность.

The investigation of conceptual approaches to “modality” interpretation in linguistics and 
related sciences – philosophy, logic, psychology, and literature study – is done in the thesis. 
The category of modality is analyzed; its multi-aspect and ambiguous definition is proved. The 
influence of the category of modality on the genre peculiarities of the text is found out.

Key words: modality, modal meaning, logic modality, objective modality, modus, dictum, 
genre modality.

Мабуть, немає іншої категорії мови, про природу і значення якої висловлювалося б 
стільки суперечливих точок зору, як про категорію модальності. У ході лінгвістичних 
досліджень межі використання терміна «модальність» втратили свою визначеність, а 
трактування цього терміну сучасною наукою виявляється доволі широким. Цей факт і 
обумовив актуальність обраної теми. 

Серед кола дискутивних проблем, пов’язаних з модальністю, не викликає сумніву 
лише постійно зростаюче значення цієї категорії для лінгвістики, оскільки як понятійна 
категорія вона пов’язана з важливим аспектом буття і його зміною у свідомості й мові. 
Отже, ми поставили за мету виявити підходи до вивчення та розв’язання проблеми мо-
дальності в лінгвістиці та пов’язаних з нею суміжних науках.

Аналіз поняття категорії модальності як лінгвістичного феномену були предметом до-
слідження В.Адмоні, О.Ахманової, Ш.Баллі, В.Бондаренка, А.Бондарко, В.Виноградова, 
І.Гальперіна, Л.Єрмолаєвої, Г.Мусаєвої, Є.Падучевого, В.Панфілова, Д.Парамонова, 
Л.Паранчук, Н.Шведової та інших. Їхні праці спряли усвідомленню поняття модальнос-
ті, розширенню меж її використання, дослідженню рівнів ієрархії модальних зв’язків, 
засобів і форм вираження.
© Лощенова І.Ф., 2010
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На сучасному етапі розвитку лінгвістики термін «модальність» використовується для 
позначення великої області мовленнєвих явищ. Загальною семантичною ознакою мо-
дальних об’єктів є точка зору автора повідомлення. У кожній з модальних категорій його 
позиція виступає в особливому аспекті актуалізації. Ця проблема має істотне значення 
не тільки для лінгвістики, але і для логіки, оскільки категорія модальності належить до 
тієї області мовних явищ, де її зв’язок з логічним ладом виявляється найбільш безпосе-
редньо. Традиційна логіка розрізняє логічну і об’єктивну модальність. В об’єктивній мо-
дальності, що виражає план буття, виділяють судження можливості, судження дійсності 
та судження необхідності. Логічна модальність позначає план обґрунтування думки, ви-
діляє ймовірні та достовірні судження. Отже, можна стверджувати, що поняття модаль-
ність походить від формальної класичної логіки.

Модальність рівною мірою є предметом і мовознавства, і психології, і філософії. У 
психології модальність пов’язують з поняттям, яке означає якість відчуттів, що виника-
ють під дією певних подразників.

Зв’язок модальності з філософією простежується у трактуванні цього поняття у 
«Метафізиці» Аристотеля, який виділив три основні модальні поняття: необхідність, 
можливість і реальність, звідки воно перейшло до класичної філософської системи [1]. 
Різні погляди на модальність відображено у Теофраста та Евдема Родоського, пізніше – у 
середньовічних схоластів. У логіці і філософії Нового часу став традиційним запропо-
нований І.Кантом підрозділ думок на асерторичні (думки про дійсність), проблематичні 
(думки про можливість), аподиктичні (думки про необхідність), а також думки вірогід-
ні і достовірні. М.Епштейн у «Філософії можливого» узагальнив підходи до вивчення 
модальності в різних сферах гуманітарного мислення, виділивши її поняття як осно-
воположні. Вчений запропонував власну теорію можливого, спираючись на три основні 
істинні модальності буття: дійсне, можливе і необхідне, виділивши як найбільш значущу 
модальність можливого, оскільки через неї визначаються дві інші модальності [2].

Інтерес викликає, на наш погляд, концептуальний підхід до розв’язання проблеми 
модальності, як відображення міфу, що (у філософському розумінні цього слова) є пев-
ною системою цінностей, ідеологією, підходом до пояснення реальності. Міф – «це пев-
на логіка речей; модальність сприйняття, одна з нескінченно можливих форм усвідом-
лення і інтерпретації реальності» [3]. Таким чином, «модальність» є певною точкою зору, 
яка визначає погляд людини на навколишній світ.

«Кембриджський словник з філософії» вбачає у модальності засіб, за допомогою яко-
го думка (або твердження) описує свій предмет або стає його частиною, і відноситься до 
характеристики явищ або станів, що описують модальні думки [4]. «Довідник з філосо-
фії» тлумачить «модальність» у світлі «модальної значущості твердження», що є засобом 
або «модусом», згідно з яким воно – істинне або помилкове [5]. Три широко визнаних 
модуси – можливість, дійсність і необхідність (в межах їх відношення до існування) – об-
ґрунтовує і «Словник з філософії та релігії» [6].

Основоположником теорії модальності в лінгвістиці вважається В.Виноградов, чиї 
роботи дотепер є важливим підґрунтям для вирішення багатьох лінгвістичних проблем. 
За вченим, модальність – суб’єктивно-об’єктивна категорія, невід’ємна частина речення, 
його конструктивна ознака. Будь-яке цілісне вираження думки, почуття, спонукання, що 
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відображає дійсність у тій чи іншій формі висловлювання, втілюється в одну з інтона-
ційних схем речення, яка існує у даній системі мови, і виражає одне з тих синтаксичних 
значень, які у сукупності створюють категорію модальності. Кожне речення включає, як 
істотна конструктивна ознака, модальне значення, тобто містить в собі вказівку на відно-
шення до дійсності. В.Виноградов дав широке визначення модальності як такої, що є не 
тільки характеристикою реальності і нереальності, але і відношенням того, хто говорить 
до висловлення [7].

Одною з перших серед радянських лінгвістів модальність як понятійну категорію 
відношення вислову і змісту вислову до дійсності, що виражається різними лексичними 
і граматичними засобами, визначила О.Ахманова [8].

Існуючі погляди науковців засвідчують, що не всі лінгвісти сприймають модальність 
як понятійну категорію, відносячи її до граматико-семантичної категорії; до сукупності 
граматичних значень, що вказують на відношення змісту вислову до дійсності і вира-
жають відношення мовця до здійснення висловлення. Модальність речення при цьому 
виявляється лише у тому, чи існують певні зв’язки між предметами реальними або мож-
ливими, вірогідними та необхідними.

Серед західноєвропейських лінгвістів найбільшого поширення набула концепція мо-
дальності Ш.Баллі, згідно з якою, у кожному вислові є наявними диктум і модус. Диктум –  
предметно-логічний зміст вислову – співвідноситься з описом певної ситуації, модус ві-
дображає відношення описаної ситуації до дійсності, а також виражає інтелектуальну, 
емоційну або вольову думку мовця щодо диктуму. Відповідно, модальність у світлі цієї 
концепції є синтаксичною категорією, у виразі якої першочергову роль відіграють мо-
дальні дієслова [9].

У процесі розвитку лінгвістики коло вживання терміну «модальність» та значень, 
що є показниками модальності, значно розширилося, а у концепціях різних дослідників 
об’єм і формат даного поняття щодо мовних явищ часто не співпадає. Так, А.Бондарко 
розглядає модальність як комплекс актуалізаційних категорій, що характеризують з по-
гляду мовця відношення препозитивної основи змісту вислову до дійсності за доміну-
ючими ознаками реальності/ ірреальності. Те або інше відношення до цих ознак пред-
ставлене у значеннях: актуальності/потенційності (можливості, необхідності); оцінки 
достовірності; комунікативної установки вислову; підтвердження/заперечення; засвід-
чення (переказу/не переказу) [10: 34-40]. За В. Бондаренком, модальність – мовна ка-
тегорія, яка вказує на характер зображуваних в реченнях об’єктивних зв’язків і на міру 
достовірності речення з погляду автора висловлювання [11]. Категорія модальності є од-
ною з мовних універсалій, вона може знаходити вираз на різних рівнях мови (морфоло-
гічному, синтаксичному, інтонаційному). Поза сумнівом, дана категорія присутня і серед 
характеристик тексту.

Оскільки текст є основним об’єктом вивчення літературознавців, то категорія мо-
дальності увійшла до літературознавства саме як категорія, що характеризує текст у ці-
лому і виражає відношення оповідача до того, що зображується у дійсності.

У літературознавстві теорія модальності з’явилася у XX столітті і виглядала розплив-
часто, однак, підходи до її трактування визначилися дуже скоро. Найбільш перспектив-
ними виявилися дослідження модальності як додаткової жанрової характеристики, що 
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додає твору певного жанру тональності, збагачуючи його новими змістовими і образот-
ворчими нюансами.

Проблема модальності зустрічається у працях багатьох літературознавців, де «жанр» 
і «модальність» подаються як близькі поняття, а відмінність між ними вбачається у тому, 
що жанр визначає групу схожих за певними ознаками творів, а модальність – це власти-
вість, притаманна найбільш характерним творам певного жанру. Модальна характерис-
тика додається до жанрової (наприклад, сатирична драма, комічний роман) [12].

Літературознавці використовують модальні характеристики для аналізу літературних 
текстів. Так, Ц.Тодоров, аналізуючи модальність у «Декамероні», розрізнює модальність 
бажання і модальність припущення, які, у свою чергу, також підрозділяються на під-
типи. Категорія модальності використовується науковцем не тільки як елемент аналізу 
літературознавства, а і в граматичному значенні. Ц.Тодоров виділяє дві групи модальних 
значень: модальність індикатива (модальність реальності) і всі інші види модальності, 
що виражають ірреальність [13].

Досліджуючи проблему, ми стикнулися з думкою про віднесення модальності до 
категорій, що мають семіотичну природу. Для модальності, як прагматичної категорії, 
характер засобів реалізації є несуттєвим, оскільки ця категорія реалізується на різних 
рівнях – граматичному, лексичному, інтонаційному рівні, певній ділянці тексту і в цілому 
тексті. У світлі даного підходу парадигма модальних контекстів виявляється обмеженою 
і залежить від моральних засад, етичних цінностей і пріоритетів суспільства в кожен 
конкретний період його розвитку. Модальність виступає найважливішим елементом 
формування тексту та його сприйняття, який скріплює всі одиниці тексту в єдине смис-
лове і структурне ціле, що у цілому виражає відношення автора до повідомлення, його 
концепції, точки зору, позиції його ціннісних орієнтацій [14].

Отже, проведений аналіз уможливив зробити висновки, що модальність належить 
до розряду таких універсальних категорій, що знайшли відображення у різних галузях 
науки і в наукових підходах, а багатоплановість і неоднозначність цієї категорії дозволяє 
підходити до проблеми модальності з різних точок зору і проводити дослідження в най-
різноманітніших напрямках.
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УДК 811.111’253:372.8
Светличная Е.Р.

(Днепропетровск, Украина)

учЕБнЫЕ уСтановКи и СиСтЕма уПраЖнЕний  
дЛЯ оБучЕниЯ уСтному двуСтороннЕму ПроФЕССионаЛЬно  

ориЕнтированному ПЕрЕводу

Стаття присвячена учбовим установкам, необхідним для ефективного навчання 
усному двосторонньому професійно орієнтованому перекладу. Стаття також пред-
ставляє короткий опис діаграми нейрофізіологічних механізмів, які є основою навчання 
усному двосторонньому професійно орієнтованому перекладу.

Ключові слова: витривалість, послідовність операцій, типологія груп реципієнтів, 
вправи для навчання усному двосторонньому професійно орієнтованому перекладу, 
вправи для перекладу «під запис», установки.

В статье говорится об учебных установках, необходимых для эффективного обу-
чения устному двустороннему профессионально ориентированному переводу. В статье 
также приводится краткое описание диаграммы нейрофизиологических механизмов, 
которая легла в основу системы упражнений для обучения устному двустороннему про-
фессионально ориентированному переводу.

Ключевые слова: выносливость, последовательность операций, типология групп ре-
ципиентов, упражнения для обучения устному последовательному двустороннему пере-
воду, упражнения для перевода «под запись», установки.

The article aims to answer the question of what arrangements should be given to provide 
effective teaching two way consecutive interpretation. It also provides a brief description of the 
diagram of neurophysiologic mechanisms needed for the process of interpretation which serves 
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as a basis for the system of two way consecutive interpretation activities in specific language 
area. 

Key words: arrangements, self- recording tasks, a sequence of operations, stamina, two 
way consecutive interpretation activities, a typology of target groups.

Эффективность процесса обучения зависит от правильности, четкости и обоснован-
ности учебных установок, которые даются студентам в начале процесса обучения.

Основные учебные установки в группах при обучении устному двустороннему про-
фессионально ориентированному переводу:

1. Установка на осознанное выполнение упражнений.
Необходимость объяснять студентам, для отработки какого навыка, умения или ме-

ханизма они выполняют то или иное упражнение, и как эти навыки, умения и механизмы 
реализовываются в процессе устного перевода и обеспечивают его. Таким образом, у сту-
дентов появляется дополнительная мотивация – они не просто выполняют упражнения 
согласно требованиям преподавателя, а осознанно вырабатывают у себя необходимые 
навыки и умения, которые понадобятся им в их профессиональной деятельности. О 
необходимости объяснять студентам потенциал каждого нового упражнения с точки 
зрения задействования психолингвистических механизмов, важности этого упражне-
ния для выработки профессиональных качеств необходимых переводчику и того, как 
навыки, выработанные при помощи этого упражнения, могут применяться в различных 
обстоятельствах, говорит в своей статье П.Корнаков[7:242]. Кроме того, по словам И.С. 
Алексеевой, «современному переводчику как представителю человечества нельзя ниче-
го не знать о процессе перевода и его результатах на языке теоретических обобщений; 
современные представления о человеке требуют, чтобы, исполняя свою роль, он знал 
общие ее особенности, ее суть» [1:21].

2. Установка на оценивание собственного перевода при помощи предварительной 
записи своего выступления. 

Согласно принципам профессиональной переводческой этики, разработанными и 
принятыми международными профессиональными переводческими организациями, 
одним из требований, предъявляемых к обеспечению надлежащего качества перевода, 
является оценивание переводчиком собственного перевода (self-evaluation) при помощи 
записи своего выступления (self-recording)[6:16]. Такая установка в процессе обучения 
устному переводу реализовывается при помощи упражнений, выполняемых «под за-
пись» с последующим анализом перевода, работой над ошибками и выполнением об-
ратного перевода с полученной записи.

3. Установка на владение родным языком.
При обучении устному двустороннему переводу образцовое владение родным 

языком является показателем профессионализма переводчика наряду с владением 
языком иностранным. По словам И.С. Алексеевой, переводчику необходимо придирчи-
во исследовать собственный реальный уровень владения родным языком для его оце-
нивания и устранения недостатков. Для повышения уровня владения родным языком, 
помимо выполнения специальных аудиторных упражнений (эхоповтор, реферирование, 
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пересказ, презентация, ролевые игры), студент должен вести активную самостоятельную 
работу – читать разноплановую литературу, развивать свои ораторские способности, пи-
сать сочинения на родном языке [1].

4. Установка на знание «предмета» перевода.
Знания предмета перевода в рамках специализации переводчика – необходимая 

предпосылка, обеспечивающая предоставление переводчиком качественных услуг в 
сфере профессионально-ориентированного перевода. О необходимости углубления 
специальных знаний у переводчика для успешного выполнения профессионально ори-
ентированного перевода упоминает не только ряд отечественных и зарубежных ученых 
(А.Д.Швейцер, Л.С.Бархударов, Т.Ганичева, С.Калина, Ф.Поххакер, И.Курц и др.), но 
и ряд международных переводческих организаций, среди которых, в первую очередь, 
можно назвать AIIC (Международная ассоциация переводчиков конференций) и DG 
Interpretation (Департамент устного перевода и организации конференций при Совете 
Европы), предоставляющих переводческие услуги на самом высоком уровне.

5. Установка на активную самостоятельную работу.
Активная самостоятельная работа студентов – залог их успешного обучения и 

высокого профессионализма в реальной ситуации общения. По нашему мнению, про-
фессия переводчика предполагает постоянную работу над собой. Это касается не толь-
ко специальных переводческих упражнений, которые студенты выполняют в качестве 
домашней работы, но и проявления личной инициативы для углубления предметных и 
фоновых знаний, расширения эрудиции и выработки необходимых профессиональных 
качеств. Невозможно сказать точнее, чем это сделала И.С.Алексеева – студенты, которые 
хотят достичь высокого профессионального уровня, должны тренироваться «все время, 
пока они не спят»[1:30]. Более того, человек, стремящийся к вершинам переводческого 
искусства, никогда не должен останавливаться на достигнутом, необходимо развивать в 
себе такое полезное переводчику качество, как профессиональная «пытливость», жажда 
знаний, только таким образом можно добиться поставленной цели.

6. Установка на отработку качеств эффективной презентации текста перевода.
Согласно выводам, сделанным нами на основе исследований зарубежных ученых 

(И.Курц, А.Копсцински, Ф. Поххакера, Бюхлер и др.) и проведенного анкетирования, 
умение презентовать текст перевода с учетом таких параметров, как интонация, логи-
ческое построение, дикция и др., является ключевым для восприятия конечного про-
дукта получателями – реципиентами и должно учитываться при обучении устному 
двустороннему профессионально ориентированному переводу. Подобное умение долж-
но вырабатываться при помощи специальных упражнений, вошедших в нашу систему 
упражнений для обучения устному последовательному двустороннему профессиональ-
но ориентированному переводу.

7. Установка на выработку необходимых личных переводческих качеств.
Устный переводчик – профессия коммуникабельных людей, настроенных на посто-

янное общение с разными профессиональными группами – своими коллегами, работода-
телями, аудиторией. Чтобы делать это наиболее эффективно, по мнению многих иссле-
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дователей и нашему собственному мнению, он должен обладать рядом личных качеств, 
без которых в работе ему никак не обойтись. Например, одним из самых важных личных 
качеств для переводчика, по мнению многих исследователей, является умение сотруд-
ничать и работать в команде. Выработка этого умения происходит путем выполнения 
студентами совместных проектов в рамках ролевых игр (презентаций, интервью), а так-
же работы в парах и группах во время аудиторных занятий (обратный перевод в парах, 
перевод презентаций), когда успех каждого студента зависит от их готовности и умения 
сотрудничать, кооперировать свои усилия. Подобное умения пригодится потом в реаль-
ной жизни, во время совместной работы со своими коллегами-сменщиками на конферен-
циях, семинарах, во время переговоров.

8. Установка на учет ожиданий реципиентов и работу в разных ситуациях общения.
В ходе обучения, по мнению С. Калина, переводчики должны быть ориентированы 

на то, что их перевод обязан соответствовать требованиям получателей перевода – ре-
ципиентам. Однако задача усложняется тем, что перевод зачастую происходит в раз-
личных ситуациях общения (settings). Как отмечает канадский исследователь Снеллинг 
(Snelling), каждый раз переводчику приходится работать со специфической аудиторией, в 
определенное время и в определенном месте, и каждый раз требования, которые ему вы-
двигаются, определяются спецификой момента и той аудитории, на которую он работает 
[6:33]. Изучением специфики работы переводчиков, осуществляющих последователь-
ный перевод в различных ситуациях общения, в свое время занимался ряд зарубежных 
исследователей (Копсцински, Меса, Вуорикоски), при этом выяснилось, что в типичных 
ситуациях общения – во время конференций (conference setting), во время перевода в ходе 
общения представителей различных профессий со своими клиентами или друг с другом 
(community setting, institutional settings), ожидания различных групп реципиентов отли-
чаются следующим образом. По словам Копсцински, во время конференций слушатели-
реципиенты ожидают от переводчика большей «степени вмешательства», т.е. возмож-
ности внесение при переводе в речь говорящего необходимых корректив для лучшего 
восприятия перевода, в то же время ораторы предпочитают, чтобы переводчик выполнял 
роль «тени» и точно передавал при переводе даже ошибки и неточности. С точки же зре-
ния обучения последовательному двустороннему профессионально ориентированному 
переводу, особенный интерес представляет собой исследование Ф. Поххакера, который 
выяснил, что в сфере профессионально-ориентированного перевода (социальная сфера, 
сфера здравоохранения), две трети опрошенных реципиентов считают, что переводчик 
должен выполнять при переводе редактирование текста говорящего, упрощая его, давая 
объяснения и обобщая. А исследователь Кадрик, изучающий работу судебных перевод-
чиков, выяснил, что 72% реципиентов ожидают от переводчиков помимо упрощений, 
обобщений, пояснения культурных различий и разъяснения языка юридической специ-
альности [6:415-416]. Таким образом, для обучения устному двустороннему профессио-
нально ориентированному переводу, мы считаем целесообразным, учитывая результа-
ты вышеперечисленных исследований, включить в систему упражнений специальные 
упражнения, тренирующие умения объяснять специфическую терминологию предмета 
перевода и обобщать полученную информацию (реферирование, мозговой штурм, объ-
яснение специфических понятий в процессе перевода).



368

9. Установка на интенсивность тренировок.
Прежде всего, мы исходим из того факта, что работа устного переводчика в реальных 

условиях связана с большой психической и эмоциональной нагрузкой. Необходимость 
выработки умения работать в условиях психологической нагрузки (ability to work “under 
pressure”) при обучении устному переводу упоминается в ряде научных работ зарубежных 
ученых. А.П. Чужакин в своем пособии «Последовательный перевод» называет подобное 
умение «выносливостью» и отмечает, что оно является важным профессиональным каче-
ством, необходимым переводчику для выполнения его работы [5:19]. Марианна Суннари 
отмечает, что такое личное качество, как «стойкость» необходимо студентам-переводчикам 
и должно учитываться на вступительных экзаменах на переводческий факультет [9:24]. 
И.С. Алексеева в своей книге «Профессиональный тренинг переводчика» говорит о том, 
что на занятиях студенты должны постоянно находиться в состоянии готовности, от них 
требуется абсолютное внимание и сосредоточенность. Помимо аудиторных занятий, сту-
денты должны получать установку на интенсивность самостоятельной работы, регулярно 
слушать записи, запоминать фрагменты текстов, переводить про себя любой текст, кото-
рый они слышат [1:30]. 

