
видавничий дім дмитра Бураго



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

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

Наукове видання

«мова і КуЛЬтура»
Випуск 13

Том VIІ (143)

Київ
2010



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский дом Дмитрия Бураго

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

Научное издание

«ЯЗЫК и КуЛЬтура»
Выпуск 13

Том VIІ (143)

Киев
2010



УДК 80 + 008] (082)
М 74

м 74 мова і КуЛЬтура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 
Вип. 13. – Т. VIІ (143). – 408 с.

наукове видання «мова і культура» засноване у 1992 році

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

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

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

головний редактор д. С. Бураго

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

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2010
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2010



5

© Тер-Григорьян М.Г., Калустьян И.Л., 2010

ФіЛоСоФіЯ мови і КуЛЬтури

УДК 811.111’343 
Тер-Григорьян М.Г., Калустьян И.Л.

(Одесса, Украина)

СоотнЕСЕнноСтЬ СЕмантичЕСКой КатЕгории оЦЕнКи  
С раЗноуровнЕвЫми СрЕдСтвами ЕЕ вЫраЖЕниЯ

Стаття присвячена розгляду питання про взаємодію мови і мислення. Значення 
формуються у межах семантичних категорій. Оскільки семантичні категорії завжди 
пов’язані з конкретними засобами тієї чи іншої мови, вони розглядаються в комплексі 
різнорівневих засобів іх вираження з метою передачі конкретного змісту та одержу-
ють у межах функціонального підходу статус функціонально-семантичних. На основі 
розробки цієї концепції було сформовано модель функціонально-семантичного поля.

Ключові слова: мова, мислення, семантичні категорії, функціонально-семантичне 
поле.

Статья посвящена рассмотрению вопроса о взаимодействии языка и мышления. 
Значения формируются в пределах семантических категорий. Поскольку семантические 
категории всегда связаны с конкретными средствами того или иного языка, они рас- 
сматриваются вместе с комплексом разноуровневых средств их выражения в целях пе-
редачи конкретного содержания и, в рамках функционального подхода, получают ста-
тус функционально-семантических. На основе разработки этой концепции появилась 
модель функционально-семантического поля.

Ключевые слова: язык, мышление, семантические категории, функционально-
семантические поля. 

The article is dedicated to the problem of interaction between language and comprehension. 
The concept is formed within the semantic categories. So, the semantic category is always 
connected with definite means of one or another language, they are regarded together with 
the complex of different level’s means, their meanings in the purpose of transforming definite 
concept and in the patterns in the functional way. They accept the status functional-semantic. 
On the basis of the development of this concept the pattern of functional-semantic field  
appeared.

Key words: language, comprehension, semantic categories, functional-semantic field.

Вопрос о мыслительной основе языковых структур и их речевых реализаций рассма-
тривается в современной лингвистической парадигме в качестве одного из важнейших. 
Язык и мышление, речь и мысль настолько тесно связаны друг с другом, что многие ис-
следователи в области философии и языкознания считают возможным говорить о языке-
мышлении «как синкретическом явлении, а контекст и речевую ситуацию отождествля-
ют с опытом человека или общества» [124: 152]. По мнению Е.С.Кубряковой, «язык не 
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только отражает действительность, воздействует на это отражение, он является «окном» 
в сознании человека» [147: 57].

Об общности интересов философии и лингвистики в области семантики пишет Р.Траск 
[346: 25], подчеркивая мысль о том, что проблема соотношения языка и мышления пока 
окончательно не решена. При этом автор обращает внимание на то, что над этой про-
блемой работали крупные ученые ─ британцы Бертран Рассел, Питер Стросон, Дэвид 
Дэвидсон; поляк Альфред Тарски; американцы Уилард Ван Орман Куин, Ричард Монте-
гью, Джеролд Кау, Джерри Фодор и другие [346: 230]. Так, в одной из последних работ 
Дж.Фодора «The Elm and the Expert. Mentalese and its Semantics» вместе с проблемами 
значения разрабатываются вопросы философии языка [302: 34]. 

Проблема установления типов и видов языковых значений возникла в недрах фило-
софии языка – философского направления, изучающего существование универсалий, т.е. 
общих концептов. Хотя филологи занимались проблемами философии языка с древней-
ших времен, особое внимание ей было уделено в конце XIX столетия. Отцом филосо-
фии языка считают немецкого ученого Готлоба Фреге. В конце XIX– начале XX века 
авторитетные философы Г.Фреге, Б.Рассел, Дж.Мур, Л.Витгенштейн, Р.Карнап выска-
зали мысль о том, что именно язык следует считать основным объектом философии как 
науки, в то время как анализ употребления языковых знаков является способом решения 
многих философских проблем [363: 310].

В результате одним из объектов пристального внимания исследователей в филосо-
фии и лингвистике становится семантика, учение о значениях. Так же, как и лингвисты, 
философы интересуются, каким образом языковые единицы соотносятся с реальным 
миром и миром понятий, каким образом значение высказывания зависит от контекста 
и каково взаимодействие языка и мышления. В пределах развившейся логической се-
мантики выделяются два направления – теория референции (исследование отношения 
языковых высказываний и обозначаемых объектов) и теория смысла (исследование связи 
смысла и денотата высказываний). Задачи исследования предопределили необходимость 
рассмотрения категоризации – механизма выведения информации в структурах мышле-
ния, предусматривающего объединение предметов и явлений в соответствующие клас-
сы как рубрики опыта, сформированные в ходе познавательной деятельности человека  
[363: 200].

Впервые термин «понятийные категории» был введён в научный обиход О.Есперсе- 
ном в «Философии грамматики» в 1924 г. [84: 57-58]. Отмечая универсальный характер 
мыслительных категорий, датский лингвист считал, что «наряду с синтаксическими ка-
тегориями, или кроме них, или за этими категориями, зависящими от структуры каждого 
языка в том виде, в каком он существует, имеются ещё внеязыковые категории, не завися-
щие от более или менее случайных фактов существующих языков» [там же]. Аналогич-
ное описание понятийных категорий предоставляет С.Д. Кацнельсон: «Универсальные 
категории – это по большей части мыслительные формы логического происхождения. 
Они образуют систему, являющуюся общей основой языка, но непосредственно в строй 
языка не входящую. Вместе с тем и собственно логическими назвать их нельзя, так 
как, будучи обращены лицом к грамматике, они обнаруживают специфические черты»  
[114: 12-13]. Постулируя наличие категорий пограничной области «логической грамма-
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тики», которые, к тому же, образуют систему, ученый подтверждает тезис об иерархич-
ности структур мышления. Несколько раньше, в 1945г., мысль об уровневой природе 
механизма категоризации была высказана И.И.Мещаниновым, рассматривающим поня-
тийные категории в качестве соединяющего элемента, «который связывает в конечном 
итоге, языковой материал с общим строем человеческого мышления, следовательно, и с 
категориями логики и психологии» [170: 15]. При этом стройному логическому каркасу 
мыслительных категорий соответствуют конкретные языковые единицы разных уровней. 

Рассмотренная взаимосвязь потребовала более пристального внимания к проблеме 
значения как переходного звена между понятийными категориями и языковыми явлени-
ями, благодаря которому и становится возможным использование языкового кода. Значе-
ния формируются в пределах семантических категорий, определяемых А.В.Бондарко в 
70-х гг. XX века следующим образом: «семантические категории относятся к понятийным 
как варианты к инвариантам» [32: 12]. Разрабатывая тезис о семантических категориях в 
сфере грамматики, А.В.Бондарко представляет их как инвариантные категориальные при-
знаки (семантические константы), выступающие в тех или иных вариантах в языковых 
значениях, выраженных различными (морфологическими, синтаксическими, а также 
комбинированными) средствами [33: 12]. В терминах Н.А.Слюсаревой семантические 
категории предстают универсально-языковыми, в то время как понятийные категории 
обозначаются термином «универсально-мыслительные» [221: 37]. Исследовательница 
считает, что к понятийным следует относить категории логики и философии (время, про-
странство, качество, количество, предмет, субъект). Этим универсально-мыслительным 
категориям всегда соответствуют универсально-языковые (аспектуальность, темпораль-
ность и т.д.), в свою очередь, соотносящиеся с конкретно-языковыми категориями со-
вершенного/несовершенного вида, грамматического времени и т.п. [там же]. Последние 
обозначаются А.В.Бондарко как грамматические категории.

Поскольку семантические категории всегда связаны с конкретными средства-
ми того или иного языка, они рассматриваются исследователем вместе с комплексом 
разноуровневых средств их выражения в целях передачи конкретного содержания и, 
в рамках функционального подхода, получают статус функционально-семантических  
[33: 12]. Таким образом, функционально-семантическая категория (далее – ФСК) опред-
еляется как признак языковых единиц разных уровней, концептуально интегрирующий 
их с речевыми единицами на основании общего назначения (функции) [363: 651].

Сформулированное в соответствии с задачами и целями функциональной концеп-
ции, понятие ФСК постепенно эволюционировало: принципы категоризации языковых 
единиц на базе функций грамматических категорий были заменены концептуально-
коммуникативными критериями категоризации. Современные концепции ФСК учи- 
тывают интеграцию концептуального, языкового и коммуникативного аспектов функ-
ции. В соответствии со своей мыслительно-речевой природой, ФСК интегрирует в себе 
имплицитные смыслы языковых единиц и коммуникативно обусловленные значения 
в соответствующих категориальных ситуациях [там же]. ФСК далеко не изоморфны 
формально-логическим, хотя и могут соотноситься с фрагментами логической катего-
ризации. Лишь частично они базируются на грамматических категориях, что и обуслов-
ливает нетождественность их терминологического обозначения (ср.: грамматическая 
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категория времени и ФСК темпоральности и таксиса, грамматическая категория способа 
действия и ФСК модальности и т.д.) [ 363: 651-652]. Результатом разработки концепции 
ФСК явилась модель функционально-семантического поля (далее – ФСП).

Под ФСП А.В.Бондарко подразумевает «двусторонние содержательно-формальные 
единства, формируемые грамматическими единицами, классами и категориями вместе 
со взаимодействующими с ними разноуровневыми языковыми средствами» [35: 19]. По 
мнению исследователя, целостность ФСП обеспечивается тем, что содержание поля ба-
зируется на определённой семантической категории [33: 36]. Что же касается средств 
формального выражения (грамматических, лексико-грамматических, лексических), то их 
совокупность лишена целостности, поскольку они относятся к разным языковым уров-
ням. Среди преимуществ модели ФСП учёный выделяет «сильные» системные призна-
ки [33: 38]. Одним из них является функциональная полнота поля, охватывающего всю 
сферу функций, базирующихся на определённой семантической категории. В качестве 
примера рассматривается поле темпоральности, которое в русском языке охватывает 
всю сферу темпоральных отношений, включая и те, что находятся за пределами грам-
матических форм времени. Вторым «сильным» системным признаком ФСП считается 
отсутствие ограничений в отношении характера и типа охватываемых данным явлением 
формальных средств, так как семантическая категория, лежащая в основе данного един-
ства может быть выражена любыми языковыми единицами. Среди способов выражения 
семантики поля могут быть дискретные, эксплицитные и имплицитные, прямые и 
косвенные, собственно языковые и представляющие собой сочетание языковых средств 
и элементов речевой ситуации.

ФСП имеет собственную структуру: в пределах поля выделяются микрополя как раз-
новидности инвариантного содержания, состоящие из центра (ядра или доминанты) и 
периферии [367: 152]. Классифицирующие признаки образуют ядро поля, а характери-
зующие – его периферию. Ядро поля содержит дифференциальный признак и представ-
ляет собой «аспект вычленения в окружении грамматических единиц и категорий всего 
того, что на них воздействует испытывает на себе их воздействие». Что касается перифе-
рии, то она предполагает «аспект иерархии компонентов поля с точки зрения признаков 
наиболее специализированного и регулярного характера выражения той семантической 
категории, которая лежит в основе данного ФСП» [35: 20]. Особенностью периферийных 
признаков является их относительный характеризующий статус, т.е. один и тот же при-
знак может быть характеризующим в данной семантической категории и ядерным для 
другой семантической категории. 

Структурные типы ФСП представлены моноцентрическими и полицентрическими 
полями [33: 34-35; 367: 152]. Первый тип имеет целостное либо гетерогенное граммати-
ческое ядро, т.е., опирается на грамматическую категорию, обладающую наиболее ярким 
признаком поля и набором стандартизированных средств выражения (ФСП аспектуаль-
ности, темпоральности, модальности, компаративности, персональности и др.). Второй, 
полицентрический, тип поля характеризуется разбиением на несколько сфер, каждая из 
которых имеет свой центр и периферийные компоненты (ФСП локативности, количе-
ства, качества, цели, условия, таксиса и др.) Структура ФСП в разных языках различает-
ся в зависимости от типа языка и грамматикализации значений [367: 152].
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Модель ФСП широко использовалась представителями школы А.В.Бондарко в целях 
функционально-грамматических исследований. В работах С.Н. Цейтлин [256], Н.И. По- 
ройковой [197], В.И. Козырева [125], А.А. Корнилова [134], И.С. Андреевой [6],  
Л.А. Вольской [53], Т.А. Калабуховой [103], Л.К. Дмитриевой [79], А.В. Корольковой 
[136] рассматриваются различные ФСП и раскрываются отдельные аспекты ФСП: ха-
рактеристики различных типов модальных ситуаций, в частности, побудительных 
высказываний, достоверности/недостоверности, модальности номинативных конструк-
ций, темпоральная отнесенность повелительных высказываний, таксис в ряду однород-
ности, аспектуально-темпоральная характеристика высказываний и т.п. Особенности 
полей темпоральности, аспектуальности, таксиса являются объектом изучения после-
дователей А.В. Бондарко – Е.В. Тарасовой [231: 232], А.И. Бондаря [37]. В работах  
Е.В. Тарасовой рассмотрена историческая динамика поля темпоральности в английском 
языке [232: 84-126], а также – основы функционального контрастивно-типологического 
анализа с использованием поля как его единицы [231: 28-41]. Монография А.И. Бондаря 
посвящена анализу темпоральных отношений в украинском языке на базе ФСП локали-
зированности, темпоральности, таксиса и аспектуальности.

В связи с тем, что моделирование ФСП не просто нацелено на перераспределение 
средств языка на основании их статических функций, но и ориентировано на речевую 
сферу, в пространство ФСП привлекаются контекстуальные и ситуативные функции 
языковых единиц, имплицитные и амбивалентные смыслы и т. п. [367: 172].

В функциональной грамматике вопросы определения признаков центра (доминанты) 
и периферии ФСП считаются дискуссионными. Одни исследователи предлагают такие 
критерии выделения доминанты, как наибольшую специализированность относительно 
выражения значения, однозначность и систематичность употребления; другие рассма-
тривают центр как сферу наиболее полной и эксплицитной реализации определённого 
содержания, характеризующуюся максимальной яркостью, регулярностью выражения, 
стилистической нейтральностью и меньшей степенью зависимости от условий контекста 
[там же]. Применение теории ФСП к высказываниям привело к дифференциации цен-
тров поля: предикатного, субъектно-объектного, качественно-количественного, обстоя-
тельственного [33: 31-33]. При этом доминантным признаком становится инвариантный 
состав членов пропозиции. Для сферы периферии характерны ослабленное содержание, 
нерегулярность формы, имплицитность, аномальность, асистемность, амбивалентность 
[367: 172]. Различают ближнюю, среднюю и дальнюю периферию ФСП [247: 31].

Таким образом, ключевыми характеристиками ФСП являются:
а) многоаспектность семантики компонентов ФСП, проявляющаяся в наличии мно-

жества функций у компонентов поля, находящихся в отношениях взаимного дополнения 
и соотносящихся с одной семантической категорией;

б) многоуровневость и диффузность, проявляющаяся в отсутствии целостности и 
однородности в плане выражения; 

в) системность, проявляющаяся во взаимодействии ФСП с другими полями, т.е., в 
его включении в целый комплекс пересекающихся систем [33: 37-39].

Перечисленные свойства объясняют функциональность модели ФСП, её примени-
мость к семантическому и функционально-семантическому анализу как языковых фак-
тов, так и продуктов речевой деятельности, содержания дискурса.
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Мироненко О.В.

(Херсон, Україна)

ХараКтЕриСтиКа СЕмантичниХ тиПів оЦінКи

У статті проаналізовано семантичні типи оцінок, ураховуючи нові тенденції 
функціонування їх у сучасній лінгвістиці. 

Ключові слова: загальнооцінне та частковооцінне значення, семантичні типи 
оцінок, шкала оцінок, «нейтрально», «погано», «добре».

В статье анализируются семантические типы оценок, учитываются новые взгляды 
функционирования их в современной лингвистике.

Ключевые слова: общеоценочное и частичнооценочное значения, семантические 
типы оценок, шкала оценок, «нейтрально», «плохо», «хорошо».

Тhe article analyses semantic types of estimation taking into consideration new tendencies 
of their functioning in the modern linguistics.

Key words: meaning of the general and partial estimation, semantic types of estimation, 
estimation scale, «neutral», «bad», «good».

Як відомо, психологізм аксіологічного виміру виявляється в когнітивній діяльності 
людини, яка, аналізуючи довкілля, намагається на свідомому або підсвідомому рівнях 
оцінити його за шкалою “добре/погано”, бо “процес пізнання навколишнього світу орга-
нічно поєднується з оцінною діяльністю людини, що є характерною рисою свідомості як 
специфічної форми діяльного та творчого відображення. Тому пізнавальний акт уже за 
своєю природою є оцінним моментом, що фокусує не весь об’єкт, а лише ті його ознаки, 
які становлять певну цінність для суб’єкта відображення. Це, у свою чергу, зумовлює 
різну оцінку одного й того самого” [1: 4]. Зазначене свідчить, що “оцінний момент...  
є пізнавальною категорією психіки, частина думки, яка протилежна іншій частині дум- 
ки – понятійному значенню” [2: 38]. Виходить, що оцінне значення, яке виокремлюється 
лінгвістичною наукою у слові, “представляє собою не понятійне мислення, а саме – 
категорії сприймання та уявлення, взяті разом” [2: 38]. Сприймаючи та уявляючи світ 
речей, а тим самим і пропускаючи через своє внутрішнє “Я”, людина як фільтр оцінює 
його під різним кутом зору. Вона як складний психологічний механізм протягом усього 
життя пізнає, а тим саме й оцінює (аксіологізує) навколишній світ. 

Лінгвістична категорія оцінки є суперуніверсально-прагматичною, тому що немає 
такої у світі мови, в якій не існувала б уява про “добре / погане”, “позитивне / негативне”, 
“нормальне / ненормальне”, “подобається / не подобається” [3: 9-24]. 

Історично склалося, що оцінка розглядається з двох позицій: як категорія логіки та 
як лінгвістична категорія. З логічної точки зору оцінка репрезентується як судження про 
цінність. Оцінюючи предмет, явище, дію, інформатор намагається передати ціннісні 
орієнтири цього предмета, явища, дії, скласти ціннісну картину світу речей. Оцінка по-
дається під різними оцінними дефініціями (“істина / неістина”, “важливість / неважли-
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вість”), проте практичною диференціювальною позицією оцінних значень є вимір “до-
бре / погано”. Дослідник О.Івін розглядав структуру будь-якого оцінного висловлювання 
з позиції таких 4 компонентів: 1) суб’єкт оцінки (людина або група людей, які надають 
явищу, предмету цінності шляхом оцінки цих речей); 2) предмет оцінки (тобто пред-
мет або об’єкт, який наділений цінністю); 3) самі оцінки (абсолютні “добре / погано”, 
“добро / зло” та порівняльні “краще”/ “гірше”); 4) основа (тобто те, з точки зору чого 
відбувається оцінювання [4: 21-33]. Ця структурна схема дублюється і в лінгвістичному 
аспекті вивчення оцінки, тому мовознавці й стверджують, що “мовна репрезентація акту 
оцінки є повною, якщо експліковані всі чотири компоненти акту оцінки” [5: 27]. У роботі 
О.Чернявської структура оцінного висловлення представлена тривимірною композиці-
єю: суб’єкт, об’єкт та основа оцінки [6: 59].

У лінгвістиці проблема оцінки також пов’язана із шкалою оцінок “добре / погано” 
або “+” / “-” [3: 19]. Зазначимо, що під значенням “добре” розуміємо позитивний роз-
виток подій, позитивно-емоційний настрій, прогресивні зміни в суспільстві, належне 
якісно-кількісне забезпечення потреб як суб’єкта, так і соціуму; “погане” розглядаємо 
як регрес поглядів, погіршення способу життя, низку невдалих спроб та “чорні” смуги в 
долі людини, негативно-емоційні переживання. 

Значні зрушення в системі оцінювання зробили С.Хідекель та Г.Кошель, досліджу-
ючи специфіку мовних оцінок. Оцінка як обов’язковий, соціально-детермінований ком-
понент структури значення слова, на їх думку, є трьох видів: “нейтральна, яка виступає 
в якості точки відліку, норми, відносно якої сприймаються оцінні відхилення в той чи 
інший бік; позитивна та негативна” [7: 13]. “Тріада” позитивне-негативне-нейтральне 
“простежується на всіх рівнях мови” [8: 92]. Нейтральна оцінка (“0”) представлена як 
норма, шаблон, догма, а певні якісно-кількісні зміни представляють позитивно (“+”) чи 
негативно (“-”) полюсну характеристику. Хоча шкала оцінок і представлена з полюсами 
“0” (нейтрально), “+” (добре), “ –” (погано), в останніх двох оцінка може варіюватися як 
дуже добре, краще, найкраще або дуже погано, гірше, найгірше тощо. 

Сегменти емоційної оцінки - “нульова, негативна, позитивна, негативно-позитивна 
як поєднання або накладання і негативного і позитивного” - виділяє у своїй праці 
В.Іващенко [1: 7]. Крім цього, в мовленнєвій площині, як стверджує дослідниця, іноді 
виникають такі випадки: “1) варіювання емоційно-оцінного потенціалу, коли нейтральні 
лексеми в умовах сприятливого контексту набувають як негативного, так і позитивного 
забарвлення, 2) переходу позитивного в негативне, а негативного в позитивне. До уваги 
береться й той факт, що емоційна оцінка може бути: а) факультативною (такою, що не 
має чітко визначеного ставлення до означуваного, виявляється лише в контекстуальній 
зумовленості її вибору й залежить від індивідуально-особистого сприйняття дійснос-
ті окремими людьми); б) обов’язковою (такою, на базі якої формуються національно-
культурні стереотипи із чітко визначеним ставленням мовного колективу до означувано-
го); в) домінантною (такою, що може викликати переоцінку стереотипного уявлення про 
вже оцінену в первинній “картині світу” ознаку”) [1: 7-8].

Спостерігаємо в сучасному науковому доробку і графічну ілюстрацію інтенсивності 
вияву категорій “добре / погано”, структура полів яких показує якісно-кількісні зміни 
значень [6: 24] та через векторну площину відбувається з’ясування ступеня позитивних 
та негативних оцінок, де відліком оцінок є нейтральна оцінка [5: 24].
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Систематизація наукового матеріалу свідчить про коливання в системі оцінювання. 
Дослідники наголошують на тому, що оцінки водночас і стабільні і нестабільні. Не-
стабільність оцінок своїм підґрунтям має зміни з часом і залежить від змін суспільних 
стандартів ціннісної орієнтації суб’єкта. Одночасно оцінки стабільні, оскільки в лексич-
ній системі мови вони закріплені у вигляді словникових дефініцій та певних позначок  
[9: 56-57]. 

Ураховуючи часово-просторові якості оцінки, мовознавець А.Голованевський увесь 
оцінний пласт лексики умовно розділив би на константнооцінний (оцінність у ній по-
стійна) та хронооцінний (оцінність змінюється у різні часово-просторові періоди)  
[10: 84-85].

Інтерпретуючи оцінну (аксіологічну) модальність, учені О.Вольф, У.Соловій, В.Телія 
виділяють оцінки типу de re та de dicto. Оцінка типу de dicto (порівняльна) характеризує 
не судження про подію, факт, а власне саму подію чи факт [3: 14], а оцінка типу de re свід-
чить, що оцінюється не цілком все судження, а окремий об’єкт [3: 14-15; 11: 6-7]. В.Телія 
підкреслює, що оцінна модальність de re характерна для конотації [12: 27]. Іноді в мові ці 
два типи оцінок наявні в одному висловлюванні, в одному реченні [3: 14-15].

Зважаючи на весь комплекс осмислення оцінного фактора в семантиці лексичних 
одиниць, ученими виділено 3 типи оцінних компонентів: 1) інтелектуально-логічний, 
який через логічні припущення вказує на об’єктивно характерні ознаки референта (цей 
компонент належить до денотативного аспекту значення), 2) емоційний, що підкреслює 
емоційні якості особи, об’єктивно йому не властиві (цей компонент входить до конота-
тивного аспекту значення), 3) емоційно-інтелектуальний, що поєднує в собі два попере-
дніх компоненти (тобто утворює єдність денотативного і конотативного компонентів)  
[7: 13-15]. 