Кроме того, по нашему мнению, интенсивность обучения выражается также в разно-
образии упражнений, предлагаемых для выполнения на занятии. Студенты, переключа-
ясь с одного вида деятельности на другой, не только тренируют и вырабатывают навыки 
и умения в комплексе, разнообразие упражнений помогает лучшей концентрации вни-
мания. Выполнение же однообразных действий приводит к тому, что через короткий 
период времени внимание человека рассеивается, и механизм восприятия информации 
начинает работать с перебоями, что отражается на качестве обучения. 

Также мы считаем, что большое значение имеет темп работы на занятии. Упражнения 
должны выполняться с постепенным наращиванием скорости их выполнения, поскольку 
это способствует выработке быстрой реакции, необходимой для осуществления устного 
перевода в реальной ситуации общения. Например, при обучении последовательному 
двустороннему переводу, эта установка находит свое отражение в выполнении упражне-
ний по переводу в режиме укороченных пауз. 

Кроме того, обучение должно происходить по принципу постоянного наращивания 
сложности, где простым будут элементы операций – тренировка отдельных механизмов, 
обеспечивающих процесс последовательного двустороннего перевода, а сложным – сам 
процесс перевода. В книге В.Суворова мы находим утверждение, которое, по нашему мне-
нию, полностью отражает принцип наращивания сложности для получения наилучших 
результатов и может применяться при обучении устному переводу: «Человек способен 
творить чудеса. Все в наших руках. Кто хочет, тот и может. Главное — захотеть чего-то, а 
потом все зависит толь ко от тренировки. Но если тренировать свою память, мускулы или 
психику регулярно, то... ничего из ва шей затеи не получится. Регулярность тренировок 
важна, но сама по себе она ничего не решает… Успех приходит только тогда, когда каж-
дая трени ровка (памяти, мышц, психики, силы воли, настой чивости) доводит человека до 
грани его возможностей… Тренировка полезна только тогда, когда она подводит человека 
к грани его воз можностей, и он эту грань совершенно точно знает… И каждая новая 



369

трени ровка полезна только тогда, когда она будет попыткой побить свой собственный вче-
рашний рекорд»[4:184].

По мнению Ж.Живовой деятельностный подход, который лежит в основе нашей 
системы упражнений, обеспечивает взаимосвязь и взаимозависимость упражнений, так 
как отработка элементов операций ведет к формированию умения выполнения целой опе-
рации, а без владения отдельными операциями нельзя должным образом выполнять слож-
ную речевую деятельность [2:82]. 

Таким образом, определив установки и принципы, которые лежат в основе нашей 
системы упражнений для обучения устному последовательному двустороннему переводу, 
мы хотим отметить, что сама система будет представлять собой систему взаимосвязанных 
учебных действий, расположенных по нарастанию трудностей в их осуществлении. Обес-
печив качественную реализацию каждой операции и правильно обозначив последова-
тельность выполнения этих операций в комплексе, а также их повторение и отработку в 
различных комбинациях, мы обеспечим качество выполнения последовательного двусто-
роннего профессионально ориентированного перевода, как вида деятельности. Поэтому 
мы считаем, что система упражнений, разработанных для обучения этому виду перевода, 
должна состоять из упражнений, каждое из которых должно быть посвящено выработке 
навыков и совершенствованию умений, обеспечивающих процесс устного последователь-
ного двустороннего профессионально ориентированного перевода.

Существует большое количество определений понятия системы упражнений, кото-
рые различаются только своими формулировками. Сутью определения системы упраж-
нений является то, что упражнения в системе находятся в определенной зависимости 
друг от друга, т.е. упражнение, направленное на отработку отдельного элемента опера-
ции, является ступенькой для перехода к формированию более сложного, комплексного 
умения [2:83]. В то же время на каждом последующем этапе отработка навыков и совер-
шенствование умений должны происходить комплексно и взаимосвязано.

В основе нашей системы обучения устному последовательному двустороннему про-
фессионально ориентированному переводу также лежит нейрофизиологическое иссле-
дование Фаусто Массимини и Массимо Карли ретикулярной активирующей системы, 
т.е. системы отвечающей за сортировку и анализ поступающей информации, а также 
последующее принятие правильного решения.

Согласно диаграмме функционирования нейрофизиологических механизмов пере-
водчика в процессе обучения, происходит разбиение на 8 зон, каждая из которых от-
ражает «состояние» переводчика при определенном уровне нагрузки (легкая, средняя, 
тяжелая задача) с учетом степени сформированности навыков и умений (плохо развитые, 
среднеразвитые и хорошо развитые) [3:207].

При этом идеальным состоянием для переводчика считается «состояние потока», 
с наибольшей степенью автоматизма сформированных навыков и умений, полубессо-
знательный процесс, в котором достигается наивысшая скорость и качество перевода 
[3:208].

Таким образом, наша система упражнений состоит из трех этапов, согласно уров-
ню сложности упражнений и учебного материала, а также степени сформированности 
навыков, необходимых для осуществления устного последовательного двустороннего 
профессионально ориентированного перевода: I этап - простой (зоны 1, 2, 3 – тревога, 
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беспокойство, апатия), II этап – продвинутый (зоны 4, 5 – расслабление, возбуждение), 
III этап – сложный (зоны 6, 7, 8 – скука, владение ситуацией, «состояние потока»). 

На каждом этапе выполнение упражнений должно происходить последовательно – 
от отработки отдельных элементов операций (навыков, умений, механизмов) и их ком-
бинаций, до осуществления самой деятельности – последовательного двустороннего 
профессионально-ориентированного перевода. При этом каждый последующий этап 
отличается от предыдущего уровнем сложности упражнений и учебного материала, а 
также степенью сформированности навыков.

Поскольку наша система упражнений для обучения устному последовательному 
двустороннему профессионально ориентированному переводу предназначена для обу-
чения студентов старших курсов на продвинутом этапе, мы принимаем во внимание тот 
факт, что у них уже сформированы определенные навыки для осуществления устного 
последовательного перевода, таким образом, нашей задачей является повышение уровня 
автоматизма существующих навыков и совершенствование умений в устном последова-
тельном двустороннем переводе. Что касается знаний в области банковского дела и фи-
нансов, необходимых для осуществления устного профессионально ориентированного 
перевода в этой области, мы принимаем во внимание тот факт, что базовые знания в этой 
области были получены студентами во время изучения предмета «Экономика», а также в 
ходе занятий деловым английским языком. Нашей целью в отношении изучения предме-
та специализации является углубление и систематизация специальных знаний студентов 
в этой области посредством подбора учебного материала. 
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мотиваЦіЯ читаннЯ СтарШоКЛаСниКами  
ХудоЖнЬоЇ ЛітЕратури ЯК нЕоБХідна ПЕрЕдумова  

ЕФЕКтивного ФормуваннЯ ЇХ КомуніКативноЇ КуЛЬтури

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей процесу формування моти-
вів читання як необхідної передумови розвитку комунікативної культури старшоклас-
ників засобами художньої літератури.

Ключові слова: комунікативна культура, мотивація, читацькі інтереси, мотиви 
спілкування, афіліація.

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей процесса формиро-
вания мотивов чтения, как необходимой предпосылки развития коммуникативной куль-
туры старшеклассников средствами художественной литературы.

Ключевые слова: коммуникативная культура, мотивация, читательские интересы, 
мотивы общения, аффилиация. 

The article is devoted to the examination of special features’ characteristics of the process 
of reading and to the motivation and formation of readers’ interests as a indispensable 
precondition of the development the senior pupils’ communicative culture by means of fiction.

Key words: communicative culture, motivation, readers’ interests, motive of communication, 
affiliation.

Серед багатьох проблем сучасного суспільства України одним з найгостріших є пи-
тання відчуження людей, егоцентричні та байдужі позиції сучасних українців, від чого 
особливо гостро страждають підростаючі особистості, що знаходяться в ситуації ак-
тивного соціального становлення та пошуку шляхів самореалізації. Одним з головних 
засобів забезпечення солідарності, взаєморозуміння та взаємопідтримки в суспільстві 
є культура людських відносин, цивілізований спосіб спілкування. В наукових джерелах 
такий спосіб людських стосунків визначається як «комунікативна культура». На думку 
таких відомих науковців у галузі філософських та гуманітарних наук, як К.-О. Апель, 
Ю. Габермас, Дж. Роулс, А. Макінтайн, комунікативна культура базується на принци-
пах пріоритету соціальних, тобто суспільно-значущих інтересів та мотивів, діалогічних, 
рівноправних комунікативних позиціях, синтезі індивідуальних свобод та спільної 
відповідальності, які перетворилися на рубежі ХХ та ХХІ сторіч в одну із домінант 
суспільного життя [1].

Термін «комунікативна культура» увійшов до наукового вжитку наприкінці минулого 
століття, але його визначення лишається ще надто дискусійним. Крім того, в наукових 
© Нестерук-Володимирець О.В., 2010
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працях зазвичай аналізуються окремі види комунікативної культури. Найбільш докладно 
охарактеризована педагогічна комунікативна культура,що передбачає володіння педаго-
гом або майбутнім педагогом, системою професійно важливих особистісних якостей і 
комунікативних вмінь. Зокрема, питання теоретико-методологічних засад педагогічно-
го спілкування, його змісту і функцій, механізмів і стратегій оптимальної взаємодії в 
системі «вчитель – учні», а також проблему становлення особистості та розвитку учня 
як суб’єкта навчання та спілкування, культури й комунікативно-мовленнєвого розви-
тку дитини розробляли такі вітчизняні вчені як Б.Ф. Баєв, Г.С. Костюк, О.О. Раєвський,  
І.О. Синиця, П.Р. Чамата та інші. В наш час цім питанням займались Г.О. Балл, І.Д. Бех, 
О.Ф. Бондаренко, М.Й. Боришевський, О.В. Киричук, С.Д. Максименко, Т.О. Піроженко, 
В.В. Рибалка, Т.А. Російчук, Г.Л. Чайка, Н.В. Чепелєва, Т.К. Чмут, Т.Д. Щербан та ін. 

Однак аналіз зазначеної проблеми свідчить про те, що нині ні загальна, ні педагогіч-
на та вікова психологія не мають цілісної системи практичних заходів для формування 
комунікативної культури школяра, що в свою чергу визначає ефективність пізнавально-
комунікативної діяльності учня в різні вікові періоди його психічного розвитку, зокрема –  
в старшому шкільному віці. На даний час не існує ґрунтовних досліджень становлення і 
розвитку комунікативної культури старшокласника у всій повноті її структурних складо-
вих: особистісної мотивації (потреби, цінності, інтенції, цілі, ідеали спілкування тощо); 
морально зорієнтованих якостей і вольових властивостей; комунікативних знань і вмінь, 
що формують комунікативну компетентність суб’єкта спілкування [2].

Метою даного дослідження є розкриття механізмів формування особистісної моти-
вації для становлення комунікативної культури старшокласника засобами художньої лі-
тератури. 

Аналітичний огляд літературних джерел з даної проблеми та результати науково-
дослідного пошуку дали змогу сформулювати такі гіпотези дослідження: 

1. Існує взаємозв’язок між сформованістю особистісно-мотиваційних утворень 
суб’єкта спілкування та розвитком його комунікативної культури – передусім її опера-
ційних (поведінкових) характеристик.

2. Старший шкільний вік є сприятливим періодом формування комунікативної куль-
тури як сталої системи психологічних характеристик. 

3. Розвиток у старшокласників комунікативної культури залежить від своєчасного та 
цілеспрямованого формування мотиваційного підґрунтя комунікативних якостей і вмінь, 
через які вона виявляється. Опанування культурою спілкування детермінується також 
ефективним вибором засобів та методів її розвитку.

4. Ефективність формування у школярів комунікативної культури підвищується за 
умови використання в психолого-педагогічному процесі наукового знання про специ-
фіку розвитку її основних структурно-змістових складових – особистісної мотивації, 
морально зорієнтованих якостей і вольових властивостей, комунікативних знань і вмінь 
тощо. 

Для досягнення мети дослідження та перевірки висунутих гіпотез було поставлено 
такі завдання: обґрунтувати психологічну концепцію розвитку комунікативної культури 
старшокласника засобами художньої літератури; здійснити психологічний аналіз моти-
вації спілкування та читання, як передумови розвитку комунікативної культури особис-
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тості старшокласника; дослідити особливості розвитку мотивації читання та спілкуван-
ня старшокласників, їх читацькі інтереси тощо; розробити й апробувати рекомендації 
щодо комплексного розвитку комунікативної культури особистості засобами художньої 
літератури із врахуванням читацьких інтересів учнів.

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження стали: концепція про діяльнісне 
розуміння процесу спілкування, про його внутрішній та зовнішній зміст і гуманістично-
етичну сутність (К.А. Абульханова-Славська, Г.О. Балл, О.О. Бодальов, О.Ф. Бондарен-
ко, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, Л.А. Петровська); підхід до особистості з позиції 
розвитку та концептуальні положення про визначальну роль в становленні особистос-
ті процесу спілкування (Л.І. Анциферова, І.А. Джидарьян, Г.С. Костюк, Б.Ф. Ломов,  
С.Д. Максименко, В.М. М’ясищев, Н.В. Чепелєва); принцип системності у психології 
(Б.Г. Ананьєв, С.П. Бочарова, С.Д. Максименко, В.А. Семиченко); положення про мо-
тиваційну детермінованість комунікативного процесу (Р. Ганьє, М.І. Бобнєва, М.І. Лі-
сіна, С.Л. Рубінштейн); системно-структурний підхід до вивчення особистості та її 
психокомунікативних проявів (Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, Ф. Лерш, С.Д. Максименко,  
В.В. Рибалка); генетико-моделюючий підхід (С.Д. Максименко); принцип становлен-
ня і розвитку особистості у процесі навчання та виховання (Л.І. Божович, Г.С. Костюк) 
і концептуальні положення про активність у процесі учіння (І.Д. Бех, О.О. Бодальов,  
В.О. Сухомлинський, Т.С. Яценко).

Дослідження розвитку мотивації спілкування як віковідповідної передумови для успіш-
ного та ефективного формування комунікативної культури в старшому шкільному віці [7], 
що були проведені нами на базі позашкільного навчального закладу нового типу (ПДМ) та 
загальноосвітньої школи № 23 м. Рівного, виявили високий рівень мотивації афіліації та 
мотивації спілкування [6]. Було застосовано комплексну методику дослідження мотивації 
спілкування, що складалась з опитувальників «Мотивація аффіліації» А. Мехрабіана в 
модифікації М.Ш. Магомед-Емінова та методику Ю.М. Орлова (1978) – «Опитувальник 
мотивації спілкування». Дослідження проводилось за участю старшокласників віком  
14-17 років, кількістю 60 чоловік, на базі ЗОШ № 23 та Школи інформатики ПДМ м. 
Рівного (2 групи по 30 чоловік).

Однак потреба у спілкуванні – це тільки одна із сторін комунікативного процесу: під-
ростаюча особистість потребує достойних комунікативних зразків, якими на жаль, не мо-
жуть бути нав’язані мас-медіа стереотипи міжособистісної комунікації. Найкращі зразки 
художньої літератури як світу, так і України, є найбільш сприятливими для формування 
комунікативної культури. При зверненні нашої уваги до невичерпного джерела людської 
мудрості акумульованої в художніх літературних творах, ми стикаємось із необхідністю 
сформувати та зберегти у підростаючої особистості старшокласника читача, при чому, чи-
тача не байдужого, а мислячого та аналізуючого прочитане, здатного поділитися отрима-
ними знаннями та висновками з іншими людьми. Таким чином, художня література може 
виступати ще й засобом для побудови успішної міжособистісної комунікації, передумо-
вою для практичного формування комунікативних знань і вмінь, що утворюють комуніка-
тивну компетентність суб’єкта спілкування. Для того, щоб художня література могла ви-
конувати функцію засобу формування комунікативної культури, слід сформувати, в першу 
чергу, мотивацію читання старшокласників. Чому саме з цього ? Наша концепція полягає 
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у переконанні, в тому, щоб успішно навчати і виховувати, потрібно мати якомога більше 
знань про учнів, а особливо про їх потреби, інтереси, особливості та відмінності [3].

 Як свідчить практика сучасних педагогів та батьків, діти, які із задоволенням читали 
разом зі своїми батьками в дошкільному та молодшому шкільному віці художню літе-
ратуру, поступово, до моменту настання старшого шкільного віку, втрачають бажання 
читати. Як зауважив Данієль Пеннак, цитуючи Ж.-Ж. Руссо в своєму педагогічному есе: 
«Дитині не дуже цікаво робити більш довершеним інструмент, за допомогою якого з неї 
знущаються», пояснюючи зниження мотивації читання віком, постійним примусом чита-
ти та відсутністю почуття задоволення від читання у підлітків та юнаків [5]. 

Для визначення актуального стану проблеми рівня сформованості мотивів читання 
та читацьких інтересів старшокласників, як необхідних передумов формування комуні-
кативної культури засобами художньої літератури, було проведено пілотне анкетування 
учнів 14-17 років позашкільного навчального закладу анонімною анкетою [4]; в анкету-
ванні прийняли участь 94 вихованці різних профільних шкіл. Розглянемо це дослідження 
більш детально. 

Метою анкетування було: визначення мотивації читання художньої літератури та 
читацьких інтересів старшокласників; формування та підтримка мотивації читання ху-
дожньої літератури у підростаючого покоління; підбір цікавої та відповідаючої віковим 
потребам художньої літератури як засобу оптимізації та соціалізації розвитку особистос-
ті; популяризація художньої літератури серед обдарованих представників підростаючого 
покоління; сприяння розвитку культурно-комунікативних цінностей та установок осо-
бистості учнів.

 За результатами анкетування 94 старшокласників, із яких 62% – дівчата та 38% – 
хлопці, було з’ясовано, що значення художньої літератури в своєму житті вони оціни-
ли наступним чином: 53% дівчат і 48% хлопців – як важливе та головне; як не дуже 
важливе: 45% дівчат та 48% опитаних хлопців. На жаль, 4% юнаків та 2% юначок не 
читають художньої літератури взагалі, пояснюючи цей факт тим, що шкільна програма 
є настільки насиченою, що не залишає вільного часу на таку «несерйозну справу», як 
читання книжок. Результати відношення до читання книжок відображені на рис. 1.

Таким чином, для дівчат процес читання є дещо більш важливішим, порівняно 
з хлопцями, але тільки на 5%. Значення читання в своєму житті учні оцінюють прак-
тично однаково, як значне або не дуже важливе. Юначки прочитали останнім часом 
(за останні 3 місяці) твори таких авторів, як Любко Дереш «Культ», Дяченки М. та 
С. «Vita Nostra», М. Булгаков «Майстер і Маргаріта», О.С. Пушкін «Євгеній Онєгін»,  
Ш. Бронте «Джейн Ейр», М. Гоголь «Вечера на хуторе около Диканьки», Е.М. Ремарк 
«Три товарища», «Сто років самотності» Маркеса, Коллінз «Жінка в білому», Кінг, Кунц, 
П. Коельо, Ден Браун, іронічні детективи Донцової та класичні детективи А. Крісті, 
романи Джейн Остін та Джоан Корис, соціальні романи та утопії, історичні романи, 
українська класика – Багряний, Кобилянська, У. Самчук, англомовна література (Джон 
Мільтон ), власна творчість та творчість друзів, поезія та сучасна американська поезія,  
Р. Бах «Чайка Джонотан Лінгвістон», М. Матюс «Солодка Даруся», психологічні романи. 
Юнакам було цікаво читати документальні романи,Толстого «Війна та мир», Конан Дойля 
«Шерлок Холмс», О. Уальда «Портрет Дориана Грея», Е. Баргаі «Анатомія», поезію, 
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історичні романи. Жанри художньої літератури та їх популярність у старшокласників 
представлені в табл. 1.

рис.1. Значення художньої літератури в житті старшокласників:  
1 – головне; 2 – не дуже значне; 3 – не читають зовсім;  

ряд 1– хлопці; ряд 2 – дівчата.

За результатами дослідження читацьких уподобань найбільшим попитом у сучасного 
молодого покоління користується світова класика – 19%, а дещо менше – фантастика та 
фентезі-література – 18%, українська класика – 14%. Учні практично не читають бойо-
вики, трилери та жахи. Мало читають поезію, казки, історичну та любовну прозу, трохи 
більше читають детективи (рис. 2). 

Обираючи художню літературу для читання, учні, в першу чергу, звертають увагу на: 
дівчата – на поради друзів, а хлопці – на поради друзів та батьків (рис. 3 і 4).

Таблиця 1.
улюблені жанри художньої літератури юнаків віком 14-17 років

дівчата хлопці жанри

11% 9% Українська класика
12% 5% Сучасна вітчизняна худ. літ.
15% 30% Світова класика
6% 14% Історична проза
14% 5% Фантастика, фентезі
14% – Любовна проза
 2% – Бойовики
10 % 14% Детективи

2% 9% Жахи
2% 5% Казки
8% 9% Поезія
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Таким чином, читацький вибір хлопців більшою мірою залежить від вибору їх бать-
ків, а у дівчат – від того, що саме читають їх друзі. Читацькі рекомендації вчителів більш 
важливі для дівчат, ніж для хлопців.

Більшість юнаків, що прийняли участь в анкетуванні надають перевагу звичайним 
друкованим виданням – 90% , не зважаючи на активне користування Інтернетом і мож-
ливість читання аудіо та електронних книжок. 

В більшості випадків учні не можуть так багато читати, як хотілось би, оскільки їм 
бракує часу. 45 % - учнів вказали, що шкільна програма забирає багато їх вільного часу. 
Крім того, учні наголосили на високій ціні книжок у книгарнях, що є суттєвим обмеж-
уючим фактором для багатьох із них – 15% опитаних. 18% старшокласниць не можуть 
знайти для себе достатньо цікавої літератури. І тільки 12% не стали би більше читати, 
ніж читають зараз, ні за яких умов. 