Н.Арутюнова, О.Вольф та В.Телія розглядаючи характер оцінок, виокремлювали за-
гальнооцінне та частковооцінне значення, де під першим розуміли значення слова, яке 
в своїй основі не має дескриптивно–зображальної вираженості (це слова типу добрий, 
поганий), а під другим – лексеми, які характеризуються оцінно-зображувальною потен-
ційністю [13: 75-77; 3: 28-34; 12: 54].

Евристичний принцип взаємозалежності суб’єкта оцінки з її об’єктом розширила 
мовознавець Н.Арутюнова [13: 75-77], яка класифікувала та виділила серед частково-
оцінних значень 7 категорій: 1) сенсорно-смакову, або гедоністичну оцінку, 2) психоло-
гічну оцінку: інтелектуальну та емоційну оцінки; 3) естетичну оцінку, що характеризу-
ється взаємозв’язаністю сенсорно-смакової та психологічної оцінок, 4 ) етичну оцінку, 
пов’язану з етичними нормами, 5) утилітарну оцінку, 6) нормативну, 7) телеологічну 
оцінку. Ці категорії, за словами вченої, утворюють 3 групи: перша група сенсорних оці-
нок включає перші дві категорії, друга група сублімованих оцінок вміщує наступні дві 
категорії, а третя – раціоналістичних оцінок - довершується останніми трьома катего- 
ріями.

Три типи частковоцінних значень, усередині яких є ще й підгрупи, виділяє О.Вольф 
[3: 27]: 1. Сенсорна оцінка це: а) сенсорно-смакова, або гедоністична оцінка, включає в 
себе те, що подобається (смачний, пахучий); б) психологічна оцінка: інтелектуальна (ці-
кавий, банальний); та емоційна (радість, бажання); 2. Сублімована, або абсолютна оцінка 
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це: а) естетична, яка синтезує в собі сенсорну та психологічну оцінку (гарний, прекрас-
ний); б) етична, що характеризується нормативними критеріями (моральний, амораль-
ний, добрий); 3. Раціоналістична оцінка – це та, яка пов’язана з практичною діяльністю 
людини: а) утилітарна (корисний, шкідливий); б) нормативна, що характеризується нор-
мами (нормальний, здоровий), в) телеологічна (ефективний, успішний). 

Спираючись на класифікацію Н.Арутюнової, Т.Вендіна [14: 18-21] виділяє наступні 
типи оцінок: 1) оцінки–афективи, які відображають чуттєве сприймання зовнішнього 
середовища: зір, слух, нюх, дотик, смак, температурні відчуття, гравітацію, 2) оцінки–
когнітиви, які відображають сприймання предметів, явищ, навколишнього світу: а) ра-
ціоналістичні оцінки – оцінки різнопланового характеру, які “пов’язані з практичною 
діяльністю людини, його практичними інтересами та повсякденним досвідом; їх основні 
критерії: фізична або практична користь, спрямованість на досягнення певної мети, ви-
конання деякої функції, відповідність певному стандарту” [15: 14], б) психологічні оцін-
ки: емоційні та інтелектуальні, 3) оцінки-сублімати або абсолютні оцінки, що вміщують 
естетичні та етичні оцінки, які передають чуттєво-моральні суб’єктивні настрої. 

Отже, на сучасному етапі розвитку мовознавства проблема виділення семантич-
них типів оцінки є актуальною, оскільки оцінка має темпорально-локальну, соціаль-
ну, суб’єктивно-позиційну, прагматичну, фактологічну, логіко-вивідну та об’єктивно-
суб’єктивно коливальну потенційність.
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УДК 821.161.2’82-95
Капанайко І.Я. 

(Дрогобич, Україна)

Про траКтат івана ФранКа «іЗ СЕКрЕтів ПоЕтичноЇ творчоСті»

У статті розглянуто ідеї І. Франка про взаємозв’язок мови та мистецтва, ролі 
слова в естетиці та мовознавстві. Висвітлено лінгвістичні міркування О. Потебні, які 
знайшли відображення в трактаті І. Франка «Із секретів поетичної творчості»; до-
сліджено елементарну одиницю художнього твору – слово-образ у розумінні О. Потебні 
та І. Франка. 

Ключові слова: слово-образ, внутрішня форма слова, словотворення, смислоутво-
рювальний акт, «змисли» (відчуття).

В статье рассматриваются идеи И. Франко о взаимосвязи языка и искусства, роль 
слова в эстетике и языкознании. Освещены лингвистические соображения А. Потебни, 
которые нашли отражение в трактате И. Франко «Из секретов поэтического твор- 
чества»; исследована элементарная единица художественного произведения - слово-
образ в понимании А. Потебни и И. Франко. 

© Капанайко І.Я., 2010
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Ключевые слова: слово-образ, внутренняя форма слова, словообразование, смысло- 
формирующий акт, «смысло» (ощущение).

The article considers I. Franko’s ideas of language and art connection, the role of a word in 
the aesthetics and linguistics. The linguistic’s statements of A. Potebnia which are reflected in  
I. Franko’s work “From the secrets of poetic works”are analyzed, the elementary unit of literary 
work - the word image in I. Franko’s and A. Potebnia’s perception has been researched. 

Key words: word-image, inner word form, word building, senseforming act “sense” 
(feeling).

Спадщина О. Потебні у підрадянській літературознавчій естетиці вивчалася так чи 
інакше однобоко. Дослідники не говорили про національну сутність його вчення, про 
божественне походження мови тощо. Так само й трактат І. Франка «Із секретів поетич-
ної творчості» почав досліджуватися не так давно, ігнорувалася та частина його пра-
ці, де йшлося зокрема про підсвідоме. У двадцятитомному виданні творів І. Франка із 
цього трактату був випущений цілий розділ. Відома також дискусія навколо праці «Із 
секретів поетичної творчості». І лише у передмові до окремого видання, яка належить 
Є. Адельгейму, було зроблено спробу оцінити цей здобуток І. Франка в галузі естети-
ки, літературознавства та лінгвістики належним чином. На це звернула увагу рецензент  
М. Коцюбинська, яка в приватній розмові повідомляла, що ця передмова зазнала істот-
них скорочень з ідеологічних міркувань. 

Українські витоки «лінгвістичного повороту» у літературно-теоретичному дискурсі 
ХХ ст. тісно пов’язані з ученнями двох великих мислителів О. Потебні та І. Франка. Ця 
тема окреслена у працях: Л. Тарнашинської «До питання народження художнього образу 
в інтерпретаційному полі Івана Франка та Олександра Потебні», Н. Шляхової «Автор 
і читач в естетиці Івана Франка та Олександра Потебні». І все ж можна досліджувати 
трактат І. Франка «Із секретів поетичної творчості» і його суголосність з ученням О. По-
тебні й далі. Ми поставили мету – висвітлити цю суголосність саме на матеріалі франко-
вого трактату, з’ясувати, що обидва дослідники у багатьох моментах ішли паралельними 
шляхами, відповідаючи на модерні поклики філологічної науки. У цьому й полягає ак-
туальність пропонованої статті.

об’єктом нашого дослідження є першодрук трактату І. Франка «Із секретів поетич-
ної творчості» (Літературно-науковий вісник, 1898, т. І; Літературно-науковий вісник, 
1899, т. VІ). Ми зберігаємо всі правописні моменти оригіналу.

Предмет дослідження – точки інтелектуального дотику І. Франка та О. Потебні.
Методологічне значення статті полягає у спробі розширити уявлення про одну із най-

знаковіших праць І. Франка в галузі теорії літератури, естетики та лінгвістики.
Значення та вплив слова на митця і читача – тема, якою пройнятий трактат І. Франка 

«Із секретів поетичної творчості». Уже на перших сторінках читаємо: «Та є люде, котрі 
мають здібність видобувати ті глибоко заховані скарби своєї душі і давати їм вираз у 
зрозумілих для кождого словах (тут і далі підкреслення наші. – І. К.) […] се й є наші 
поети» [6, 11]. А поезію Каменяр величає «фантазією в словах». Безмежний Франковий 
талант подав нам оригінальне пояснення поезії, яка показує вагому роль слова – мовної 
одиниці, що має здатність створювати, пробуджувати, розвивати та тривожити різні сег-
менти людської психіки. 
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На берегах нашої теми звернімо увагу на один характерний і цілком актуальний 
момент. У середині ХІХ ст. виникає психологічний напрям у мовознавстві. Для нас 
становлять особливий інтерес погляди О. Потебні на взаємозв’язок мови й мистецт-
ва. Український мовознавець у розв’язанні проблем естетики висловлював тверджен-
ня, які знайшли відображення, зокрема, в трактаті І. Франка «Із секретів поетичної 
творчості». Власне Мислитель справді багато в чому перегукується з ученням Потебні 
про «внутрішню форму» слова, таким актуальним для сучасної поезії, досліджує еле-
ментарну одиницю художнього твору – слово-образ. Працюючи паралельно в одно-
му напрямі, обидва дослідники виходили з концепту неповторності творчого руху, що 
розкривається у свідомості (й підсвідомості) людини як виявлення думки через мову. 
Але І. Франко у трактаті не вживає терміна «внутрішня форма» слова, який розкрив 
О. Потебня. Що більше, Каменяр не згадує теоретичних принципів, сформульованих 
харківським лінгвістом. Своєю чергою, І. Франко зауважує, що автор має дбати про те, 
«щоби його слова уложилися в форму», яка би «будила в душі читача суголосні тони» 
[6, 46], зворушувала його внутрішнє єство. І, за потебнянською теорією, саме внутрішня 
форма і слова, і твору не лише започатковує процес сприймання – розуміння – тлума-
чення, а є тим смислоутворювальним актом, який може породжувати в уяві щоразу но-
вий зміст. Тут йдеться і про креативістську функцію слова. «Мова є засіб не виражати 
готову думку, а створювати її:.. вона не відображення світоспоглядання, яке склалося, а 
діяльність, яка його складає» [5, 11]. Учений твердить, що за допомогою слова мовець 
не повідомляє своєї думки іншому, а тільки сприяє пробудження його власної думки і 
пізнанню внутрішнього світу.

Внутрішня форма визначає напрям думки в слові, «дає тільки спосіб розвитку в ньо-
му значень, не визначаючи меж розуміння слова» [5, 18]; вона є центром образу, виразом 
зв’язку між зовнішньою формою і змістом (ідеєю).

У трактаті І. Франка словесна реальність природно, ненав’язливо і постійно освітлю-
ється з позицій естетичних, психологічних, суспільних, з позиції психології творення і 
сприймання художнього образу та ролі слова. І тут автор звертається до «змислів» (від-
чуттів. – І. К.), до «орґанів власної внутрішньої дїяльности», а мову письменник розгля-
дає як живий організм у цьому процесі.

Підкреслюючи колосальне значення відчуттів у житті людини, І Франко виділяє як 
найважливіші відчуття зору та слуху; саме відчуття зору дає найбагатший матеріал для 
нашого психічного життя, за його допомогою пізнаємо великі контрасти світла і темно-
ти. Отже, не дивно, стверджує автор, що «… наша мова найбогатша на означенє вражінь 
зору, менше богата, але все таки досить богата на означення вражінь слуху і дотику, а 
найбіднїйша на означенє вражінь смаку і запаху. Ся мова дає нам тисячі способів на 
означенє далечини, сьвітла в його нюансах, цїлої скалї колїрів, цїлої скалї тонів, шумів 
і шелестів, цїлої безлїчі тїл, але вона досить убога на означенє ріжних смаків а ще бід-
нїйша на означенє запахів» [7, 3]. Цій темі І. Франко присвячує кільканадцять сторінок 
у згаданому трактаті. На підставі слов’янських народних пісень митець подає «цифро-
вий огляд» слів на позначення понять, пов’язаних з людськими відчуттями, переконливо 
доводить, що найбільшу кількість становлять лексеми, які називають зорові відчуття. 
Аби зобразити картину поезії, «поет, коли береться малювати, то не чинить се виключно 
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красками, фарбами, котрі у него властиво є тілько словами […], але торкає ріжні наші 
змисли, викликає в душі образи ріжнородних вражінь, але так, щоб вони тут же зливали 
ся в одну орґанїчну і гармонїйну цїлість» [7, 75]. До речі, одну з характерних ознак ве-
ликого таланту Лесі Українки І. Франко вбачав у тому, що її фізичне око і фізичне вухо 
зробилися вповні органом її поетичної душі [9, 260].

У протилежність до Лессінга, який, спираючись на раціоналістичну естетику  
XVIII ст., вважав, що зорові образи в літературі не посідають значного місця або навіть 
можуть бути відсутні, І. Франко дотримувався думки, що відчуття зору дає найбагатший 
матеріал для нашого психічного життя, а тим самим і для поезії: «Адже наша писана 
чи друкована поезия також в першій лїнії обертаєть ся до зору, оперує цїлою системою 
кольорових плямок (лїтер), що викликають в нашій тямцї відповідні їм слова, а подекуди 
навіть (при тихім читаню) се посередництво слів зводить ся до minimum, і лїтери від 
разу викликають в нашій уяві конкретні образи, відповідні словам, які творять лїтери, 
написані в книзї» [7, 77].

На думку І. Франка, видимість зорового образу в поезії завжди умовна і цілком зале-
жить від природи слова: «Він (поет. – І. К.) малює словами, не силкуючись на мальовничі 
фрази, не додаючи від себе нїчого або майже нїчого» [7,79]. Художник за допомогою 
барв, малюючи лінію, прямо звертається до нашого зору і дає безпосереднє враження, а 
«се поет висловляє простісїнькими, зовсїм прозаїчними словами, але в тих словах уже 
не малярський мотив, а цїла драма» [7, 80]. Митець апелює до спогаду про відчуття і до 
уяви, яка повинна цей спогад викликати і підтримати. В цьому, між іншим, полягає не 
тільки «обмеженість» засобів слова, але й його сила. Як зазначає Адельгейм у передмові 
до трактату: «З одного боку, розмиваючи контури відчуттів, слово начебто зменшує свої 
образні можливості, тому що навіть найелементарніша метафора, наприклад її очі – зорі, 
губи – вишні, була б жахлива або карикатурна, якби зверталася не до спогаду, а до без-
посередньо видимого, як на малюнку, відчуття»[8, 38]. Навіть коли слово викликає, зда-
валось б, тільки зоровий ефект, то завжди в загальному контексті долучаються відчуття 
іншого характеру, асоціативного типу. І. Франко розкриває особливу естетичну і психо-
логічну функції в процесі відтворення певного життєвого враження, створення образу в 
душі і робить логічний висновок: «Поезия апелює рівночасно до зору і до слуху, а далї 
при помочи слів, і до всїх иньших змислів і може викликати такі образи в нашій душі, 
яких малярство нїяким чином викликати не може» [7, 77].

Поетичне слово І. Франко визначає як сигнал, що викликає «у нашій душі вражіня в 
обсягу всїх змислів» [7, 19]. Уже за своєю природою – це переважно звуковий сигнал, а 
тому, яких би відчуттів не стосувався, він вносить у них деякий додатковий акустичний 
елемент, що служить імпульсом для виникнення слухових асоціацій. Письменника ціка-
вить відчуття, що пробуджує слово, яке творить образ. І тут він торкається духовного, 
інтелектуального світу поета «……правдиві поети все і всюди з богатого запасу рідної 
мови вміють вибирати власне такі слова, які найшвидше і найлекше викликають у нашій 
душі конкретне, змислове вражінє» [7, 8]. Як слово становить єдність форми і змісту, так 
і твір мистецтва є нерозривною єдністю образу та ідеї [5, 16]. 

Вихідним пунктом концепції мистецтва як І. Франка, так і О. Потебні виступає дум-
ка про спільність структур слова й художнього твору. Постійні аналогії «слово-твір», 
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«мова-мистецтво» відіграють вагому методологічну роль у вченні харківського лінґвіста. 
А секрет поетичності полягає в «нерівності образу і значення; специфіка мистецтва грун-
тується на нетотожності числа образів множині можливих значень» [5, 16]. О. Потебня та 
І. Франко послідовні у наступному: єдність форми і змісту знаходить повне вираження у 
поетичному образі. Для позначення образу, в О. Потебні знаходимо поняття: «уявлення», 
«знак», «символ», «засіб порівняння», а найчастіше – «внутрішня форма» [5, 18]. Отже, 
внутрішня форма в слові й поетичний образ у творі – поняття, що позначають один і 
той же феномен. З усього висловленого вище розуміємо, що до аналізу навіть одного 
елементарного рівня художнього твору слід підводити всю суму знань, те, що стоїть за 
словом. І тільки тоді можна зрозуміти, чому слово здатне нести на собі всю будову ідей, 
сягати високого діапазону і безмежної сили емоційного впливу. Саме ця Франкова ідея, 
яка завжди лежала у його мовному серці, й окреслена у трактаті.

Описуючи слухові відчуття, І. Франко порівнював музику та роль слова у поезії, 
відзначаючи, що «Музика дуже гарно вміє віддавати такі настрої і викликати їх у душі 
слухачів; поезия вже тим самим, що оперує словами, з котрих кожде має дане значінє і 
більшина їх викликає в уяві певні конкретні образи» [7, 17].

Музика, «викликаючи в нашій душі такі ефекти, яких не може викликати говорене 
слово» [7, 14], може давати одночасно необмежену кількість вражень. Чи це означає, що 
сила слова поступається енергетиці звуку, музики? Слово у поезії «промовляє» не тільки 
до самого відчуття слуху, але й до інтелекту і розворушує всі «наші висші духові сили 
[…] крапля за краплею, то про те викликає образи безмірно виразнїйші, яркійші і лишає 
тривкійші слїди в душі, нїж музика» [7, 15], коли ж музика буває причиною легкої дро-
жі, а «висші духові сили звичайно спочивають». І знову яскравий Франковий висновок: 
«Та за те поезия тим висша від музики, що при помочи мови може панувати над цїлим 
запасом змислових образів, які тілько є в нашій душі, може при помочи тих образів ви-
кликати безмірно більшу скількість і ріжнородність, нїж музика». [7, 16].

Створення поетичного образу на основі тільки музикальних елементів слова, – це 
означає, вважав він, домагатися просто лишень зовнішніх версифікаційних ефектів ці-
ною втрати «пластики» і «змістовності» цілого.

І. Франко, як він сам зазначав, збирався пізніше звернутися до «музикальних ефектів 
самої мови» [7, 20], де він мав розглянути «тзв. ономатопоетичні слова, викрики, аллїте-
рациї, ассонанси і рими» [7, 20]. Але цей розділ трактату, на жаль, не було написано, а це, 
звісно, не могло не відбитися на висвітленні всієї проблеми.

У тлумаченні природи слова І. Франко виходив з його внутрішньої форми. 
Внутрішня форма слова – це те, що дає цілісність уяві, що відкриває гармонію образу 

через трансцендентальну ідею єдності. Така форма – не структурована величина. Вона 
скеровує не до частин, а до цілого, бо лише в єдності зовнішнього і внутрішнього наро-
джується цільний образ. Поняття «внутрішня форма» в догумбольдтівську епоху склада-
лося поступово, формуючись передовсім у філософських системах (Платон, Арістотель, 
Плотін, Фичіно, Бруно, Шефтсбері та ін.). Внутрішня форма слова – внутрішня сутність, 
що надає слову і мові неповторності.

Природа, характер, функції внутрішньої форми слова в художньому тексті розкрива-
ється насамперед через призму словотворення. Отже, у цьому контексті І. Франко солі-
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даризувався з потебнянською тезою про дієвість поезії, яку зрозуміти «можна, звичайно, 
тільки з’ясовуючи властивості самого слова» [5, 40]. Але чому О. Потебня, незважаючи 
на значимість внутрішньої форми, не подає визначення поняттю «образ»? І як зрозуміти 
думку лінгвіста, що поезія «задовольняє потребу людини бачити всюди цілісне і доско-
нале» [5, 15]? Та й зрештою, як побачити або відчути те «цілісне і досконале»? Саме в 
цьому випадку І. Франко, спираючись на науковий експеримент та власну інтуїцію, дій-
шов абсолютно самостійним шляхом до розуміння «автологічного слова», його сутності 
(не вживаючи власне терміна «автологічне слово»), пов’язуючи свій трактат із системою 
свідомих обмежень письменницької палітри, вибору найточнішого слова, яке б найпо-
вніше виражало певну ідею, збуджувало в уяві бажаний образ. Образність – душа твору, 
спосіб його буття, форма зображення (не відображення!) світу. У поетичному творі ав-
тологічне слово – це слово-образ, яке не є локальним тропом, саме це І. Франко цілком 
слушно обґрунтував на поезії Т. Шевченка «Вечір на Україні»: «Вся та вірша, се немов 
моментальна фотографія настрою поетової душі, викликаного образом тихого, весняно-
го українського вечера.

Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть, 
Плугаторі з плугами йдуть,
Співають ідучи дївчата,
А матері вечерять ждуть.

Як бачимо, поет без ніякої особливої прикраси, простими, майже прозаїчними слова-
ми малює образ за образом» [6, 142]. Така теорія Мислителя дозволяє збагнути образ як 
цілість, «побачити цілісне і досконале». Слово в літературному творі означає не просто 
предмет, дію чи ознаку. Воно набирає суто мистецького змісту. Слово в явищі мистецтва 
слова проявляється на рівні предметного значення, однак рівень його художнього сенсу 
набагато істотніший, більш сутнісний, субстанційніший [1, 6].

Але повернемося до трактату. Каменяр окремо виділяє відчуття дотику, «бо він позво-
ляє нам пізнавати такі важні прикмети зверхнього сьвіта, як об’єм, консистенцію (твер-
дість, гладкість і т. и.) і віддаленє тіл» [7, 2]. Дотик належить до «змислів» найдавнішого 
походження, і, як можна зрозуміти, особливий інтерес до нього у трактаті пояснюється 
тим, що «сліди» цього почуття у лексиці допомагали поету встановити зв’язки сучасної 
мови з життям і словотворчістю найвіддаленіших поколінь, тому: «Не диво, – пише пись-
менник, – що сей змисл, такий важний для психічного розвою кождої людини, дав нашій 
мові, а тим самим і поезиї, багато інтересних і важних термінів та епітетів, котрими 
послугуємо ся в найріжнїйших значінях, нераз не думаючи про їх первісне призначенє 
[…]. Нема що мовити, що й поезия мусить користати з тих образів, нагромаджених уже 
в самій скарбівнї мови» [7, 6].

У слові-дотику відчуття можуть виступати в загальній формі зорового або слухового 
образу і виявлятися не одразу. І. Франко ретельно вивчає ці тактильні домішки, особливо 
тоді, коли вони допомагають відновити зв’язки між словом і його походженням.

Письменник у своєму трактаті часто співвідносить зорові або слухові образи з так-
тильних уявлень. За словами Адельгейма: «Він гостро відчував можливість доторкну-
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тися до речі в такій же мірі, як і сховані зв’язки слова з тими стертими тактильними 
відчуттями, з яких воно колись виникло»[8, 51-52].

Цікаво звернути увагу на лексикон запахових відчуттів у нашій мові: «На означе-
нє ріжних запахових вражінь має мова дуже мало слів. «Пахне» на приємні вражіня, – 
«смердить» на неприємні, а коли прийдеть ся спеціфікувати, то додаємо або специяльно 
предмет, про котрий мова, або певні типові запахи, що більше менше можуть, бодай у 
чуткійших осібників, репродукувати бодай згадку віднесеного вражіня» [7, 3].

В образному синтезі відчуттів внутрішня форма слова відіграє виняткову роль, вона 
відновлює загублений зв'язок між враженнями різних почуттєвих рядів. Якщо, напри-
клад, до зорових вражень додаються слухові або дотикові, то поетичне слово надзвичай-
но посилює відчуття цієї домішки, яка часто має дуже давнє походження. Трактат, таким 
чином, охоплює одну із лінгвістичних проблем, яка цікавила О. Потебню: про словá з 
забутим та напівзабутим образним уявленням. 

Утягуючи первісні уявлення у віршовану мову, поет оживляє їх почуттєвий зміст і 
тим поширює емоціонально-асоціативні зв’язки слова, водночас звернутого до кількох 
якісно різних відчуттів [8, 41]. Розуміється, що така закономірність – це певна тенденція 
поетичної мови з мовознавчим чуттям національного коріння слова, тому неправильно 
було б її поширювати на кожний образ або вірш. Тут відіграє роль відчуття національно-
го слова, його сприймання, пізнання та розуміння.

Мова, зазначає О. Потебня, пов’язана з мисленням, однак сфера мови не збігається 
абсолютно зі сферою думки. На світанку людства думка відставала від мови, на серед-
ньому етапі – вони йшли паралельно, а на третьому (етапі абстрактності) думка покидає 
мову як таку, що не задовольняє її вимог. Саме цим, вважає О. Потебня, можна пояснити, 
що думка художника, скульптора, музиканта реалізується не у слові, думка математика 
втілюється в умовних знаках. А щодо думки вченого, поета І. Франко висловлюється у 
трактаті: «Аджеж учений викладаючи нам здобутки науки, мусить послугувати ся мо-
вою, і то не якоюсь абстрактною, а тою звичайною, витвореною історично, привичною 
для нас. А се значить, що коли він говорить або коли ви читаєте єго виклад, то без огляду 
на єго і вашу волю самі єго слова викликають у вашій уяві величезні ряди образів, не-
раз зовсїм відмінних від тих, які бажав викликати в вас автор» [6, 18-19]. Багато слів із 
утраченої внутрішньою формою набувають нового значення, і для цього нового значення 
з попереднього буде взято уявлення, образ. 