рис 2. Рейтинг читацьких симпатій:  
1– світова класика 19%; 2– фантастика, фентезі 16%;  

3 – українська класика –14%; 4 – сучасна вітчизняна худ. літ. 11%;  
5 – детективи 9%; 6 – любовна проза, історична проза 7%;  

8– поезія – 6%; 9 – казки 4%; 10 – жахи 3%; 11– бойовики 2%.

Як визначити, коли юнаки будуть готові до нового досвіду комунікації, опосеред-
кованої художньою літературою? Іншими словами, як ті методи та засоби, що застосову-
ються (засоби художньої літератури, зокрема), і те, яким чином вони застосовуються, мо-
жуть стати потужними важелями розвитку особистості юнаків. Потрібно досить добре 
знати потреби і інтереси юнаків для того, щоб обрати матеріал, який дійсно цікавить їх, і 
використовувати методи, що відповідні їх комунікативного стилю. Таким чином, постає 
можливим отримати інформацію щодо базових процесів розвитку, які допомагають най-
більш ефективно формувати означену характеристику, а саме – комунікативну культуру. 
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рис 3. Рейтинг розподілу сфери впливу щодо формування 
читацьких смаків та вибору художньої літератури у дівчат: 
1-вибір художньої літератури на основі порад друзів – 39%; 
2-вибір художньої літератури на основі порад вчителів – 
31%; 3-вибір художньої літератури на основі порад батьків –  
20%; 4-вибір художньої літератури на основі реклами – 6%; 
5-власний вибір – 4%.

рис 4. Рейтинг розподілу сфери впливу щодо формування 
читацьких смаків та вибору художньої літератури у хлопців: 
1-вибір художньої літератури на основі порад батьків – 42%; 
2-вибір художньої літератури на основі порад друзів – 29%; 
3-вибір художньої літератури на основі рекомендацій вчите-
лів – 15%; 4-вибір художньої літератури на основі реклами –  
11%; 5-власний вибір – 3%.

Чому певні методи навчання та розвитку краще підходять для одних учнів, ніж для 
інших ? Визнаємо, що приведення конкретних методів відповідно до індивідуальних 
переваг старшокласників вимагає майстерності спостереження, навчальної винахідли-
вості, і зокрема напруженої цілеспрямованої роботи [3]. Таким чином, із врахуванням 
читацьких інтересів та мотивів спілкування учнів стає можливим ефективне формування 
комунікативної культури старшокласників засобами художньої літератури. Для найбільш 
конструктивного використання засобів художньої літератури в старшому шкільному віці 
із зазначеною метою, слід враховувати виявлені тенденції орієнтації у виборі художньої 
літератури для читання на поради однолітків та друзів. Для цього, на наш погляд, до-
цільно проводити інтерактивні заняття із можливістю обміну думками між старшоклас-
никами, читацькі конференції, де би учні мали змогу говорити про найбільш цікаві для 
них твори художньої літератури. 

Все це, сприяє, формуванню морально-комунікативних якостей особистості, самоус-
відомленню школярів, розвитку пізнавальних і комунікативних мотивів та системи осо-
бистісних цінностей юнаків та юнок [2]. 
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иСПравЛЕниЕ оШиБоК

Статтю присвячено сучасним засобам роботи під час виправлення помилок  
в процесі навчання іноземної мови, які були описані в західноєвропейських джерелах та 
успішно застосовувались автором в аудиторії.

Ключові слова: помилка, недолік, коррекція, виправлення.
В статье рассматриваются наиболее современные приемы работы при исправле-

нии ошибок в процессе обучения иностранному языку, описанные в западноевропейских 
источниках и успешно испытанные автором в аудитории.

Ключевые слова: ошибка, недочёт, коррекция, исправление.
In the article the most modern methods are considered within the process of error 

correction in the course of foreign language training described in the West European sources 
and successfully tested by the author in a classroom.

Keywords: an error, a defect, correction

Необходимость исправления ошибок как дилемма встает перед каждым преподава-
телем иностранного языка тогда, когда нужно решить: что, где, когда и как исправлять 
в работах учащихся. С одной стороны нельзя «перестараться», поскольку это подавляет 
беглость речи, если мы говорим об устной работе, или креативность, если речь идет о 
работе письменной. С другой стороны необходимо указывать учащимся на ошибки, они 
ждут исправлений, более того, рассматривают это как часть обязанностей преподавате-
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ля. Анализ, исправление и предотвращение ошибок – важное условие овладения языком 
в соответствии с его нормами. 

Российские исследователи Э. Г. Азимов и А. И. Щукин понятие ошибка трактуют как 
отклонение от правильного употребления языковых единиц и форм, результат ошибоч-
ного действия учащегося. Классифицируются ошибки по аспектам языка (фонетичес-
кие, лексические, грамматические, стилистические) и видам речевой деятельности (по-
нимание иноязычной речи, говорение, чтение, письмо). Ошибки могут быть собственно 
текстовыми, например, неумение структурировать текст, располагать его составные час-
ти. Если говорить об обучении иностранному языку, то особый класс ошибок состав-
ляют социокультурные ошибки, являющиеся следствием социокультурного восприятия, 
оценки и пр. [1:141; 1:148; 1:198]. 

Теория изучения языка определяет роль, которую играет ошибка в процессе овла-
дения языком, как неотъемлемую и обязательную часть процесса обучения. Форму-
лируя предложение, мы пытаемся выразить наши мысли, обратиться к собеседнику и, 
естественно, делаем ошибки. Постепенно количество ошибок сокращается, поскольку 
улучшается понимание языковых структур. Наиболее яркий пример – изучение детьми 
родного языка, сопровождаемое, как правило, многократным повторением в различных 
ситуациях и в игровой форме. В случае изучения второго языка можно наблюдать подоб-
ный процесс постепенного избавления от ошибок, но лишь у детей младшего школьного 
возраста. Например, 6-8-летний ребенок, начинающий изучать английский язык, может 
сказать “I goed home” вместо “I went home ”, как только изучил построение сказуемого в 
прошедшем времени, но еще не знает о существовании неправильных глаголов. Учитель 
его исправляет и на следующем занятии слышит “I wented home”, что с точки зрения 
теории изучения языка вполне нормально. 

Не всё, исправленное учителем, является ошибкой. Некоторые исправления могут 
быть недочетами. К недочетам относятся описки, неточности, которые допускают даже 
говорящие на родном языке. Типичные ошибки привлекают более пристальное внима-
ние учителя, поскольку показывают какую именно грамматическую структуру, тему или 
лексику учащийся не усвоил. Под типичными ошибками понимают определенные типы 
повторяющихся, регулярных ошибок. Причины таких ошибок видят в межъязыковой 
или внутриязыковой интерференции, но чаще причины имеют дидактический характер. 
На недочеты иногда стоит не обращать внимания, ошибки же должны быть исправлены, 
а неусвоенная тема тем или иным способом проработана повторно. 

Одним из способов борьбы с ошибками является привлечение учащихся к обсужде-
нию того что, где и как вы планируете исправлять и прорабатывать. Конечно, синдром 
«учитель знает лучше» мешает работе в этом направлении. Однако современные прак-
тики признают, что принцип привлечения учащихся к процессу обсуждения облегчает 
понимание и принятие поправок или исправлений. Выясните у своих учащихся, как они 
себя чувствуют, когда их исправляют: смущенными или ободренными? Какая манера 
исправления их удовлетворяет: устная или письменная, непосредственно во время отве-
та или после? Нравится ли им, когда их исправляют одногруппники? Таким образом, 
учащимся можно объяснить вашу манеру исправления ошибок и стратегии, которые вы 
намерены применять в аудитории. В продвинутой группе это обсуждение можно про-
вести на английском языке, в начинающей группе – на родном. 
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Стратегии исправления ошибок при обучении устной речи
 Как, что и когда исправлять во время устного ответа в аудитории зависит от вида 

работы. 
1. Контролируемая практическая деятельность. Такая как отработка произношения 

звука, слова, автоматизация грамматической структуры, когда основным заданием яв-
ляется повторение образца дословно или точно, так называемые “drills”. В этом случае 
исправлять следует немедленно, не откладывая, в противном случае будет сформирован 
некорректный навык. Предлагается несколько приемов в аудитории:

а) самоконтроль. Если учащийся может осознать, услышать свою ошибку, необхо-
димо побуждать его к самокоррекции, используя мимику, жест, интонацию. Исследова-
ния показывают, что учитель обычно допускает 1-2 секунды (!) ожидания после устной 
ошибки или неточности, прежде чем исправить учащегося. Психологи советуют не 
бояться тишины в аудитории, дать адекватное время учащемуся для самостоятельного 
исправления.

б) коллегиальный контроль. Прежде чем исправить, обратитесь с поощрительной 
репликой ко всей группе учащихся, побуждая помочь исправиться одногруппнику. Та-
кой прием позволяет вовлечь в работу всю группу, поощряет сотрудничество, помогает 
учащимся осознать, что они могут обучать друг друга, а учителю – оценить, могут ли 
другие учащиеся услышать и исправить чужую ошибку или недочет. Но, если учащиеся 
не привыкли к такому контролю, воспринимают такой прием как унизительный в силу 
возраста или культуры, лучше не практиковать такую работу.

 в) контроль учителя. Если первые два приема не помогли, учитель должен сам 
исправить учащегося. Иногда достаточно обратить внимание учащегося на место, где 
он ошибся, используя, например, руку (пальцы). Проговаривайте предложение, загибая 
(разгибая) по пальцу на каждое слово, остановитесь перед словом, в котором была ошиб-
ка или неточность, попытайтесь добиться самокоррекции.

2. Коммуникация. Ошибки или неточности в работе, направленной на свободное ис-
пользование учащимися ранее отработанного языкового материала, требуют другого вида 
контроля и коррекции. При высказывании в речевой ситуации целесообразно исправ-
лять те ошибки, которые искажают мысль, нарушают коммуникацию. Коммуникативные 
виды деятельности (ролевые игры, дискуссии, проблемные задания) предполагают по-
ощрение скорее беглости, нежели точности речи. Целью является выполнение задания 
теми языковыми средствами, которыми учащийся уже обладает. Важно позволить уча-
щимся общаться, не прерывая их. Действительно, при групповой или парной работе в 
аудитории учитель не имеет возможности услышать и исправить каждого. Маниакаль-
ное стремление услышать, проконтролировать, исправить каждого не характерно для со-
временной коммуникативной методики обучения иностранному языку вообще. Целесо-
образно во время выполнения учащимися коммуникативных заданий передвигаться по 
аудитории, ненавязчиво контролируя и стимулируя работу, вмешиваться только в случае 
затруднения или бездействия со стороны учащихся. Удачным примером контроля может 
быть использования «табеля ошибок», который учитель ведет только для себя:

Date Good use of language Language to be corrected Student’s name
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По окончании коммуникативного задания, обратившись ко всей группе, отметьте 
удачную работу, затем на доске напишите 4-5 примеров ошибок, которые вы услышали во 
время выполнения задания, не называя имён. Предложите группе исправить эти ошибки 
(возможна парная работа). Целесообразно хранить «табели ошибок», чтобы через 
определенный промежуток времени оценить, не являются ли эти ошибки типичными, 
структурными, системными, что потребует отдельной и целенаправленной отработки 
неусвоенного материала. 

Учащийся-наблюдатель. Этот прием заключается в следующем. При работе в группе 
из четырёх человек назначается один наблюдатель. Его задачей является запись ошибок 
одногруппников при выполнении коммуникативного задания. По окончании задания он 
показывает группе свои записи, группа обсуждает и исправляет ошибки или неточности, 
а, возможно, и записи самого наблюдателя. Такой прием воспитывает сотрудничество и 
групповую поддержку. 

Стратегии исправления ошибок при обучении письменной речи

1. Самокоррекция. Поощряйте учащихся к поиску и исправлению собственных оши-
бок, используя общепринятый «код»:

S Spelling WO Word Order
P Punctuation C Connection of ideas
T Tense Ref Reference in text
A Article Λ Something missing here
W Wrong Word ( Start a new paragraph

Учителю достаточно подчеркнуть часть предложения с ошибкой и поставить со-
ответствующую пометку на полях согласно «коду». Учащийся должен самостоятельно 
найти и исправить ошибку.

2. Коллегиальная коррекция. Разделите учащихся на группы по 3-4 человека. Здесь 
учитель использует прием, указанный в предыдущем пункте, но найти и исправить 
ошибку учащиеся должны в процессе группового обсуждения работы каждого, что спо-
собствует развитию навыков анализа [2]. 

3. Проверка домашнего задания. Выберите 12 ошибок в предложениях из домашних 
работ учащихся. Выпишите половину из них на лист для работы группы «А», половину –  
для «В». Затем напишите исправленные вами предложения группы «А» на лист группы 
«В» и наоборот. Таким образом, 6 предложений с ошибками и 6 исправленных предло-
жений должны быть на каждом листе, но вперемежку.

Разделите учащихся на 4 группы: две группы «А», две группы «В». Раздайте листы 
с предложениями, предложите найти ошибки, время регламентируйте в зависимости от 
уровня учащихся. Затем перегруппируйте учащихся таким образом, чтобы двое «А» уча-
щихся работали с двумя «В» учащимися. Они должны сравнить свои листы и решить, 
чей вариант правильный. Наконец, учащиеся озвучивают правильный вариант и пишут 
12 исправленных предложений на доске. Учитель по необходимости может вмешаться 
на любом этапе [3].
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В данной статье автор не претендует на всесторонний и полный анализ такой проблемы 
как контроль и коррекция работы учащихся в аудитории. Сделана лишь попытка пред-
ложить и проанализировать наиболее современные приемы работы при исправлении 
ошибок, описанные в западноевропейских источниках и успешно испытанные автором 
в аудитории. 
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ЛингвоКуЛЬтуроЛогичЕСКоЕ наПравЛЕниЕ в СиСтЕмЕ  
оБучЕниЯ БЕЛоруССКому и руССКому ЯЗЫКам

в рЕСПуБЛиКЕ БЕЛаруСЬ

В статті характеризуються чотири основні напрями (мовний, мовленнєвий, 
комунікативний, лінгвокультурологічний) у навчанні білоруській та російській мовам; 
розкриваються особливості реалізації в навчанні лінгвокультурологічного напряму.

Ключові слова: лінгвокультурологічний напрям, зміст освіти, білоруська та 
російська мови.

В статье характеризуются четыре основных направления (языковое, речевое, ком-
муникативное, лингвокультурологическое) в обучении белорусскому и русскому языкам; 
раскрываются особенности их реализации при обучении лингвокультурологического на-
правления.

Ключевые слова: лингвокультурологическое направление, содержание образования, 
белорусский и русский языки.

The author characterizes four basic directions (language, speech, communicative, 
lingucultural) at studying of the Belarusian and Russian languages; reveals the features of 
realization of the lingucultural direction during the studying.

Key words: lingucultural direction, the education maintenance, the Belarusian and Russian 
languages.

Основная цель обучения языкам (белорусскому, русскому) в общеобразовательных 
учреждениях Республики Беларусь – сформировать у учащихся систему знаний о языке 
и речи; научить пользоваться языком (белорусским, русским) во всех видах речевой дея-
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тельности (чтение, слушание, говорение, письмо); развивать интеллектуальную, комму-
никативную, духовно-нравственную, гражданскую культуру учащихся. 

В соответствиии с этим процесс развития языковой и речевой личности в процес-
се обучения белорусскому и русскому языкам должен быть взаимосвязанным и содей-
ствовать реализации следующих направлений: языкового (усвоение системы языка, 
закономерностей и правил функционирования языковых средств в речи, норм литера-
турного языка; речевого (освоение способов передачи мысли средствами белорусского, 
русского языков в устной и письменной формах, в разных видах речевой деятельности: 
выразительное чтение, правильное произношение, грамотное письмо, рефлексивное 
слушание); коммуникативного (овладение культурой речи, правилами речевого обще-
ния, умение создавать собственные устные и письменные высказывания разных типов, 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами общения); лингвокультурологичес-
кого (постижение учащимися языка как феномена культуры, как системы сохранения и 
передачи ценностей культуры, способность пользоваться культуроведческими сведения-
ми в процессе речевого общения), развивающего (развитие средствами языка интеллек-
туальной, коммуникативной, духовно-нравственной, гражданской культуры учащихся).

Лингвокультурологическое направление в процессе общего среднего образования в 
Республике Беларусь определено в общепедагогических целях образовательного стан-
дарта «Общее среднее образование. Основные нормативы и требования» [1]:

– формирование высокообразованной духовно-нравственной личности гражданина 
Республики Беларусь — носителя ценностей национальной и мировой культуры;

– формирование у учащихся систематизированного представления о мире, обществе 
и человеке; ценностного отношения к биосфере, научно-техническим нововведениям и 
культурным инновациям; готовности к рациональному природопользованию и потребле-
нию; здоровому образу жизни и безопасному поведению;

– овладение учащимися основами наук, формирование у них готовности к непре- 
рывному образованию, трудовой деятельности, самостоятельному жизненному выбору 
и адаптации в социуме, созидательному и ответственному участию в жизнедеятельности 
семьи, общества и государства.

Одна из важнейших целей современного общего среднего образования — форми-
рование культурной личности. Она должна реализовываться средствами всех учебных 
предметов, в том числе и средствами белорусского и русского языков.

Применительно к языковому образованию учащихся следует вести речь о его лингво-
культурологической направленности, что предполагает реализацию целей и задач фор-
мирования культуры личности средствами языка. Именно в языке отражены культура, 
история, традиции и менталитет того или иного народа, а в палитре многообразия языков 
мира — человечества в целом.

В целях реализации лингвокультурологического направления в языковом образова-
нии учащихся важно определить то лингвистическое содержание, с помощью которого 
язык транслирует культуру. При отборе содержания языкового образования в контексте 
лингвокультурологического подхода следует учитывать национальную специфику бело-
русского (русского) языка, которая находит отражение в традициях, обычаях, обрядах, 
бытовой культуре, повседневном поведении (нормах общения), художественной культу-
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ре и т.д. Нацеленность образовательного процесса на осознание учащимися красоты и 
выразительности белорусского (русского) языка, развитие средствами языка интеллек-
туальной, эмоциональной, эстетической, нравственной сферы личности обучающегося, 
его высокой духовности, чувства патриотизма является отличительной особенностью 
языкового образования, ориентированного на культуру. Овладевая белорусским (рус-
ским) языком как средством общения и освоения культурных ценностей, учащиеся 
постигают его лексическое и грамматическое богатство и разнообразие, образность, 
выразительность, красоту, благозвучие.

Содержание образования, обеспечивающее реализацию лингвокультурологическо-
го направления в процессе обучения белорусскому языку, составляют знания, которые 
находятся на стыке лингвистики и культурологии и передают взаимодействие белорус-
ского языка с национальной и мировой культурой, а также связанная с ними речевая 
коммуникация. В школьный курс белорусского языка включаются языковые средства, в 
которых «закодировано» национальное мировосприятие и мироощущение: национально 
маркированные слова и номинативные сочетания (названия реалий белорусского быта, в 
которых зафиксировано богатство и своеобразие традиционной белорусской культуры); 
безэквивалентная лексика; характеристические слова; постоянные эпитеты; сравне-
ния; пословицы, поговорки, фразеологизмы; слова-символы национальной культуры; 
заимствованные лексические единицы как знаки других культур; формулы белорусского 
речевого этикета; тексты с национально-культурным компонентом.

В условиях изучения русского языка в общеобразовательных учреждениях Беларуси 
реализация лингвокультурологического направления приобретает свои особенности [2]. 
Это обусловлено, прежде всего, особой ролью русского языка в приобщении учащихся 
к культурным ценностям белорусского народа, формировании их духовного мира, граж-
данской позиции. В силу исторически сложившихся богатых традиций использования 
русского языка в создании культурных ценностей Беларуси он стал наряду с белорус-
ским языком неотъемлемой частью национальной духовной культуры белорусского на-
рода. Как один из двух государственных языков русский язык имеет большое значение в 
развитии взглядов и убеждений учащихся, основанных на ценностях и приоритетах бе-
лорусского государства и общества, белорусской национальной культуры, в воспитании 
у них патриотизма и гражданственности.

Таким образом, специфика реализации лингвокультурологического направления в 
общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь заключается в его нацелен-
ности на овладение учащимися белорусским (русским) языком как феноменом культуры, 
средством постижения национальной, русской и общемировой культуры. Реализация 
данного подхода требует усиления внимания к изучению языковых единиц и текстов, 
отражающих культурные традиции и нравственные ценности белорусского (русского) 
народа в тесном сочетании с использованием языкового материала. Такие тексты содер-
жат в себе огромный воспитательный потенциал, иллюстрируют сложившиеся веками 
культурные и человеческие контакты двух народов.

Лингвокультурологическое направление в обучении белорусскому (русскому) языку 
реализуется в образовательном стандарте, учебных программах, учебниках и учебных 
пособиях.
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ПринЦиП мЕЖЛичноСтного оБЩЕниЯ в мЕтодиКЕ  
интЕнСивного оБучЕниЯ иноСтраннЫм ЯЗЫКам 

Стаття присвячена актуальності звернення до проблеми особового спілкування в 
методиці інтенсивного навчання іноземним мовам, значущості цього принципу в на-
вчальному процесі.

Ключові слова: особове спілкування, соціокультурна комунікація, особистість, ко-
лектив, виховання,іинтенсивне навчання, значення.

В данной статье речь идет об актуальности обращения к проблеме принципа лич-
ностного общения в методике интенсивного обучения иностранным языкам, значимо-
сти данного принципа в учебном процессе, его неразрывной связи с социокультурным 
компонентом, а также его способности в эффективности реализации целей обучения.

Ключевые слова: личностное общение, социокультурная коммуникация, личность, 
коллектив, воспитание, интенсивное обучение, значение.

The author of the article defines of the concept as the personality contact in intensive 
instruction of foreign languages, the meaning of this concept in academic process, its 
connecthions with the intercultural component, and its ability in effective of education.