Доречно було б звернути увагу на такі слова І. Франка-вченого у трактаті: «Чим до-
кладнїйша, доказнїйша має бути наука, тим сильнїйше мусить учений бороти ся з сею 
поетичною суґґестиєю, отже поперед усего з мовою – відси йде напр. конечність витво-
рювати наукову термінольоґію, звичайно дику, варварську в очах фільольоґа, або звичай 
уживати для такої термінольоґії чужих слів, відірваних від живого звязку тої мови, в яку 
їх вплетено – на те, щоби не збуджували нїяких побічних образів в уяві» [6, 19].

«Тілько вглубляючи ся в духа мови ми можемо вияснити собі процес естетичної 
уяви» [7, 138]. Як розумів І. Франко поняття «духа мови»? А це пояснюється лише тим, 
що мова (те й доводив у своїй праці дослідник) – це жива струна народу, яка вбирає в 
себе усі його частинки. Лише збагнувши мовний світ нації, можна оцінити проблеми 
та перспективи її розвитку. Учений завжди намагався унормувати процес становлення 
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української мови; розкрити сутність мовних явищ, у яких слово – первинна ланка. Чи 
не тому Франкові дослідження були «приховані» у свій період? Та й чи належно вони 
оцінені у наш час…?

За словами М. Коцюбинської, І. Франко перший в українському літературознавстві 
виборював такий несхоластичний, гнучкий, поліфункціональний погляд на художнє сло-
во [2, 207]. І йому вдалося це зробити. Письменник сам освітив, здавалося б незбагнен-
ний, «секрет поетичної творчости», а ми, озброївшись поглядами вченого, спробували 
пояснити слово як своєрідний організм, у якому оформлено важливі процеси думки. 
А філологічна теорія О. Потебні підкреслює: «поетична правда – це влучність слова»  
[4, 89]. З цього видно, що ці два великі мислителі своїми вченнями випередили час і дали 
поштовх до подальшого розуміння прийдешнім поколінням.
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ПарамЕтриЗаЦіЯ СЕміотичноЇ динаміКи ангЛомовноЇ 
інноваЦійноЇ ЛінгвоСФЕри БуттЯ

Стаття присвячена онтологічним параметрам динаміки англомовної інноваційної 
лінгвосфери буття. Зокрема, розгляду підлягає методологічне обгрунтування семіотич-
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них механізмів об’єктивації глибинних онтологічних компонентів значення інноваційно-
го мовного знака.

Ключові слова: семіотична динаміка, англомовна інноваційна лінгвосфера буття, 
семіома, семантичний геном, лінгвальна інновація, філософська лінгвістика.

Статья посвящена онтологическим параметрам динамики англоязычной инноваци-
онной лингвосферы бытия. В частности, рассматривается методологическое обосно-
вание семиотических механизмов объективации глубинных онтологических компонен-
тов значения инновационного языкового знака.

Ключевые слова: семиотическая динамика, англоязычная инновационная лингвосфе-
ра бытия, семиома, семантический геном, лингвальная инновация, философская лингви-
стика.

The article tackles the ontological parameters of English innovative linguosphere dynamics. 
Methodological groundwork for semiotic mechanisms of innate ontological components of 
innovative linguistic signs meanings is explored in particular.

Key words: semiotic dynamics, English innovative linguosphere, semiome, semantic 
genome, linguistic innovation, philosophic linguistics. 

Світ, що оточує людину, неосяжний. Безкінечним є розмаїття його форм і проявів. 
Протягом тисячоліть людство намагалось якомога повніше відобразити об’єктивну (та 
суб’єктивну) реальність у мові. Мова – це не просто засіб висловлення й передачі готової 
думки, а сила, що творить цю думку [1; 2]. Найдійовішим та найнаочнішим засобом такої 
рефлексії завжди було поповнення словникового складу мови за рахунок виникаючих 
концептів та реалій буття. 

За твердженням сучасних учених, все, що може зробити людина – це створити (в 
мові, релігії, мистецтві, науці) свій власний універсум – “символічний всесвіт”, який 
відкриває перед нею можливість розуміти та тлумачити, зв’язувати та організовувати, 
синтезувати та узагальнювати досвід людства, а також знаходити індивідуальність через 
прилучення до культурного космосу [3 (1)]. «Буття – драма, історія – сцена цієї драми. 
Але цей трагізм людського буття може бути вираженим в євангелічній опозиції між за-
коном та силою мови…» [4]. 

Англомовна інноваційна лінгвосфера буття представляє собою комплексну, інтегро-
вану, багатовимірну сутність і являє собою об’єкт дослідження майже всіх галузей сучас-
ної гуманітарної науки [5; 6]. В лінгвістичному аспекті нові реалії буття, які з’являються 
з незбагненною швидкістю, потребують негайного відображення в сучасній англійській 
мові. Саме тому в останні роки в значній мірі зросли темпи збагачення словникового 
складу англійської мови. 

Як ніколи актуального змісту набуло поняття “неологізму”, як рушійної сили прогре-
су мови [7; 8]. Більш того, англомовна інноваційна лінгвосфера як така (багатовимірна, 
складноорганізована, динамічна система) являє собою своєрідний „полігон” мовної ак-
туалізації буття. Тобто, мовна (лексико-семіотична) репрезентація новітніх модусів ре-
альності існує в межах досяжності людського розуму, а отже, підлягає безпосередній пер-
цепції та осмисленню (на відміну від дійсності як такої, лінгвальний онтогенез якої може 
бути лише з великим ступенем умовності реконструйованим лінгвістичними методами). 
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Тим самим, метою нашої роботи є розгляд онтологічних та феноменологічних аспек-
тів параметризації семіотичної динаміки англомовної інноваційної лінгвосфера буття

Зауважимо, що слово, і в першу чергу лексичне новоутворення – неологізм – являє 
собою “наріжний камінь” дослідження, опису та, більш за все, ключ до розуміння комп-
лексної сутності дійсності. Отже, це, в свою чергу дозволяє нам розглядати інноваційну 
лінгвосферу як особливий тип семіотичної системи.

Методологія пізнання представляє собою, на нашу думку, інгерентно амбівалентну 
сутність, що, з одного боку, конституюється фундаментальним аспектом (комплексом ес-
сенціальних та епістеміологічних засад), а з іншого боку – оперативним аспектом, який 
складає інструментарій методів. Методологія наукового пізнання в цілому представляє 
собою певну конфігурацію „вирішень” Основного Питання Філософії, що, у свою чергу, 
складається з тріумвірату параметрів: 1) що є первинним, матерія чи дух (онтологічний 
параметр); 2) чи є пізнаваним світ (гносеологічний параметр); 3) як визначається місце 
людини в світі (антропологічний параметр). 

Зауважимо, що конструювання методології наукового дослідження, з огляду на ви-
щезазначене, повинно представляти собою трищабельний процес. Щабельна структура 
вибудовується за принципом ієрархічної підпорядкованості ступеней узагальнення та 
абстракції епістемічних процедур феноменологічної редукції в процесі наукового піз-
нання. 

І щабель – узагальнюючий . Загальна(загальнонаукова) методологія – конфігурація 
вирішень Основного питання філософії у рамках кластеру домінуючих на поточний мо-
мент наукових парадигм із залученням загально філософських процедур та загальнонау-
кових методів наукового дослідження;

 ІІ щабель – диференціюючий. Специфічна методологія - конфігурація вирішень 
Основного питання філософії у межах певної наукової галузі, із залученням оперативно-
го інструментарію дослідницьких методів наданої галузі; 

ІІІ щабель – інтегруючий. Індивідуальна методологія - конфігурація вирішень Осно-
вного питання філософії, що визначається індивідуальною евристичною позицією кож-
ного окремого дослідника як вченого та мислителя. 

Зауважимо, що для полівимірної транспарадигмальної наукової розвідки комплек-
сних мовних явищ провідної значущості набуває методологічний щабель, який можна 
дезигнувати як „метаметодологічний”, оскільки він комплексно поєднує в собі провідні 
параметри загальнонаукової та індивідуальної методології, та, врешті, виявляється ви-
рішальним для остаточного формування теоретичного та категорійного апарату дослі-
дження. 

Сучасний стан розвитку лінгвістичної парадигматики зумовлює необхідність ви-
окремлення такої методологічної галузі мовознавчих досліджень як «філософська лінг-
вістика» (на противагу «лінгво-філософії», як усталеному компоненту парадигми філо-
софських наук). Семіотична та, як наслідок, концептуальна диференціація наведених 
понять виправдана, на наш погляд, урахуванням каузативних залежностей, що поляга-
ють в основі корелятивної взаємодії об’єкта та методологічного апарату дослідження 
будь-якої наукової галузі. 

Об’єктами галузевих компонентів лінгвофілософії, як філософської науки (онтоло-
гії, гносеології та антропології) виступають конструкти буття, пізнання та мислення 
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відповідно. У свою чергу, об’єктну сферу філософської лінгвістики мають становити 
конструкти мови у детермінаційній діалектичній взаємодії з відповідними конструктами 
буття (лінгво-онтологія), мислення (лінгво-гносеологія) та свідомості /самосвідомості/ 
(лінгво-антропологія). 

Комплексне дослідження процесів поповнення словникового складу англійської мови 
з огляду як на параметри філософської лінгвістики дозволить, на нашу думку, більш по-
вною мірою вивчити природу лінгвосфери як комплексного ідеального мовного конструк-
ту. Слід наголосити, що в межах даної роботи ми спираємося на найбільш синкретичне 
(інкорпоруюче) трактування поняття „філософський”. Під визначенням «філософський» 
ми розуміємо «такий, що поєднує в собі онтологічні (зокрема – часо-просторові), гно-
сеологічні та антропологічні параметри». Зазначений підхід дозволить нам розглянути 
буттєві аспекти дійсності в їх лінгво-семіотичному висвітленні, дослідити її екзистен-
ційність (тобто визначити параметри буття людини), проаналізувати засади лінгвальної 
актуалізації та еволюції антропоцентричності та антропосферичності сучасного буття. В 
якості гносеологічного підгрунття аналізу можна представити картезіанську концепцію 
епістеми COGITO – своєрідного «кореня» (√) із будь-якого онтологічного об’єкта (яким 
може вважатись і природна мова), що визначає тип залежності буття та мислення:

S = c√essere

де:
S представляє собою діалектичну єдність двох наступних семіотичних параметрів – 

1) sapiencia – знання; 2) semantica – значення;
с – епістема Сogito (одиничний мисленнєвий акт пізнання);
essere – онтологічний об’єкт, елемент буття. 
За зазначенням сучасних дослідників, “знак” є центральною ланкою лінгвістичної 

концепції. Таким чином, вважається, що суть мови полягає не лише в тому, щоби бути 
засобом комунікації, а й в застосуванні сталих асоціацій. Отже, в такому разі, матеріа-
лізований об’єкт стає знаком, а “ідеальна” сутність – значенням [9; 10]. Крім того, мова 
визначається як комплексна система символів, кожний з яких денотує певний екстралінг-
вальний об’єкт, у той час як разом вони формують схематичне зображення того оточення, 
в якому існують носії даної мови .

З іншої точки зору лінгвістичний знак інтерпретується як міф. Так, Ролан Барт роз-
глядає міф як вторинну семіотичну систему, яка базується на вже існуючій системі зна-
ків. Таким чином, структура міфу, за Р. Бартом, має амбівалентний характер: з одного 
боку система мови, що складає, власне, основу міфу, та міф, який, в свою чергу, являє 
собою метамову [11: 79]. Людська мова – це мова слів, крім того, що вона є мовою зна-
ків. Слово перекриває всі лінгвістичні знаки за об’ємом та параметрами своїх функцій. 
Слово є основою розумових процесів, а лексична ієрархія являє собою закріплення та 
збереження результатів когнітивної діяльності людства [12; 13]. 

Тим самим, слово, і в першу чергу лексичне новоутворення – неологізм – являє со-
бою “наріжний камінь” дослідження, опису та, більш за все, ключ до розуміння комп-
лексної сутності дійсності. Отже, це, в свою чергу дозволяє нам розглядати інноваційну 
лінгвосферу як особливий тип семіотичної системи.
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Комплексне метаметодологічне дослідження сфери поповнення словникового скла-
ду англійської мови з огляду як на лінгвальні так і на філософські параметри дозволить, 
на нашу думку, більш повною мірою вивчити природу лінгвосфери як комплексного іде-
ального мовного конструкту. Слід наголосити, що в межах даної роботи ми маємо спира-
тися на найбільш синкретичне трактування поняття „філософський”, а саме – такий, що 
поєднує в собі онтологічні (зокрема – часо-просторові), антропологічні та гносеологічні 
параметри. Зазначений підхід дозволить нам розглянути буттєві аспекти дійсності в їх 
лексико-семантичному висвітленні, дослідити її екзистенційність (тобто вивчити пара-
метри буття людини), проаналізувати лінгвальну актуалізацію антропоцентричності та 
антропосферичності сучасного буття. 

З огляду на вищезазначене, інноваційна лінгвосфера як об’єкт комплексного, інте-
грованого, міжпарадигмального лінгвістичного дослідження має сприйматись як син-
кретичний, динамічний, ідеальний метаконструкт польової природи, що представляє со-
бою синтез онтологічних та лінгвальних параметрів буття в цілому (загальний сенс), або 
певного сегменту буття (вузький сенс). У загальному сенсі розгляду підлягає англомовна 
інноваційна металінгвосфера. У вузькому сенсі – комплекс інноваційних лінгвосфер-
них кластерів: лінгвоглобосфера (залучує до себе геополітичну, соціальну, та економічну 
лінгвосфери); неолінгвотехносфра (синтез параметрів новітньої лінгвотехносфери та 
лінгвоноосфери); лінгвоекосфера (синтез параметрів вербалізації компонентів „першої” 
та „другої” природи).

Дослідження англомовної іннваційної лінгвосфери сучасного буття базується на та-
ких вихідних пресупозиціях: 

І. Презумпція преіснування антропного ядра (центра) у плані змісту англомовної 
лінгвосфери сучасного буття. 

антропне ядро лінгвосфери – універсальний семіотичний конструкт, концентрат 
семантичних елементів мовних одиниць опосередкованих когнітивним досвідом носіїв 
мови. 

ІІ. Поточний процес дифузії проекції антропного ядра в англомовних інноваційних 
лінгвосферах та, відповідно, в інноваційній металінгвосфері. У такому випадку лінгваль-
ні компоненти антропосферичного середовища підлягають своєрідній трансорієнтації, 
в результаті якої домінантою плану змісту лінгвальної одиниці виступає онтолоігчний 
параметр. 

 Динамічне становлення лінгвосферичної парадигми можна умовно розподілити на 
два етапи (стадії). Протягом першої стадії (назвемо її „ініціальною”) стадії спостері-
гається наявна антропоцентрична зумовленість та орієнтованість модусів лінгвальної 
актуалізації буття. На другій стадії відбувається зсув рівноваги між периферією (яку до-
недавна являла собою інноваційна лінгвосфера) та онтологічним центром (десигнуємо 
його умовно „антропос”), центрострімка динаміка системи поступово замінюється на 
центробіжну. Саме тому ми пропонуємо ідентифікувати дану стадію як „еволюційну”. 
Як наслідок, спостерігається дифузія антропного ядра не лише в буттєвому, а й у ек-
зистенційному аспектах. Дифузія проекції антропного ядра інноваційної лінгвосфери 
маніфестується взаємозумовленими білатеральними семіотичними трансформаціями: 
1) зрушеннями на рівні плану змісту (ейдос); 2)змінами у плані вираження (морф). По-
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крокові зрушення плану змісту поступово призводять до дифузії проекції антропного 
ядра в інноваційній лінгвосфері. Лінгвосфера таким чином, на нашу думку, являє собою 
особливу модифікацію „ризоми” [14]. Тобто, в цьому сенсі представляється децентралі-
зованою структурою, периферією без центру. 

3) власне денотат (семантика лінгвальної одиниці)


[2) концептуальний денотат (антропогенний семантичний параметр)]


онтологічний денотат (кластер глибинних сем)

Згідно з нашою гіпотезою, у плані змісту лінгвальної одиниці відбувається посту-
пове, порівневе вивільнення онтологічного денотата (просування до поверхневих шарів 
значення) в результаті вилучення, або часткового вилучення антропного параметру се-
мантики. 

Наслідками зазначеного процесу може вважатись:
визначення онтологічного та епістемічного статусу лінгвальної одиниці в струк-1) 

турі дійсності; 
градієнтне становлення панлінгвосферизму буття. 2) 

Сигніфікативні щабелі динаміки дифузій проекції антропного ядра, згідно з нашими 
припущеннями, становлять собою наступне: 

1) онтологічний денотат (своєрідний «семантичний геном» лінгвальної одиниці – он-
тологічні маркери в структурі значення, які містять відбитки всіх потенційно та актуаль-
но наявних сем); 

[2] концептуальний денотат (антропогенний семантичний параметр); 
3) власне денотат– семантика лінгвальної одиниці.
Компонентний аналіз як інструментальніий метод концептуального аналізу дозво-

ялє виявити актуальні та імпліцитні елементи значення. Однак, часто поза сіткою ком-
понентного аналізу залишаються глибинні онтологічні чинники, які саме і формують 
комплексну структуру значення лінгвальної одиниці. Саме з таких елементів – «першо-
чинників» і складається на нашу думку «семантичний геном» інноваційно лінгвальної 
одиниці, що покладено в основу онтологічного денотата.

Сигніфікативну дискретну одиницю семантичного генома пропонуємо ідентифікува-
ти як семіому – глибинний онтологічний елемент плану змісту лінгвальної одиниці. 

«Семіома» –-одиниця семантичного геному ЛО – є тим чинником, що залучає той чи 
інший компонент до паттерну значення лінгвальної одиниці. Тим самим, «семантичний 
геном» - ідеальний модуль значення ЛО. 

Схему корелятивної залежності актуальних, імпліцитних та абсолютних компонентів 
плану змісту лінгвально знака можна представити у вигляді наступної умовної формули:

(a|x| b|y| c|z|) αω ωα = |xyz|√abc × ω√α × α √ω

У свою чергу, пошарова корелятивна структура плану змісту лінгвальної одиниці на-
буває наступного вигляду:
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3 (a + b + c) × α × ω …………………………………∞ 

2[{x + y + z} × α × ω …………………………………∞] 

1{|x| + |y| + |z|} × |α| × |ω| …………………………|∞| 

Де: 
a + b + c – актуалктуальні елементи значення; 
x + y + z – потенційні елементи значення, опосередковані когнітивним досвідом люд-

ської свідомості;
|x| + |y| + |z| - «семіоми» (глибинні абсолютні компоненти значення);
α, ω – імпліцитні семи
Таким чином, сукупне похідне ступеневих елементів формули

{|x|× |y|× |z|×αω}

представляє собою семіотичне втілення онтологічного денотата інноваційної лінг-
вальної одиниці. 

Структури ментально-когнітивного (МКК) та лінгво-семіотичного конструктів (ЛСК) 
інноваційної лінгвальної одиниці як структурного та категорійного елемента інновацій-
ної лінгвосфери можна представити у вигляді послідовних схем зворотно-пропорційної 
залежності:

Схема 1
       МКК  =                      вимір : поняття : концепт
        ЛК =                     термін :семіома : лексична одиниця

Схема 2

МКК  ЛСК

10 ВИМІР /КАТЕГОРІЯ                  тЕрміні Лот                                                                                               30

1                         ПОНЯТТЯ ДЕНОТАТ (СЕМАНТИКА )              3

2                                КОНЦЕПТ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДЕНОТАТ      2

 

3                                                     ЛО ОНТОЛОГІЧНИЙ ДЕНОТАТ            1
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Схема 2.1
мКК ЛСК
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Типологічна відповідність корелятивних рівнів ментально-когнітивного (МКК) та 
лінгво-семіотичного конструктів демонструє верифікацію онтологічного (категорійного) 
статусу інноваційної лінгвальної одиниці умежах лінгвосфери. 

Основою верифікації становлення лінгвосферизму буттєвого та екзистенційного 
континууму в межах нашого дослідження є презумпція інгерентної термінологічності 
лінгвальних інновацій у кожній окремій галузі. Термін як особливий лінгвальний знак 
характеризується іманентною аемотивністю, аекспресивністю та сінаксіологічністю (в 
цілому - аконотативністю), а отже, в плані змісту терміну є апріорно виключеним ан-
тропний параметр. 

Можна визначити, що поняття “термін” набуває категоріального, детермінуючого 
змісту по відношенню до дійсності. В межах запропонованої нами корелятивної схеми 
ментальної та лінгвальної площин термін (як інваріантна семіотична одиниця) набуває 
статусу своєрідної семіотичної універсалії.

Імпліцитна представленість безпосередньо філософської дефініції терміна в науково-
му апараті мовознавства може свідчити, на наш погляд, про наявність загальної тенденції 
до рекурентної інтеграції наук на сучасному етапі, при чому, зі зміщенням синтезуючого 
центру в бік саме лінгвістичної наукової методології як новітнього модусу філософської 
метаметодології наукового пізнання складних об’єктів дійсності (в якості одного з поді-
бних об’єктів, безперечно, має категорізуатись природна мова).

Таким чином, маємо дійти висновку, що дослідження процесів динаміки проекції 
антропного ядра в англомовній інноваційній лінгвосфері з огляду на параметри філо-
софської лінгвістики дозволяє, більш адекватною мірою вивчити природу англомовної 
лінгвосфери як комплексного ідеального мовного об’єкта. Зазначений підхід, зокрема, 
уможливлює розгляд буттєвих аспектів дійсності в їх лінгво-семіотичному висвітленні, 
аналіз засад лінгвальної актуалізації та категорійної детермінації параметрів сучасного 
буття з огляду на еволюційні процеси комплексних конструктів плану змісту мовних 
знаків
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ФунКЦионаЛЬнаЯ СЕмантиКа ПрЕдПоЛоЖитЕЛЬнЫХ чаСтиЦ

У статті розглядається проблема функціонування імовірних часток у пропозиції, 
співвідношення діктума і модусу у пропозиціях з частками, параметри актуалізації 
частками суб'єктивно-модальних смислів.

Ключові слова: імовірні частки, модальна кваліфікація, модус, кваліфікатівні  
смисли.

В статье рассматривается проблема функционирования предположительных ча-
стиц в предложении, соотношение диктума и модуса в предложениях с частицами, па-
раметры актуализации частицами субъективно-модальных смыслов.
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Ключевые слова: предположительные частицы, модальная квалификация, модус, 
квалификативные смыслы.

The article addresses the problem of the functioning of the alleged particles in the proposal, 
the ratio diktuma and Modus proposals with particles, the parameters of mainstream particulate 
subjective-modal meanings.

Key words: the upposition articles, modal qualification, modus, qualification sense.

В современной лингвистической науке не остывает интерес фактору антропоцентриз-
ма, функциональной и концептологической составляющим разнообразных ментальных 
операций, среди которых предположение занимает важное место. Концептосфера инди-
вида базируется на комплексе динамических параметров, среди которых параметр пред-
положительной квалификации события является одним из наиболее универсальных. 
Предположение как операция ментального уровня характерна для субъекта мыслящего, 
чувствующего, говорящего. Это операция, помогающая субъекту постичь окружаю- 
щую действительность, свое отношение к ней, квалифицировать событие. Данная 
операция универсальна по сути, поскольку возможно ее применение по отношению к 
любым явлениям, процессам, временным и пространственным координатам. Мотивация 
предположения может быть различной, объекты предположения ограничены объемом 
индивидуальных картин мира социумов.

Одним из ярких репрезентаторов предположения на языково-речевом уровне яв-
ляются предположительные частицы. Попытка определить функциональный статус 
структурно служебного, но прагматически значимого элемента в концептуальном про-
странстве предложения при актуализации данным элементом комплекса модально-
квалификативных смыслов обусловили возможность размышлений на тему о функцио-
нальной семантике предположительных частиц в предложении и высказывании.

Предположительные частицы (как бы, чай, авось, небось, никак, поди, что ли, едва 
ли, вряд ли, будто, точно, словно, вроде, разве, неужели, мол, дескать, якобы, де) вклю-
чаются в группу модальных и служат для выражения авторского отношения к досто-
верности сообщаемого. Яркая функциональная семантика, базирующаяся на факторе 
антропоцентризма, широкая гамма эксплицируемых в высказывании модусных смыслов 
обусловили закономерный интерес к предположительным частицам как вероятностным 
квалификаторам сообщаемого. Интерес к подобного рода служебным элементам обус-
ловлен ярким диссонансом между структурно-модельным и семантико-прагматическим 
статусом предположительной частицы.