Key words: personality contact, intercultural communicathions, person, collective, 
education, intensive teaching, meaning.

За последние годы можно отметить определенные успехи различного контингента 
учащихся в интенсивном обучении иностранным языкам. В передовой практике этого 
метода реализуются прогрессивные тенденции языкознания, педагогики и психологии. 
Основываясь на деятельностном и коммуникативно-личностном подходах, интенсивное 
обучение предлагает реалистический путь к овладению устной иноязычной речью – раз-
витие у обучаемых коммуникативной способности, способности активно и свободно об-
щаться на изучаемом языке.

В настоящее время интенсивное обучение иностранным языкам представляет собой 
направление, реализующееся в различных методических системах. Специфика одной из 
таких систем – метода активизации возможностей личности и коллектива – заключается 
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в использовании тех возможностей, которые открываются при рассмотрении учебной 
группы как временного коллектива, осуществляющего согласованную совместную дея-
тельность. При этом процессы иноязычного общения представляются нам как непосред-
ственно «обслуживающие» совместную деятельность и межличностные отношения. 
Коллективная деятельность опосредует деятельность преподавателя: он создает, органи-
зует эту деятельность и воздействует через нее на процесс обучения и на обучаемых.

Основные поиски решения данной проблемы мы концентрируем на двух сторонах 
педагогического процесса – на обучении и воспитании. Мы считаем, что решение этих 
вопросов возможно на занятиях с использованием и изучением местного языкового мате-
риала, который имеет и образовательный и воспитательный потенциал. Изучаемый язык 
передает особые реалии национальной жизни, которые имеют многовековую историю и 
составляют предмет гордости носителей языка. Язык – это культурное наследие, запе-
чатленное в фольклоре и произведениях мастеров слова, имеющее устные и письменные 
языковые традиции, различные формы существования (литературный язык, диалекты, 
разговорная речь).

Поскольку язык является важнейшим компонентом национальной культуры, кото-
рую возможно познать только лишь через язык и благодаря языку, то при обучении ино-
странных учащихся языку в условиях языковой среды особо важное значение приоб-
ретает усвоение ими не только грамматической структуры языка, но и приобщение их к 
национальной культуре, через изучаемый язык, освоение новой для них информации об 
окружающем их социуме.

Освоение иностранного языка в наши дни, или «иноязычное коммуникативное об-
разование», связано с воспитанием личности, вобравшей в себя положительный опыт 
иноязычной и собственной культуры. Обучение русскому языку как иностранному – это 
процесс организованного и осмысленного взаимодействия культурных традиций, на-
правленного на формирование социокультурной компетенции, т.е. развития способно-
сти учащихся видеть, понимать и принимать различия и общность в разных моделях 
действительности, в мироощущениях, системе ценностей, специфике поведения, в том 
числе и речевого, носителей различных культур. 

В теории и практике обучения иностранным языкам тенденции к интенсификации 
и активизации проявились особенно отчетливо в последние годы, когда главной целью 
было выдвинуто овладение учащимися иноязычным общением как основной и исходной 
частью общей системы языкового общения и коммуникативного взаимодействия лю-
дей.

Принцип личностного общения, вытекающий из основной цели обучения, предпо-
лагает, что главной формой учебной деятельности является не слушание, говорение или 
чтение, а живое и активное общение преподавателя с учащимися и учащихся между 
собой. В общении с учащимися преподаватель передает им информацию, в общении 
между собой и преподавателем учащиеся усваивают ее. Слово «основа» в формулиров-
ке принципа означает, что общение явно преобладает над всеми средствами передачи и 
усвоения знаний, касающихся изучаемого языка.

Направленность методической системы на достижение главных целей обучения – по-
нимание и производство устных текстов – не означает, что письму и чтению не уделяет-
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ся внимания. Разумеется, что пользование языком, или прием и передача информации, 
происходит различными путями, пользуясь языком теории информации, протекает по 
разным каналам. Возможно непосредственное пользование языком по устному каналу, 
т.е. говорение и понимание со слуха, а также опосредованное пользование языком по 
письменному каналу, т.е. чтение и письмо. Закономерен наш вывод о том, что поскольку 
пользование языком как средством общения в жизни общества осуществляется в двух 
формах, то практическое пользование языком должно подразумевать владение этими 
двумя формами [6]. Формулируя цель обучения иностранному языку как иноязычное об-
щение и формирование средств языковой коммуникации, многие исследователи ставят 
знак равенства между задачами: обучить иноязычному общению и обучить иноязычной 
речевой деятельности. 

Такая трактовка цели обучения логично приводит к иному отношению к языковым 
знаниям, которые уже важны не сами по себе, а выступают лишь как средство форми-
рования речевых умений. Поскольку язык, который необходимо усвоить, чтобы пользо-
ваться им в общении, содержится только в речи. Об этом пишут не только психологи. 
Достаточно четко об этом сказано В.Г.Костомаровым и О.Д.Митрофановой: «Язык как 
практическое орудие общения и выражения мыслей усваивается путем пользования им в 
осмысленных реальных ситуациях» [2, с.125].

Когда мы говорим, что обучаем деятельности общения, средством организации кото-
рого является коммуникативная функция языка, мы предполагаем, что чем более развита 
коммуникативная функция у обучаемого, тем очевиднее возможность реализации всех 
аспектов коммуникативной речевой деятельности. Одновременно мы исходим из того, 
что чем более эта функция развита у индивида, тем в более сложные виды совместной 
деятельности он может вступить [4] . А практика интенсивного обучения иностранным 
языкам позволяет продолжить это соотношение: чем более развита коммуникативная 
функция у членов учебной группы, тем интереснее их совместная деятельность, тем 
дружнее, сплоченнее коллектив учащихся.

К чему же в итоге сводится задача обучения иноязычному общению? Мы полагаем, 
что, по сути дела, при выделении видов речевой деятельности как объекта обучения, 
решение этой задачи означает обеспечение формирования речевой способности, комму-
никативной компетенции обучаемого. 

В принципе личностного общения мы выделяем два положения, определяющие, в 
конечном счете, возможности ускоренной реализации указанной цели обучения. Первое 
заключается в учете факторов, способствующих эффективности учебной деятельности 
в условиях общения, второе состоит в единстве социальной и педагогической сторон 
общения. Рассмотрим эти положения.

Эффективность учебной деятельности в условиях интенсивного обучения с ориен-
тацией на указанную задачу зависит от многих факторов, в частности, от личностных 
характеристик учащихся, исходного уровня их знаний, желания овладеть иностранным 
языком, от взаимоотношения учащихся друг с другом и с преподавателем. И вместе с 
тем она обеспечивается теми факторами, которые характеризуют любую совместную 
деятельность, т.е. атмосферой групповой активности, эмоциональным сопереживанием 
и др. Эффективность зависит и от специфики отношений, складывающихся в условиях 
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коллективной учебной деятельности. Специфика такова, что требует от каждого челове-
ка включения в интеллектуальную совместную деятельность, объединения умственных 
усилий для преодоления трудностей. Эффективность коллективной учебной деятель-
ности заключается также и в изменении, которое претерпевают личность обучаемого 
и уровень межличностного общения. Отношения взаимодействия и взаимозависимости 
вызывают у обучаемого потребность не только правильно понять требования, предъ-
явленные ему окружающими и конкретной ситуацией, но и предъявить требования к 
самому себе, превозмочь внутренние препятствия и правильно оценить возможности и 
результаты своей деятельности.

Для организации более эффективного, с точки зрения рассматриваемого принципа, 
общения учитываются определенные количественные и качественные характеристики 
учебной группы: ее оптимальный объем (7-10 человек); личностные характеристики (ге-
терогенность группы); пространственное расположение участников общения (сидя, по-
лукругом, лицом друг к другу и т.п.). Одним из факторов, характеризующих интенсивное 
обучение иностранным языкам, является обеспечение учебно-воспитательных целей за 
минимальный срок при максимальном объеме учебного материала, необходимого и до-
статочного для эффективного достижения поставленной цели. Уточним, что эффектив-
ность обучения рассматривается в дидактике как степень близости к действительности, 
к необходимому результату, т.е. характеризует отношение между уровнями некоторой де-
ятельности по степени приближения к конечной заданной цели. При определении целей 
интенсивного обучения иностранным языкам следует учитывать, что речевое общение, 
или речевая деятельность, являясь объектом обучения, выступает не только как цель, 
но и как средство обучения. Модель овладения иноязычной речевой деятельностью в 
интенсивном обучении предполагает движение от актов деятельности при использова-
нии глобальных, нерасчлененных на языковые элементы коммуникативных блоков через 
вычленение и осмысление языковой структуры [7] и снова к актам деятельности, но уже 
другого уровня. Эту модель Г.А. Китайгородская схематично представляет так: «речь 1 –  
язык – речь 2», или «синтез 1 – анализ – синтез 2 (обобщение)» [1]. После процесса 
дифференциации языкового материала на уровнях речевых операций и речевых дей-
ствий следует его интеграция на уровне деятельности, т.е. речевые действия, включаясь 
в состав деятельности субъекта, обретают способность выполнять функцию общения. 
Наряду с данной моделью Дж.С. Хепворт представляет свою: «целое 1 – компоненты – 
целое 2» [8]. В представленной модели «целое 1» характеризует этап первоначальной, 
генетически заданной направленности человека на овладение языком и подразумевает 
поданные из среды глобальные единицы языка. «Компоненты» - это подвергшиеся диф-
ференциации единицы языка. Фиксируясь в систему языковых умений, они образуют 
«целое 2», которое отражает индивидуальную форму владения языком, а в более широ-
ком смысле – форму владения, обусловленную особенностями культурной среды.

Чтобы общение на занятии было эффективным, им необходимо управлять. Следу-
ет научить учащихся ориентироваться в общении, чтобы правильно его спланировать 
и осуществить. А.А. Леонтьев предлагает следующий путь обучения: «…жестко задать 
факторы с самого начала, сознательно наложить ограничения на варьирование этих фак-
торов, подобрав и скомбинировав их таким образом, чтобы обеспечить оптимальные 
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условия общения. А потом, когда у учащегося будут сформированы навыки и умения 
общения в этой жестко заданной, управляемой ситуации общения, понемногу снимать 
наложенные ограничения, варьировать факторы и сами ситуации, обеспечить перенос 
сформированных умений и навыков в новые условия общения» [2, с.37].

Система понятий, в рамках которой может быть описано общение в условиях ин-
тенсивного обучения, должна включать понятие «роль». Социальные роли в группе в 
большой степени способствуют управлению общением на занятии. В рамках игровой 
деятельности, приближенной к реальной, когда мотив и цель ее совпадают, легче про-
являются личностные черты каждого, скрытые, нереализованные подчас в обыденной 
жизни особенности характера и темперамента.

Ситуации, создаваемые преподавателем на занятии, организуются как переплетение 
ролевых ожиданий и неформальных, личностных проявлений. Учащийся в зависимости 
от типа своей личности, от степени владения изучаемым языком, от конкретной роли в 
данной ситуации может «самовыражаться» или «прятаться за свою социальную роль» 
(А.А. Леонтьев). Управление ролевой игрой – это также управление групповым обще-
нием. Преподаватель продуманно вовлекает каждого в общую деятельность, предвари-
тельно распределяет роли для игры или этюда, делает временным лидером каждого из 
обучаемых учащихся, одним словом, учит общаться. Чтобы управлять общением, пре-
подаватель должен также владеть средствами установления и поддержания контакта, т.е. 
его внешней техникой, и произвольно управлять ею. С другой стороны, он должен обу-
чать учащихся приемам контакта, определенным коммуникативным стереотипам. Учет 
всех этих факторов способствует ускоренной реализации указанных целей интенсивного 
обучения.

Весьма существенным в раскрытии рассматриваемого принципа является положе-
ние о неразрывном единстве учебно-познавательной деятельности и общения в условиях 
интенсивного обучения. Здесь социальная и педагогическая стороны общения проявля-
ются в едином процессе максимально сближенных деятельностей: учебной и общения. 
Эту тенденцию «общения-научения» мы ставим во главу угла в методике интенсивного 
обучения иностранным языкам. В этих условиях процесс формирования личности есть 
не его отношение к предмету, а отношение человека к человеку, их общение. Все предме-
ты – лишь средства этого отношения. Так, Ф.Т.Михайлов утверждает, что, когда предмет 
выступает с самого начала как целое, а именно как средство общения, как средство увле-
кательной совместной работы, тогда и знание предмета оказывается наиболее прочным 
и целенаправленным [5].

Построить учебно-воспитательный процесс так, чтобы отношение к любому объекту 
(предмету) преломлялось через отношение к другому человеку (соучащемуся, преподава-
телю), а отношение к другому через третьего, а не через объект, это и значит обеспечить 
слияние «общения-научения». Тогда «…в центре педагогического процесса оказывается 
не отношение к объекту, а отношение людей друг к другу по поводу объекта» [5, c.54].

Общение в этом случае выполняет воспитывающую и обучающую функции. Это свя-
зано с тем, что только в организованном и управляемом преподавателем общении все 
извне предписанное (надличностное) усваивается (распредмечивается) как личное до-
стояние, а учебно-воспитательная деятельность, организованная как личностное обще-
ние, включает в себя воспитание: нравственно-этическое и эстетическое.
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Общение дает возможность каждому человеку быть потенциально воспитателем и 
воспитуемым, поскольку в общении каждый человек является как воздействующим, так 
и подвергаемым воздействию. Следовательно, общение является процессом актуали-
зации воспитательных отношений и условием воспитания. Личностные и социально-
психологические факторы входят в структуру воспитательных отношений и являются 
важнейшим условием учебно-воспитательной деятельности. В этой структуре особо 
значимое место занимает проблема познания людьми друг друга. Важно учитывать, что 
познание людьми друг друга является необходимым условием для общения людей, уча-
ствующих в воспитании, и для их взаимоотношений. Это относится к системам «пре-
подаватель – учащийся», «учащийся – группа», «учащийся – учащийся». Кроме того, 
процессы познания других и самопознания взаимообусловлены. Самопознание осу-
ществляется через познание других и, следовательно, ведет к формированию самооцен-
ки, что является предпосылкой самовоспитания, т.е. воспитание – это не только процесс 
формирования личности другого, но и активный процесс самоформирования.

Таким образом, предлагая принцип личностного общения, в основе которого ле-
жит положение о слиянии процессов обучения и общения, мы решаем задачу обучения 
иноязычному общению в единстве двух функций: обучающей и воспитывающей. Ди-
дактический принцип воспитывающего и развивающего обучения наиболее успешно 
реализуется через рассмотренный методический принцип. Все остальные принципы 
опосредованно реализуют как данный, так и другие общедидактические принципы.
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IDIOMS VIA METAPHORS

У статтi розглянуто питання зіставлення iдiом з метафорою шляхом виявлення 
зв’язку мiж деякими об’єктами розумiння одних понять через iншi. Проаналiзованi при-
клади демонструють один iз методiв спрощення вивчення i вживання деяких iдiом. 

Ключовi слова: ідіома, метафора, галузь першоджерела, цільова область, значення, 
прислів’я, приказка.

Статья посвящена рассмотрению идиом как метафор путём нахождения связи 
между некоторыми объектами, понимания одних понятий посредством других. Про-
анализированные примеры демонстрируют один из способов, как облегчить изучение 
идиом.

Ключевые слова: идиома, метафора, область источника, целевая область, значе-
ние, пословица, поговорка.

The article deals with treating idioms as metaphors, understanding one kind of thing in 
terms of another kind. The analysed examples expose one of the ways how to make some idioms 
easier to explain, learn and use.

Key words: idiom, metaphor, source domain, target domain, meaning, saying, proverb.

The use of idioms is extremely important. It can strike a chord of solidarity with the 
listeners. The more idioms your use in the right context, the more at ease native speakers will 
feel with you and the more they will think to themselves “this is a nice and friendly person- 
look at how well he expresses himself!” 

The aim of this article is to help English learners, our students, to see the connection 
between some idioms and metaphors, to show one of the ways how to make some idioms easier 
to explain, to understand and to remember in order to make the learners’ speech sound more 
natural. The article is actual as it makes it possible to see that treating idioms as metaphors 
(understanding one kind of thing in terms of another kind) helps a lot in learning and using 
them. The examples have been chosen by solid selection method from English fiction. 

Idioms have always aroused the curiosity of linguists and there is a long tradition in the 
study of idioms, especially within the fields of lexicology and lexicography. Among the linguists 
and theorists of idioms and metaphors are well-known authors C.Cacciari, S.Glucksberg, 
D.Geeraerts, T.Nicolas, P.Tabossi, E.Semino , M. Mc. Glone. George P. Lakoff an American 
cognitive linguist and professor of linguistics at the University of California is most famous for 
his ideas about the centrality of metaphor to human thinking, for his concept of the “embodied 
mind”. The “deep metaphors” and their relationship to human cognition are discussed by 
George P. Lakoff and Mark Johnson in their book “Metaphors We Live By”(1980).

John Saeed defines an idiom as words collocated together happen to become fossilized, 
becoming fixed over time [1]. This collocation-words commonly used in a group-changes 

© Морозова I.А., 2010



392

the definition of each of the words that exist. As an expression, the word-group becomes a 
team. That is, the collocated words develop a specialized meaning as a whole and an idiom is 
born. An idiom is a word or phrase that means something different to what the words imply if 
interpreted literally. When a person uses an idiom, the listener might take the actual meaning 
wrong if he or she has not heard this figure of speech before.

If we understand every word in a text and still fail to grasp what the text is all about, chances 
are we are having trouble with the idioms. For example, suppose you hear the following:

Sam is a real cool cat. He never blows his stack and hardly ever flies off the handle. What’s 
more,he knows how to get away with things… Well, of course, he is getting on, too. His hair is 
pepper and salt, but he knows how to make up for lost time by taking it easy. He gets up early, 
works out, and turns in early. He takes care of the hot dog stand like a breeze until he gets time 
off. Sam’s got it made; this is it for him[2].

Needless to say, this is not great literary style, but most Americans, especially when they 
converse among themselves, will use expressions of this sort. Now if you are a foreigner in the 
country and have learned the words cool “ not very warm,” cat “ the familiar domestic animal,” 
blow “exhale air with force,” stack “a pile of something, or material heaped up,” fly “propel 
oneself in the air by means of wings,” handle ”the part of an object designed to hold by hand”- 
and so forth you will still not understand the above sample of conversational American English, 
because this basic dictionary information alone will not give you the meaning of the forms 
involved. An idiom- as it follows from these observations- is the assigning of a new meaning to 
a group of words which already have their own meaning. Below there is a “translation” of this 
highly idiomatic, colloquial American English text, into a more formal, and relatively idiom 
free variety of English:

Sam is really a calm person. He never loses control of himself and hardly ever becomes too 
angry. Furthermore, he knows how to manage his business financially by using a few tricks… 
Needless to say, he, too, is getting older. His hair is beginning to turn gray,but he knows how 
to compensate for wasted time by relaxing. He rises early, exercises, and goes to bed early. 
He manages his frankfurter stand without visible effort, until it is someone else’s turn to work 
there. Sam is successful; he has reached his life’s goal.

Now according to the text we can make a little idiom dictionary. It looks like this:
to be a (real) cool cat   to be a really calm person
to blow one’s stack    to lose control over oneself, 
     to become mad
to fly off the handle    to become excessively angry 
what’s more    furthermore, besides, additionally 
to get away with something   to perpetrate an illegitimate or tricky 
    act without repercussion or harm 
of course     naturally 
to be getting on pepper and   to age, to get older black or dark hair
salt     mixed with streaks of gray
to make up for something   to compensate for something
lost time     time wasted, time spent at fruitless 
    labor
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to take it easy    to relax, to rest, not to worry
to get up     to rise from bed in the morning or at 
    other time
to work out    to exercise, to do gymnastics
to turn in     to go to bed at night
like a breeze    without effort, elegantly, easily
time off     period in one’s job or place of
    employment during which one is not 
     performing one’s services
to have got it made    to be successful, to have arrived
this is it     to be in a position or in a place, or to
     have possession of an object, beyond
     which more of the same is
    unnecessary

The interesting fact about most of these idioms is that they can easily be identified with the 
familiar parts of speech. Thus some idioms are clearly verbal in nature, such as get away with, 
get up, work out, and turn in. An equally large number are nominal in nature. Thus hot dog and 
cool cat are nouns. Many are adjectives, as in our example pepper and salt meaning ‘black hair 
mixed with gray’. Many are adverbial, as the examples like the breeze ‘easily, without effort,’ 
hammer and tongs ‘violently’ (as in she ran after him hammer and tongs), and so forth. These 
idioms which correlate with the familiar parts of speech can be called lexemic idioms.

The other most important group of idioms are of the larger size. Often they are an entire 
clause in length, as our examples to fly off the handle, to blow one’s stack. There are a great 
many of these in American English. Some of the most famous ones are: to kick the bucket ‘die,’ 
to be up the creek ‘to be in a predicament or a dangerous position,’ to be caught between the 
devil and deep blue sea ‘to have to choose between two equally unpleasant alternatives,’ to 
seize the bull by the horns ‘to face a problem and deal with it squarely,’ and so on. Idioms of 
this sort have been called tournures (from the French), meaning ‘turns of phrase,’ or simply 
phraseological idioms. They don’t readily correlate with a given grammatical part of speech 
and require a paraphrase longer than a word.Their form is set and only a limited number of them 
can be said or written in any other way without destroying the meaning of the idiom. Many of 
them are completely rigid and cannot show up in any other form whatever. Let’s consider the 
idiom kick the bucket. In the passive voice, you get an unacceptable form such as the bucket 
has been kicked by the cowboy, which no longer means that the ‘cowboy died’. Rather it means 
that he struck a pail with his foot. Idioms of this type are regarded as completely frosen forms. 
However, even this idiom can be inflected for tense, e.g. it is all right to say the cowboy kicked 
the bucket, the cowboy will kick the bucket, he has kicked the bucket, etc.