Структурная факультативность, обусловленная морфологическим статусом частицы, 
грамматикализованность значения отнюдь не мешает служебному слову быть синтак-
сически и прагматически емким, выполнять в предложении-высказывании целый комп-
лекс разноаспектных функций. Частицы – это востребованный в коммуникационном 
процессе класс слов. Будучи грамматически служебными, частицы по частотности упо-
требления уверенно держат одно из первых мест в обыденном языке общения. Разго-
ворная речь насыщена частицами. Немаловажная роль в этом отводится прагматичес-
кой составляющей в значении частиц, позволяющей служебному элементу выполнять в 
высказывании доминирующую смысловую функцию донесения до адресата прагмати-
чески облигаторных смыслов.
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Предположительные частицы включаются в группу знаков, основная функция 
которых заключается в номинации особого, модального типа отношений. Данные 
элементы – инструментарий квалификации авторского отношения к сообщаемому, 
фиксаторы точки зрения говорящего. Предположительные частицы в этом случае могут 
быть охарактеризованы как знаки, при помощи которых говорящий осуществляет «при-
вязку» своего высказывания к коммуникативно-прагматической ситуации в координатах 
«я - здесь – сейчас».

Рассматриваемые частицы являются знаками речемыслительного процесса. Они 
указывают на отражение в высказывании результата произведенной мыслительной 
операции. Наличие частицы в высказывании свидетельствует об активизации процесса 
мышления субъекта. Предположительные частицы в данном аспекте - языковые «орудия 
мысли». 

Исследование ментальных процессов подводит к пониманию того, что при помо-
щи предположительной частицы логическое суждение соотносится говорящим с па-
раметрами категорий возможности и вероятности. Одна и та же частица в различных 
высказываниях может фиксировать разную степень вероятности, возможности, сомне-
ния или предположения. Цель автора при введении в высказывание модального квали-
фикатора заключается, в первую очередь, не в обозначении конкретной степени, а в обо-
значении самого факта вероятности. В связи с этим отметим, что предположительные 
частицы способны образовывать нечленимые модально-ответные предложения: -Ты уве-
рена? -Как будто... (В.Шукшин); -Как ты думаешь, он вернется? - Вряд ли (В.Шишков); 
Понимал ли, что оставаться дома было опаснее, чем отбывать на чужбину? Едва ли 
(газет. текст); -А ты уверена, что она ничего не понимает? Вряд ли(В.Иванов). Это 
важная логическая функция частиц в языке.

Предположительные частицы, не являясь пропозитивными элементами, тем не ме-
нее активно участвуют в обслуживании семантической структуры предложения, а иног-
да и формировании, в результате чего достаточно сильно трансформируют смысловые 
поля предложения субъективными характеристиками, выступая в роли прагматически 
значимых элементов. Смыслы, актуализируемые предположительными частицами, су-
щественно конкретизируют собственно пропозитивные смыслы, соотносят их с гово-
рящим, «проявляют» его позицию. Данные смыслы важны для высказывания, так как 
выражают его авторство, что для речевого образования (в отличие от конструкции, моде-
ли) является определяющим: Авось все, что я говорю, правда! (А Чехов); Ну, прощайте, 
други…Засиделись мы у вас – и вам, чай, надоели (И.Тургенев); Едва ли мы ее убедим 
(В.Головачев).

Предложения с предположительными частицами интересны и в том плане, что в них 
зафиксирован в действии процесс, который может быть условно обозначен как снятие 
четкой противопоставленности диктума и модуса. Объективный и субъективный слои 
смысла в таких предложениях приближены друг к другу, представляют собой синтез 
двух единств. Диктум при помощи частицы «притягивается» к модусу, используется для 
нужд модуса, в результате чего субъективные смыслы внедряются в диктум, усложняя 
его структуру. Происходит трансформация семантических полей пропозитивно значимых 
элементов – предиката, актантов, сирконстантов. Модусные смыслы, вводимые частица-
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ми, в ряде случаев даже подчиняют себе объективные смыслы, которые используются в 
качестве смысловой базы, на основе которой происходит прагматическая переориента-
ция события: - А здесь может быть разумная жизнь?.. – Вряд ли (К.Булычев); - Трава 
жива? – Едва ли (В.Бережков); Вдруг снова словно послышалось что-то (А Волков); 
Как будто бы только что здесь был (В.Шукшин). Говорящий при помощи модально-
го средства ориентирует адресата на то, что имеются некие причины, существование 
которых предопределило его отказ от констатационного способа изложения собственной 
точки зрения. Данные причины побуждают говорящего избрать иную, неконстатаци-
онную форму выражения мысли. Факт существования подобных причин доводится до 
адресата как знак того, что говорящий при квалификации события ориентируется имен-
но на них.

Стоит заметить, что выделение степени уверенности/неуверенности в качестве кри-
терия отграничения смысла «предположение» от других квалификативных смыслов, 
реализуемых в высказываниях предположительными частицами, следует признать 
ненадежным параметром, так как, с одной стороны, нередко в предположительном 
высказывании наблюдается как раз высокая степень авторской уверенности в сообщае-
мом: -Что ты хочешь сказать? -Что ж тут объяснять. Небось помните, как я вас лю-
била (И.Бунин); Здорово, друг, здорово, брат, здорово. Рассказывай, чай у тебя готово 
Собранье важное вестей? (А.Грибоедов); «Неужто же, - вскрикивает она, - неужто 
же мне опять с дитем моим должно расстаться?» (Н.Лесков).

С другой стороны, сам факт актуализации квалификативных смыслов обусловлен не 
столько степенью авторской уверенности в сообщаемом, сколько причинами прагмати-
ческого уровня: Я едва ли не менее всех других подготовлен к такому предприятию, 
так как могу рассказывать лишь о внешних явлениях: их смысл и причины недоступны 
моему пониманию (В.Брюсов) (степень уверенности связывается с авторской компетент-
ностью); У вас, чай, и так вороха наготовлены, брильянтовая (А.Островский) (степень 
уверенности основана на общественном мнении); Эта лента столь широко обсуж-
далась профессионалами, зрителями и прессой, что вряд ли стоило бы к ней возвра-
щаться, если бы повода не дал сам кинематограф (степень уверенности обусловлена 
известностью факта). Таким образом, предположительная квалификация события лишь 
косвенным образом связана с уверенностью/неуверенностью, но отнюдь не является 
вытекающей только из нее.

Как видим, квалификативные смыслы часто выступают в смешанном виде, нередко 
наблюдается плавный переход одного смысла в другой, совмещение их в пределах одного 
высказывания. Это обусловлено тем, что в речевом коммуникативном процессе, как пра-
вило, работает целый комплекс взаимопересекающихся функционально-прагматических 
факторов. В то же время отметим, что там, где это возможно, конечно же, следу-
ет производить дифференциацию базовых и надстроечных смыслов, реализуемых в 
высказываниях предположительными частицами. Одним из дифференциальных крите-
риев, думается, может служить антропоцентрическая составляющая – степень обосно-
ванности собственного мнения, на которую ориентируется говорящий при построении 
модально-квалификативного высказывания.
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Функциональный подход к репрезентируемым частицами прагматическим смыслам 
ориентирует на учет не только собственно лингвистических, но и суперлигвистических 
факторов. Особое положение при этом отводится интонационным и контекстуальным 
показателям. В этом аспекте предположительные частицы могут быть охарактеризованы 
как формальные средства, отражающие только начальный стимул для актуализации ква-
лификативного смысла, который далее уточняется и конкретизируется подключением 
средств других уровней языка и речи: Он не сводил глаз с крыльца, - и на крыльцо при-
шлось отворить двери, этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай... 
(И.Бунин); Ихитиозавр, что ли? - спросил Макшеев, помнивший кое-что из курса пале-
онтологии (В.Обручев); -Не думаю. Хотя если хозяин подстать своему логову... Думать 
о приятном отдыхе вряд ли придется (В.Назаров). Предположительная частица фик-
сирует в данных высказываниях момент начала развития предположительного смысла, 
правомерность введения которого далее обосновывается при помощи контекстуальных 
и ситуативных показателей.

Функциональный анализ семантики предположительных частиц с опорой на фактор 
антропоцентризма заставляет по-иному взглянуть на проблему исключительно часте-
речного подхода к изучению русских частиц. Узость такого подхода в настоящее время 
очевидна. Частицы, как функционально и прагматически сориентированные элементы, 
проявляют себя исключительно на уровне предложения, что позволяет говорить о нали-
чии у них особой, синтаксической семантики.

В прагматическом аспекте и антропоцентризма сказанное позволяет выделить две 
основные цели, которые преследуются говорящим при вероятностной квалификации 
события: а) высказать собственное видение ситуации, эксплицировать «личностный» 
взгляд на ситуацию; б) донести свою «точку зрения» до адресата, добиться того, чтобы 
адресат правильно понял говорящего, то есть адекватно тому, что заложено в основу 
вероятностной квалификации самим говорящим. И в первом, и во втором случае русские 
предположительные частицы – это «сигнал важности» сообщаемого факта, один из спо-
собов автора высказывания продемонстрировать свое небезразличие к происходящему. 
Употребляя данные средства, говорящий страхуется от недопонимания его позиции, то 
есть ориентирует адресата на «правильное» (по мнению говорящего, естественно) по-
нимание ситуации, а также собственного взгляда на ситуацию.
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ЛЕКСичЕСКоЕ вЫраЖЕниЕ ЭмоЦий  
в мЫСЛитЕЛЬной дЕЯтЕЛЬноСти

(на материале русского и английского языков)

В статті подається порівняльний аналіз вираження емоцій в розумовій діяльності 
в російській та англійській мовах різноманітними мовними засобами: лексичними, гра-
матичними, інтонаційними.

Ключові слова: розумова діяльність, порівняльний аналіз
В статье представлен сравнительный анализ выражения эмоций в мыслительной 

деятельности в русском и английском языках различными языковыми средствами: лек-
сическими, грамматическими, интонационными.

Ключевые слова: мыслительная деятельность, сравнительный анализ, эмоция
The article presents a comparative analysis of expressing emotions in mental activity in 

Russian and in English with the help of different linguistic means from the point of view of 
grammar, vocabulary, intonation.

Key words: emotion, linguistic means, comparative analysis

В процессе своей жизнедеятельности люди имеют дело с непосредственностью окру-
жающего мира. Они живут в мире предметов, предметных и человеческих отношений, 
которые должны понять, раскрыть и достигается это с помощью чувственных образов. 
В процессе практической деятельности происходит формирование у человека ощуще-
ний, восприятий, представлений. На основе чувственного опыта, обобщения и анализа 
его данных формируются абстрактные понятия, научные представления. Чувственные 
образы человека носят осмысленный характер. «Ощущения отражают отдельные свой-
ства объектов. Восприятие – предмет в целом. Представление – чувственный образ 
предмета, с которым субъект в данный момент не взаимодействует» [1:64]. В связи с 
появлением такого междисциплинарного направления как когнитивная наука, ставящая 
своей целью «изучение процессов, связанных с получением, обработкой, хранением и 
использованием, организацией и накоплением структур знания, а также организацией 
этих структур в мозгу человека» [2:34], определился новый антропоцентрический под-
ход к изучению языка, так как «именно в языке находит отражение внутренний мир че-
ловека и его интеллект» [3:10].

Когнитивная наука – антропоцентрична. Антропоцентрическая интерпретация самых 
разнообразных явлений всегда эмоциональна, импрессивна, выразительна, так как чув-
ства человека являются формой отражения действительности. Чувственное – начальный 
© Стеванович Р.И., 2010

ПСиХоЛогіЯ мови і КуЛЬтури



37

этап познания. Антропоцентрический подход основан на концептуальном анализе, на 
интеграции достижений когнитологии, семантики, прикладной лингвистики, логичес-
кого анализа языка. «Человек воспринимает мир и текущую ситуацию с точки зрения 
своего присутствия и участия в ней» [3:14].

Чувственное и рациональное связаны не только исторически, но и логически, как 
первая и вторая ступень познания. Они взаимопроникаемы друг в друга. Чувственное 
в форме эмоций заложено в самом типе мышления. Различаются два типа мышления: 
правополушарное и левополушарное в зависимости от того, какая кора головного мозга 
более активна: правая или левая. Левополушарный тип мышления представляет собой 
рациональный тип. Правополушарный тип связан с эмоциями, что отражаются в следу-
ющем контексте: The right hemisphere is specialized in perceiving emotional expression in 
others and generating it in oneself [4:185]. «Правое полушарие специализируется в рас-
познавании эмоций в других и генерации их в себе». Чувства носят и общественный 
характер. Чувства нельзя отделять от сознания человека. The right hemisphere maintains a 
highly developed social-emotional mental system [4:165] – «Правое полушарие регулирует 
высокоразвитую социально-эмоциональную ментальную систему». Следует отметить, 
что чувства человека остаются мало изученными, что подтверждают разные ученые: 
«Проблема чувств человека и выражения его в языке остается до сих пор мало изучен-
ной, хотя значение важности чувств вообще подчеркивается многими учеными» [5:26].

Когда люди выражают чувства, то в лексическое значение входит эмоциональная 
окраска слова, то есть наше отношение к тому явлению, которое обозначено словом, 
в котором отражается эмоциональное отношение к действительности. Тем не менее, 
эмоциональные оттенки не являются выражением какого-либо существенного призна-
ка самого явления, так как новое значение эмоционального оттенка исходит из оценки 
самого говорящего. Здесь объективная действительность преломляется в субъективном 
отражении. «Элементы субъективно-индивидуального отношения к эмоциональной речи 
ярче, выпуклее и не всегда подконтрольны сознанию» [5:24]. Русский язык очень ярок по 
эмоциональности, которая выражается особыми суффиксами: «умный-умен-умница», 
«дурак-дурачок-дурачина-глупенький». Слово «умный» выражает определенное поня-
тие. В словах «умен, умница» эмоциональная окраска накладывается на общее значение 
слова, сообщая ему эмоциональный и субъективный оттенок. Слова «дурачок, дурачина, 
дурашка, глупенький» также несут в себе эмоциональный, снисходительный оттенок. 
Особая роль эмоций в русском языке была подмечена Рябцевой Н.К., которая отмечает, 
что «в русском языке имеется особая культурно значимая семантическая область, по-
лучившая название «активные эмоции», куда входят «глаголы действия»: радоваться, 
волноваться, переживать, беспокоиться, негодовать, тревожиться и так далее» [3:180]. 
В английском же языке соответствующий класс глаголов предельно мал (to grieve, to 
worry, rejoice) и непродуктивен. Корни этого лежат в английской культуре, в которой 
«эмоциональное поведение» считается отклонением от нормы и вызывает недоумение 
окружающих. 

В научной творческой деятельности эмоциональное состояние исследователя на-
ходит широкое выражение. Поставить проблему – значит увидеть всю совокупность 
фактов в целом, в условиях, когда целое еще не дано. Такую особенность процесса 
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творчества можно определить как предчувствие целого, его эмоциональную антици-
пацию. «Включение исследователя в проблемную ситуацию связано с эмоциональной 
активацией – ее первым «пиком», который можно охарактеризовать как «эффективное 
удивление» – effective surprise, соответствующее предварительной эмоции эстетического 
восприятия» [6:70]. Не только эмоциональные состояния подразумевают и включают 
ментальные процессы и состояния, но и наоборот, ментальные процессы, состояния и 
действия также сопровождаются эмоциональными состояниями. Например, стадия твор-
ческого процесса – insight – «инсайт» – «озарение» связана с эмоциональным напряже-
нием творческого процесса. Эта стадия выражает открытие, а всякое открытие связано 
с определенными эмоциями. Как известно, эмоции передаются не только словами, отра-
жающими понятия, выражающие разные человеческие чувства, но и междометиями, 
где эмоциональное отношение к явлениям действительности находит свое выражение 
в экспрессивно-эмоциональных выражениях: «Aha!», «Eureka!», которые нашли свою 
регистрацию в словарях и приобрели статус существительного: The Aha, The Eureka 
feeling, The Eureka moment. В свою очередь, междометие Aha вызвало появление слово-
сочетаний: The experience of Aha, Aha reaction. Радость открытия выражается также в 
экспрессивной форме: I have it! I had the answer! Now I see it! I have found it! This is it! I 
have discovered! That’s the trick!

Термин insight порождает синонимический ряд, состоящий главным образом из 
словосочетаний, который характеризуется большой образностью, метафоричностью: 
(insight) flash of genius, flash of lightning, flash of light, flash of understanding, a leap of 
thought, happy thought, a stroke of genius, intuitive leap, illumination, creative impulse, 
brain wave, creative moment, creative spark. В мыслительной деятельности существуют 
определенные «инструменты, которые интенсифицируют творческий процесс. К таким 
«инструментам» можно отнести термин РО, который обозначает психологический ме-
тод, позволяющий прийти к новому решению – это промежуточная фаза решения задачи: 
Placed before a statement PO indicates that the statement is being used as an intermediate 
impossible. This means that the statement may actually be wrong but is being used as a stepping 
stone to new ideas [7:143]. РО – творческий «инструмент», который помогает перейти от 
неправильной идеи к поиску правильной. PO allows one to do anything one likes with ideas 
in order to provoke new ones [7:147]. Термин РО связан с эмоциями, предвкушением оцен-
ки правильности выдвигаемой идеи. Положительная сторона этого творческого «ин-
струмента» заключается в том, что даже неправильно выдвинутая идея не отвергается, а 
используется для перехода к новой. Другим творческим «инструментом», используемым 
в мыслительной деятельности является знак NO, который обозначает категорическое 
отклонение неправильно выдвинутой идеи. Эмоциональная сторона этого творческого 
«инструмента» связана с предвкушением страха, боли, дискомфорта от возможности 
признания неправильности выдвигаемой идеи, которая будет отвергнута. NO acts as the 
symbolic anticipation of a situation that would arouse pain or discomfort [8:265].

В процессе творчества приход к решению проблемы связан с желанием поделиться 
радостью открытия с другими. It is doubtful whether a human being can create without 
wishing to share his creation. It is the only way he can assuage the anxiety of separateness and 
assure himself that he belongs to the group [4:146]. Эмоции также находят свое выражение 
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в жестах, которые демонстрируют социальное взаимодействие с другими участниками 
творческого процесса. Gestures were parts of social interaction as an “interplay” functioning 
to generate responses from other participants [9:306]. Одним из видов проявления эмоций 
в символических жестах является манипуляция кулаком перед лицом другого участника, 
что иллюстрируется следующим контекстом: Shaking one’s fist in the face of another is an 
example of such a symbolic gesture [9:307]. 

Таким образом, эмоциональность – психологическое явление и является слабо 
изученным. Эмоции в мыслительной деятельности также характерны, как и в обыденной 
жизни, поскольку они заложены в самом интеллекте человека. Напряженность твор-
ческого процесса, приход к открытию сопровождается всплеском эмоций. Эмоции 
выражаются различными языковыми средствами: грамматическими, лексическими, 
интонационными и с помощью жестов. Эмоциональность особенно характерна для рус-
ского человека. У англичан эмоциональность вызывает недоумение окружающих, что 
объясняется историей и культурой этого народа. Эмоции могут выражаться и в бессло-
весной форме, с помощью жестов.
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таКтиКа СоЛідариЗаЦіЇ 
маніПуЛЯтивноЇ СтратЕгіЇ ПоЗитиву

Стаття присвячена характеристиці однієї з тактик маніпулятивної стратегії по-
зитиву – тактики солідаризації. Показано способи акцентування спільного між співроз-
мовниками в тактиці, наведено основні прийоми тактики, з’ясовано мовні особливості 
її реалізації.

Ключові слова: маніпулятивна стратегія позитиву, тактика солідаризації, так-
тичний прийом, вербальна репрезентація.

Статья посвящена характеристике одной из тактик манипулятивной стратегии 
позитива – тактики солидаризации. Показаны способы акцентирования общего между 
собеседниками в тактике, приведены основные приемы тактики, выяснены языковые 
особенности ее реализации.

Ключевые слова: манипулятивная стратегия позитива, тактика солидаризации, 
тактический прием, вербальная репрезентация.

The article is dedicated to the characteristics of one of the tactics of manipulation strategy 
of positive – tactics of solidarity. The ways of emphasizing of the common features between 
interlocutors in the tactics were also showed, its main methods were represented and lingual 
peculiarities of realization of the tactics were ascertained.

Key words: manipulation strategy of positive, tactics of solidarity, tactical method, verbal 
representation.

Дослідження різних видів та аспектів комунікативного впливу стають сьогодні осо-
бливо актуальними в різних галузях знань. Це стосується й лінгвістики, у поле зору якої 
потрапляють питання оптимізації мовленнєвого впливу та його механізмів. Усе більше 
увагу вчених привертають дослідження мовних особливостей здійснення маніпулятив-
ного впливу.

При описі функціональних аспектів мови вчені часто вдаються до тріади «стратегія-
тактика-прийом». Однією з маніпулятивних стратегій постає стратегія позитиву, суть 
якої полягає в повідомленні співрозмовнику приємної для нього інформації з метою здій-
снення впливу на нього. Незважаючи на низку мовознавчих досліджень, присвячених 
міжособистісному маніпулюванню [1; 2; 3; 4 та ін.], маніпулятивна стратегія позитиву та 
її тактики не були предметом окремих лінгвістичних студій, що зумовлює актуальність 
дослідження.

метою статті є характеристика тактики солідаризації маніпулятивної стратегії по-
зитиву, з’ясування способів вираження спільного між співрозмовниками в тактиці, ви-
окремлення прийомів тактики й аналіз особливостей її вербальної репрезентації.

Тактика солідаризації, чи тактика інтеграції зі співрозмовником, – тактика, спрямо-
вана на демонстрацію близькості, спільності, одностайності з партнером, готовності 
© Шкіцька І.Ю., 2010
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до співпраці. В основі цієї тактики лежить потреба людини «бути членом різних спіль- 
нот – сім’ї, друзів, однодумців, колективу і т.д.» [5: 245].

Р. Чалдіні, автор книги «Психологія впливу», зазначає, що люди схильні краще стави-
тися до членів своєї групи, ніж до чужої, їм подобаються люди, схожі на них. До того ж, 
«немає особливого значення, про яку подібність ідеться – про подібність думок, особис-
тісних якостей, походження чи стилів життя ….ті, хто бажає нам сподобатись, повинні 
намагатися стати чимось на нас подібними, тоді їм буде легше примусити нас йти на по-
ступки» [6: 165]. Отже, зближення з адресатом є одним з ефективних шляхів здійснення 
впливу, у тому числі й маніпулятивного.

Тактика солідаризації реалізується в таких мовленнєвих жанрах, як бесіда, приві-
тання, тост, звернення, обіцянка, спонукання, самопрезентація, вмовляння, заспокоєння, 
вибачення, виправдання, докір, прохання, запрошення, пропозиція, подяка, похвала, зго-
да, підтакування, порада. Досліджувана тактика найчастіше (переважно в тих випадках, 
коли мовець переслідує короткострокові цілі) супроводжує прохання, спонукання, за-
прошення, пропозиції тощо.

Акцентування спільного між співрозмовниками в тактиці солідаризації відбувається 
в такий спосіб:

а) повідомлення інформації про взаємозалежність, наприклад: (cтаршина хоче за-cтаршина хоче за- хоче за-
лучити свого підлеглого до вирішення своїх особистих проблем) [Ви від мене не обижені? 
Еге, ні?] Так ви й знайте: помагаєте мені – собі помагаєте (І. Карпенко-Карий);

б) повідомлення інформації про спільність з адресатом, наприклад: (дорослий 
заспокоює дитину, що плаче, хоче з’ясувати причину суперечки) [Ну, ну.... Хіба ж моряки 
плачуть?.. Якщо вже нашкодив щось, то май мужність спокутувати свою провину....] 
Я, братику мій, теж колись умів бешкетувати. Бувало, що й ремінця та мокрого 
рушника куштував. Було.... (Д. Ткач);

в) констатація наявності дружніх відносин з адресатом та повідомлення 
інформації про ставлення до співрозмовника як до друга чи близької людини, на-
приклад: (сотник Повчанський хоче, щоб козаки-наймити залишилися в нього працю-
вати) Та я ж вам як рідний батько. Хто ж вас навчить, як не стара людина, не свій 
брат-козак? Я ж вас он як люблю, соколята. Ніби рідних синів. [Ну, косіть, косіть із 
богом] (З. Тулуб);

г) демонстрація емпатії та розуміння («я співчуваю Вам/розумію Вас, бо Ви мені 
близькі» і навпаки «Ви мені близькі, тому я співчуваю Вам/розумію Вас»), наприклад: 
(слідчий має на меті отримати інформацію від хворого) – Я щиро вам співчуваю. Я сам 
іще студент, правда, на вечірньому навчаюсь, отож добре вас розумію (С. Грицюк).

При повідомленні інформації про спільність з адресатом мовцем використовуються 
маркери належності/неналежності до певної групи, наприклад: (козацький ватажок хоче 
переконати полоненого турецького воєнного начальника підписати договір) – Ну, ми з 
вами воїни... [Якщо ви, о найхоробріший з найхоробріших, скажете панові Хмелецькому, 
що через нездоров'я не могли вести з ним особисті переговори, то все владнається…] 
(С. Тельнюк).

Схожість із співрозмовником часто передається шляхом апеляції до групових 
цінностей (одному Богу молимось, однією мовою говоримо, рідна земля і т.д.). Для такти-
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ки солідаризації типовим є демонстрування спільного з адресатом шляхом порівняння з 
ним адресанта за допомогою порівняльних зворотів.

Повідомлення про дружні відносини в тактиці передається як стверджувальними, 
так і заперечними мовленнєвими конструкціями: (служниця турка хоче вмовити поло-
нянку Марусю бути покірною йому) [Слухай мене,] я тобі не ворог, ми не чужі. [Одною 
мовою одного Бога славимо. Бог милосердний, він твоєї кривди не схоче] (Б. Лепкий).

Картотекою зафіксовано більше прикладів, у яких мовець номінує співрозмовника 
як близьку людину, ніж позиціонує себе як «свого». У випадках позиціювання себе як 
«свого» заперечувальні конструкції є частотнішими, ніж стверджувальні, пор.: «я тобі не 
ворог» – *»ти мені не ворог». Cтверджувальні реченнєві одиниці частіше використову-Cтверджувальні реченнєві одиниці частіше використову-
ються для характеристики співрозмовника, пор.: “ти моя кровинка” – *”я твоя кровинка”. 
Можливо, це зумовлено тим, що для східнослов’янської ментальності не характерним є 
пряме позитивне самопозиціонування, зокрема у вигляді вихваляння та самохвали.

Одним із прийомів приєднання до співрозмовника є звертання зі значенням “ти такий 
же, як і я”, “ти мені близький”. Передусім ідеться про звертання зі значенням свояцтва 
до осіб, із якими адресант не пов’язаний родинними зв’язками (батьку, брате/брати-
ку, рідне браття, мамцю, сину/синку, доню/донечко, бабусю, дідусю, дитино, дітки), а 
також про пестливі форми на зразок: хлоп’ята, дівчатка. У картотеці наявні приклади 
комунікативних ситуацій, у яких мовець, боячись комунікативної невдачі, просить до-
зволу на звертання такого типу, обґрунтовує його вживання, наприклад: (гетьман Богдан 
Хмельницький хоче заручитися підтримкою Єрусалимського патріарха Паїсія у справі 
налагодження зв’язків із російським царем) – Отче мій, дозволь так тебе величати, бо 
рідніший ти мені за батька (Н. Рибак).

Функцію зближення при звертаннях виконують і присвійні займенники мій, моя, 
моє, мої, наприклад: (батько вбитого просить слідчих докласти більше зусиль до справи 
розслідування вбивства його дитини) – Хлоп'ята, рідні мої! [Ви лише його (вбивцю) 
знайдіть!] (В. Пеунов).

В якості означень до лексем «зближення» вживаються прикметники позитивної 
оцінки. При цьому має місце інверсія: препозиція означуваного слова щодо означення, 
наприклад: (хан хоче гармонізувати відносини з гетьманом Хмельницьким) – Що мис-
лить великий гетьман, мій друг щирий і спільник хоробрий? (Н. Рибак).

У функції вокатива з конотацією «свій» виступають лексичні одиниці зі значен-
ням спільності: славне товариство, товариші, друже, друзі, брати і сестри, браття-
українці, земляки, одновірці, однодумці, однополчани, парафіяни, приятелі, християни, 
колеги, мужики та ін. Причому звертання у формі множині вживаються так, щоб було 
зрозуміло, що мовець і сам належить до них: «я такий же, як ви».

Частотними в тактиці солідаризації є лексеми зі значенням інтеграції: ми з вами, 
разом, разом з вами/нами, консолідація, союз, об’єднання, (одна) кров, кровинка, удвох, 
обидва, один з одним, двоє, в нас, наш, ти/ви в нас, спільний, один, єдиний, а також сло-
ва з префіксом спів, що позначають спільну участь у чомусь (співрозмовник, співробітник, 
співпрацювати, співучасник і т.д.).

Використання в мовленні займенника МИ (в значенні «обидві сторони») інтуїтивно 
породжує в партнерів переговорну стратегію взаємної згоди і співпраці [7: 69]. Є.Л. До-
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ценко зауважує, що вживання займенника «ми» чи «ми з вами» «об’єднує краще, ніж 
роздільне «я і ти (ви)»» [8: 111-112].

На позначення спільного суб’єкта в досліджуваній тактиці маніпулятивної стратегії 
позитиву використовується МИ-інклюзивне, а також займенник МИ зі словоформою 
всі, яка, узагальнюючи, надає висловлюванню категоричності, тотальності того, що 
відбувається.

В маніпулятивній стратегії позитиву МИ-інклюзивне маркує такі ролі: той, із ким 
мовець пов’язаний: а) спільним минулим; б) національністю; в) мовою; г) вірою; д) фа-
хом; е) родом занять; ж) справою; к) думками; л) родинними зв’язками; м) дружніми 
відносинами; н) цінностями; о) місцем проживання/народження.

При МИ-інклюзивному вживаються слова з позитивнооцінними семами на зразок 
«злагода», «мир», «добро», «користь», «близькість», «дружба», «любов», «вірність», 
«культура», «міць», «подвиг», «сила», «вищість», «перевага», «досягнення» та урочиста 
лексика (торжество, творити, розп’яття, тернистий, славетний, звитяжці, святий, 
поплічник, достойний, невмирущий, возвеличувати, труд, під орудою і т.д.), наприклад: 
(священик хоче переконати прихожан узяти участь у ремонті сільських доріг на гро-
мадських засадах) Двадцять років, мої дорогі парафіяни, живемо ми з вами у мирі і 
злагоді. Перед обличчям Всевишнього (І. Вільде).

Р.М. Блакар зазначає, що за певних умов «використання лайки, грубих чи вульгарних 
висловів теж є тонким лінгвістичним засобом для створення близькості та контакту як 
протилежність відчуженості» [9: 114-115].

Тактика солідаризації часто супроводжується прийомом протиставлення МИ-
інклюзивного третім особам, на позначення яких використовуються слова з пейоратив-
ним значенням (дурять, одгризуть, убогі, ниці, ненажерні, смердячі, закляті, дурні і т.д.), 
наприклад: (заможний пан запобігає перед представниками нової влади, домагається їх 
прихильності) [Ми – люди самі бідні...] Ми теж українці .... Ми давно вас виглядаємо: 
ждемо не діждемось ... (Веселіше). Так, так. Гоніть звідціля ту чортову кацапню, щоб 
і дух їх не смердів тута! (С. Васильченко).

Для цієї тактики притаманним є вживання лексики, яка функціонує лише у вузьких 
колах, що дозволяє бути ближчим до адресата, говорити його мовою. Передусім ідеться 
про розмовну, жаргонну лексику (совіти, закутень, рідне (браття), розносити (в значенні 
«поширювати інформацію») і т.п.) та розмовні елементи (як то кажуть, як-не-як, так би 
мовити, геть-чисто і т.д.).

Ефект зближення досягається і за допомогою фразеологізмів (нам і Бог велів (жити 
в злагоді), кожному своя сорочка ближча до тіла, (билась Україна) як риба об лід, (ми) 
правимо бал, ждемо не діждемось і т.д.), наприклад: (ватажок партизанського загону 
хоче налагодити дружні відносини з новеньким) – Хочу вірити, що й на нашу вулицю 
прийде свято. Особливо, коли ми почнемо діяти спільно (І. Головченко, О. Мусієнко).

У тактиці солідаридації при МИ-інклюзивному часто вживаються модальні дієслова, 
дієслова дійсного способу у формі першої особи множини майбутнього та минулого 
часу, спонукальні форми на -мо, за допомогою яких відбувається підключення адресата 
до спільної дії, що має значимість для обох партнерів.
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При вмовлянні, запрошенні, пропозиції МИ-інклюзивне супроводжують зазвичай 
дієслівні форми умовного способу та дійсного способу майбутнього часу, а при докорах, 
актуалізації минулого – дійсного способу минулого часу.

У реченнєвих одиницях, за допомогою яких мовець повідомляє про своє ставлен-
ня до співрозмовника як до близької людини, друга, переважно функціонують дієслівні 
форми дійсного способу теперішнього часу, але картотекою зафіксовано й приклади з 
дієслівними формами минулого часу. Йдеться передусім про докір, наприклад: (прийом-
ний батько вмовляє Адіке не видавати його сім’ю козакам) [– Адіке! Люба!] Я ж був 
тобі батьком... [Ти не знала в Аксу горя... Невже ти дозволиш, щоб мене було піддано 
тортурам?] (В. Малик).

Спільність уподобань та інтересів може передаватися за допомогою узагальнено-
особових реченнєвих одиниць, наприклад: (Сомов із метою збору інформації входить у 
довіру до свого начальника) Я починаю розуміти сенс захоплення такими речами. Після 
війни хочеться поринути в давнину, помилуватися красою мистецьких витворів (Ю. 
Дольд-Михайлик).

Схожість із співрозмовником та ставлення до нього як до близької людини може ви-
ражатися і в непрямий спосіб та у вигляді натяку, наприклад: (розвідник, що потрапив 
до в’язниці, прагне викликати арештанта на відвертість для збору інформації) [– Все 
життя мені попсував, усю душу скалічив...] – А в кого воно не скалічене... (Ю. Дольд-
Михайлик) – пор.: «Життя у всіх скалічене, і в мене також».

Показовим є те, що дружнє ставлення в маніпулятивній тактиці солідаризації ча-
сто передається за допомогою порівняльних конструкцій, наприклад: (уривок тексту 
універсалу Богдана Хмельницького до польських селян) «Я, гетьман України Богдан 
Хмельницький, іменем війська всього звертаюсь до вас, як до братів і друзів. [Не слухай-
те панів ваших, які дурять вас разом з ксьондзами. Ідіть оружно супроти них,] і удари-
мо з двох сторін на панів шляхтичів, щоб покінчити з ними назавжди» (Н. Рибак).

Посилює впливовий ефект репрезентування співрозмовника як єдиного друга чи 
приятеля, наприклад: (Горленко обіцяє тримати в таємниці те, що Кніпріц позичив йому 
велику суму грошей) – Та що я, ворог своєму єдиному приятелеві? (З. Тулуб); (радянсь-
кий розвідник просить священика влаштувати йому зустріч із ватажком УПА) – Святий 
отче, ви знаєте мене з дитинства, ви благословили мене на тернистий шлях боротьби 
з совітами. Крім вас, в мене тут нема нікого, [невже ви залишите мене без допомоги, 
принаймні без поради?] (Р. Самбук).

Для збільшення переконливості мовець може вдаватись до обґрунтування дружніх 
відносин чи спільності, наприклад: (польський посол звертається до російського кня- 
зя з проханням не вірити наклепам українців на поляків) – У нас з Москвою одні во-
роги – татари і турки. Нам сваритись нема причини. (Н. Рибак) – пор.: «Нам нічого 
сваритися, оскільки у нас одні вороги».

Повідомлення інформації про спільність із співрозмовником може виступати у 
якості аргументів до тези, вираженої непрямо – за допомогою риторичних питань, на-
приклад: (шинкар хоче купити в громади шинок) – Чого нам змагаться, нащо вам мене 
кривдить? Буду я заробляти, будете й ви. [Я поставлю ціну в своїх шинках таку, 
як у вашому, ще й зараз заплачу в волость сорок карбованців одчіпного] (І. Нечуй-
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Левицький) – пор.: «Нам непотрібно змагатись, вам непотрібно мене кривдить, 
оскільки буду я заробляти, будете й ви».

Одним із прийомів тактики солідаризації є узагальнена номінація МИ-інклюзивного 
(як третьої особи), наприклад: (новий начальник домагається відданої роботи від 
підлеглого) [– Ет, вивіска! Данина схильним до романтики іспанцям. Ширма, за 
якою можна почувати себе зручніше і безпечніше.] Таким, як ми з вами, людям, що 
піклуються долею не тільки Німеччини, а всього західного світу, треба накопичува-
ти сили потай. Поки що. За якою завгодно вивіскою! Усвідомивши свою історичну роль, 
ми незабаром об'єднаємо свої розпорошені сили, і тоді... (Ю. Дольд-Михайлик).

Досліджувана тактика може супроводжуватись прийомом самоприниження, напри-
клад: (Ільчиха має на меті видати доньку заміж за сина заможного Штефаника) [Куди 
назад? Таке багатство, таке щастя її дитині – і назад?] – Свате Штефанику, якщо 
не так сказала, як треба, то будьте вибачні до темної баби. Влад нам з вами, пане Ку-
рочко, влад (І. Вільде). Картотекою зафіксовано приклади реалізації прийому самопри-
ниження у вигляді метатекстових елементів, наприклад: (писар прийшов в гості до свя-
щеника з пропозицією купити з ним на двох земельний наділ) – Так, так, ми наймолодші 
з арійців, ми ще не відірвалися від молочних грудей нашої матері землі, не перетворилися 
ще на міщан. Не любимо ваги і ліктя, лінії й чорнила, ми ще землероби. Може, я й дурне 
говорю, але так собі міркую, що прийде такий час, і, може, він й не дуже-то далекий, 
коли любов до землі побратає нас і поєднає, незважаючи на ріжниці кляс, віроісповідань 
і народностей... [Але до чого я це говорю? Маю, бачите, на прикметі один маєточок у 
сусідстві, але поки що прошу о тайну....] (Б. Лепкий).

Впливовий ефект тактики посилюється генералізацією, яку забезпечують лексеми зі 
значенням тотальності (назавжди, навіки, завжди, всегда (розм.), всі, все, вся, скрізь) та 
використанням часток ж, таки.

Типовим прийомом тактики солідаризації є гетерономінація, що надає висловленню 
експресивності, наприклад: (вагітна селянка Марія просить Мірошниченка, який керує 
розподілом земельних ділянок, дати земельний наділ на її ще ненароджену дитину) – 
Свириде Яковлевичу, ти ж нам як рідний брат, ти ж нам найдорожча людина, най-
кращий порадник. Нема у нас дорожчої за тебе рідні. [Та невже, коли власть у твоїх 
руках, ти не зможеш на моє ненароджене викроїти якусь скибку землі?] (М. Стель-
мах).

Досліджувана тактика може реалізовуватись і у вигляді метатекстових вставок при 
передачі інформації співрозмовнику з метою переконати його, наприклад: (гетьман хоче, 
щоб козак Андрій керував військовою операцією) [– Навесні цього року турки мають 
висадитися зі своїми військами на молдавській стороні...Польський круль вимагає, щоб 
козаки йшли воювати на Балтику й Лівонію. А ми під всіма приводами відмовляємось від 
такої честі – нам треба боронити свій край...] Я тобі кажу це не як простому козако-
ві, а як людині, близькій до мене... (С. Тельнюк).

Для тактики солідаризації характерне демонстрування чи підкреслення щирості мов-
цем. Переконання в щирості повідомлюваного відбувається за допомогою метатекстових 
вставок на зразок повірте мені, бачиш, знаєте самі, бачите самі, скажу чесно, якщо 
хочеш знати, повторюю, їй-богу і т.д., наприклад: (батько, німецький прислужник, пере-
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конує сина-партизана зректися своїх високих ідеалів) – Можливо, мої слова прозвучать 
зараз дико, але чесно скажу: на твоєму місці я, напевно, вчинив би так само. Якщо хо-
чеш знати, ти достоту повторюєш мої життєві кроки. В молодості я теж ладен був 
піти хоч на розп'яття заради торжества своїх ідеалів (І. Головченко, О. Мусієнко).

Один із прийомів тактики, що сприяє посиленню впливового ефекту та демонструє 
щирість мовця, – номінація співрозмовника як третьої особи й актуалізація думок про 
нього, наприклад: (жінка, що йде в Чорнобильську зону, має на меті встановити дружні 
відносини з попутчиком) [– Я вас зразу познала.] Земляк, бачу, їде. Всі ми земляки – 
скільки там від вашої Красилівки до нас? Ми до вас із концертом їздили виступати  
(О. Васильківський).

Підкреслення спільності може відбуватися за допомогою конструкції, у кінцевій час-
тині якої відбувається ідентифікація адресата як близької людини. Створювана в такий 
спосіб неочікуваність підсилює впливовий ефект, наприклад: [– Вибач, що я звертаюся 
до тебе, але іншого виходу в мене немає,] знаєш, з часом починаєш розуміти, нащо по-
справжньому потрібен друг. У мене є тільки один друг і цей друг – ти, – [немовби 
читаючи мої думки, промовив Сергій] (Д. Білий).

Активізуючі увагу співрозмовника питання на зразок Хіба не так? Хіба я не правду 
говорю? Хіба ні?, вставні слова на зразок знаєш підвищують його комунікативний ста-
тус, сприяють інтимізації спілкування, відтак теж посилюють вплив.

Таким чином, спільність з адресатом у тактиці солідаризації маніпулятивної стра-
тегії позитиву передається за допомогою маркерів належності/неналежності до певної 
групи, шляхом апеляції до групових цінностей, функціонування звертань із конотацією 
«свій», лексем зі значенням спільності, розмовної та жаргонної лексики, розмовних еле-
ментів, фразеологізмів, активізаторів уваги слухача як засобів інтимізації спілкування, 
МИ-інклюзивного, при якому вживаються позитивнооцінні лексеми, урочиста лексика, 
діслівні форми на -мо.

Основними прийомами тактики солідаризації постають такі: протиставлення МИ-
інклюзивного третім особам, оцінюваним негативно, обґрунтування дружніх відно-
син чи спільності зі співрозмовником, самоприниження, узагальнена номінація МИ-
інклюзивного, генералізація, гетерономінація, підкреслення щирості висловлюваного, 
номінація співрозмовника як третьої особи й актуалізація думок про нього.

Перспективою для подальших наукових розвідок є дослідження субтактики згоди та 
підтакування в межах тактики солідаризації маніпулятивної стратегії позитиву.
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інтЕрПрЕтаЦіЇ тЕКСту 

В статті проаналізовано читання як вид діяльності, включеної до іншої, “загальної” 
діяльності людини. Окреслено процес лінгвокультурологічного аналізу літературних 
творів, охарактеризовано читання як особливу форму міжособистісної комунікації. 
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В статье дан анализ чтению как виду деятельности, которая включена в другую, 
“общую” деятельность человека. Описан процесс лингвокультурологического анализа 
литературных произведений, дана характеристика чтению как особенной формы меж-
личностной коммуникации. 

Ключевые слова: чтение как вид деятельности, лингвокультурологическая интер- 
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In this article the process of reading the texts as the form of activity included into another 
so called “general” activity of the person was analyzed. The process of lingo-cultural analysis 
of novels was described, reading the texts as the form of interpersonal communication was 
characterized. 
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Проблема лінгвокультурологічної інтерпретації тексту (і, зокрема, літературного тво-
ру) не є абсолютно новою в психологічній літературі. Але слід зауважити, що така інтер-
претація передбачає не лише розуміння читачем текстової інформації, а й залучення його 
до глибинної смислової системи, закладеної в тексті. Смисловий рівень читання, який 
базується на основі пізнавального діалогу, є, безперечно, основним механізмом дійсно 
творчого розуміння читачем літературного твору. Діалог між автором та читачем тракту-
ється як взаємовідношення рівноправних партнерів, суб’єктів спілкування, як зіткнення 
смислових позицій, поглядів, оцінок, думок тощо. Як зауважує В.В.Знаков, “для сучасної 
науки вже є аксіомою те твердження, що розуміння передбачає діалог між автором тексту 
та його споживачем, включення об’єктно-фактологічного знання в ціннісно-смислові по-
зиції взаємодіючих суб’єктів. У наш час діалогічність постулюється як одна з характер-
них рис наукового мислення” [2: 70]. Але діалогічність є однією з характерних рис вза-
галі будь-якого творчого мислення. М.М.Бахтін, характеризуючи діалогічні відносини, 
використовує термін “смислова позиція”. Така позиція поєднує предметну визначеність 
поглядів людини, її особистісне ставлення до теми, предмета розмови, до співрозмов-
ника. Також цей термін має на увазі найвищу ступінь вираження неповторної людської 
індивідуальності, світогляду, ціннісно-смислової сфери особистості. В.В.Знаков вважає, 
що ціннісно-смислову позицію можна розглядати процес осмислення суб’єктом конкрет-
ної соціальної ситуації, виходячи з тих етичних, естетичних та ціннісних норм, якими 
він керується у процесі зіткнення та взаємопроникнення поглядів співрозмовників на 
індивідуально-особистісні якості партнерів та предмет діяльності або спілкування тощо 
[2: 71].

Отже, завданнями нашої статті стали: 
1. Проаналізувати читання як вид діяльності, включеною в іншу, “загальну” діяль-

ність людини.
2. Окреслити процес лінгвокультурологічного аналізу літературних творів.
3. Охарактеризувати читання як особливу форму міжособистісної комунікації. 
О.О.Леонтьєв вважає, що читання є діяльністю, включеною в іншу, “загальну” ді-

яльність людини. Підкреслюючи активний, пізнавальний характер читання, дослідник 
зауважує, що “ми розуміємо не текст, а світ, який знаходиться за текстом. Текст у цьому 
випадку є способом розуміння дійсності, розуміння світу цього тексту...” [5: 27]. В цьому 
зв’язку Гілберт Роуз стверджує, що розум читача функціонує симультанно завдяки, по-
перше, уяві, по-друге, логіці і знанням реальності. Естетична форма стимулює і значно 
підсилює цю взаємодію. В книзі Г.Роуза та Дж.Гілберта “Влада форми” автори намага-
ються відповісти на питання: “Якщо сучасний психоаналіз почав відходити від теорії, 
яка єднає твір мистецтва з емоційними захворюваннями, міфами або сновидіннями, то 
чому б не проаналізувати психо-біологічні основи мистецтва щодо їх впливу на розви-
ток “Я” дитини та її взаємодію з дійсністю? Зокрема, слід розглянути, як взаємодіють 
структура тексту і досвід того, хто його читає” [13: 133].

На це ж питання намагаються відповісти А.Бінсток і Н.Голланд [11]. Читання, вва-
жають автори, – це репродукція інфантильних форм досвіду читача. Психологічним 
механізмом розуміння літературних творів є взаємодія двох процесів: проекції та іден-
тифікації. Так, читач знаходить у тексті свої власні архетипові уявлення. З однієї сторо-



49

ни, ідентифікація читача з певним персонажем твору відбувається тоді, коли характерні 
риси його особистості можуть бути подібні до тих, які пропонує автор твору, а це від-
бувається досить часто, оскільки основну частину психіки за уявленнями аналітичної 
психології складає колективне несвідоме. У цьому випадку співпереживання головного 
героя чи його антипода стає енергетичною основою читання як діяльнісного процесу та 
сприяє виникненню емпатійного ставлення до такого виду діяльності. Адже, як вказують 
А.Бінсток та Н.Голланд, розуміння твору неможливе без співчуття його головній дійовій 
особі [11].

З іншої сторони, протилежність рис героя і читача здатна викликати контрідентифі-
кацію. В обох випадках ці феномени допомагають розумінню літературного твору і часто 
стимулюють цей процес. Феномени проекції читачем своїх рис на героя твору, а тим 
більше інтроекція властивостей героя читачем підсилює його зв’язок з текстом. Таким 
чином, з погляду А.Бінстока та Н.Голланда існує тісний зв’язок між типами особистості 
(інтроверт, інтуїтивний) та особливостями розвитку особистості школярів у процесі чи-
тацької діяльності.

Домінуючим компонентом цієї фази постають читацькі мотиви та інтереси. В.А. Ку-
харенко [4] вважає, що читанню літературних творів як виду діяльності властиві такі 
мотиви: пізнання нового, отримання емоційного задоволення, а також задоволення духо-
вних запитів і потреб уяви. Процесуально-результативна фаза має свою специфіку, яка 
визначається включенням читача в діалог з літературним твором. Н.В. Чепелєва заува-
жує, що дана фаза, зокрема її структура, великою мірою залежить від рівня розвитку 
читацької компетентності (всіх її підструктур), рівня сформованості психічних процесів 
людини, особливостей емоційно-вольової сфери читача і, безумовно, від майстерності 
автора, його вміння розкрити особистісний смисл за допомогою художніх образів, від-
творених у художній формі [9]. Результативно-оцінювальна фаза включає оцінку змісту 
тексту і оцінку результату читацької діяльності, тобто ступеня досягнення поставленої 
мети.

З огляду на виокремлені фази процес лінгвокультурологічного аналізу літературних 
творів здійснюється на певних рівнях. Так, О.І. Никифорова виокремлює три рівні: пер-
ший – це безпосереднє сприймання твору, тобто відтворення і переживання його образів. 
Провідну роль тут відіграє уява читача. Другий – це розуміння змісту літературного тво-
ру. Третій – оцінювання твору з боку його формальних ознак [7].