The next largest class of idioms is that of well established sayings and proverbs.These 
include the famous types of don’t count your chickens before they’re hatched, don’t wash your 
dirty linen in public.

Lack of predictability of meaning (or precise meaning) is not the only criterion of 
idiomaticity. Set phrases or phraseological units are also idiomatic, even though their meaning 
can be transparent. Their construction is unpredictable. Examples include How about a drink? 
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What do you say, Joe? (as a greeting); as a matter of fact; just in case; just to be on the safe 
side, and many more.

Another important case of idiomaticity is the one-word idiom that occurs when a word is 
used in a surprisingly different meaning from the original one. Examples include lemon, that 
means bad watches,cars,or machines in general; and dog means a bad date or a bad exam. (My 
car is a lemon, my math exam was a dog.) [3].

Perhaps the most probable reason why English is so heavily idiomatic is the fact that as new 
concsepts are developed, new expressions are needed for them, but instead of creating a brand 
new word from the sounds of the language, people use some already existent words and put 
them together in a new sense. This, however, appears to be true for all known languages.

In learning idioms a person may make an incorrect guess. One of the ways to learn idioms 
is to treat them as metaphors. The term “metaphor”, as the etymology of the word reveals, 
means transference of some quality from one object to another [4]. 

A metaphor is a way of understanding one kind of thing in terms of another kind of thing. 
In other words, you can understand argument in terms of battle, or life in terms of a journey. 
Compare:

a. The earthquake destroyed her house.
 and
b. They destroyed her argument.
In (a) we have the literal meaning of destroy. But words cannot destroy other words in the 

literal sense. So, in (b) destroy is used metaphorically. Here, argument is understood in terms 
of battle.

Similarly, compare:
a.I walked into the house.
 and
b. I walked into a new job. 
In (a) the meaning of walked is literal: it is understood in physical, spatial, nonabstract 

terms. In (b) walked is not physical or spatial. The basic metaphor by which we understand 
it is that life is a journey. These metaphors (Argument Is Battle and Life Is a Journey) are 
two of the basic metaphors in terms of which it is possible to learn many idioms. But not 
all the idioms are metaphors. However, as the practice shows, many of the idioms that are 
hardest to understand can be explained and understood as metaphors. Now we will consider the 
examples in which idioms are explained in terms of metaphors and we can see how the idiom 
and metaphor connect. If one undersrands how an expression means, it is easier to remember 
what it means [5]. And when idioms are changed slightly from their most common form, our 
students will be better able to understand them, because you will know where the idiom comes 
from metaphorically.

Metaphor consists of a source domain and a target domain. In the Basic Metaphors of the 
following examples, the source domain is the second term and the target domain is the first 
term. So, in the basic metaphor Argument Is Battle, the source domain of “battle” is mapped 
onto the target domain of “argument” [6:12]. Students will have a deeper grasp of the meaning 
and the idiom will be much more memorable if we inform them that numerous other idioms can 
be explained via the same basic metaphor: Ideas Are Balls.
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In English ideas often are represented as balls or as food. Ideas are communicated from one 
person to another. In many games we pass balls to one another. Mentally, we use this image of 
balls being passed to represent ideas being passed from person to person. Even more common 
is the presentation of ideas as food. Just as food is necessary to keep our bodies going, ideas 
are necessary to keep our minds going. The idioms in the following examples deal with simple 
ideas and also with certain types of ideas (suggestions). 

IDEAS ARE BALLS
catch (understand, here)

The idea is a ball. If you catch it, you understand it or you have heard it.
Example:
Did you catch what he said? I could’t hear because the music was too loud.

kick around (discuss, think about)
When a group of people give their opinions about an idea, they are kicking that idea (ball) 
around.
Example:
Bart, I think you should go to Brandeis University, but New York University is also a possibility. 
Why don’t you kick it around with your parrents and let me know what you think?

be on the ball (be smart, capable)
If you are on the ball, you are in close contact with ideas. Therefore, you are smart. Imagine a 
soccer player who is always close to the ball, or a hitter in baseball who swings his bat and is 
on the ball.
Example:
If Ralf were on the ball he wouldn’t keep missing the bus.

bounce the idea off (get your opinion)
Bounce is what a ball does when you throw it against a wall and it comes back. The idea is 
a ball that I throw against your head and it comes back to me with your impression. In other 
words, I tell you an idea, and you tell me your impression of it.
Example:
Dr. Chromsky, I have an idea I’d like to bounce off you: What do you think about the idea that 
idioms are metaphors?

IDEAS ARE FOOD
spill the beans (reveal a secret)

To spill is to let something fall out of a container. Of course, you are not supposed to spill beans, 
and you are not supposed to tell secrets.
Example:
Come on, Sandra, spill the beans. Who are you going to the dance with?

leave a bad taste in my mouth (leave an unpleasant feeling or impression)
The idea of an event or a person is experienced as a food that leaves a bad or disgusting taste.
Example:
I had an uncomfortable conversation with my ex-girlfriend about marriage. It left a bad taste 
in my mouth.

go (be) nuts (become or be crazy)
A person with nuts in his head instead of ideas will appear crazy.
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Example: Holden wants to ride his bicycle from New York to California! His mother thinks 
he’s nuts.

be (sound) fishy (appear dubious or suspicious)
If fish has a strong, unpleasant odor, you will suspect that it is not good to eat. Bad ideas are 
like bad fish.
Example:
I heard that you could get a round-trip ticket from New York to Puerto Rico for just $99, but 
that sounds fishy to me. You probably have to stop in ten cities along the way.

Idioms are one of the most problematic aspects of language learning for anyone who has 
taken a new language. It is very difficult for English learners to use them correctly. So, seeing 
the idioms as metaphors (in other words, understnding one kind of thing in terms of another 
kind) makes them easier to understand and to remember. That can be very useful to know for 
students of the humanities, for future journalists especially that using idioms makes speech 
sound more natural, helps master English better, improves speaking and writing skills. All in 
all, idioms are a perfect way to prove one’s fluency and enjoy being able to communicate.
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ЛингвоКуЛЬтуровЕдчЕСКий тЕКСт 
КаК СрЕдСтво рЕаЛиЗаЦии ЛингвоКуЛЬтуроЛогичЕСКого  

ПодХода При оБучЕнии БЕЛоруССКому ЯЗЫКу

Автор віділяє лінгвокультурознавчий текст, який розкриває факти мови через куль-
туру. Представлені конкретні приклади роботи з лінгвокультурознавчими текстами 
при навчанні білоруській мові в загальноосвітніх закладах.
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Ключові слова: лінгвокультурознавчий текст, лінгвокультурознавчий підхід, куль-
турний потенціал тексту.

Автор статьи выделяет такую разновидность культуроведческих текстов, как 
лингвокультуроведческие тексты, раскрывающие факты языка сквозь призму культу-
ры. На конкретных примерах показаны приемы работы с лингвокультуроведческими 
текстами при обучении учащихся общеобразовательных учреждений белорусскому 
языку.

Ключевые слова: лингвокультурологический подход, лингвокультуроведческий текст, 
культурный потенциал текста.

The author of the article allocates such version of cultural texts, as lingucultural texts which 
discover the facts of language through the prism of culture. Working methods with lingucultural 
texts during pupils’ studying of the Belarusian language at educational establishments are 
shown through the concrete examples.

Key words: lingucultural approach, lingucultural text, cultural potential of the text.

Лингвокультурологический подход к обучению белорусскому языку обеспечивает 
осознание учащимися языка как феномена культуры, отражающего ее проявления; овла-
дение языком как средством постижения национальной и мировой культуры; формиро-
вание способности пользоваться культуроведческими сведениями в процессе речевого 
общения.

Данный подход предусматривает включение в содержание предмета «Белорусский 
язык» культуроведческих текстов. На их основе происходит не только выработка языко-
вых и коммуникативных умений и навыков, но и осмысление культурного опыта народа 
(национальных обычаев и традиций, духовно-нравственных ценностей, культурных до-
стижений и т.д.), этическое и эстетическое воздействие на мысли, чувства и поведение 
учащихся. Культуроведческие тексты обладают культурным потенциалом – «скрытыми 
возможностями, ресурсами содержания, грамматического строя, лексики, словообразо-
вания, которые отражают ментальный опыт, культурные особенности того или иного на-
рода, заложенные в нем [тексте – О. З.] автором, и которые могут быть интериоризиро-
ваны учащимися самостоятельно при прочтении текста или под руководством учителя в 
процессе специально организованной работы» [1: 295].

Л. И. Новикова классифицирует культуроведческие тексты по:
цели использования• : а) тексты-информаторы (сообщают сведения о культуре); 
б) тексты-образцы (демонстрируют особенности построения текста); в) тексты-
катализаторы (воздействуют на эмоциональную сферу учащихся);
характеру деятельности учащихся на основе текста• : тексты, предусматриваю-
щие работу: а) репродуктивного, б) исследовательского, в) творческого характера 
[1: 305].

Считаем целесообразным дополнить классификацию, предложенную Л. И. Новико-
вой, делением культуроведческих текстов по содержанию на:

собственно культуроведческие тексты • (сообщают о культурных реалиях: цен-
ностях культуры, обычаях и традициях, исторических и культурных событиях, 
специфических чертах национального характера, выдающихся деятелях искус-
ства, науки и под.);
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лингвокультуроведческие тексты•  (раскрывают факты языка сквозь призму 
культуры: характеризуют особенности языка как компонента национальной 
культуры; объясняют происхождение и семантику национально маркированных 
языковых единиц (топонимов, фразеологизмов, пословиц и др.), сообщают о на-
циональной специфике вербального поведения и под.).

Рассмотрим некоторые приемы работы с лингвокультуроведческими текстами при 
изучении белорусского языка.

Обоснование высказанной в тексте мысли. Например, с целью формирования у 
учащихся вдумчивого отношения к морфемному составу слова может быть использован 
текст З. Дудюк «Расказваюць карані слоў».

РАСКАЗВАЮЦЬ КАРАНІ СЛОЎ
Вывучэнне каранёў слоў – гэта навука, якая датычыць не толькі мовы, але і гісторыі 

пэўнага народа, яго духоўнага свету, мыслення і разумення свайго існавання на зямлі.
Самымі старадаўнімі словамі ва ўсялякай мове, напэўна, можна лічыць тыя, якія 

сведчаць пра выжыванне людзей у глыбокую даўніну. Зразумела, што гэтыя словы былі 
звязаны са здабываннем ежы, а найперш, напэўна, з паляваннем. Мяне зацікавіла, чаму 
ў гэтым слове корань “пал”? Як вядома, у полі водзіцца мала звяроў. І тады сам са-
бою прыйшоў лагічны адказ. Слова ўтварылася тады, калі нашы продкі жылі недзе ў 
стэпе, займаліся збіральніцтвам, хадзілі ў поле, каб знайсці ядомыя зёлкі, зерне, карані. 
А гэткае збіральніцтва на полі сталі называць паляваннем, значна пазней яно стала 
ўжывацца ў тым сэнсе, у якім мы разумеем яго цяпер.

После чтения текста учащимся предлагается доказать, что «изучение корней слов... 
касается не только языка, но и истории определенного народа, его духовного мира, 
мышления и понимания своего существования на земле» [2: 260]. Для этого нужно привес-
ти примеры слов, корни которых «рассказывают» о белорусской культуре: дзядзькаванне 
‘обычай отдавать детей шляхты в крестьянскую семью для воспитания положительных 
качеств’ (корень дзядзь-); дакоскі ‘завершение косьбы’ (корень -кос-) и др.

Вставка в текст пропущенных характеристических слов. Так, для формирования 
умения объяснять значение морфем учащимся предлагается вставить в текст по В. Юре-
вичу пропущенные слова (застолле, настольнік, прастол, сталіца, сталоўка, сталаван-
не, абсталяванне, асталявацца) и охарактеризовать роль морфем в них.

Адкуль узнікла слова стол? Хутчэй за ўсё ад дзеяслова ставіць. Бо ў даўнія часы сям’я 
ўсаджвалася на траве ці долу ў хаце перад рассцеленым абрусам, на які ставіліся розныя 
стравы. Месца, якое было прызначана, каб ставіць стравы, і называлася стол.

Пасля, каб было зручней, гэтае месца прыўзнялі на падпоркі (ножкі) і назвалі ста-
лом, а ўсе члены сям’і ўсаджваліся каля яго на лавы. Так утварылася ... – месца для 
прыёму ежы, для частавання гасцей ці проста для бяседы. Засцілалі стол кавалкам па-
латна, які называлі ... .

Гаспадар садзіўся на пачэсным месцы адзін, як бы прад (перад) сталом. Адсюль узні-
кла слова ... – так называлі багата прыбранае сядзенне для старэйшага ў родзе, гаспа-
дара, правадыра, князя. Горад, у якім жыў князь, дзе знаходзіўся яго ... (трон), пачаў 
называцца стольным горадам, або ... .
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Месца, куды можна зайсці, каб пад’есці, назвалі ... . А сам працэс прыёму ежы стаў 
называцца словам ... . Набор мэблі ў пакоі паклікаў да жыцця слова ..., якое неўзабаве 
набыло шырэйшы сэнс – забеспячэнне прыладамі, інструментамі, механізмамі, мэбляй 
цэлага прадпрыемства ці ўстановы. Нарадзілася нават самабытнае беларускае слова ...,  
што значыць пасяліцца дзе-небудзь, асесці на новым месцы жыхарства ці працы.

Реконструкция лингвокультуроведческого текста. Например, на основе текста по 
М. Гринблату “Народныя параўнанні” учащиеся практикуются в оформлении на письме 
предложений со сравнительными оборотами. Дается задание при списывании вставить в 
текст пропущенные сравнения, которые приводятся в рубрике «Для справки».

НАРОДНЫЯ ПАРАЎНАННІ
Тонкая назіральнасць беларусаў праяўляецца ў параўнаннях, у якіх сканцэнтраваны 

жыццёвы вопыт народа, іскрыцца дасціпны гумар. Відаць, з вуснаў пастуха нарадзілася 
параўнанне “…”. Толькі дбайная гаспадыня, якая клапатліва гадуе сваё птаства, магла 
ўпершыню сказаць: “…”.

У параўнаннях знайшлі адбітак і культ продкаў (“…”), і хрысціянскае вучэнне аб 
збавенні душы (“…”), і гісторыя народа (“…”).

У асобных параўнаннях, як у мініяцюрах, намаляваны карціны побыту старой вёскі. 
У выслоўі “…” названы характэрны спосаб раскладання снапоў на таку для малацьбы 
цэпам. У параўнанні “…” згадваецца радаснае святкаванне заканчэння жніва. Пра 
беларускі валачобны абрад гаворыць параўнанне “…”. У выслоўі “…” для параўнання 
выкарыстаны абавязковы прадмет старога сялянскага побыту – прылада для палення 
лучыны.

для справки: добра, як на дажынках; вылупіў вочы, як баран на воўка; дзяцей, як 
снапоў у пасадзе (многа); добра, як у раі; бродзіць па хатах, як старац на Вялікдзень; 
далікатны, як куранятка; стаіць, як лучнік пасярод хаты; страў як на дзяды; ідуць, як 
на паншчыну.

Создание учащимися собственных лингвокультуроведческих текстов на предло-
женную тему. В качестве тем таких творческих работ могут быть предложены белорус-
ские пословицы о культуре речевого поведения («Выказанага слова да губы не вернеш»; 
«Ласкавае слова што дзень ясны» и др.), высказывания белорусских писателей и поэтов 
о родном языке («Мы радуемся слову, адкрытаму ў народных сховах» (Н. Арочко); «У 
блізкіх мовах блізкасць родных душ» (Н. Гальперович) и др.).

Таким образом, в результате обращения к лингвокультуроведческим текстам у уча-
щихся формируется ценностное отношение к языку, проявляющееся в осознании языка 
как феномена национальной культуры, понимании ответственности за сохранение 
языковых богатств, стремлении совершенствовать собственную речевую культуру.
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КуЛЬтуроЛогичЕСКий ПодХод 
К оБучЕниЮ рЕчЕвой дЕЯтЕЛЬноСти 

на иноСтранном ЯЗЫКЕ

Стаття присвячена культурологічному підходу до навчання мовленнєвої діяльності 
на іноземній мові.

Успішне володіння основами мовленнєвго етикету та розуміння національного ха-
рактеру народу істотно спрощує вивчення іноземної мови.

Ключові слова: культурологічний підхід, культура, іноземна мова, мовленнєвий ети-
кет, стилі спілкування.

Статья посвящена культурологическому подходу к обучению речевой деятельности 
на иностранном языке. Успешное освоение основ речевого этикета и понимание на-
ционального характера народа, являющего носителем изучаемого языка, существенно 
облегчает изучение иностранного языка и укрепляет интерес к нему со стороны уча-
щихся. 

Ключевые слова: культурологический подход, культура, иностранный язык, речевой 
этикет, стили общения.

The article is devoted to the culturalogical approach to teaching speech activity in a foreign 
language. The rules of speech behavior are connected with speech etiquette, that is with the 
national and social stereotypes of communication. 

Successful mastering the basic aspects of speech etiquette and understanding the character 
of the nation consisting of native speakers may foster the process of learning a foreign language 
and maintain students’ interest.

Key words: culturalogical approach, culture, a foreign language, speech etiquette, styles 
of communication.

 В последние годы отмечается достаточно устойчивый интерес к исследованию 
культурно-национальных особенностей различных сфер человеческой деятельности, 
отраженных в языке определенного народа. Подобного рода ис следования проводятся 
в рамках более общей проблемы - взаимосвязи языка и культуры. Культура формирует 
языковую картину мира ее носителя и репрезентируется в структуре соответствующего 
языка, во-первых, в его лексических и грамматических единицах, а во-вторых, в моделях 
речевой деятельности [1:146-147].

 Правила речевого поведения связываются с речевым этикетом - национально 
специфичными и социально закрепленными стереотипами общения, позволяющими 
выбрать уместные в данной ситуации приветствия и прощания, извинения и благодар-
ности, поздравления и пожелания, разного рода проявления вежливого, доброжела-
тельного отношения к собеседнику [2:173]. Такой выбор наиболее уместного стереоти-

© Дементьева Т.Г., 2010
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па определяется социальным статусом и социальной ролью говорящего и его партнера,  
применением соответствующего официальному или неофициальному общению регистра 
языковых средств, личностными отношениями коммуникантов и другими факторами. 
Знание этикета помогает наладить необходимый контакт между людьми и обезопасить 
от провала в общении.

 Иностранцы зачастую не в силах бывают правильно понять и оценить привычку 
французов строго исполнять необхо димый ритуал приветствования друг друга, обменива-
ясь ру копожатиями буквально со всеми. Здесь по-прежнему принято говорить «bonjour» 
(добрый день) и «au revoir» (до свидании), обращаясь ко всем присут ствующим, когда 
входишь в магазин или кафе и выходишь оттуда. В одних магазинах хозяину полагается 
говорить: «Bonjour, топsieur» (Добрый день, месье), в других - следует сказать: «Bonjour, 
топsieur, ça va? » (Добрый день, месье, у вас все хорошо?»). Кому-то может показаться, 
что особой разницы здесь нет, однако для французов едва уловимые оттенки различ ных 
приветствий чрезвычайно важны. Вообще же манеры, с точки зрения французов, это и 
есть цивилизация. Они уверены, что без строго установленных рамок и норм поведения 
верх над цивилизованностью непременно возьмет дикий примитив [3:34-36].

В характере француза индивидуализм постоянно борется с общительностью. Но 
французская общи тельность далеко не равнозначна не посредственности и откровеннос-
ти. Если американец после получасо вого знакомства может фамильярно хлопнуть вас 
но плечу, предложив на зывать отныне друг друга по имени и пригласив к себе домой 
на завтрак-ленч, то во Франции такое панибратство наверняка будет сочтено признаком 
дурного тона. Перейти с францу зом на «ты» — дело деликатное, требующее долгого 
времени (это проще лишь среди спортсменов, солдат, студентов) [4:215]. Никогда не го-
ворите «ты» французу, пока он сам не обратится к вам на «ты» - если уж во Франции вам 
стали «тыкать», значит вы допущены в святая святых французов, в их частную жизнь. 
«Ты» - это не просто грамматическая форма. Это весьма важный, хотя и трудноуловимый 
социальный знак.

 Одной из особенностей французского красноречия является склонность к пре-
увеличению, ярким эпитетам, броским сравнениям, превосходным степеням, глубоко 
чуждая сдержанным и прагматичным англосаксам, нередко упрекающим французов в 
напыщенности и позерстве. Подобные упреки неуместны по той простой причине, что 
сами французы никоим образом не понимают все сказанное ими на буквально. Если в 
речи на традиционном воскресном банкете кандидат на выборах в муниципальный совет 
деревни изображает свою победу равносильной наступлению золотого века, а пораже-
ние - началом конца света, то ни он сам, ни его избиратели в это, конечно, не верят. Это 
просто общепринятая условность, «манера говорить», как выражаются сами французы 
[4:227-228]. Слово у французов не только предшествует делу и обязательно сопровожда-
ет его, но иной раз даже заменяет.

Необходимым условием изучения основ этикета является понимание социально-
культурных различий. Одни речевые обороты уместны, например, среди молодежи, 
другие необходимо употреблять в формальной обстановке, в деловом письме или по 
отношению к старшим. Особенно важно подчеркивать это на занятиях со студентами, 
которые пытаются изучать иностранный язык самостоятельно на материалах различных 
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субкультур, песен и фильмов, а также активно общаются с носителями языка, которые не 
исправляют ошибки своих друзей [5:354]. 

Недопустимым признается смешение повседневно-бытового, профессионально-научного, 
делового стилей общения. Использование отдельных слов и выражений на арго придает 
французской разговорной речи особую сочность и колорит. Этим не брезговал порой 
даже генерал де Голль, славившийся своим возвышенным клас сическим стилем. Однако 
злоупотреблять «арго» рискованно — можно легко переборщить, утратить чувство меры 
и впасть в де шевую вульгарность, которую французы не переносят. Осо бенно опасно это 
для иностранцев — даже очень хорошо владея французским языком, они при выборе 
слова рискуют ошибиться оттенком, попав в глупое, смешное положение. 