На першому рівні аналізу здійснюється входження читача в контекст твору, коли, 
на думку Дж.А. Келлі [3] змінюється характер роботи уяви читача від пасивної до ак-
тивної. На цьому рівні провідними є три типи емоційно-вольових переживань читача: 
переживання за героїв твору; особисті переживання читачів, які містять в собі елемент 
безпосередньої естетичної оцінки; переживання, викликані розумінням через твір осо-
бистості автора.

Другий рівень розуміння літературних творів активізує інтелектуальні здібності чи-
тача, його знання, світогляд. На третьому рівні детермінуючими є „...критерії оцінки у 
людей з розвиненою уявою, які певною мірою відображають об’єктивні властивості ху-
дожньої літератури” [3]. Це твердження О.І. Никифорової підкреслює функціональний 
зв’язок описаних нею рівнів аналізу літературного твору з його інформативними компо-
нентами.
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Діяльнісний підхід до проблеми читання приймається багатьма дослідниками. Так, 
Р.Л. Солсо вважає, що читання цікавить психологів із двох причин. Зокрема, вивчення 
цього процесу сприятиме виявленню тих аспектів вербальних дій, які можна безпосе-
редньо використовувати для покращення саме навчання читання: що саме ми засвоюємо, 
коли вчимося читати. Важливим є й те, що читання слід розглядати у масштабі мікро-
космосу. І тоді цей процес являтиме собою взаємодію стимулів і пам’яті, що відображує 
пізнавальну діяльність людини. Тому вивчення структури читання сприятиме розвитку 
теорій і моделей пізнання як таких, що акцентують увагу на зовнішніх та внутрішніх 
чинниках впливу на особистість [8: 308].

Тлумачення феномену читання на рівні мікрокосмосу ми знаходимо у Джозефа Хен-
дерсона. Автор відзначає важливість для розвитку особистості дитини читання їй міфо-
логічної поезії. Він вважає, що в будь-якому випадку онтогенезу психіка повторює свій 
філогенез: „...людська душа має свою власну історію, і психіка зберігає сліди, залишені 
попередніми стадіями її розвитку” [12]. У своїй роботі „Античний міф і сучасність” Дж. 
Хендерсон постулює чотири стадії в становленні дитячого „Я”. На першій стадії – це 
людина-тварина, кентавр у давньогрецькій міфології, який в образній формі являє собою 
конфлікт між несвідомими інстинктами і соціальними вимогами суспільства. На другій 
стадії – це казковий богатир, образ якого ми знайдемо в епосі будь-якого народу. На тре-
тій стадії – це людина-Бог, що побував у царстві мертвих і повернувся відтіля – Орфей 
у давньогрецькій та Гільгамеш у халдейській міфології. На четвертій стадії дитяче „Я” 
з’являється в двох обличчях, як Рем і Ромул у легенді про виникнення Рима, що символі-
зують діалогічну природу розвиненого мислення людини. Так, Дж.Хендерсон розглядає 
психічний розвиток дитини як послідовність архетипових актуалізацій. Для нього „...
героїчний міф – це перша стадія в диференціації психіки” [12]. За нею, на його думку, 
ідуть актуалізації архетипів „ініціації” і „весілля” як домінуючі в житті людини, потім – 
всі інші другорядні архетипи.

Читацька діяльність сприяє розкриттю механізмів взаємозв’язку внутрішньої мови 
і поетичної творчості з індивідуальним вдосконаленням особистості людини, зауважу-
ють Р.Андерсон, К.Макклерей та І.Кевін. Підкреслюючи важливість мови літературного 
твору у його розумінні, автори критикують гіпотезу про те, що мислення людини – це 
перетворення мозком електрохімічних реакцій у свідомість у термінах лінійних лінгвіс-
тичних структур соціалізованої мови. На думку авторів, мозок використовує голографіч-
ний принцип для „збереження цілого у множинності його частин”. Ці частини – чітко 
усвідомлені, мислимі і рухомі інформативні частки. Організовані й цілісні їх структури 
домінують. Так, усвідомлення твору завжди здійснюється як лінійний процес. Свідо-
мість організовується так, як і виражається, – фрагментарним шляхом, який в той же час 
зберігає свій змінний характер. Стислий „внутрішній голос автора” сприймається чита-
чем як знайомий. Р.Андерсон та К.Макклерей порівнюють внутрішнє мовлення читача із 
зовнішньою, авторською. Внутрішнє мовлення менш лінійне, раціональне, дискурсивне, 
логічне (казуальне) і підпорядковується граматичним законам. Воно здатне бути фраг-
ментарною, експериментальною, амбівалентною, метафоричною, міфічною і цілісною. 
Коли читачем не враховується або ігнорується внутрішнє мовлення автора, тобто його 
внутрішні монологи, то існує індивідуальний ризик відокремитись від метафори, яка 
може сприяти розумінню літературного твору або певної його частини [10]. 
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Так, аналіз сучасної психологічної літератури дозволяє нам визначити два основні 
підходи до проблеми читання, які умовно названі дослідниками як когнітивний і кому-
нікативний. Прибічники когнітивного підходу вбачають у читанні специфічний вид піз-
навальної діяльності, що охоплює смислове сприймання, мисленнєву обробку та інтер-
претацію вихідного повідомлення. Прихильники комунікативного підходу акцентують 
увагу на читанні, перш за все, як на своєрідній формі комунікації, спілкуванні автора з 
читачем за допомогою писемних текстів.

Але більшість авторів визначають читання як специфічну форму діяльності, яка по-
єднує в собі пізнавальні та комунікативні компоненти. Причому для значної кількості 
текстів, передусім літературних, комунікативний аспект читання виступає на перший 
план. Ця думка є ключовою, зокрема, у роботах Я.Ф. Андреєвої, яка досліджувала чи-
тацьку діяльність [1].

У творах художньої літератури таким чином відображаються особливості самопіз-
нання людей в різних історичних умовах, а також характеризуються ціннісні ідеали та 
уявлення щодо сутності і розвитку людства. Тому в літературних творах всі наступні по-
коління можуть знайти відображення власної сутності. У той час як інші людські здобут-
ки, наприклад, предмети матеріальної культури, спеціальні наукові і філософські знання, 
застарівають, втрачають свою актуальність, твори мистецтва дуже довго залишаються 
сучасними й актуальними, незважаючи на час їх створення. Вони можуть перепроекто-
вуватися на сучасне життя і набувати перспективи для майбутнього розвитку.

Визначаючи читання як особливу форму міжособистісної комунікації, Н.В. Чепе-
лєва акценту увагу на характері контакту між автором і читачем. Дослідниця вважає, 
що існує два взаємопов’язані рівні читання – інформаційно-пізнавальний і смисловий. 
Для інформаційно-пізнавального (інтелектуального) читання характерним є отриман-
ня читачем інформації за допомогою когнітивних операцій, відтворення змісту думок 
автора, побудови семантико-смислової структури вихідного повідомлення. Смислове, 
або особистісне, читання передбачає не лише отримання інформації і поповнення інте-
лектуального багажу індивіда, а й породження нового смислу, який не просто базується 
на смисловій основі вихідного повідомлення, але мовби пропущений крізь особистісну 
смислову сферу суб’єкта. Таке читання перебудовує мотиваційну сферу читача, призво-
дить до зміни смислового поля, забезпечує формування особистісних новоутворень [9]. 
Н.В. Чепелєва зауважує, що “розуміння тексту ми розглядаємо як процес породження та 
засвоєння смислів, основними характеристиками якого є вияв, відновлення смислу (кон-
цепту) вихідного повідомлення та синтез, породження нового смислу. Воно є складним 
аналітико-синтетичним процесом, який насамперед спрямований на побудову смислової 
структури вихідного повідомлення, що здійснюється за допомогою цілої низки когні-
тивних операцій розуміння, основними з яких є структурування та переструктурування 
текстової інформації, її стиснення, семантичне виваження та смислове розмежування 
матеріалу” [9: 113].

Спираючись на вже розглянуті положення, узагальнимо існуючі в науковій літе-
ратурі погляди на процес читання. Читання визначається як специфічна пізнавально-
комунікативна діяльність людини, особливий вид спілкування автора і читача за 



52

допомогою писемних текстів. Саме з орієнтацією на дане визначення має будуватися про- 
цес лінгвокультурологічної інтерпретації літературних творів.

Н.О. Михальчук виділяє три основні компоненти діяльності учнів старших класів 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 авто-
ра літературного твору і читача із залученням власного досвіду останнього; б) орієнта-
ції 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.

Науковець зазначає, що діалогічне наповнення когнітивного, комунікативного та 
суб’єктно-орієнтованого компонентів читацької діяльності старшокласників великою мі-
рою 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 [6: 114–115].

Отже, очікуваний ефект читання, тобто наскільки глибоко і продуктивно читач всту-
пить у контакт із твором, яку активність він зможе виявити тощо, залежить від цілого 
ряду факторів. Якщо виявиться, що читач не готовий до цієї діяльності, – контакт не 
відбудеться або набуде форми, далекої від ідеальної.

На нашу думку, кінцевою стадією сприймання стає поява творчого суб’єкта цього 
процесу, коли головною діючою силою у свідомості читача виступає креативна уява. 
Вона стає інтегруючим центром семантичних складових особистості читача, формує 
його індивідуальний спосіб читання літературного твору. На цій стадії вже відбувається 
розуміння тексту. Важливим компонентом розуміння на цій стадії є усвідомлене оволо-
діння стилем автора. Індикатором наявності такого компоненту є не лише наслідування 
стилю даного автору під час переказу чи інтерпретації твору, але й здатність до набли-
женого, навіть – поетичного перекладу, до відтворення мелодики тексту, написаного 
нерідною для читача мовою. На даному етапі також виникає співпереживання читача 
персонажам твору, часто неусвідомлене включення „Я” читача в контекст твору в ролі 
діючого персонажа, ототожнення себе з ним – ідентифікація, або протиставлення себе 
йому – контрідентифікація. Читач може при цьому, у першому випадку, проектувати на 
героя твору свої якості – проекція – або включати до своєї власної поведінки елементи 
або цілісний образ літературного персонажа – інтроекція. За допомогою цих процесів 
читач стадіально збільшує включення своїх почуттів та емоцій у процес розуміння лі-
тературного твору. Для нього доступнішими стають образи уяви, легше утримується 
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цілісність сприйнятого, стає можливим ставити себе в центр подій, що відбуваються, 
цікаво спостерігати за ними зі своєї власної точки зору, робити висновки, узагальнення 
та припущення.

На лінгвокультурологічну інтерпретацію твору, на нашу думку, великою мірою впли-
ває й діалогічна взаємодія читача з текстом. Така взаємодія передбачає використання 
суб’єкт-суб’єктної моделі. Інакше кажучи, діалогічні відносини читача з літературним 
твором дещо нагадують динаміку суб’єкт-суб’єктної взаємодії в ході пізнавальної діяль-
ності. Ця взаємодія носить, безумовно, активний характер. Читач оцінює з точки зору 
власного предметно-експресивного світогляду те, що осмислюється ним у процесі чи-
тання, тобто фактично те, що є об’єктом міркувань. Так, між автором та читачем встанов-
люються складні взаємовідносини погодження – непогодження, прийняття точки зору –  
неприйняття та ін. Ці взаємовідносини збагачуються новими моментами по мірі роз-
гортання сюжету твору. Діалогічна модель сприяє тому, що читач стає активним співав-
тором, завершуючи роботу творця, реконструюючи та доповнюючи її своїми поглядами, 
думками, оцінками, зауваженнями, точками зору, судженнями тощо.
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мовна оСоБиСтіСтЬ та ПроБЛЕма індивідуаЦіЇ

Стаття присвячена розгляду поняття «мовна особистість». Надається огляд 
підходів до визначення цього поняття. Робиться спроба виявити важливість цього по-
няття в філологічній герменевтиці. Поняття «мовна особистість» співвіднесено з та-
кими поняттями герменевтики, як рефлексія та індивідуація.

Ключові слова: мовна особистість, реципієнт, рефлексія, розуміння, техніка 
розуміння, індивідуація.

Статья посвящена рассмотрению понятия «языковая личность». В статье пред-
ставлен обзор подходов к определению этого понятия. Делается попытка выявить 
важность понятия для филологической герменевтики. Понятие «языковая личность» 
соотносится с такими понятиями герменевтики, как рефлексия и индивидуация.

Ключевые слова: языковая личность, реципиент, рефлексия, понимание, техника 
понимания, индивидуация.

The given article is devoted to the notion “language personality”. The author of the article 
considers the approaches to its definition. The attempt to explain the importance of the notion 
for philological hermeneutics is made. The term “language personality”is correlated with such 
notions of philological hermeneutics as reflection and individuation.

Key words: language personality, recipient, reflection, understanding, the technique of 
understanding, individuation.

Дане дослідження виконане в руслі філологічної герменевтики та присвячено визна-
ченню одного з головних понять сучасної філології – мовної особистості. Метою роботи 
є розглянути існуючи дослідження, в яких визначається поняття «мовна особистість»; 
співвіднести його з такими ключовими поняттями філологічної герменевтики, як реф-
лексія та індивідуація.

У сучасній філології вже стало аксіомою, що розуміння тексту безпосередньо зале-
жить від ступеню підготовленості читача до його сприйняття, при цьому рівень підготов-
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леності впливає на глибину розуміння художнього твору. Російський дослідник А. Бога-
тирьов вважає вищою мірою підготовленості читача його здатність адекватно розуміти 
ідею твору, тому що ця здатність цілком пов’язана з процесом осягнення в художньому 
тексті кінцевих цілей культури людства [1: 18].

В філологічних науках під поняттям «мовна особистість» розуміють уявлення про 
людину як носія мови. Мовна особистість реалізується в мовній діяльності, діяльності 
по розумінню текстів культури, в системі наукового описання мовної діяльності тощо. 
Реципієнт – це людина, що розуміє, це розвинута мовна особистість. 

Згідно з загальноприйнятим уявленням, мовна особистість – це, по-перше, будь якій 
носій тієї чи іншої мови. Його характеризують на основі аналізу текстів, які він створив, 
в аспекті використання в них системних засобів його мови для вираження власного ба-
чення навколишнього світу. По-друге, так називають комплексний спосіб описання мов-
ної спосібності індивіда, який поєднує системне представлення мови з функціональним 
аналізом  текстів [2: 148].

Як слушно підмітила І. Морякина, розбудова лінгвістичної концепції мовної особис-
тості, яка передбачає включення до лінгвістичного аналізу особистісних якостей мовця 
(Р.О. Будагов, Ю.М. Караулов, Ю.С. Степанов, І.П. Сусов, Є.Ф. Тарасов), зумовила під-
вищення інтересу до вивчення як мовних, так і позамовних чинників мовленнєвої кому-
нікації. Предметом вивчення стали мовні засоби репрезентації психічних (Т.І. Вергун,  
О.Б. Добрович), соціальних (Н.С. Купцова, Н.Б. Можаєва, І.Г. Морозова) та етнокультур-
них (В.І. Карасик, В.В. Катерміна, Л.Т. Малікова, Ю.В. Прохоров, І.І. Токарєва) рис мов-
ця. Наявність зазначених аспектів свідчить про складність, багатогранність феномену 
мовної особистості та виявляє тенденцію інтегрування підходів до її вивчення [3: 4].

Л. Поповська розглядає поняття «мовна особистість» в контексті когнітивно-
концептуального підходу до аналізу художнього тексту. Дослідниця намагається про-
слідкувати, як підходила до вивчення мовної особистості російська лінгвістика. Так, ро-
сійські лінгвістичні дослідження мовної особистості почалися з вивченням особистості 
письменника, потім вивчалися основи та проблеми культури мови, зокрема В. Косто-
маровим, Л. Скворцовим. Б. Головін розробляв вивчення комунікативних якостей осо-
бистості того, хто говорить. Значний внесок в дослідження проблеми був зроблений Ю. 
Карауловим, який саме й висунув мовну особистість як самостійний предмет лінгвістич-
них досліджень.

Під поняттям «мовна особистість» Ю. Караулов розуміє сукупність здібностей та 
характеристик людини, які обумовлюють створення та сприйняття нею мовленнєвих 
творів, що мають певну структурно-мовленнєву складність, глибину та точність зобра-
ження дійсності, певну цільову спрямованість [4: 114 – 115].

Як слушно зазначає дослідник, «мовленнєва особистість стоїть за кожним тек-
стом». Караулов розглядає структуру мовної особистості. За його думкою, ця структура 
трьохрівнева. Перший рівень – вербально-семантичний, який передбачає нормальний 
рівень володіння мовою. Вербально-семантична характеристика індивіду складається з 
його лексикону. Тут також враховується вміння правильно використовувати вербальні 
засоби відповідно до соціальних норм та функціонально-стилістичної цінності. Другий 
рівень – когнітивний, він складається з цих ідей, концептів, які становлять мовну картину 



56

людини. Когнітивна характеристика пов’язана з інтелектуальною сферою особистості. Це 
виражається у використанні улюблених розмовних формул та оборотів. Третій рівень –  
прагматичний. Саме цей рівень містить цілі, інтереси, мотиви, установки, та забезпечує 
в аналізі мовної особистості закономірний та обумовлений перехід від оцінки мовної 
діяльності до осягнення реальної діяльності у світі [5: 6]. Тільки прагматичний рівень, 
як зазначає В. Конецька, характеризує індивіда в плані його комунікативних здібнос- 
тей [6]. 

Слідом за Ю.М. Карауловим, під мовною особистістю І. Морякина розуміє 
особистість, яка виражається в мові і реконструюється в основних своїх рисах на базі 
мовних даних. В основу вивчення мовної особистості дослідниця поклала вивчення 
пізнавальної та мовленнєвої діяльності мовця, відтворення його уявлень про навко-, відтворення його уявлень про навко-
лишній світ, мовних здібностей, думок та смислів, реалізованих ним у вигляді тексту. 
«Суб’єктом мовлення може бути індивід або мовний колектив, відповідно до чого роз-
різняються індивідуальна й колективна мовні особистості. Виходячи з того, якою мовою 
володіє та користується індивід чи колектив, маємо українську, російську, англійську та 
інші мовні особистості» [3: 4].

Як відзначає Ю. Караулов, неможливо пізнати мову, не звернувшись до її творця, 
носія, користувача – до людини, до конкретної мовної особистості. Вчений звертав ува-
гу на обумовленість тексту певними історико-, етно-, соціо-, та психолінгвістичними 
особливостями носіїв мови. Ю. Караулов неодноразово підкреслює важливість аналі-
зу мовної особистості для розуміння світосприйняття людини. Незважаючи на те, що 
світосприйняття є філософською категорією, воно безпосередньо пов’язане з мовною 
поведінкою. Певна система цінностей людини, її історико-культурні витоки, мотиви та 
установки проявляються у текстах, які ця людина породжує. Треба відзначити, що, на-
приклад, аналіз персонажу художнього тексту покаже, що світосприйняття конкретної 
мовної особистості не є послідовним, гармонійним, тому що воно формується під впли-
вом різноманітних джерел. Теж саме можна сказати й про реальну людину. Аналізуючи 
мовну особистість, необхідно, за думкою Караулова, застосовувати комплексний підхід, 
який спрямовано на виявлення психічних, соціальних, етичних, та інших компонентів  
[5: 7]. За Карауловим, поняття «мовна особистість» підпорядковує такі поняття, як «мов-
на свідомість», «мовна здатність, та «мовна картина світу» [5: 8].

При аналізі персонажу художнього твору матеріалом дослідження можуть бути як 
зв’язні тексти, так й окремі висловлення героя в діалогах та різних ситуаціях.

Як зазначає А. Бушев, будь-який розвиток особистості пов’язаний з розвитком її мов-
ної особистості, з розвитком її здатності до розуміння. Поняття «мовна особистість» є 
актуальним не тільки для когнітивної лінгвістики, а й для герменевтики, тому що саме 
герменевтика є наукою про розуміння.

Для особистості читача важливим є розуміння, пов'язане з пробудженням смисло-
формуючої рефлексії. Герменевтичне зусілля при читанні високохудожніх текстів робить 
можливим повноцінний діалог між письменником та читачем за рахунок залучення до 
смислів художнього тексту, розуміння художньої ідеї, подолання розривів у комуні- 
кації [7].

Для Г. Богіна поняття «мовна особистість» тісно пов’язане з питанням про рівні ро-
зуміння тексту. Дослідник, як відомо, виділяє три основних рівня: семантизуюче, когні-
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тивне та розпредмечуюче розуміння. Кожний з ціх рівнів має низку підрівнів – технік 
розуміння [8]. 

З. Карманова вважає, що всі існуючі визначення мовної особистості є недостат-
німи, тому що не враховують той факт, що за мовною особистістю стоїть складна 
концептуальна-онтологічна система. Дослідниця акцентує на тому, що мовна особис-
тість – це онтологічна категорія.

Метою герменевта є побудувати модель мовної особистості. Для цього необхідно 
врахувати вже накопичені емпирічні та теоретичні знання про людину, знання з психоло-
гії, філософії, мовознавства, і т.д. Така модель буде багатоаспектною, багаторівневою та 
багатоструктурною та потребуватиме відповідного понятійного апарату.

Для мовної особистості важлива рефлексія. Вона є зв'язуючою ланкою між внутріш-
нім та зовнішнім світом людини. Людина – це носій рефлексії та учасник рефлективної 
діяльності. Рефлексія кожної людина індивідуальна, значить, рефлективна сутність мов-
ної особистості передбачає її уникальність.

З. Карманова визначає мовну особистість як складну динамічну рефлексивну сис-
тему, що самоорганизується та реалізується за численними цілеспрямованими станами. 
Тому її концепція мовної особистості містить рефлексивну реакцію на навколишню дій-
сність. В процесі комунікації мовна особистість будує програми рефлексивної дії, які 
за суттю є глибоко особистими, тому реакція різних людей на один текст не може бути 
тотожньою реакції кожної окремої людини. Ріноманітні ефекти сприйняття можуть бути 
представлені різноманітними рефлексивними схемами [9].

Таким чином, мовна особистість – суб'єкт, що рефлектує над словом.
Як ми вже зазначали, залежність глибини розуміння від ступеню підготовленості чи-

тача до освоєння певного типу мовних текстів є загальновідомою. Традиційним є також 
питання глибини розуміння художніх текстів. Ще А. Шопенгауер зазначав, що художня 
ідея діє на людину в міру її інтелектуальної гідності. Найвищою мірою «інтелектуальної 
гідності» читача А. Богатирьов вважає його здатність адекватно розуміти ідею мовного 
тексту [1: 18]. Ця здатність безпосередньо пов’язана з тим, наскільки добре читач воло-
діє мовою. Мовна особистість розкривається через певну кількість спеціфічних влас-
тивостей в мовній діяльності. Модель мовної особистості, запропонована Г. Богіним, 
містить три рівні розуміння. Кожний рівень розуміння може бути співвіднесений із пев-
ним мовним рівнем организації тексту (фонетичним, лексичним, морфологічним). Тому 
в герменевтиці постає питання про схеми індивідуації текстової установки на виконання 
поетичної функції [1: 19].

Поняття «індивідуація» є одним з ключових в сучасній філологічній герменевтиці. 
В філософії індивідуацією називають розділення загального на конкретне, процес ство-
рення та обосіблення єдиничних істот. В психології поняття індивідуації було широко 
розроблено К.Г. Юнгом. За думкою вченого, процес індивідуації людини проходить в три 
етапи. На першому етапі відбувається осягнення індивідом своєї тіні як архетипного об-
разу, що символізує все негативне індивідуального несвідомого. На другому етапі процес 
індивідуації зачипає такі архетипні образи колективного несвідомого, як аніма та анімус. 
На останньому етапі відбувається інтеграція свідомого та несвідомого. Індивід досягає 
цілісності та автономії [10].
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В філології індивідуація пов’язана з інтерпретацією, може бути різновидом або 
навіть метою інтерпретації. Однім з найважливіших аспектів індивідуації, за думкою  
А. Богатирьова, є індивідуація функцій мови, зокрема, поетичної функції [1: 19].

В філологічній герменевтиці індивідуація є однією з технік розуміння. Дана техніка 
полягає у баченні та передбаченні спосіба подальшої роботи з текстом при його рецепції. 
Індивідуація, як і інші техніки розуміння, була розроблена Г. Богіним, подальше вивчен-
ня зроблено М. Макеєвою. За думкою дослідниці, однією з основних форм індивідуації 
є встановлення жанру тексту. Реципієнту необхідно оволодіти правильною методикою 
індивідуації. Конкретний вибір спосібу встановлення жанру залежить від особистого до-
свіду читача. Джерелом цього є читацька рефлексія.