Успешное освоение основ речевого этикета и понимание национального характера 
народа, являющего носителем изучаемого языка, существенного облегчает изучение 
иностранного языка и укрепляет интерес к нему со стороны учащихся.
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діагноСтиКа виКориСтаннЯ СЛова в ріЗниХ КонтЕКСтаХ

Статтю присвячено діагностиці використання слова в різних контекстах 
молодшими школярами. Визначені недоліки, які зустрічаються у використанні 
слова учнями молодших класів.
© Сіранчук Н.М., 2010



403

Ключові слова: слово в різних контекстах, значення слова, мовленнєві недо-
ліки та їх причини.

В статье рассматривается диагностика использования слова в различных 
контекстах младшими школьниками. Определены недостатки, которые встре-
чаются в использовании учениками младших классов слова в различных кон- 
текстах. 

Ключевые слова: слово в различных контекстах, смысл слова, речевые недо-
статки и их причины.

The article provides the information on the usage of the words with different meanings 
by junior pupils. 

Key words: words with different meanings, the meaning the word, language mistakes and 
their causes.

Багатство словника людини характеризується не лише кількістю знайомих їй 
слів, але й різноманітністю відомих їй смислових значень кожного слова. Біль-
шість слів нашої мови багатозначна. Одне й те саме слово в різних реченнях чи 
словосполученнях може мати різні значення.

Кожне слово, вжите в даному контексті, має, звичайно, тільки одне якесь зна-
чення. В інших сполученнях слово може набувати й іншого значення. Наприклад, 
слово вільний у словосполученні вільна країна означає незалежна, непідлегла 
нікому; у вислові вільний час його треба розуміти як незайнятий (роботою); у 
словосполученні вільне читання означає легке, швидке і т. ін. Деякі слова в су-
часній мові мають дуже розгалужену систему тонко диференційованих значень. 
Хоч смислові значення слова і відрізняються одне від одного, вони, проте, мають 
спільне для них усіх семантичне ядро. У прикладах вживання слова вільний лег-
ко побачити спільну для них основу, а саме: вільний — нічим не обмежений (у різ-
них відношеннях). Завдяки смисловій спорідненості різних значень створюється 
можливість розуміти слово в нових, незвичних контекстах. Для усвідомленого 
широкого користування словом треба схоплювати своєрідність кожного його зна-
чення і разом з тим враховувати смислову спорідненість між ними. 

У художніх творах, розрахованих на дітей молодшого шкільного віку, часто 
зустрічаються слова, вжиті в різних значеннях: не лише в прямих, а й в пере-
носних. Довідатись про те, що слово вжито саме в переносному значенні, можна, 
лише з’ясувавши, в якому сполученні воно використовується.

Між прямим і переносним значенням слова існують гнучкі, рухливі зв'язки. 
Пряме значення слова охоплює ряд основних, головніших ознак об'єктів, назвою 
яких воно є, а в переносному значенні береться до уваги лише одна з цих ознак. 
Наприклад, пряме значення прикметника золотий — зроблений із золота. Коли 
вживають слово золотий в його прямому значенні, мають на увазі всі ознаки зо-
лота як металу. А при переносному вживанні цього слова мають на увазі лише 
частину цих ознак: золота осінь — схожа на золото кольором; золоті руки — 
схожі на золото коштовністю, тобто вмілі і тому цінні руки. Переносне вживання 
слова базується на тому, що одні властивості об’єкта з тих чи інших причин у 



404

свідомості людини в даний момент висуваються на передній план, а інші від-
суваються на задній. Тому виникає можливість порівнювати схожі за цією озна-
кою об'єкти, за спільністю цієї ознаки (схожість функції, зовнішнього вигляду 
тощо) встановлювати між об'єктами зв'язки, а завдяки цьому — застосовувати 
назву одного з них для називання іншого. Деякі переносні значення слів у нашій 
мові стали звичними і не сприймаються як переносні (наприклад, крила літака, 
ручка дверей тощо).

Переносне значення слова опанувати важче, ніж пряме. Свідоме користування 
словом у переносному значенні спирається на встановлення складніших зв’язків, 
воно ґрунтується на виявленні відношень між віддаленішими об’єктами і ситуа-
ціями, ніж при користуванні словом у прямому значенні. 

Щоб користуватись словом у переносному значенні, треба здійснити склад-
нішу мислительну роботу, ніж при оперуванні словом у прямому значенні. Для 
цього треба зіставити різні об’єкти, виділити в них спільні характерні риси, часто 
приховані за зовнішньою відмінністю, абстрагуватись від інших рис об’єктів і на 
цій основі назву даного об'єкта перенести на другий. Для того, наприклад, щоб 
вжити слово золотий в переносному значенні в контексті золота осінь, учневі 
треба виділити такі ознаки золота, як жовте, блискуче, абстрагувати від інших 
його ознак, в тому числі й тих, які впадають в очі, зіставити ознаки листя восени 
з ознаками золота, виділити спільні риси і абстрагувати їх від інших. Це зробити 
важче, ніж віднести цей прикметник до речей, зроблених з даного металу на осно-
ві виділення характерних ознак цього металу.

Крім сталих, закріплених за словом значень, в конкретному контексті воно 
набуває ще додаткового, тимчасового відтінку, властивого йому тільки в цьому 
контексті. Як вказує академік В. В. Виноградов, «смисл слова в художньому творі 
ніколи не обмежується його прямим номінативно-предметним значенням. Бук-
вальне значення слова тут обростає новими, іншими смислами...» [1:16]. Додатко-
ві відтінки значення слово дістає під впливом зв’язку з іншими словами, з якими 
воно поєднується в тексті, залежно від змісту всього твору. «В контексті всього 
твору слова і вирази, перебуваючи в тісній взаємодії, набувають різноманітних 
додаткових змістових відтінків, сприймаються в складній і глибокій перспективі 
цілого» [1:18]. 

Залежно від контексту слово може набути навіть протилежних значень. Напри-
клад, іронічне вживання надає слову протилежного змісту. Вислів «Ну, і розумний 
же ти!» може означати як захоплення розумом людини, так і зневагу до дурня. 
Тому для розуміння слова в художньому творі треба не тільки знати, яке значення 
закріпилось за словом у мові, а й розкрити, який додатковий відтінок має слово в 
даному конкретному контексті. Щоб досягти цього, треба, урахувавши зміст всьо-
го тексту, оцінити змістове навантаження, яке несе слово в даному сполученні.

Л. М. Толстой виразно показав багатство суб’єктивних відтінків, яких набуває 
влучно вжите слово в художньому творі, піддавши глибокому аналізу вдалий ви-
слів, складений яснополянським хлопчиком Федьком Морозовим, — «кум надів 
бабину кожушину». Великий письменник на цьому прикладі показав, як доречно 
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вжитий вираз збуджує у читача багато асоціацій. Таких асоціацій не могло б ви-
никнути у людей при сприйманні того самого слова в іншому контексті. Розгляда-
ючи цей вислів, Л.М.Толстой говорить: «Кожне художнє слово, чи належить воно 
Гете, чи Федькові, саме тим і відрізняється від нехудожнього, що викликає безліч 
думок, уявлень і пояснень. Кум у бабиній кожушині мимоволі здається вам кво-
лим, вузькогрудим дядьком, яким він, напевне, і повинен бути. Бабина кожушина, 
яка валялась на лаві і першою попалась йому під руку, змальовує вам ще і весь 
зимовий і вечірній побут селянина. Ви мимоволі уявляєте, з приводу кожушини, і 
пізній час, коли селяни сидять при лучині, роздягнувшись, і баб, які входили і ви-
ходили по воду і порати худобу, і все це зовнішнє безладдя селянського життя, де 
жодна людина не має певного одягу і жодна річ свого певного місця» [4:76]. 

Таке глибоке проникнення в текст і диференційоване тлумачення окремих його 
частин, навіть окремих висловів, досягається завдяки здійсненню читачем склад-
ної мислительної роботи. В її основі — встановлення системи диференційованих 
зв'язків між словом і відповідним об’єктом дійсності, між даним словом та ін-
шими словами, між різними частинами тексту, іноді навіть віддаленими одна від 
одної, завдяки вибірковій актуалізації й доцільному використанню вже наявних у 
людини знань.

Вказуючи на складність і творчий характер процесу користування словом у 
різних контекстах, відомий лінгвіст Л.В.Щерба підкреслював, що «кожне слово 
остільки багатозначне, остільки діалектичне і остільки здатне в контексті виража-
ти чимраз нові смислові відтінки, що потрібне велике мистецтво, щоб правильно 
й точно висловлювати свої думки...»[5:3]. Цим мистецтвом не завжди володіє до-
рослий, тим важче ним оволодіти дитині. Зрозуміло, що до учнів молодших класів 
вимоги користуватись словом у різних контекстах можна ставити із значними об-
меженнями, проте в певному обсязі їх слід ставити.

Діти навчаються користуватись словом у різних контекстах внаслідок того, що 
не раз сприймають і вживають слово в різних сполученнях, у відмінних одна від 
одної ситуаціях, їм при цьому доводиться переборювати ряд труднощів.

Щоб учні успішно з цим справились, треба в шкільному навчанні приділяти чимало 
уваги опануванню різних значень слова і вмінню вживати його в різних значеннях, в тому 
числі і в переносних. У методичних вказівках до програм початкової школи сказано, що 
вже в першому класі діти практично ознайомлюються з переносним значенням слів.

У наступних класах такі вимоги зростають. Проте в практиці шкільного навчання не 
завжди відводиться належне місце заходам, які сприяють засвоєнню учнями молодших 
класів різних значень відомих їм слів. Нерідко вчителі, дбаючи про опанування учнями 
нових для них слів, лишають поза своєю увагою поширення контекстів вживання вже 
відомих слів. Вони не враховують важливості цього часткового, але відповідального за-
вдання розвитку мови дітей.

Недостатня увага вчителів до цієї роботи значною мірою пояснюється тим, що в 
літературі дуже мало висвітлені особливості користування дітьми молодшого шкільного 
віку відомими їм словами в різних контекстах. Ми спробували експериментально хоча б 
частково вивчити ці особливості. Насамперед ми поставили перед собою завдання вия-
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вити: 1) як учні молодших класів самостійно розуміють нові для них випадки вживання 
слова (в тому числі переносного), відомого їм у кількох значеннях; 2) як ці учні без до-
помоги вчителя користуються поясненням одного слова для розуміння другого; 3) що 
заважає учням користуватись відомими їм словами в різних контекстах; 4) наскільки 
керівництво вчителя до помагає їм самостійно ширше користуватись словами.

Щоб розв'язати ці завдання, ми провели ряд досліджень у II класах 18-ї і 15-ї шкіл 
м. Рівне. 

У кожному класі дослідження будувались по-різному. Так, у II класі 18-ї школи про-
вадились усні вправи на складання речень спочатку з дієсловом «біжить», а потім — 
«повертається». Вживання першого з них у різних контекстах могло бути взірцем для 
введення в різні сполучення другого. На закінчення роботи учням пропонували письмово 
навести різні речення з дієсловом «повернутись». Аналіз складених учнями речень дав 
можливість судити про те, наскільки правильно і як саме вони користуються зразком.

З учнями II класу 15-ї школи проводилась ґрунтовніша робота. В цьому класі за-
стосовувались вправи на вживання в різних контекстах більшої кількості слів. Спочатку 
учням пропонували скласти речення з словами, які наводив експериментатор. Кожне на-
ступне слово експериментатор називав після того, як учні закінчили складання речень з 
попереднім. Були названі такі слова: веселий, золотий, широка, біжить, блукає, відстає, 
іде. Експериментатор допомагав учням складати речення, зокре ма вводити слова у менш 
звичні для них сполучення, а іноді й у цілком нові.

Подальшими дослідами треба було перевірити, наскільки робота, проведена з учня-
ми, допомогла їм ширше користуватись словами, схожими на ті, які використовували під 
час перших вправ. Для цього подібні описаним вище завдання ставились учням через 
тиждень. Учні, як і першого разу, мали навести приклади вживання названих експери-
ментатором слів. Частину слів брали повторно (золотий, широка, біжить), а інші, хоч 
їх вводили вперше, були схожі за змістом на ті, які називались під час попередніх вправ 
(цікавий, повертається). Такий добір слів дозволив повніше виявити ті зрушення в ко-
ристуванні словами, які стались завдяки проведеній з учнями роботі. 

Застосовані вправи не тільки допомогли виявити, в яких контекстах учні вживають 
слова, а й зробити висновки про ті засоби, які мають сприяти дітям ширше користувати-
ся словами у мовній практиці. Сама постановка завдання — ввести знайомі слова в різні 
контексти — спрямовувала діяльність учнів, їм треба було пригадати відомі вислови і 
конструювати за аналогією з ними нові сполучення. Крім того, слухаючи відповіді своїх 
товаришів, вони дізнавались про нові випадки вживання слів, краще їх запам'ятовували.

Основні недоліки, які зустрічаються в користуванні учнями молодших класів слова-
ми у різних контекстах, такі: 1) надто обмежене використання; 2)змішування особливос-
тей вживання в різних значеннях схожих за змістом слів і тому введення кожного з них 
у такі сполучення, в яких їх не можна вводити; 3) вживання слова в таких контекстах, 
в яких воно звичайно не використовується, за аналогією з відомими значеннями даного 
слова; 4) при тлумаченні слова в переносному значенні виділення не тієї ознаки, яку 
треба мати на увазі в даній конкретній ситуації.

Ці недоліки виникають переважно тому, що учні молодших класів: 1)знають тіль-
ки одне значення слова і не мають достатнього досвіду користування ним в різних зна-
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ченнях; 2) знаючи декілька значень слова, не усвідомлюють їх смислової спорідненості;  
3) не можуть встановити, яке саме з відомих їм значень реалізується в даному контексті; 
4) недостатньо знають норми вживання слова в різних значеннях; 5) невдало користу-
ються аналогією.

Недоліки в розумінні тих нюансів змісту слова, яких воно набуває в окремих кон-
текстах, у дітей молодшого шкільного віку переважно бувають з таких причин: 1) їм не 
вдається встановити правильних відношень між даним словом і тими словами, які, не 
перебуваючи з ним у безпосередній близькості, пов’язані з ним смисловими зв’язками; 
2) вони не вміють диференційовано вибірково використати дані свого досвіду для ро-
зуміння того чи іншого уривка твору, зокрема певних слів, які вжиті в цьому уривку;  
3) в них виникають труднощі при потребі змінити звичне тлумачення слова.

Вчителеві треба враховувати, якою з названих причин породжуються недоліки у ко-
ристуванні словом в різних контекстах, які він спостерігає у своїх учнів, і відповідно до 
цього вживати заходи до усунення їх, диференційовано підходячи до кожного учня.

Учнів молодших класів потрібно навчити встановлювати гнучкі зв’язки між відоми-
ми їм випадками вживання слова, допомогти їм усвідомлювати ці зв’язки і використову-
вати слова в різних ситуаціях, в різних сполученнях. Корисно під час аналізу прочитаних 
творів вправляти дітей у зіставленні різних випадків вживання відомих їм слів, у вияв-
ленні додаткового відтінку, якого набуло слово в певному контексті, тощо.
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читаннЯ та роЗуміннЯ СтарШоКЛаСниКами ЛітЕратурниХ 
творів ЯК ПСиХоЛогічна ПроБЛЕма

В статті описано авторський підхід до діагностики розуміння старшокласниками 
літературних творів. Окреслено розроблену концептуальну модель розуміння школяра-
ми творів художньої літератури, визначено критерії розуміння, змодельовано систе-
му психолого-педагогічних впливів на старшокласників з метою фасилітації розуміння 
ними творів художньої літератури. 

Ключові слова: концептуальна модель розуміння школярами творів художньої 
літератури, систеа психолого-педагогічних впливів на старшокласників, фасилітація 
розуміння.

В статье описан авторский подход к диагностике понимания старшеклассниками 
литературных произведений. Дана характеристика разработанной концептуальной 
модели понимания школьниками художественных произведений, определены критерии 
понимания, сформирована система психолого-педагогических влияний на старшекласс-
ников с целью фасилитации понимания ними литературных произведений. 

Ключевые слова: концептуальная модель понимания школьниками художественных 
произведений, система психолого-педагогических влияний на старшеклассников, фаси-
литация понимания.

In this article the technology of psychological diagnostics of understanding novels by senior 
pupils was described. The conceptual model of understanding novels by schoolchildren was 
characterized, the criterions of understanding were determined, the system of psychological 
and pedagogical influences on senior pupils with the aim to facilitate their understanding was 
formed. 

Key words: the conceptual model of understanding novels by schoolchildren, the system of 
psychological and pedagogical influences on senior pupils, facilitation of understanding.

У даній статті ми маємо за мету описати авторський підхід до діагностики розуміння 
старшокласниками літературних творів. З цією метою опишемо розроблену нами концеп-
туальну модель розуміння школярами творів художньої літератури, визначимо критерії 
розуміння, сформуємо систему психолого-педагогічних впливів на старшокласників з 
метою фасилітації розуміння ними творів художньої літератури. 

Розуміння особистістю літературного твору розглядається нами як аналітико-
синтетичний процес, який описується через емпатію – мисленнєве входження до тієї 
чи іншої ситуації твору – та мовленнєву презентацію контексту. В останньому випад-
ку розуміння виступає у вигляді діалогу з твором, відображення тексту за допомогою 
мовленнєвого висловлювання (у зовнішній чи внутрішній його формах), переоцінки тво-
ру в новому, самостійно побудованому контексті. Останнє визначається через процес 

© Михальчук Н.О., 2010



409

переведення лінійної послідовності символів в уявлення його смислу (розпізнання та 
реконструкція твору). Розуміння твору також передбачає усвідомлення того смислу, що 
був закладений автором твору, можливостей текстового аналізу із співвіднесенням з тою 
історичною епохою, коли був написаний твір, а також процесів перенесення системи 
знань людини, читацького та особистісного досвіду на певний конкретний літературний 
твір.

Враховуючи особливості учнів старшого шкільного віку, а також зі спиранням на 
проаналізовані у попередніх розділах теоретичні надбання з проблеми читання художньої 
літератури, ми виділили три основні компоненти діяльності старшокласників з читання 
літературних творів на уроках зарубіжної літератури в середній школі, а саме:

1. Когнітивний компонент, що має в своїй структурі: а) змістове читання; б) інтер-
претативне читання; в) смислове читання.

2. Комунікативний компонент, що складається з: а) процесу квазіспілкування ав-
тора літературного твору і читача із залученням власного досвіду останнього; б) орієн-
тації учня на співтворчість з іншими читачами та усвідомлення можливості зворотного 
зв’язку; в) трансформації змісту літературного твору, тобто його трактування, тлумачен-
ня на основі власного розуміння. 

3.Суб’єктно-орієнтований компонент, який базується на: а) мотивації діяльності 
читання літературних творів; б) розвитку власного бачення особистістю своєї позиції 
щодо прочитаного літературного твору на рівні формування „особистісних смислів”; в) 
здатності до привнесення свого особистісного смислу у трактування тексту; г) здатності 
до сприйняття точки зору іншого суб’єкта спілкування щодо прочитаного літературного 
твору; д) можливості до переведення власного розуміння літературного твору в художню 
структуру, наприклад, у вигляді поетичного повідомлення.

Діалогічне наповнення когнітивного, комунікативного та суб’єктно-орієнтованого 
компонентів читацької діяльності старшокласників великою мірою залежатиме не лише 
від вміння школярів аналізувати та інтерпретувати твір, а й від діалогічної взаємодії учнів 
один з одним та вчителем, від спільного обговорення питань та проблем, продуктивного 
спілкування на уроках тощо. Ми сформулювали такі види діалогізму, урахування яких 
вчителем зарубіжної літератури сприятиме більш ефективній організації діалогічної 
взаємодії суб’єктів навчальної діяльності та глибокому розумінню старшокласниками 
літературних творів. Такими видами діалогізму постають:

Субординативний діалогізм1. , який передбачає урахування особистістю суб’єкт- 
ності співрозмовника, яким у даному разі виступає суб’єкт літературного твору, 
тобто його позиції, думок, поглядів. Так, складовою субординативного діалогізму є 
суб’єктно орієнтований компонент, тобто сприйняття певного змісту повідомлення 
іншої людини, що, на жаль, часто призводить до підпорядкування іншій особис-
тості, некритичного погодження з її судженнями тощо.
Координативний діалогізм2. , який на відміну від субординативного орієнтується не 
так на особистісний аспект, як на процесуальність взаємодії в широкому розумін-
ні цього слова. На перше місце тут виступає змістовність діалогічних реакцій, їх 
послідовність, взаємообумовленість та взаємодоповнення. Координативний діало-
гізм передбачає суб’єктно-дискурсивний компонент як раціональне обґрунтування 
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власної точки зору, що, безперечно, передбачає також толерантне ставлення до ду-
мок співрозмовника, але обов’язковою домінантою, безперечно, є власна гіпотеза, 
позиція, думка тощо.
Особистісно-рефлексивний діалогізм3.  є найбільш глибоким за змістом з огляду на 
розуміння партнера у спілкуванні. Суб’єктність в даному разі постає детермінан-
тою розвитку власного бачення особистістю своєї позиції, що передбачає розвиток 
критичного ставлення учнів до своєї точки зору та думок партнерів по діалогу, 
здатності розуміти та усвідомлювати висловлювання партнерів у спілкуванні (зо-
крема, якщо співрозмовником виступає автор літературного твору), обґрунтову-
вати власні судження, ставити питання, формулювати сумніви, вносити нові ідеї 
та пропозиції, висловлювати нетрадиційні, оригінальні думки, виправляти вислов-
лювання інших учасників спілкування, використовуючи водночас те, що є в них 
прийнятним.