Проблему сприйняття і розуміння художнього тексту розробляють сьогодні на різ-
них рівнях. Це і загальні питання контакту читача з художнім твором, і психологічне 
дослідження рівнів розвитку читача та його можливостей. Сприйняття художнього тек-
сту, що вимагає «співпереживання» читача, багато в чому зумовлене індивідуальніс-
тю сприймаючого: його начитаністю, рівнем культури, розумінням законів художньої 
зображальності-виражальності, стилістичних прийомів. Так, М. Макеєва виділяє декіль-
ка типів рефлексії реципієнта:

рефлексія стосовно досвіду спілкування з літературою;1) 
рефлексія стосовно досвіду продуктивного та рецептивного використання мови;2) 
рефлексія стосовно метасмислів;3) 
схемостворююча рефлексія [11].4) 

Вищезазначені типи рефлексії, якщо оптимально використані, виведуть читача до 
адекватного визначення жанру, таким чином, це надасть можливість адекватно діяти в 
ситуації читання. Вважаємо, що справжній письменник може запрограмувати певний хід 
процесу індивідуації.
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мЕнтаЛЬна КауЗаЦіЯ та КауЗаЛЬні відноШЕннЯ

У даній статті ментальна каузація розглядається як різновид мегакатегорії кау-
зації (що відбиває каузальні відносини). Обгрунтовується необхідність вивчення цього 
явища не лише у філософському, логічному і лінгвістичному аспектах, а також і з пси-
хологічної точки зору.

Ключові слова: ментальна каузація, каузальні відносини, тип інформаційного 
метаболізму.

В данной статье ментальная каузация рассматривается как разновидность мега-
категории каузации (отражающей каузальные отношения). Обосновывается необходи-
мость изучения этого явления не только в философском, логическом и лингвистическом 
аспектах, но также и с психологической точки зрения. 

Ключевые слова: ментальная каузация, каузальные отношения, тип информацион-
ного метаболизма.

The article deals with mental causality as a variety of causation megacategory (refl ect-reflect-
ing causal relations). The ground is given for the need to study the present phenomenon in 
philosophical, logical, and linguistic aspects, as well as from the psychological point of view.

Key words: mental causation, causal relations, information metabolism type.

Сучасна лінгвістика, досліджуючи мовні явища, прагне дотримуватися цілісного під-
ходу в плані онтології і концептуалізації. Як правило, постановка та вирішення акту-
альних питань сьогодення потребують привертання нових фактів дійсності, але існують 
такі категорії, які притаманні одночасно різним наукам, і дослідження яких завжди зна-
ходиться в центрі наукових студій. Серед таких категорій виділяється каузація. Ця мега-
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категорія (термін Т. Ященко) є фундаментальною, вона відображає універсальні логічні 
поняття і демонструє велику кількість перехресних концептуальних ознак. 

Пропонована стаття присвячена ментальній каузації, що є відображенням різновиду 
каузальних відношень. Метою статті виступає опис поняття ментальної каузації і його 
вираження через каузальні відношення в мові. Поставлена мета передбачає розв’язання 
таких завдань: 1) визначити поняття ментальної каузації, 2) обґрунтувати існування 
зв’язку між типом інформаційного метаболізму (далі – ТІМ) та вибором лексичних засо-
бів спілкування індивіду.

У нашій дисертації, присвяченій ізосемним причиновим сполучникам (Ізосемні 
причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, 
англійської та іспанської мов)), було підтверджено, що базові семантичні відношення 
причини виражаються в різних мовах досить регулярно, хоча і з різним ступенем час-
тотності [1]. Категорія каузації, що відображає взаємозв’язок та обумовленість проце-
сів і явищ об’єктивної дійсності, формує біном «причина-наслідок» на рівні смислових 
відношень. Як складова універсальної мегакатегорії традиційно досліджується з логіко-
філософських і лінгвістичних позицій.

Філософська інтерпретація каузації має своїм об’єктом причиново-наслідкову залеж-
ність між предметами та явищами об’єктивної дійсності, яку можна визначити як пред-
метне відношення, логічна інтерпретація – причиново-наслідковий зв’язок між думками 
у висловленні, що визначається як логічне відношення.

В основі причиново-наслідкових відношень лежить логічна константа типу імпліка-
ції. При цьому для формалізації причиново-наслідкового зв’язку використовується кау-
зальна імплікація, яка частково відбиває причиново-наслідковий зв’язок і має три суттєві 
онтологічні ознаки: облігаторність, генетичність й асиметричність. Ці характеристики є 
тією інтегрально-диференційною основою, що формує як єдину кореляцію каузальної 
імплікації, так і її компоненти – причину та наслідок. 

Оскільки інтерпретації каузації у філософії та логіці відрізняються (каузальна за-
лежність між предметами і явищами об’єктивної дійсності vs каузального зв’язку між 
думками у висловленні про ту ж дійсність), між логікою та реальною дійсністю, з одного 
боку, і логікою і думкою, викритою в мовному вираженні, з іншого, виникають досить 
складні взаємовідношення.

Логічна інтерпретація причинових відношень спирається безпосередньо на лінгвіс-
тичний матеріал, тобто об’єкти вивчення логіки не маніфестуються ні в якій іншій фор-
мі, крім форм мови. 

Загально відомо, що однозначного еквіваленту лінгвістичних одиниць і логічних 
понять не існує [2: 165], тому що семантика лексем є комплексною конфігурацією їх 
значеннєвих елементів. Каузальні відношення, таким чином, формуються за допомогою 
комбінації семантичних елементів. Причинові сполучники, наприклад, можуть марку-
вати різні типи причини (посилку, підставу, обґрунтування, підтвердження, доказ, ар-
гумент, стимул, цільову настанову, наслідок [3: 7]); власне-причинові (зовнішня причи-
на: спонукальна причина, причина-відплата, причина-джерело, причина-відповідність, 
причина-перешкода, причина-результат, причина-наслідок; та внутрішня: емоційно-
психічні ознаки особи й інтелектуально-творчі характеристики) та невласне-причинові 
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(пряме та непряме обґрунтування) відношення. Зовнішня причина у більшості випадків 
– об’єктивна і відповідає дійсності, внутрішня й обґрунтування, на наш погляд, співвід-
носні з ментальною каузацією і потребують звернення до психології (соціоніки), оскіль-
ки – індивідуальні для кожного суб’єкта. Ментальна каузація у нашому розумінні – різ-
новид категорії каузації, безпосередньо пов’язаний із проблемами волютативності [4: 
237–255]: бажання, доброї волі, свідомості, інтенціональності (філософією свідомості) 
та ТІМ (психологія), який має свої специфічні засоби вираження в різних мовах (напри-
клад, контекстуально-причинові сполучники за мовами нашого дослідження).

Базовою структурою свідомості, яка забезпечує цілісність процесу пізнання люди-
ни, виступає механізм інформаційного метаболізму [5: 77]. За даними соціоніки існує 
16 життєздатних типів інформаційного метаболізму («центральне поняття соціоніки, що 
позначає вроджену і незмінну впродовж життя структуру психіки, яка визначає спосіб 
взаємодії психіки з інформацією [6]»), від яких залежить, як людина спілкується із сві-
том і самою собою, яку інформацію і як вона отримує із зовні, яким чином усвідомлює 
та видає оброблені дані у зовнішній світ. 

Відповідно до ТІМ суб’єкт сприймає проблеми, оцінює, що є потрібним / непотріб-
ним, правильним / неправильним, контролює свої страхи. Система обробки даних (ТІМ) 
не передається генетично дітям від батьків. Вона визначається інформаційним середови-
щем, в якому знаходиться жінка, яка чекає на дитину, і після народження зберігається на 
все життя. Таким чином, змінити ТІМ не можливо. Варто розрізняти соціонічний тип та 
тип особистості – останній крім соціонічних характеристик включає в себе ще й ряд пси-
хологічних. Напрямок розвитку та інтеграції рівнів свідомості від ТІМ можна розглядати 
як шлях пізнання самого себе та світу, а також як інструмент життя. 

Для носіїв кожного окремного ТІМ характерна своя лексика, що дозволяє застосо-
вувати лексичні критерії у визначенні типів. Люди не розуміють один одного, оскільки 
кожний із ТІМів дає власну інтерпретацію змістовних подій. 

Думки можуть зберігатися і накопичуватися тільки за допомогою мовних засобів, 
мовні форми спроможні впливати на мислення (прояснювати або вводити в оману), про-
те однозначної відповідності між окремо взятою думкою та певним її оформленням не 
існує. Таке положення речей ускладнює спілкування індивідів, особливо різних етносів. 
Знання психології відіграє, таким чином, важливу роль у мовних дослідженнях, зокрема 
для вивчення ментальної каузації (мова + мислення + свідомість = психолінгвістика). 

Проблема ментальної каузації виступає концептуальним питанням у філософії свідо-
мості, сутність якої полягає у поясненні загального факту, що інтенціональні (намірені /  
передбачувані) думки або інтенціональний ментальний стан є причиною навмисних  
дій [7]. 

На перший погляд, ментальна каузація – інтуїтивна і підлягає безпосередньому піз-
нанню. Ментальні події спричинюють фізичні та навпаки. Проте зрозуміло, що не всі ба-
жання можуть бути фізично реалізовані. Так, проблема ментальної каузації складається 
з трьох субпроблем: 1) каузального виключення, 2) аномальності та 3) екстерналізму (так 
званої зовнішньої дії – сприйняття через почуття). Загальновизнаного розуміння мен-
тального стану людини не існує. 

Думка про те, що ментальні події і стани – каузально нерелевантні і зовсім не співвід-
носяться із фізіологічними фактами [8], складає основу каузального виключення. 
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Аномальність ментальної каузації підтверджується тим фактом, що ментальні стани 
не підпорядковуються суворим науковим законам, демонструючи чисельну кількість від-ься суворим науковим законам, демонструючи чисельну кількість від-
хилень. 

Щодо екстерналізму, то певним ментальним станам властивий інтеціональний зміст, 
тобто навколишній світ складається із фактів, відображення яких у мозку формує думки. 
Всі ці субпроблеми насичені невідповідностями, провокують багато дискусій і забезпе-
чують підґрунтя для досліджень.

Причиново-наслідковий зв’язок між подіями та діями є основною частиною загаль-
них знань людини про світ (філософський аспект). Отже, каузальні відношення зрозумілі 
із семантики компонентів навіть за відсутності маркованих засобів каузації (у безсполуч-
никовому реченні, наприклад).

Найбільш важливим є наявність двох ситуацій і дискурсивно-прагматичні умови  
[2 :166]. Кодування каузації відбувається по-різному, не зважаючи на те що, а може й 
завдяки тому що, в основі її лежить логічна імплікація. Мовна імплікація часто вима-
гає часової послідовності, це підтверджується і фактами мови, коли добре просліджу-
ється нашарування каузальних відношень на умовні або часові. В. Подлеська зауважує, 
що «базові семантичні відношення можуть пов’язувати не тільки події або факти: вони 
можуть також пов’язувати ментальні відображення подій або фактів [2: 167]», тобто 
мова йде про спроможність людини умовиводити та робити ствердження, спираючись 
на суб’єктивні засновки. Отже, авторкою виділяється каузація-аргументація (мотивація) 
(ментальна каузація, у нашому розумінні), коли на базі однієї пропозиції формується ви-
сновок про іншу. 

Психологія безпосередньо вивчає ментальні стани людини, а також намагається фор-
мулювати закони, що пов’язують ці ментальні стани як між собою, так і з зовнішнім 
фізичним світом. Проте психологія залишає без уваги природу досліджуваних станів, і 
тому співвідноситься з психофізичною проблемою, яку висуває філософія свідомості. 

Для дослідження ментальної каузації найважливішими виступають когнітивна пси-
хологія і когнітивна лінгвістика. Це пояснюється тим, що мозок отримує інформацію із 
зовні за допомогою 5 органів почуттів (фізіологія), накопичує й оброблює дані (психо-
логія), оформлює (логіка) та видає у формі речень / думок (лінгвістика). Суперечливим 
залишається питання: «На якому етапі відбувається включення логіки?». 

Семантика ментальної каузації, на наш погляд, також взаємодіє із семантикою контр-
олю, оскільки аргументація може бути об’єктивною і суб’єктивною. Якщо, наприклад, 
підставою для висновку виступають природні умови, тобто така ситуація, що не може 
контролюватися людиною, а підлягає лише спостереженню, то контроль відповідно є 
відсутнім. 

Проте в ситуаціях, пов’язаних з особистою думкою / поведінкою суб’єкта, його 
сприйняттям дійсності, статусом у суспільстві, агент намагається контролювати або 
уникати контролю й апелює до оцінки факту співрозмовником / співрозмовниками  
[2: 173]. Оцінки, в свою чергу, можуть бути об’єктивними та суб’єктивними, позитивним 
і негативними.

Оцінка також може співвідноситися із каузацією як модальне значення [2: 173–174]. 
Модальне значення в такому разі трактується як певний ступінь якості, що призводить 
до визначеного наслідку. 
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Вивчаючи мовні факти, ми дійшли висновку, що в багатьох випадках вираження кау- 
зації залежить від ментального розвитку й інтуїції індивіда, що окремі семантичні від-
ношення (каузальні) виступають більш загальними (причинові), або більш специфіч-
ними (ступінь аргументованості, можливість контролювати, спроможність оцінювати). 
Виділення типу каузації потребує знання як філософських, логічних, лінгвістичних, так 
і психологічних основ, і тільки у комплексному дослідженні різних аспектів можна отри-
мати об’єктивні результати. Поняття ментальної каузації притаманне мові, мисленню і 
свідомості.

У межах статті визначено поняття ментальної каузації як різновид категорії каузації, 
безпосередньо пов’язаний із проблемами волютативності, який має свої специфічні за-
соби вираження в різних мовах. Обґрунтовано існування зв’язку між типом інформа-
ційного метаболізму та вибором лексичних засобів спілкування індивіду. Застосування 
психолінгвістики у подальшому дослідженні сприятиме більш вичерпному вивченню 
мегакатегорії каузації. Такий висновок ґрунтується на розумінні того, що: 1) кожна 
мова належить індивіду і містить фізичний та психічний компоненти; 2) думки пови-
нні оформлюватися правильними мовними засобами з метою уникання непорозумінь;  
3) структура окремої мови визначає структуру мислення і спосіб пізнання світу; 4) тип 
інформаційного метаболізму обумовлює спроможність індивіда приймати участь у про-
цесі комунікації та позиціонувати себе у суспільстві; 5) ментальна каузація в різних мо-
вах має своє власне коло мовних засобів вираження. У перспективі планується підтвер-
дити вищенаведені положення ілюстраціями з художньої та публіцистичної літератури 
різносистемних мов.
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гЕндЕрна тЕоріЯ і муЗиКа

Статтю присвячено актуальним проблемам сучасної інтерпретології. Мова йде 
про особливості гендерної психології в аспекті виявлення їхнього впливу на творчі про-
цеси у сфері музичного мистецтва, про пов’язані з цим дослідницькі здобутки та на-
укові й практичні перспективи.

Ключові слова: інтерпретологія, інтерпретація, гендер, гендерна психологія, музич-
не мистецтво, музичне виконавство.

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

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

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

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

Сучасна культурна ситуація у світі є надзвичайно цікавою та багатошаровою в усіх 
аспектах – суспільному, соціальному, психологічному, науковому, мистецькому. Вона, 
звісно, має свою культурно-географічну, історичну специфіку, пов’язану з певними 
традиціями, з їхнім перетворенням та новітнім синтезом, з відкритістю того чи іншо-
го суспільства, культурного середовища до впливу найсильніших та найзагальніших 
культурно-світоглядних тенденцій останнього часу. Проте, незважаючи на таку багато-
векторність сучасного світу – а, може, і завдяки їй, – ми маємо можливість спостерігати 
за оригінальними явищами та процесами, що виникають у мистецькому полі, зокрема, у 
сфері музичного мистецтва та музичної науки.

У дослідженнях різних гуманітарних наук останніх років все частіше відзначаєть-
ся особливе значення комунікативної спрямованості культури, що напевно пов’язане 
з пошуком взаєморозуміння між її історичними втіленнями, які намагаються відстоя-
ти власну ідентичність. На шляху цієї боротьби за власне «я», у виру інколи жорстко-
го протистояння доцентрових та відцентрових рухів культурного самоусвідомлення, 
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об’єктивного тяжіння до об’єднавчих тенденцій системної світової глобалізації та ре-
алізації суб’єктивного прагнення культурного (історичного, національного і так далі) 
самозбереження, практично усі гуманітарні науки стикаються з необхідністю ще більш 
тісного, аніж раніше, обміну досвідом та набутими знаннями. Це допомагає їм, по-
перше, чіткіше окреслити, усвідомити та визначити свою специфіку та універсальність, 
по-друге, знайти нові шляхи для вирішення тих наукових питань, які традиційним науко-
вим інструментарієм окремої гуманітарної науки не могли бути раніше більш чи менш 
повноцінно розв’язані.

Музична думка останніх десятиліть окрему увагу приділяє сфері музичного виконав-
ства. І це не випадково, бо саме музичне виконавство є унікальною стороною музичного 
мистецтва, є фактором власне реалізації музики, її оживлення, одухотворення, осмислен-
ня, тим силовим полем, де зустрічаються та взаємодіють світи та воля автора, виконавця і 
слухача, породжуючи новий, феноменальний, неповторний у просторі та часі результат.

Музичне виконавство за своєю природою та призначенням власне і є комунікатив-
ною зоною у музичному мистецтві, місцем спілкування та народження не тільки музич-
ного, але й позамузичного змісту музики, що робить його здобутком не тільки музичного 
мистецтва, але й фактом і невід’ємною складовою світової культурної та цивілізацій-
ної спадщини. Тому не дивно, що саме проблемам музичного виконавства приділяється 
останнім часом така велика увага дослідників; тепер вона стосується не тільки окремих 
методичних та педагогічних завдань виконавців, як це переважно було раніше, але й пи-
тань природи виконавських процесів, суті та можливостей виконавської інтерпретації, 
шляхів і системності виконавської реалізації змістовного потенціалу усіх рівнів музич-
ного твору, нового ракурсу розгляду й розуміння співвідношення і сполучення у музич-
ному творі суто музичних та позамузичних факторів тощо. Широкий діапазон та систем-
на глибина проблематики виконавства та виконавської інтерпретації сприяли тому, що у 
низці вищих навчальних музичних закладів з’явилися відповідні спеціалізовані навчаль-
ні підрозділи та викладаються навчальні курси, присвячені музичному виконавству саме 
у теоретично-науковій, змістовній його проекції; у музикознавстві ж виокремлюється 
велика сфера, що займається питаннями виконавства та інтерпретації – музична інтер-
претологія.

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

Особливо цікавими з точки зору відкриття і усвідомлення прихованих раніше від 
погляду дослідників факторів впливу на творчі процеси в галузі музичного мистецтва є 
ті, що стосуються деяких загальних особистісних характеристик, які раніше музичною 
наукою не враховувалися взагалі, проте дія котрих тією чи іншою мірою відома всім на 
практиці. Одним з таких факторів, безперечно, є дія закономірностей гендерної психоло-
гії, аналізу загальних проявів якої у музиці і присвячено цю статтю.

Поняття гендеру все частіше використовується у суспільному житті та у гуманітар-
ній сфері. Термін «гендер» найчастіше можна почути у соціології та політології, що 
породжує й упереджене ставлення до нього. Найчастіше поняття гендеру асоціюють 
з фемінізмом, що в принципі логічно, зважаючи на походження цього поняття. Проте 
по більшості гендер у суспільній свідомості ототожнюється з радикальними проявами 
фемінізму, що нерідко викликає суспільне відторгнення (особливо там, де переважають 
консервативні світоглядні позиції) й небажання розуміння наукового значення і терміну, 
і позначеного ним явища, і тих закономірностей, які обумовлюють специфіку гендеру.

Терміном «гендер» (з англ. Gender – «рід», «стать») позначається не біологічна ха- – «рід», «стать») позначається не біологічна ха-
рактеристика статі, а її соціально-поведінкові риси. Цим поняттям та пов’язаними з ним 
особливостями соціальної поведінки у багатьох сферах життя цікавилися дослідники 
людської природи з давніх часів. Відомо, що розробкою відповідних ідей у руслі філософії 
займалися вчені усіх часів – від античних часів до кінця ХІХ століття. На зламі ХІХ – ХХ 
століть відбулося формування предмета й розділів вже власне гендерної психології, а у 
першій третині ХХ століття до 30-х років включно в історії гендерної психології настає 
«фрейдівський період», пов’язаний з ім’ям Зиґмунда Фрейда та його психоаналізом. 
Власне повноцінний науковий розвиток гендерної психології розпочався у післявоєнний 
час, що обумовлене багатьма складовими – зокрема тією, що під час другої світової 
війни жінки перебрали на себе багато чоловічих суспільних та побутових функцій, і 
це мало певні суспільні наслідки та потребувало окремого соціолого-психологічного 
осмислення. Саме період 1950-х – 1980-х років є початком широких експериментальних 
досліджень і появи перших теорій гендеру. Приблизно з 1990-х років по сьогоднішній 
день відбувається бурхливий розвиток гендерної психології, що втілюється у великій 
хвилі експериментальних досліджень, у теоретичному осмисленні емпіричних факторів, 
в адаптації відомих методів і методик для вивчення гендерної проблематики й створенні 
специфічних гендерних методик.

Не заглиблюючись в історію питання, зазначу, що соціально-психологічний фактор, 
що стосується поведінки та різних емоційних і дійових проявів чоловіків і жінок, завжди 
цікавив філософів і мудреців. Існування чоловіків та жінок є одним з основних розподі-
лів людства, що дуже багато визначає в його історії минулого, теперішнього і буде визна-
чати в майбутньому. Багато цікавих знахідок гендерної психології дозволяють точніше 
охарактеризувати особливості людської особистості, її соціально-психологічну само-
оцінку й оцінку оточуючих – психологічну та поведінкову; ці психологічні соціально-
поведінкові установки є настільки важливими та універсальними, що впливають на всі 
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людські прояви. Отже, впливають вони й на самовираз людини у мистецтві – тим більше, 
що мистецтво, особливо музичне, надзвичайно тісно пов’язане з різними, надзвичайно 
складними емоційно-психічними процесами. Зрозуміло, що свою роль там відіграють 
ґрунтовні психологічні закономірності, а гендерні є одними з таких, і їхнє місце у тих 
процесах, якщо ми ставимо перед собою завдання їхнього вивчення, потребує окремого 
дослідження.

Наразі гендерна психологія з відгалуження великого «дерева» психологічної науки 
сформувалася у окрему наукову галузь, що динамічно розвивається та результати якої 
можуть бути плідно використані (і використовуються) у багатьох інших гуманітарних 
сферах.

Все, що робить у своєму житті людина, пов’язане і корегується психічними особли-
востями її особистості. Психічні складові існують у житті не абстрактно-відокремлено, 
а належать конкретним людям, чия особистість дуже сильно залежить від багатьох 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, зокрема, від гендерних ролей, тобто від само-
усвідомлення та відповідної поведінки кожної людини. Отже, саме для характеристики 
укорінених у соціумі статево-рольових характеристик особливості часто використову-
ють поняття «гендер».

Людина народилася і завжди жила в соціумі. Мистецтво, як відомо, зароджувало-
ся й формувалося саме під впливом соціуму, відбиваючи його зміст шляхом людських 
відносин (однією з найважливіших сторін яких завжди були відносини між чоловіком і 
жінкою), і музика тут не є виключенням.

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

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

Отримані результати допоможуть не тільки відповісти на низку запитань щодо при-
роди творчості взагалі, але й розглянути крізь призму гендеру багато тих процесів, що 



68

сполучені з безпосередніми або опосередкованими проявами людської діяльності в му-
зиці; в цьому сенсі вони також можуть стати важливим інструментом аналізу певного 
факту чи явища музичної практики – насамперед такого, який пов’язаний з прямими 
формами людської діяльності, тобто у першу чергу належить до сфери музичного ви-
конавства.

Ще одним важливим чинником, який дозволяє наблизитися до усвідомлення безза-
перечної змістовної ваги гендерного впливу у музичному мистецтві, є позамузична скла-
дова у музичному мистецтві, насамперед – це музика з текстом та музика у сполученні 
з текстом та театром.

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

Також гендерний аналіз допоможе дослідникам чіткіше зрозуміти й систематизувати 
особливості виконання великих майстрів минулого; складніше, але, напевно, можливо 
застосувати його ракурс і в описі музики інструментальної, і в характеристиці інших ви-
дів діяльності в музичному мистецтві. Крім того, результати подібних досліджень також 
напевно будуть корисні вченим, які, власне, й займаються гендерної психологією. Все це, 
як завжди, покажуть практика й час.