Виокремлені нами види діалогізму зумовили доповнення створеної В.Д. Потаповою 
[1] функціональної системи психологічних механізмів розуміння старшокласниками лі-
тературних творів. Без змін ми залишили механізм децентрації, тоді як механізми емпа-
тії, рефлексії, антиципації, фасилітації було доповнено наступними складовими: 

механізм емпатії: співпереживання героям літературного твору, тобто переживання 
суб’єктом тих самих емоцій і почуттів, що й інша людина; співчуття героям літературно-
го твору; прояв здатності зрозуміти, прийняти думку і роль іншої людини (у тому числі 
автора та героя твору), передбачати афективну поведінку героя літературного твору в 
конкретній ситуації, описаній автором.

механізм рефлексії: можливість підпорядкування своєї точки зору думці іншої осо-
бистості залежно від вимог моралі, суспільства, культури тощо; врахування позицій всіх 
суб’єктів спілкування, розуміння наявності багатьох думок інших людей, їх прийняття та 
глибоке обґрунтування; візуалізація внутрішніх образів уяви, що є результатом внутріш-
нього мовлення особистості.

механізм антиципації: виникнення імажитивного процесу, пов’язаного з уявою 
(фантазією) особистості, сутність якого полягає у створенні у свідомості людини образів 
предметів, суб’єктів і явищ, які вона безпосередньо не сприймала, читаючи літературний 
твір. 

механізм фасилітації: підвищення продуктивності діяльності старшокласників під 
впливом присутності інших учасників навчальної взаємодії або актуалізація у свідомості 
учня образу героя літературного твору з метою його адекватного розуміння. 

Також ми сформулювали механізми аперцепції, проекції, ейдетизму, ідентифікації, 
інтроекції, конфлуенції:

механізм аперцепції: залежність сприймання старшокласником подій, які розгорта-
ються в літературному творі, предметів і явищ, в ньому описаних, від попереднього до-
свіду учня, змісту і спрямованості психічної діяльності та особистісних якостей; вплив 
життєвого досвіду індивіда на формування гіпотез щодо прочитаного літературного  
твору.

механізм проекції: зумовленість сприймання школярем подій та сюжету літератур-
ного твору, героїв та автора твору власними потребами, цінностями й особистісними 
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якостями; приписування старшокласниками наявних у них усвідомлених думок, пережи-
вань і мотивів іншим людям (у тому числі – героям літературного твору та його автору); 
приписування прийнятних для учня переживань героям чи автору літературного твору та 
відображення цих переживань у власній свідомості як зовнішнє сприймання навколиш-
ньої дійсності; приписування школярем власних усвідомлюваних та неусвідомлюваних 
мотивів поведінки, переживань і властивостей, якостей особистості героям чи автору 
літературного твору; інтерпретація предметів і явищ, про які йдеться в літературному 
творі, у світлі власних потреб та інтересів; здатність особистості поставити себе на по-
зицію інших, проведення внутрішнього діалогічного спілкування зі своїм другим „Я”.

механізм ейдетизму: здатність старшокласників до запам’ятовування, збереження і 
відтворення надзвичайно яскравих і деталізованих образів, предметів, явищ і сцен літе-
ратурного твору після припинення їх сприймання в процесі читання; здатність школярів 
до емоційної насиченості повідомлення після діалогічного „проговорення” його фактич-
ного змісту.

механізм ідентифікації: здатність до глибокого входження в контекст літературного 
твору, яка характеризується зникненням меж між „Я” і твором, що, однак, дещо заважає 
старшокласнику відмежувати свої думки, почуття або погляди від авторських; здатність 
до проведення внутрішніх діалогів з героями та автором літературного твору на полі- або 
квазісуб’єктному рівнях, що сприяє ототожненню своїх думок та переконань з кроскуль-
турними ідеями та принципами; неусвідомлене чи усвідомлене ситуативне уподібнен-
ня себе значущому герою літературного твору як зразку на основі сильного емоційного 
зв’язку з ним; прийняття поглядів, цілей і цінностей автора чи героїв літературного твору 
та усвідомлення себе учасником подій, які відбуваються; постановка старшокласником 
себе на місце героя літературного твору з метою розуміння причин його поведінки; ото-
тожнення себе з персонажами художнього твору, завдяки чому відбувається розуміння 
поведінки героїв всього задуму твору та його емоційне переживання. 

механізм інтроекції: розуміння та аналіз почуттів, поглядів, переконань, оцінок, 
норм, зразків поведінки героїв літературних творів, які, вступаючи в суперечність з жит-
тєвим досвідом учня, не асимілюються його особистістю; порівняння та співставлення 
старшокласником своїх власних переконань й поглядів із набутими під час читання лі-
тературного твору інтроектами, здатність до критичного переосмислення й перших, й 
других.

Для побудови концептуальної моделі розуміння старшокласниками літературних 
творів проаналізовано категорії твору: членування, зв’язність, проспекція, ретроспекція, 
антропоцентричність, локально-темпоральна віднесеність, інформативність, систем-
ність, цілісність (завершеність), модальність, прагматична спрямованість. Експліцитний 
та імпліцитний текстові діалоги, сформульовані Н.В.Чепелєвою [3], ми також відносимо 
до категорій літературного твору. Вважаємо за доцільне діагностувати розуміння школя-
рами літературних творів на рівні трьох інформативних шарів (змістово-фактуального, 
концептуального та імпліцитного) та інформаційних планів (когнітивного, рефлексивно-
го, регулятивного).

Концептуальна модель розуміння старшокласниками творів художньої літератури 
охоплює п’ять аспектів. Найпростіший аспект розуміння літературного твору назва-
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ний нами репродуктивним. Він є актуалізатором поверхового розуміння літературного 
твору. Результат цього процесу – у вмінні переказати текст, викласти свої спостережен-
ня, користуючись відповідною метамовою, без висловлення та обґрунтування власної 
точки зору, думки тощо. Також ми виокремили раціонально-логічний аспект, який знач-
ною мірою обумовлює розуміння школярами літературного твору. Наступний аспект 
позначається нами як емоційно-оцінний. Емоційне (емотивне) значення текстової 
інформації у даному разі відображає ставлення як до певної конкретної ситуації, яка 
описується в творі, так і до всього твору в цілому. Емоційне значення, як правило, 
виступає у сполученні з оцінним, і сам факт поділу емоцій на позитивні та негативні 
свідчить про тісний взаємозв’язок емоції та оцінки. Наступний аспект – експресивний. 
На експресивному аспекті здійснюється розуміння всіх тропів, в яких концентрується 
значення за рахунок контекстуального змісту трохеїчного слова; в першу чергу, – це 
добрі відомі стилістичні прийоми метафори та метонімії, синекдохи та оксиморону. 
Соціо-культурний аспект розуміння літературного твору охоплює значення реалій – по-
нять, пов’язаних із специфікою буття того народу, який користується даною мовою, що 
відображено в контексті, а також висвітлює історичні особливості, ментальність епохи. 
Даний аспект також передбачає розуміння особливостей мови та мовлення різних верств 
населення, про які йдеться в творі. Концептуальну модель розуміння старшокласниками 
літературних творів зображено на рис.1.

рис. 1. Концептуальна модель розуміння  
старшокласниками літературних творів

Для діагностики ступеня розуміння школярами літературних творів було використа-
но метод змістово-смислового аналізу дискурсивного мислення за І.М.Семеновим [2]. 
Нами було розв’язано наступні задачі:

а) створення експериментального матеріалу (інструкції для учасників експерименту 
і текстів творчих літературних задач);

б) модифікація базової концептуальної моделі дискурсивного мислення І.М. Семе-
нова;
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в) виявлення системи показників, які дозволяють кількісно та якісно характеризувати 
ступінь розуміння школярами літературних творів;

г) розробки критеріїв ефективності мисленнєвого процесу, спрямованого на розв’я- 
зання літературних задач (такі задачі слугували засобами навчання старшокласників ана-
лізувати літературні твори).

Нами розроблено трирівневу модель розуміння літературних задач, яка фасилітує 
розуміння особистістю літературних творів. Літературна задача трактується нами 
як така, що вміщує певну проблему, викликає ситуацію когнітивного дисонансу, в якій 
учень усвідомлює, що за допомогою існуючого засобу-стереотипу дійти адекватного 
розв’язання він не зможе, і це значно стимулює мисленнєві процеси особистості шко-
ляра. Виокремлено три рівні розуміння самої задачі. Змістовий рівень в моделюванні 
розуміння являє собою культурний засіб, що дозволяє перевіряти та змінювати уявлення 
людини відповідно до об’єктивного конфлікту задачі, який постає передумовою когні-
тивного дисонансу. Морфологія цього рівня являє собою систему з двох компонентів. 
Перший її компонент – утворення екстрапсихологічне – та може бути названим змістом 
предмету думки. Другий її компонент являє собою певний засіб взаємодії з предметом. 
Функція другого рівня в розумінні, який ми назвали операційним, в розв’язанні двох 
різних задач. Перша задача пов’язана з перевіркою адекватності свого уявлення щодо 
об’єктивного конфлікту літературної задачі або умов когнітивного дисонансу, і ця задача 
розв’язується лише за умов наявності змістового рівня. Друга задача – в орієнтуванні 
особистості в самому процесі розв’язання – та являє собою самостійну функцію цього 
рівня. Третій рівень в розумінні, названий нами смисловим, виконує функцію презента-
ції людині самого процесу розуміння, що певним чином вибудовується та розвивається 
в ході розв’язання літературної задачі. Враховуючи дану трирівневу модель розуміння 
літературних задач, ми розробили їх систему: скласти розповідь, спираючись на дані 
слова та словосполучення; висловити свою точку зору щодо змісту прочитаного вірша, 
описати враження та емоції, які викликає даний вірш; скласти власний вірш під впливом 
пережитих подій чи емоцій; прослухавши вірш, зрозуміти, хто із школярів є автором 
даного вірша, та обґрунтувати свою відповідь; графічно зобразити свій внутрішній світ 
та описати його у віршованій формі.

Далі учням пропонувалося уявити себе автором літературного твору, зокрема: дати 
назву твору, який начебто був написаний ними під впливом побаченої картини (пропону-
ється певна картина); розповісти, як би вони в ролі автора описали природу, прослухав-
ши певний вірш; прокоментувати авторський задум і запропонувати свій варіант опису; 
продовжити розповідь на основі заданого початку; скласти власний міні-твір або есе під 
впливом пережитих подій чи емоцій; написати початок розповіді, прочитавши її кінець.

Було визначено критерії розуміння старшокласниками літературних творів:
- кількість успішно проведених аналізів творів з урахуванням виокремлених нами 

аспектів – репродуктивного, раціонально-логічного, емоційно-оцінного, експресивного 
та соціо-культурного, здійснення членування твору, розшарування інформаційного по-
току твору, представлення декількох інтерпретацій твору; створених творчих оповідань, 
розповідей на основі прочитаного літературного твору, власних віршів під впливом пере-
житих подій чи емоцій; розв’язаних літературних задач, проблемних завдань, психомис-
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тецьких (термін В.Д.Потапової [1]), нестандартно-стимулюючих ситуацій та ситуацій 
когнітивного дисонансу;

- адекватність оцінки категорій літературного твору, його концепту, способів пред-
ставлення інформації в літературному творі, значень лексичних одиниць;

- частота використання наукової літературознавчої термінології в процесі аналізу лі-
тературних творів;

- адекватність вербальних та невербальних проявів в процесі розв’язання літератур-
них задач, проблемних завдань з огляду на навчальну ситуацію, яка складається в про-
цесі обговорення літературного твору;

- застосування у процесі розв’язання психомистецьких ситуацій, форм і засобів вза-
ємодій, впливів, притаманних мистецтву (вербальні і невербальні комунікації, викорис-
тання музичних, образотворчих продуктів культури тощо);

- оригінальність розв’язання нестандартно-стимулюючих ситуацій та ситуацій ког-
нітивного дисонансу, толерантне ставлення до думок та розв’язань інших школярів та 
вчителя;

- частота використання усіх характеристик функціональної системи психологічних 
механізмів у їх взаємозв’язку та взаємообумовленості.

Створюючи систему ефективного психолого-педагогічного впливу, ми спиралися на 
концептуальні уявлення про структуру мислення як єдність змістового, смислового та 
комунікативних аспектів (за І.М. Семеновим). Останні визначали організацію системи 
психолого-педагогічного впливу – у вигляді комплексів формуючих заходів, які харак-
теризувались спрямованістю на розвиток певної (змістової чи смислової) підструктури 
мислення, яка тою чи іншою мірою відповідає за розуміння старшокласниками літератур-
ного твору з урахуванням виокремлених нами аспектів: репродуктивного, раціонально-
логічного, емоційно-оцінного, експресивного та соціо-культурного.

Систему психолого-педагогічних впливів утворюють два комплекси формуючих за-
ходів – змістового та рефлексивного характеру. Комплекс впливу змістового характеру 
включає основні та допоміжні методи. Основними засобами змістового впливу на фа-
силітацію розуміння старшокласниками літературних творів виступали: стимулювання 
проблемного відтворення учнями змісту літературного твору на основі їхніх власних 
уявлень; розв’язування ними літературних задач із використанням твору та без нього 
(що сприяло виходу учнів на творчу позицію); завдання та ігри, спрямовані на пізнан-
ня старшокласниками твору як особливої форми художнього спілкування, суті процесу 
спілкування, усвідомлення позицій партнерів по спілкуванню, розуміння думок та пере-
живань інших людей; літературні дискусії та психомистецькі ситуації, що мали на меті в 
процесі спільної творчої взаємодії учнів і вчителя допомагати старшокласникам оволоді-
вати системою засобів художньої літератури, відкривати для них реальність смислу тво-
ру, реальність виражених в ньому переживань через встановлення паралелей з власним 
емоційним світом, з’ясування нових для старшокласників питань та проблем.

До основних засобів змістового впливу ми також відносимо заходи, які забезпечува-
ли б та відображали взаємозв’язок школярів з більш широким соціо-культурним серед-
овищем (наприклад, літературно-інформаційні бесіди, змістом яких був обмін літератур-
ною інформацією між вчителем та учнем).
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Основним засобом змістового впливу ми вважали розроблений нами метод рефлек- 
сивно-поетичного тренінгу, який передбачав виконання досліджуваними спеціальних 
вправ, що сприяють залученню учнів до творчого процесу, розвитку їх рефлексивних 
можливостей та здатностей до антиципації, що, в свою чергу, значно сприяло формуван-
ню вмінню школярів аналізувати літературні твори. Даний тренінг найбільш доцільно 
використовувати на старшому ступені навчання учнів в школі (хоча за умов викладання 
спеціалізованої програми із зарубіжної літератури можна починати з підліткового віку).

Серед формуючих впливів допоміжного характеру особливе значення ми надавали 
відвідуванню драматичного театру, виходячи при цьому з уявлення, що вихід спілку-
вання старшокласників з серйозним мистецтвом за межі школи сприятиме формуванню 
учня не тільки як суб’єкта навчальної діяльності, але і як суб’єкта діалогічної взаємодії у 
сфері широкої літературної культури. В зв’язку з цим наша концептуальна модель перед-
бачала також використання елементів рефлексивно-поетичного тренінгу в експеримен-
тальних фільмах-тренінгах.

Рефлексивні засоби впливу на школярів ми розрізняли на дискретні та наскрізні. 
Специфіка дискретного рефлексивного впливу визначалася його взаємозв’язком з тими 
чи іншими організаційними формами роботи, яка проводилася з учнями. На відміну від 
них, наскрізний рефлексивний вплив не мав такої залежності та здійснювався у межах 
звичайних організаційних форм роботи на уроках.
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тЕма КиЕва в раССКаЗаХ и.а. Бунина

Стаття присвячена розгляду семантики мінімальної теми «Київ» в оповіданнях  
І.О. Буніна. Досліджується місце і функції даної теми у структурі внутрішньотексто-
вих відносин окремого художнього тексту. Аналіз здійснюється, спираючись на теорію 
власного імені у художньому тексті, а також на положення теорії прози, згідно яких 
оповідальний художній текст – чотирьохрівнева структура.

Ключові слова: тема, Київ, оповідання, І.О. Бунін, власне ім'я, внутрішньотекстова 
структура, підтекст.

Статья посвящена рассмотрению семантики минимальной темы «Киев» в рас-
сказах И.А. Бунина. Исследуется место и функции данной темы в структуре внутри- 
текстовых отношений отдельного художественного текста. Анализ проводится  
с опорой на теорию собственного имени в художественном тексте, а также на по-
ложения теории прозы, согласно которым повествовательный художественный  
текст – четырехуровневая структура.

Ключевые слова: тема, Киев, рассказы, И.А. Бунин, собственное имя, внутритек-
стовая структура, подтекст. 

The article deals with the semantics of the minimal theme «Kiev» in I.A. Bunin's stories. 
The place and functions of the given theme in structure of intratextual relations of the separate 
literary text are studied. The analysis is based on the theory of proper name in the literary text, 
as well as on the theory of prose, according to which the narrative literary text is a four-level 
structure.

 Keywords: theme, Kiev, stories, I.A. Bunin, proper name, intratextual structure, subtext.

В историософской концепции мира И.А. Бунина тема Киева занимает одно из ключе-
вых мест. Была поставлена задача исследовать рассказы И.А. Бунина с точки зрения ре-
конструкции семантики темы Киева в контексте художественного произведения, а также 
ее функции в структуре внутритекствовых отношений отдельного текста. 

Материалом исследования послужили 300 рассказов Бунина [1; 2]. Тема Киева воз-
никает у Бунина на протяжении 32 лет, с 1912 по 1944 гг. Она появляется в 13 текстах: 
«Игнат» (1912), «Князь во князьях» (1912), «Худая трава» (в Собрании сочинений 1934 
-1936 гг. рассказ публикуется под названием «Оброк») (1913), «Лирник Родион» (1913), 
«Я все молчу» (1913), «Аглая» (1916), «Казимир Станиславович» (1916), «Слава» (1924), 
«Мордовский сарафан» (1925), «История с чемоданом» (1931), «Жилет пана Михольско-
го» (1936), «Мадрид» (1944). 
© Рогацкина М.Л., 2010

КругЛий СтіЛ «міФ КиЄва і СучаСніСтЬ»



417

В художественном мире Бунина минимальная тема Киев относится к числу редких. 
В 9 рассказах в пределах текста слова Киев, киевский возникают всего один раз в одном 
предложении или одной фразе, в 4 рассказах – 2 – 3 раза. Тема Киева не разворачивает-
ся в событийный топос, за исключением рассказа «Жилет пана Михольского». Таким 
образом, в сюжете, фабуле топоним Киев на первый взгляд воспринимается лишь как 
реалистическая подробность. 

Однако «Киев» как имя собственное приобретает в художественном тексте особый 
статус. Как известно, имена собственные – это особая группа в языке, которая обладает 
иными, по сравнению с нарицательными именами, свойствами: конкретностью, единич-
ностью обозначаемых объектов. Через введение в текст имен собственных актуализи-
руется информация, носителем которой они являются. Имена собственные формируют 
систему напоминаний, в ряде случаев создающих поэтику ассоциаций. В. А. Суперанская 
отмечает, что «имя в литературном произведении играет очень важную роль – ориентир 
во времени и пространстве» [3: 30]. Согласно наблюдению В. С. Баевского, топонимы в 
основном формируют пространственную ось художественного произведения, тогда как 
антропонимы – временную ось [3: 321]. 

Киев в рассказах Бунина выступает в функции географического названия, введение 
которого ограничивает изображаемое пространство, выявляет его структуру. В этом 
смысле Киев предстает как название топоса, включенного у Бунина в мотив дороги. В то 
же время топоним Киев в контексте предстает и как этическая категория, посредством 
которой актуализируется исторический статус Киева как духовного, религиозного цен-
тра Древней Руси, уход Руси из Киева в Московскую державу, по Бунину, и предопред-
елил беды России. 

Исследование темы Киева в контексте рассказов позволило выявить ее основные 
коннотации, формирующие образно-мотивный комплекс. 

Киев – географическое название, минимальная тема, входящая в мотив дороги, 
реалистическая подробность. В данном значении Киев предстает в рассказе «Игнат» 
(1912), «История с чемоданом» (1931). В одноименном рассказе Игнат возвращается по-
сле солдатской службы из города Василькова (Киевская губерния) на родину через Киев 
(«От Киева до Орла он неподвижно сидел в вагоне возле своего грубо разделанного под 
орех сундучка, не снимал фуражки, ни грубой серо-рыжей шинели, натиравшей шею, 
смотрел в пол и грыз подсолнухи» [1 ( 3: 199)]).

В рассказе «История с чемоданом» тема Киева предстает в функции географического 
вектора, ориентира направления в мотиве «дорога из Москвы на Восток» («Живу в Мо-
скве и собираюсь в свое первое путешествие в Турцию <…> чемодан <…> мчится вмес-
те с нами в Киев, в Одессу» [1 (9 : 108)]; «Затем мы поехали в Киев, пересели в другой 
поезд, <…> утром проснулись уже под Одессой» [1 (9 : 111)]).

Связка минимальных тем «Киев – Москва» в контексте рассказов, с одной стороны, 
имеет нейтральную коннотацию, например, в рассказах «Игнат», «История с чемода-
ном». С другой стороны, предстает в значении оппозиции «Киев VS Москва», которая 
реализуется в мотивах «герой едет в Киев из Москвы», «герой едет из Москвы в Киев». 

В рассказе «Князь во князьях» данная оппозиция возникает в речи героя, богатого 
крестьянина, где Киев имеет положительную коннотацию, это место паломничества, 



418

Москва – отрицательную, место, куда ездят помещики, город веселья («В Москву за пес-
нями? – спросил он (Лукьян Степанов – прим. М.Р.) с усмешкой» [1 (4 : 105)]).

Большую значимость приобретает в контексте данная оппозиция в рассказе «Аглая» 
(см. об этом ниже). В рассказе 1925 года «Мордовский сарафан» также имеет место про-
тивопоставление «Москва VS Киев», где Москва – это место страсти, запретных жела-
ний, в частности, желание обладать замужней и беременной женщиной. Киев – один из 
топосов, куда можно убежать («Облака уже не белеют вверху, густая чернота висит над 
Москвой. И я быстро иду вперед. – Бежать, бежать, завтра же! – неотступно стоит у меня 
в голове. – В Киев, в Варшаву, в Крым, - куда глаза глядят!» [1 (7: 197 )]). 

В рассказе «Мадрид» также намечена данная оппозиция. Москва в рассказе предста-
ет как пространство удовольствия – еда, женщины, теплые номера «Мадрид», а Киев –  
топос, куда уезжает шулер, (волк, которого ноги кормят), больной чахоткой, оставляя в 
Москве женщину.

Киев – сакральное пространство, место паломничества.
В рассказе «Князь во князьях» Киев предстает как святое место, которое должен по-

сетить человек. Герой Лукьян Степанов, «земляной человек», говорит: «А я вот тысяч на 
сорок имею, князь во князьях, а все сижу. В Киев и то не соберусь никак. А понужней 
твоих уроков» [1 (4: 106)].

В рассказах 1913 года («Жертва», «Худая трава» («Оброк»), «Лирик Родион», «Я все 
молчу») Киев стоит в одном ряду с Задонском, Оптиной пустыней.

В рассказе «Худая трава» («Оброк») умирающий крестьянин думает: «Если Бог под-
ымет, пойду в Киев, в Задонск, в Оптину <…>. Вот дело настоящее, чистое, легкое, а то 
не знамо, зачем и жил на свете…» [1 (4: 45)]. 

Киев – это храм, а также центр притяжения для юродивых и бесноватых.
В рассказе «Лирник Родион» тема Киева реализуется в образе церкви, который в 

свою очередь складывается из образа «дивной красоты киевской церкви», минимальных 
тем Софийский собор, Михайловский собор, златоверхие колокольни, а также из образов 
«темных и тесных полуподземных приделов», ужасных картин Страшного суда, которы-
ми «славятся многие киевские церкви». 

Образы «Киев – Церковь», «Киев – полуподземные приделы» сочетаются в контек-
сте с мотивом паломничества. При этом, герой, слепой лирник Родион, в своих песнях 
акцентирует внимание именно на ужасных картинах Страшного суда, актуализируя темы 
греха и наказания. 

В рассказе «Слава» тема Киева реализуется в «образно-мотивном комплексе», вклю-
чающем следующие темы: «Киев – Москва – паломничество – юродивые». Так, юроди-
вый Ванюша Кувырок знаменит тем, что совершил паломничество из Москвы в Киев с 
Матреной Макарьевной, богородицей московских юродиц, которая «набрала в Киеве и 
повела в Москву целых сто душ самых что ни на есть отборных по безобразию внеш-
нему и внутреннему дур и дураков» [1 (7 :151)]. Причем эта толпа уподобляется орде, 
тем самым актуализируется тема татарского нашествия, вводя в тематический комплекс 
«Киев» тему Азии (троп «сто душ самых что ни есть отборных по безобразию внешнему 
и внутреннему дур и дураков» есть «орда, которая идет со всяческим дреколием в руках 
и в подобающих одеяниях» [1 (7: 151)]). 
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Образы «Киев – Церковь», «Киев – полуподземные приделы» присутствуют в рас-
сказе «Я все молчу», где разворачиваются в сложной конструкции, организующей весь 
текст. 

В рассказе непосредственно лексема Киев не используется, она заменяется прила-
гательным «киевский» (3 раза). На вербальном уровне тема Киева представлена мето-
нимическими образами «киевские церковные картины, киевские лубки, живописующие 
дьяволов и подвижников мати - пустыни» [1 (6: 85)], «пещеры, где столетия лежат стар-
цы, замурованные еще при киевских князьях» [1 (6: 85 )]. Данные образы в свою очередь 
выступают в контексте в функции образов сопоставления, основаниями которых являют-
ся действующие лица рассказа. 

Так, в первом образе основанием сопоставлением выступает фраза: «Ужасные люди 
в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жаж-
де самоистязания, отвращения к узде, труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, - и 
трагическим и скоморошеским, - Русь издревле и без конца родит этих людей. И что 
это за лица, что за головы!» [1 (6: 85)], а образом сопоставления – «Точно на киевских 
церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников 
мати – пустыни!» [1 ( 6: 85)]. 

При этом основание сопоставление («Ужасные люди в две шеренги стояли во вре-
мя обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвраще-
ния к узде, труду, к быту, в страсти ко всяким личинам, - и трагическим и скомороше-
ским, - Русь издревле и без конца родит этих людей. И что это за лица, что за головы!»  
[1 ( 6: 85 )]) предстает в функции образа сопоставления для основания сопоставления, 
которое образуется рядом равнозначных элементов, каждый из которых разворачивается 
в троп: 

- «Есть старцы с такими иссохшими головами, с такими редкими прядями длинных 
серых волос, с такими тончайшими носами и так глубоко провалившимися щелками не-
зрячих глаз, точно столетия лежали эти старцы в пещерах, где замуровали их еще при 
киевских князьях и откуда вышли они в полуистлевшем рубище, крест накрест возложи-
ли на свои останки нищенские сумы, на веревочных обрывках повесили их через плечо и 
пошли себе странствовать из конца в конец Руси, по ее лесам, степям и степным ветрам» 
[1 (6: 85)]. 

- «Есть слепцы мордастые, мужики крепкие и приземистые, точно колодники, холод-
но загубившие десятки душ…» [1 (6: 85)].

- «Есть идиоты, толстоплечие и толстоногие» [1(6: 85)].
- «Есть горбуны, клиноголовые, как бы в острых шапках из черных лошадиных во-

лос» [1 (6: 85)].
- «Есть карлы, осевшие на кривые ноги, как таксы» [1 (6: 85)].
- «Есть лбы, сдавленные с боков и образовавшие череп в виде шляпки желудя»  

[1 (6 : 85 )].
- «Есть костлявые, совсем безносые старухи, ни дать ни взять сама Смерть…»  

[1 (6 : 85 )]. 
Таким образом, люди, выстроившиеся в две шеренги на паперти на пути к церкви, 

напоминают запечатленных на киевских церковных картинах и киевских лубках - по-
движников и дьяволов. Проецируясь на событийный уровень рассказа, данный образ 
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формирует эффект ожившей картины: персонажи рассказа словно сошли с киевских 
церковных картин и продолжили свое существование. 

Одна из ключевых тем рассказа – тема дьявольского начала, проецируется на сю-
жет, маркируя образ героя, Шаши. («отвечал яростно», «зверски косился», «Нос у 
него раздавленный, голос хриплый, вид каторжный, мужики называли его палачом», 
«Подколодный, дьявол! – говорили мужики»; «глядел с ядовитой усмешкой», «верил, что 
закипает в нем что-то ужасное»; «адски приревновал»; «дико рыдал»; «скрипя зубами в 
ярости»; «похож на палача»; «равноправный член, кость от кости, плоть от плоти нищей 
орды»), включая его в систему внутритекстовых отношений. В тексте устанавливаются 
соответствия между образом Шаши, образами дьяволов на киевских церковных карти-
нах и ужасными людьми, стоящими на паперти. 

При этом в образно-мотивный комплекс «Киев» всего исследуемого корпуса текстов 
вводится «тема опустившегося человека, вставшего на путь юродства или бесноватости». 
Она находит продолжение в рассказе «Казимир Станиславович» (1916). Минимальная 
тема Киев также в данном рассказе организует внутритекстовую структуру. [5: 35 – 69; 
6: 203 – 204], ключевыми элементами которой являются: «Киев – Казимир Станиславо-
вич – визитная карточка с дворянской короной – сон о митрополите – соотнесенность в 
контексте героя с церковью (Страстной монастырь, церковь на Молчановке) – поведение 
героя в церкви – лицо героя – ситуация «прошение милостыни на вокзале». 

Такие ключевые элементы комплекса как «Киев – Казимир Станиславович – визитная 
карточка с дворянской короной с именем-отчеством и «нечто еще более многосложное 
и еще более трудное для произношения» [1 (5: 113)] – сон о митрополите – положение 
героя рядом с церковью – поведение в церкви» актуализируют, с одной стороны, связь 
героя с польско-литовскими корнями. Как известно в XIV, XV, XVI вв. Киев входил в со-
став Великого княжества литовского и Речи Посполитой. 

С другой стороны, имя Казимир Станиславович и визитная карточка с короной вво-
дят аллюзию историческую личность, Святого Казимира, который сначала был литов-
ским княжичем и польским королевичем, канонизированный, церемония состоялась в 
кафедральном соборе Св. Станислава в Вильно. 

В рассказе герой живет в Киеве, однако он обитатель подвалов. В его внешности про-
являются черты опустившегося человека: воспаленное и донельзя измятое лицо, ярко-
голубые слезящиеся глаза, руки, «характерные руки привычного пьяницы и давнего жи-
теля подвалов <…> тряслись» [1 (5: 114)]. 

Одежда (например, отсутствие манжет, заношенный бумажный воротничок, ветхий  
галстук, «очень старый креповый цилиндр», «грубая, базарная обувь…» [1 (5: 114)]) 
и внешний вид («Баки его были крашены плохой коричневой краской, вид имели 
неестественный» [1 (5: 114)], «с бакенбард его сходила и размазывалась по щекам ко-
ричневая краска» [1 ( 5: 123 )], «ужасное лицо с облинявшими фиолетовыми баками»  
[1 ( 5 : 124)]) делают его похожим на карнавальную фигуру, шута, карнавального горо-
хового короля. Образ героя совмещает в себе возвышенное и низкое. 

С одной стороны, он принадлежит к знатному роду, его образ соотносится с образом 
церкви (Страстной монастырь, церковь на Молчановке). Он религиозен, истинная его 
сущность выявляется во сне («…вот-вот приедет митрополит, и это ожидание мучило, 
томило его всю ночь…» [1 ( 5: 119 - 120)]). С другой стороны, он напивается в ресторане, 
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мчится в бордель за город, рыдает после посещения венчания дочери, хочет покончить 
жизнь самоубийством. 

Ситуация «Казимир Станиславович с ужасным лицом на вокзале, просящий 
милостыню», выступающая в функции развязки, завершает формирование сюжетной 
линии «путь к юродству», проявляющаяся на уровне внутритекстовой структуры, кото-
рая является альтернативой сюжета «путь к бесноватости», представленного в рассказе 
«Я все молчу». 

В рассказах Бунина тема Киева связана также с темой жертвы как искупления 
греха. В рассказе «Жертва» (1913) крестьянин Семен Новиков, прогневавший Бога Са-
ваофа, хочет во искупление греха своего сходить в Киев. Саваоф, явившийся перед ним, 
заявляет: «Это только бездельничать, лапти трепать. На кого же хозяйство останется?»  
[1 ( 4: 39 )], но при этом о готов принять в жертву жизнь его дочери, которой пошел 
второй год.

В рассказе «Аглая» (1916) тема Киева также сочетается с темой жертвы. По форме 
рассказ представляет собой трансформированное житие. Фабула – девушка Анна в 15 
лет в период расцвета своей красоты и жизни с благословения старшей сестры Катерины 
и старца Родиона уходит в монастырь, принимает постриг, дает обет молчания и не гля-
деть на мир. В 18 лет по благословению старца Родиона принимает кончину. 

Тема Киева /киевский появляется в тексте два раза. Лексема «киевский» вводит в 
текст тему киевских иноков, замурованных в пещерах («наши страстотерптцы больше 
по киевским пещерам, а потом по дремучим лесам спасались или же достигали царствия 
небесного в образе нагих, непотребных юродов» [1 (5 : 77)]). 

 Топоним «Киев» возникает в составе фразы, организующей внутритекстовую струк-
туру рассказа: «… ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в лубяные городки 
свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междуусобий, 
от свирепых татарских орд и прочих господних кар – от мора и глада, от пожарищ и 
небесных знамений. Было тогда <…> столь многое множество божьих людей, Христа 
ради страдавших и юродствующих, что по церквям от писку и крику их не слыхать было 
божественного пения» [1 (5 : 78 )]. 

Здесь собраны все основные темы, составляющие образно-мотивный комплекс 
«Киев» рассказов Бунина: оппозиция «Киев VS Москва», реализующаяся в мотиве «Русь 
ушла из Киева в Москву», «Господние кары», «божьи люди», страдающие и юродст- 
вующие.

Каждая тема данного смыслового центра реализуется, вступая во взаимодействие с 
тематически близкими понятиями, которые приобретают в структуре текста функцию 
ключевого понятия, смыслового центра. 

Так, оппозиция «Киев VS Москва» в сочетании с темой «московские жестокие кня-
зья» соотносятся на уровне внутритекстовой структуры с темами «долгорукая», «Ску-
ратовы». Учитывая свойства имен собственных в художественном тексте, антропонимы 
рассматриваются нами как аллюзии, актуализирующие исторический и фольклорный 
материал.

Минимальная тема «долгорукая» связана с образом героини. Постоянными свойства-
ми ее внешности являются «тонкость» и «длинность», варьируемые в тексте: 1. «отмен-
но тонка, высока…»; 2. продолговатое лицо, не в меру высокая, тонкая и долгорукая, 



422

длинные ресницы, 3. Длинная узкая рука; положили ее тонкую и росточком долгую. По-
сле смерти Аглаи это свойство переносится и на характеристику ее могилы – длинная. 
В ряд прямых определений, характеризующих героиню, включено два эпитета «долго-
рукая» и «долгая». Наличие в одном ряду с прямыми определениями тропа указывает на 
маркированность понятия, выраженного им. 

Прилагательное «долгорукая» актуализирует в контексте два значения – первичное: 
прямое выделение свойства – длинные руки; и вторичное: - аллюзия на собственное имя 
Долгорукие – русский дворянский род, ведущий свое происхождение от русского князя 
Юрия I Долгорукого, Рюриковича, по преданию основателя Москвы, мечтающего о ки-
евском престоле, по преданию жестокого князя. 

Признак «долгорукая» перекликается в контексте с темой жестоких московских кня-
зей и темой Господних кар, обрушившихся на Русь, по ассоциации вводя аллюзию на 
князя Юрия Долгорукого. Данная ассоциация подкрепляется еще одним компонентом 
комплекса – упоминание темы Древней Руси в концовке рассказа. Сообщается, что перед 
смертью Аглая произносит покаянную молитву, которую читали в Древней Руси. 

Так, устанавливается связь между героиней – эпитетом «долгорукая» - темой Кие-
ва – образом «жестокая власть московских князей» - образом «Господни кары» - темой 
Древней Руси. 

Эпитет «долгорукая» возникает в рассказе один раз в эпизоде, которой подводит к 
кульминации (6 абзац), где также (второй раз в рассказе) появляется минимальная тема 
«Скуратовы». Таким образом «Скуратовы» и «долгорукая» оказываются в одном тексто-
вом отрезке. Связующим звеном между темами «долгорукая» - «Скуратовы» становится 
сон Анны: морозным зимним утром она несется на лыжах по снежному полю за дивным 
горностаем, но внезапно срывается в пропасть, задохнувшись в снежной туче. 

Акцент на данном эпизоде создается за счет повтора минимальных тем в пейзаже 
реального пространства и пространства сна. 

 Реальное пространство: суровая зима, снега, озера, проруби, толсто окованные 
льдом, морозный ветер, «Играло по утренним зорям двумя зеркальными, в радужных 
кольцах, солнцами» [1 (5: 76)]. Пространство сна: раннее морозное утро, выкатилось из-
за снегов слепящее ледяное солнце, острый ветер перехватил дух. 

 Так, в пределах абзаца связываются «долгорукая – сон о гибели морозным утром в 
снежной пропасти – Скуратов», что вводит ассоциацию – истории гибели княжны Ма-
рии Долгорукой от руки Малюты Скуратова по приказу Ивана Грозного. 

Существует предание, что в 1573 году Иван Грозный тайно был обвенчан с семнад-
цатилетней княжной Марией Долгорукой. После брачной ночи царь обвинил молодую 
жену в измене. Утром жители увидели, как из ворот царской усадьбы выехали сани, в 
них, связанная лежала, будто спящая, молодая царица. Лошадь подтащили к полынье, 
пробитой в центре замерзшего пруда. По приказу Грозного его правая рука – Малюта 
Скуратов воткнул нож в круп лошади, которая устремилась вперед, упала в прорубь, 
утаскивая с собой телегу с привязанной на ней княжной [7 : 249 – 250]. 

Антропоним «Скуратовы» - это фамилия семья, к которой принадлежит героиня и ее 
старшая сестра Катерина. Оно вводит в сюжет аллюзию на деятеля царствования Ивана 
Грозного, одного из руководителей опричнины Малюты Скуратова, который в народе 
ассоциируется с палачом и бездушным исполнителем бесчеловечных приказов царя. 
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Слово «Скуратовы» в тексте возникает в двух эпизодах. В обоих случаях данная тема 
взаимодействует с темой смерти и темой церкви. Так, в завязке фамилия «Скуратовы» 
сочетается с темой смерти от оспы, которая обрушилась на деревню, где жила семья в 
Великий пост. («Зашла раз зимой в деревню оспа, и много покойников свезли на погост 
в село за Свят-озером <…> Сразу два гроба стояло в избе Скуратовых» [1 (5 : 73 )].). В 
контексте творчества Бунина темы оспы, чумы и т.п. болезней имеют семантику Божьей 
кары. Смерть родителей Скуратовых от оспы во время Великого поста приобретает се-
мантику Господней кары, которая преследует род Скуратовых.

После смерти родителей несчастья перешли на старшую сестру Катерину. Она давно 
была замужем, детей нет, потом муж стал уходить на заработки почти на год. Оплакав 
свою судьбу, Катерина дает обет не знать мужа, ходит в монастырь, бывает у старца Ро-
диона, читает священные книги. 

Второй раз имя «Скуратовы» появляется в шестом абзаце, сочетаясь с темой священ-
нослужителей и темой времени (Рождество, крещенье), а также с предсказанием ранней 
смерти героини в вещем сне, который она выпостила в Рождественский пост: «ездили 
попы по деревне, зашли и к Скуратовым» [1 (5 : 77 )]. 

Таким образом, темы «долгорукая» «Скуратовы» актуализируют в рассказе тему рус-
ских князей, ставших московскими князьями, царями, которая связана с темами греха и 
наказаний Бога, выраженных в страданиях и смерти. 

 Тема «божьих людей», страдающих и юродствующих, реализуется в характеристике 
старца Родиона, Аглаи. 

Образы этих героев продолжают развертывание типа персонажа, соотносящегося в 
контексте рассказов Бунина с пространством Киева: подвижник или дьявол, сошедший 
с киевских церковных картин, киевских лубков. Так, старец Родион приносит в жертву 
свою земную жизнь: живет в лесу, несет строгое послушание, принял постриг, удосто-
ился за покаянные слезы и бессердечие к плоти видеть Царицу Небесную, выдержал 
семимилетний затвор и 7 лет нес обет молчания, окно своей хижины закрыл иконою, 
спит в гробу, под горящей лампадою. Но его все равно продолжают осаждать в полночь 
«звери воющие, толпы мертвецов яростных, и диаволов» [1 (5 : 80 )]. 

Тема «Господних кар» коррелирует с темой «жертвы немудрой». Грехи рода Долго-
руких, Ивана Грозного и его правой руки Малюты Скуратова, старца Родиона требуют 
особой жертвы, для которой была избрана героиня рассказа. Предназначение Аглаи под-
черкивается характеристиками, которые дает ей отец Родион: «избранный сосуд», «жерт-
ва Господу», «жертва немудрая», «невеста небесная».

 Особняков среди рассказов, в которых присутствует тема Киева стоят рассказы 
1930-х гг. («История с чемоданом» (1931), «Жилет пана Михольского» (1936)). Семан-
тика темы Киева в данных текстах на уровне сюжета трансформируется. Киев внешне 
теряет статус пространства святого паломничества, религиозного центра, связанного со 
святыми, юродивыми, превращаясь в бытовой топос. Сохраняется соотнесенность с те-
мами Москвы, Польши, а также мотив «дорога героя в Киев». 

Рассказ «Жилет пана Михольского» предстает как пародия на образно-мотивный 
комплекс Киева, реализуемый в рассказах И. А. Бунина. Рассказ основан на реальном 
киевском анекдоте о Н.В. Гоголе. Здесь впервые в произведениях, связанных с темой 
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Киева, город становится событийным пространством («Было это в Киеве, в сороковых 
годах прошлого века» [2 (7 :288)].). Но вместо церквей, иноческих пещер появляются 
топосы, где живут аристократы города. Выделяется один топоним – район Липки – место 
жизни киевских богачей и аристократов. 

Киевские старцы, киевские князья заменены на киевских профессоров в новеньких 
мундирах, пришедших в гости к богатому киевлянину посмотреть на Гоголя, как знат-
ную личность, который, «оказывается, в большой милости у государя» [2 (7: 289 )]. 

Мотив «герой стремится в Киев» разворачивается в рассказе дважды. С одной сто-
роны, пан Михольский из далекого уезда приезжает в Киев, но он совершает свое «па-
ломничество», ради того чтобы «нашить панталон, сюртуков, фраков и жилеток» [2 ( 7 : 
288 )]. С другой стороны, из Москвы следует в Киев Гоголь, цель которого в некотором 
смысле совпадает с целью Михольского. Киевскими «реликвиями» теперь являются бар-
хатные жилетки, ткань которых напоминает шкурки животных (лягушки и хамелеона), 
что вводит аллюзию на карнавальный костюм. Основой конфликта становится желания 
Гоголя получить жилетку, напоминающую шкурку хамелеона, с которой пан Михоль-
ский ни за какие блага не хочет расставаться («Я брат свою жилетку выше всяких «Мерт-
вых душ» ставлю!» [1 ( 7 : 291)]).

Таким образом, в рассказах Бунина тема Киева реализуется в едином образно-
мотивном комплексе. Его составляющими являются образ Киев-храм, святое простран-
ство, из которого ушла Русь, церковные картины, изображающие подвижников и дьяво-
лов, киевские пещеры, место паломничества, центр притяжения юродивых и бесноватых, 
место искупления грехов. Тема Киева в рассказах Бунина соотносится с темой народа, в 
сознании которого имеет статус религиозного центра, находясь в оппозиции к Москве – 
пространству веселья и легкой жизни. 
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