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

У світлі характеристики особливостей гендерної психології в сфері виконавства ці-
каво виявити та описати темброві, психологічні, психофізичні особливості інтерпрета-
цій конкретних творів. Звичайно, для цього необхідні характеристика й систематизація 
головних закономірностей, які можуть бути виявлені в результаті порівняльного аналізу 
жіночої й чоловічої інтерпретацій, прояву на практиці дії естетичних і психологічних 
положень, які допоможуть виконавцеві в його творчій діяльності. Теоретичні результа-
ти подібної розробки можуть служити базою для створення методичних і педагогічних 
прийомів, які допоможуть виконавцеві в процесі створення власної інтерпретації або 
трактування.
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Інтерпретація художніх образів виконавцями, конкретно чоловіками й жінками, так 
чи інакше спирається на психологічний підхід до тієї або іншої ситуації – отже, там 
присутня й складова підходу з позиції гендерної психології. Музична інтерпретологія 
першою з наукових напрямів сучасного музикознавства має і може сформувати певний 
алгоритм характеристики проявів гендеру в музичному мистецтві, а також створити 
понятійно-термінологічний апарат, який врахує основні поняття гендерної психології –  
такі як «гендерна роль» та «гендерно-рольові стереотипи», «гендерно-рольовий кон-
флікт», «маскулінність», «фемінність» та «андрогінність», «гендерна ідентичність», 
«гендерні відмінності», «гендерно-рольова соціалізація» тощо.

В дійсності, реальні гендерні відмінності – це результат сплаву природних відмін-
ностей і виховання, що певним чином підганяє природу людини під стандарти, що скла-
лися в тих чи інших культурно-історичних умовах.

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

Прикладів подібної мистецтвознавчої проблематики, яку можна й потрібно розгля-
дати з позицій досягнень гендерної психології, може бути досить багато – шлях у цьому 
напрямку тільки відкрито.
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КонтЕКСт і ЗначЕннЯ СЛова в СучаСному  
ангЛомовному миСтЕЦтвоЗнавСтві

(на матеріалі збірників статей кафедри мов та літератури ЛНАМ)

Стаття присвячена дослідженню поняття значення слова та його використання  
в певному контексті. Проведено аналіз зміни контекстуального значення слів на мате-
ріалі англомовних статей сучасного мистецтвознавства.

Ключові слова: мова, контекст, слово, контекстуальне значення слова, зміна зна-
чення, полісемія.

Статья посвящена исследованию понятия значения слова и его использования  
в определенном контексте. Проведен анализ изменения контекстуального значения слов 
на материале англоязычных статей современного искусствоведения.

Ключевые слова: язык, контекст, слово, контекстуальное значение слова, измене-
ние значения, полисемия.

The article deals with the analysis of the meaning of the word and its usage in the given 
context. It gives the analysis of the change of the contextual meaning of the word in the English 
modern art articles.

Key words: language, context, word, contextual meaning of the word, the change of 
meaning, polysemy.

Мова – одна зі складових історії людства. Це соціальне явище, засіб спілкування не 
однієї людини, а всього суспільства. А саме “формування та функціонування свідомості 
людини відбувається з опертям на слово” [1: 38]. Мову трактують як засіб спілкування, 
мислення, висловлення емоцій. Це носій ідеальних змістів, значень, смислів та образів. 
Як відзначив О.О. Потебня, “елементарна поетичність мови, тобто образність окремих 
слів і постійних сполучень, хоч би яка вона була помітна, мізерна порівняно зі здатністю 
мов створювати образи із сполучення слів, все одно, образних чи безобразних” [2: 104].

Упродовж довгих років учені, науковці, мовознавці, критики, літературознавці, 
філософи досліджують мову з різних точок зору і на різних матеріалах, як-от усне мов-
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лення, художня література, наукові статті, діалекти тощо. На жаль, мало що відомо про 
дослідження мови мистецтва, що є досить помітною прогалиною в сучасній науці про 
мову. Ця стаття присвячена дослідженню значення слова та його зміни у контексті на 
основі статей сучасного англомовного мистецтвознавства.

Проблема “слово і контекст”, на думку багатьох мовознавців, є однією чи не з 
найважливіших в теоретичній семантиці. Хоча будь-яка людина без філологічної освіти 
легко може виділити у мовленні слова, проте дати вичерпне визначення цьому поняттю 
ще й досі нікому не вдалося.

Оскільки дати визначення терміну “слово” дуже важко, деякі лінгвісти заперечували 
поняття слова, інші радили не відмовлятися від нього, але й не давати йому визначення. 
Фердинан де Соссюр стверджував, що поняття слова несумісне з нашим уявленням про 
конкретну одиницю мови, і не в слові потрібно шукати конкретну одиницю мови” [3].

Розвиток суспільства, науки і, відповідно, мови змушує щоразу по-новому розгля-
дати й стару проблему значення. Проте і тепер це питання залишається досить заплу-
таним. Як зазначає М.П. Кочерган, “існує багато різних, зовсім далеких одне від одного 
розумінь слова “значення”. Це пояснюється і складністю самого об’єкта, який дає змогу 
виділити в ньому різні сторони (в знаковій ситуації діють мовець, слухач, денотат, знак), 
і неоднаковим підходом до розгляду значення в різних науках” [4: 6]. 

Слово є незалежною та самостійною смисловою одиницею мови, проте його значен-
ня не може існувати саме по собі, а лише в певному співвідношенні із значеннями інших 
слів, і тому є системно зумовленим.

Згідно з комунікативним підходом до значення слова, значення може бути утворене 
певною кількістю сем, на основі яких слова протиставляються одне одному у лексико-
семантичних групах чи парадигмах. Значення слова не є обмеженим, але й воно має свої 
межі. Причинами того, що між значеннями слова неможливо провести виразної межі, 
є те, що самі предмети дійсності неможливо чітко диференціювати, зміна дійсності 
спричиняє зміну її відображення в свідомості людей, міра пізнання предметів постійно 
зростає, як і різниться сприйняття окремих індивідів.

У мові існують слова з одним або кількома значеннями, які називають, відповідно, 
моносемічними або полісемічними. Полісемія – це наявність різних лексичних значень у 
одного й того ж слова відповідно до різних контекстів. Загалом полісемія є дуже пошире-
ним явищем, напевно тому більшість слів в англійській мові є багатозначним. 

Провівши певне дослідження, можна переконатися: незважаючи на те, що кожне сло-
во є самостійною одиницею мови, воно набуває свого смислу лише у певному контексті. 
Візьмемо для прикладу кілька слів.

Longman Dictionary of Contempopary English [5] подає наступні дефініції слова a 
study: 

1) research, 2) learning, 3) subject,4) work that someone does in order to learn about 
subject, 5) careful consideration, 6) room, 7) a small detailed drawing, esp. one that is done to 
prepare for a large painting, 8) piece of music.

Бачимо, що це слово є полісемічним, тому “поза контекстом воно несе безліч інфор-
мації і лише у контексті одні значення нейтралізуються, а інші актуалізуються” [4: 14].

This study, although different from the final compositions, can be linked to the nine 
tapestries commissioned from the painter to decorate the Galerie des Chasses [6: 6].
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В цьому реченні слово study означає ескіз, начерк, що стосується 7-го визначення 
словника Longman – a small detailed drawing, esp one that is done to prepare for a large 
painting.

Для того, щоб зрозуміти значення слова panel, розглянемо його у контексті: 
Brussels, which did not have any of these small panels, managed to acquire Paris’ 

Discovery, after Giorgione, also from the Leegenhoek Galler. The original painting has been 
lost today [6: 4].

Англо-український словник видавництва Нова Книга [7] дає визначення слова panel як: 
1) панель, фільонка, 2) список, перелік, 3) особовий склад, персонал, 4) панно, 5) до-

шка для тіста; кравецька дошка, 6) переносна загородка та ін., 
Без сумніву, можна вважати, що в цьому випадку слово означатиме панно; a thin 

board with a picture painted on it (Longman Dictionary of Contemporary English).
В слові переплітаються різні види значень: речове і граматичне, денотативне й сигні-

фікативне, синтагматичне й парадигматичне, фонетичне й прагматичне. Значення слова –  
це зміст, створюваний у конкретній мові на основі наявних у ній опозицій у лексико-
семантичній системі. 

Лексичне значення слова – це історично закріплена у свідомості людей співвіднесе-
ність слова з певним явищем дійсності.

Проте слово не може мати постійного, раз і назавжди зафіксованого значення. Визна-
чальним для нього є контекст, який і собі стає зрозумілим через певний відрізок мовлен-
ня, що становить частину цілого тексту. Повне розуміння значення слова можливе лише 
в такому контексті.

Контекстуальне значення слова – це значення, яке реалізується тільки у певному кон-
тексті і яке не завжди фіксується у словниках. Його відшукання є найбільш складним за-
вданням під час перекладу, оскільки воно зазвичай не може бути наперед передбаченим 
і зафіксованим у словнику. Необхідно пам’ятати, що контекстуальне значення – це част-
кове, побічне значення слова, яке реалізується лише у певному контексті. Воно далеко не 
завжди збігається із загальноприйнятим і найбільш поширеним значенням слова.

Для прикладу візьмемо слово copper. Ось дефініція слова, яку подає Longman 
Dictionary of Contemporary English [5]: 

1) a soft reddish-brown metal that allows electricity and heat to pass through it easily, and 
is used to make electrical wires, water pipes; 2) a reddish-brown colour.

Як бачимо, слово означає 1) мідь, 2) мідний колір. Проаналізуємо тепер це слово у 
реченні: 

Among other recent acquisitions of 17th century Nordic paintings, we would also like to 
mention The Flight into Egypt, signed by Bartolomeus Spranger, a small copper which went 
unsold at the Christie’s sale in London on 6 July 2006 [6: 5].

В цьому контексті слово copper позначає не мідь, а витвір з міді. Цей випадок можна 
віднести до моделі метонімічного перенесення.

“Слово завжди виникає з одним значенням, яке називається первинним. Первинне 
значення є прямим, оскільки прямо називає позначуваний предмет. Багатозначність сло-
ва розвивається на основі перенесення назви одного предмета на інший. Нове значення є 
завжди переносним, похідним від первинного, мотивованим через пряме” [8: 195].
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М.П. Кочерган [8: 195-196] виділяє три типи перенесення: за суміжністю, за функці-
єю та за подібністю.

Перенесення за суміжністю називають метонімічним. Наведений раніше приклад на-
лежить до цього типу перенесення. 

Візьмемо ще один приклад. Слово lender означає позикодавця (the person or 
organization that lends money to people on condition that they pay it back). Проте розглянемо 
інше значення цього слова: 

The show, assembled from more than 50 international lenders, many of them private, 
includes five imperial eggs that Peter Carl Faberge designed for the Russian czars and a 
magnolia window by Tiffany from a Russian collection [6: 15].

В поданому контексті слово lender означає не тих, хто позичили коштовні речі, а самі 
предмети розкоші, позичені на виставку. Це також є прикладом метонімічної суміж- 
ності.

Перенесення за подібністю називають метафоричним. Метафора за своєю суттю є 
прихованим порівнянням. Функціональне перенесення є різновидом метафоричного, 
оскільки в його основі лежить також подібність, тільки не за формою, а за функцією.

Перенесення за функцією – це перенесення, за якого речі можуть бути абсолютно 
різні, головне, щоб вони виконували однакові чи подібні функції.

Наприклад, візьмемо слово support, яке, крім інших значень, позначає також опору, 
підпору (something that presses on something else to hold it up or in position).

Another unconventional characteristic of the painting is its support. Instead using an 
ordinary canvas, the artist chose a piece of slate of surprising proportions [6: 8].

У цьому випадку ми перекладатимемо support не як опору, підпору, а як полотно, 
оскільки тут воно виконуватиме ту саму функцію, що й canvas (полотно, на якому малю-
ють картину), тільки тут не із тканини, а зі сланцю.

The painting, which went unsold at the Christie’s sale in London on 6 July 2006, was 
negotiated afterwards along with two drawings, The Marriage of the Virgin by Jacob Jordaens 
and a Landscape by Lieven Cruyl [6: 5].

Дієслово to negotiate означає: to discuss something in order to reach an agreement, 
especially in business or politics, тобто вести переговори, домовлятися (з кимось про 
щось). У цьому контексті дієслово означає продавати, оскільки “картина була продана 
разом із двома іншими…”.

Проблема визначення зміни контекстуального значення слова є надзвичайно важлива 
для розкриття смислу донесеної до нас інформації. “Між значення слова та його сполу-
чуваністю, яка інтерпретується як формальний вияв змісту слова, існує двобічна залеж-
ність. Семантикою слова зумовлюється його сполучувальні потенції, а сполучуваність 
є транспонентом значення слова, тому розширення чи звуження сполучуваності слова 
завжди сигналізують про зрушення в його семантиці” [4: 158].

Мова мистецтвознавчих статей доволі складна та багатогранна. Складні конструкції, 
далеко не проста побудова речень, наявність не лише мистецтвознавчих, але й полісеміч-
них слів, значення яких стає зрозумілим лише після детального розгляду усього тексту. 
Ми зупинились лише на основній функції контексту стосовно значення слова, але й із 
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наведених міркувань видно, що смисл контексту не дорівнює сумі значень лексичних 
елементів, з яких він складається. Досліджуючи мову таких статей, зокрема контексту-
альне значення слів, доходимо висновку, що в слові переплітаються безліч різних зна-
чень, загальновідомих, маловживаних, застарілих, оказіональних чи переносних, проте 
лише контекст нейтралізує одні значення та актуалізує інші.
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СучаСні ПроБЛЕми та ФатаЛЬні чинниКи  
СтандартиЗаЦіЇ уКраЇнСЬКоЇ тЕрміноЛогіЇ

У роботі розглянуто методи опрацювання та науковий рівень термінологічних 
пропозицій до сучасних національних стандартів. Дано рекомендації для покращення 
ситуації, що склалася.

Ключові слова: термін, термінологія, стандартизація. 
В работе рассмотрены методы обработки и научный уровень терминологических 

предложений к современным национальным стандартам. Даны рекомендации по улуч-
шению сложившейся ситуации.

Ключевые слова: термин, терминология, стандартизация.
In this paper, the working-out methods and scientific valuability of terminological 

propositions to modern national standards are studied. Recommendations aimed at improving 
the state of art, are given.

Key words: term, terminology, standardization. 

Актуальність поставленої проблеми зумовлюється тим, що останнім часом в Україні 
прийнято чимало національних стандартів, методи розробки та науковий рівень яких 
залишають бажати кращого. Ще 12 років тому Тарас Кияк писав: “через відсутність ме-
тодологічних засад для стандартизації української термінології наші перші вітчизняні 
стандарти хибують недовершеністю, плагіатом, мовними покручами, нечіткістю дефіні-
цій...” ([1]). Предметом цього дослідження є деякі сучасні українські стандарти у сенсі 
дотримання їх розробниками належних наукових вимог і морально-етичних норм, а ме-
тою – формулювання відповідних рекомендацій щодо вживання ряду науково-технічних 
термінів. Будемо спиратися тут на відкриті джерела – насамперед на пропозиції Тех-
нічного комітету зі стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ), викладені 
на їхньому сайті http://lp.edu.ua/tc.terminology/TK_concept.htm разом зі статтею Голови 
комітету Б.Рицаря з помпезною назвою “Стандартизація української термінології та її 
гармонізація з міжнародною – головний чинник утвердження державності України” [2], 
де автори розглядають ряд прийнятих і запланованих стандартів, даючи свої рекоменда-
ції до вживання тих чи інших термінів.

Виявляється, головним чинником утвердження державності України є стандартиза-
ція термінів (!). То яким же чином Б.Рицар із колегами збираються це робити?

Ось автор згадує про стандарт ДСТУ 3966-2000 “Засади і правила розроблення стан-
дартів на терміни та визначення понять”, у Додатку Г до якого “наведено, зокрема, нор-
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мативні форми подання віддієслівних іменників на позначення дії (недоконаного про-
цесу), події (доконаного процесу) та висліду дії разом з дієсловами, від яких ці іменники 
походять”. Пікантність у тому, що ми детально розбирали вживання віддієслівних імен-
ників у своїх працях, зокрема в передмові до “Російсько-українського словника фізичної 
термінології” 1996 року видання [3]. Розглядали ми цю проблему і в [4]. Чомусь під час 
розроблення цього стандарту до співробітників Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка не зверталися ні як до потенційних його авторів, ні як до рецен-
зентів. А як називаються дії та “висліди” авторів стандартів, коли вони використовують 
набутки інших і “забувають” посилатися на першоджерела?

Таке трактування віддієслівних іменників ми застосовували в практичній термі-
нографічній роботі, зокрема в [3], чотиримовному “Англійсько-німецько-російсько-
українському комп’ютерному словнику фізичних термінів” [5] та в “Тлумачному слов-
нику з фізики” [6].

Де явище, де процес і де наслідок у парах: оповідь – оповідання, зупинка – зупинення, 
напруга – напруження, стоянка – стояння, знижка – зниження, вибірка – вибирання? 
Навряд чи автори “додатків” зможуть дати доладну відповідь на це питання. Мова ж бо 
не підлягає правилам, які їй намагаються накинути складачі стандартів під орудою ТК 
СНТТ.

Щодо поняття “події”. Словник [7] тлумачить подію як “те, що відбувалося або від-
булося, сталося; явище, факт суспільного або особистого життя” – що не збігається з 
трактуванням події в згаданому стандарті. Подія може означати і “недоконаність”, і “до-
конаність”, і явище. У фразі “зараз ми є свідками незвичайної події” ідеться про подію, 
яка розгортається у нас на очах. Отже, лексема “подія” не містить у собі протиставлення 
“доконаності” щодо “недоконаності”, як це намагаються подати “укладачі” Додатку Г. 
Подія – поняття, яке в більшості випадків зводиться до явища як сукупності різнома-
нітних дій, що зайвий раз підтверджує правильність саме нашого підходу до вживання 
віддієслівних іменників.

Часто трапляється так: якщо ідея людині не належить, вона не може осягнути її 
сутність і тому спотворює. А що автори цього стандарту таки не відчувають сутнос-
ті віддієслівних іменників як слід, свідчать численні похибки в їх уживанні, допущені 
в [2], зокрема: під навантагою – замість нормативного під навантаженням, чищення  
(97.180) – замість правильного чистка, створювання та використовування – замість 
правильного створення та використання.

Не усвідомлюючи важливості іменників із фіналлю ~ка, автор [2] намагається вилу-
чити їх з ужитку будь-якою ціною. Так, замість лексеми посадка (повітряних кораблів) 
нав’язуються приземлювання, приземлення (49.020, 49.090). А що, як літак сідає на палубу 
чи на воду? Замість постановка (на виробництво) – лексеми ставлення, постава (91.100, 
91.200), які мають в українській мові зовсім інші значення, відмінні від потрібних. 

А ось мила згадка про ще один стандарт, цього разу майбутній: «Комітет вже три-
валий час (ухвала Управи ТК СНТТ від 26.12.1995 і далі) безрезультатно пропонує Ук-
рНДІССІ розпочати роботу над термінологічним стандартом українсько-латинської тран-
слітерації, базовий проєкт якого розробив Інститут фундаментальних досліджень разом з 
Українською науковою асоціацією... На його основі Комітет розробив схему однозначної 
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прямої та зворотної транслітерації кириличних знаків у латинські, яка відтворює укра-
їнський чи англійський текст. Зволікання з розробленням ДСТУ ”Кирилично-латинська 
транслітерація українських назв і текстів” не сприяє гармонізації з міжнародною термі-
нологією та утвердженню державності України».

Якісь дивні провали пам’яті у Б.Рицаря. Нагадаємо читачам, як усе було насправді. 
У 1998 році Держстандарт України звернувся до Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка з проханням дати свої пропозиції до міждержавного транслітера-
ційного стандарту СИБИД. Як тільки ми подали ці пропозиції, ТК СНТТ на чолі з Б. Ри-
царем рішуче став на заваді участі України в розробленні цього стандарту, мотивуючи 
це політичними гаслами щодо недоцільності співпраці з Росією. То хто розробник і з 
чийого боку було «зволікання»?

Натомість ТК СНТТ разом із нововиниклим Інститутом фундаментальних дослі-
джень розповсюджував як свій проект стандарту компілятивну розробку в обхід прийня-
тої процедури (див. статтю «Проблеми впровадження української латиниці», «Урядовий 
кур’єр», 3 вересня 1998 р., а також [8]). І зараз ТК СНТТ видає себе за офіційних роз-
робників транслітераційного стандарту, поширюючи недостовірну інформацію в МВС 
України, в МОН України (на Всеукраїнській нараді «Сучасний стан термінознавства...» 
26 травня 2009 року) та в інших інституціях. На нашу думку, такі дії голови ТК СНТТ 
Б.Рицаря та його колег свідчать про недобровживання службовим становищем у власних 
інтересах. І стаття [2] є логічним продовженням не дуже легітимних дій її авторів, які 
будь-якою ціною хочуть стати розробниками транслітераційного стандарту. 

Це не єдина друкована праця Б.Рицаря, де він (разом із колегами та рецензентами) 
надто вільно трактує загальноприйняті морально-етичні норми. У [9] активно використо-
вуються наші набутки (див. [10-13]), зокрема: термін «латиниця», до відродження якого 
ми доклали свого часу чимало зусиль; принципи транслітерації, які були подані, озвучені 
та затверджені на розширеному засіданні колегії Держстандарту України 18 жовтня 1995 
року; перелік застосувань латиниці; пояснення сутності транслітерації за допомогою 
сербохорватської мови; транслітераційні таблиці. Чомусь автори не згадують про дже-
рела своєї обізнаності в галузі транслітерації. У своїх роботах ми переконливо довели 
правильність нашого способу транслітерації. І причини таких дій Б.Рицаря та його спі-
вавторів лежать на поверхні: не вистачає аргументів, але дуже хочеться, щоб своє було 
зверху. Але як називається використання праць попередників без посилання на них?

Певно, гучне гасло про державність мусило прикривати непорозуміння авторів [2] з 
тенденціями та нормами українського словотворення – бо тут активно вживаються по-
кручі та недоладні терміни. Так, новоз’явлене слово гармонування може означати хіба 
що гру на гармоні, а до стандартів застосовується гармонізація. Про необхідність і важ-
ливість суфікса ~із~/~из~ писав ще Леонід Босак з Інституту стандартизації [14], по-
рівнюючи значення „парних” термінів телефонувати – телефонізувати, екранувати – 
екранізувати тощо. Гармоніювання – то також музичний, а ще естетичний термін: він 
може означати, з одного боку, підбирання гармонії до мелодії, а з другого, підбирання 
кольорів одягу. Треба розрізняти визначення (це вимірювання, фіксування) й означення 
(це окреслення ознак і якостей поняття) – див. [3-6; 15]. Німецьку кальку панцер автор 
оголошує «віддавна українським» словом і пропонує замість броня, яке так давно закрі-
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пилося в українській мові, що має багато похідних слів, у тому числі й у переносному 
значенні: броньовик, броньований, бронювати (квитки). Незрозуміло, навіщо пропону-
вати німецьке запозичення циндра, якщо є український термін ожарина [3]. Рекомендо-
ваний Б.Рицарем вираз «після прибуття потягу» звучить дещо двозначно: закінчення 
«-у» набуває потяг статевий. А щоб не плутатися у відмінках, краще вживати не польську 
кальку, а віддавна українське слово поїзд. Такими ж недоречними є залицяння автора до 
читачів, коли він пропонує обіймати посаду замість займати. Це вже збочення якесь. 
Якщо можна займати місце, займатися якою-небудь справою – то чому не можна при 
цьому займати посаду? Певно, не знайомий автор і з правилами гарного тону, тому що 
рекомендує вживати слово вибачатися (тобто вибачати самому собі) замість просити 
пробачення. А є ще вдале українське слово перепрошувати, про яке Б.Рицар чомусь не 
згадав. І зовсім весело виглядає пропонований Б.Рицарем вираз дістати професуру (за-
мість отримати професуру). Либонь, ідеться про те, щоб подратувати професорів? Чи, 
може, дістати всю цю професуру з шухляди чи кишені... Хтозна.

Дуже багато невдалих новотворів (чи штучно відроджених термінів) пропонується ав-
тором до назв ДСТУ: приготова, підготова (43.020, 71.060.10, 77.040, 77.120.50, 85.060, 
91.100.10), перевір (03.120.10, 43.180), переріб (13.110, 67.080.20, 71.100.60, 83.200), об-
ріб (79.120), устатковання (01.100.30, 03.80, 13.110, 25, 35.240.50, 55.200, 59.020, 61.080, 
67.260, 73.120, 83.200, 91.220, 97.060), хемічне чищення (03.80, 13.100, 13.110, 61.020), 
припасунок, припасовання (01.080.30) і т.д. 

В українській мові немає дієслів, які закінчуються на ~о́вати – тому віддієслівні 
іменники з фіналлю ~о́вання (угрупо́вання, устатко́вання, припасо́вання тощо) супер-
ечать нормам українського словотворення. 

Немає достатніх підстав і в прагненні автора замінити термін добавки (для вироб-
ництва штучних пористих заповнювачів, активні мінеральні, хімічні) – на додатки 
(91.100.10, 91.100.20, 91.100.30). Як тоді розбавити розчин? Як попросити у мами до-
бавки борщу? Як розрізняти російські прибавить і добавить?

Невиправданим засміченням мови є і пропоновані заміни українських термінів 
на іншомовні: зубчастий на трибовий (21.120.20, 21.200, 21.240), котушка на шпуля 
(33.160.30, 37, 65.140.30), латунні (прутки, труби) на мосяжні (77.120.30), насоси на 
помпи (13.110, 23.100.10, 23.140).

Запозичене слово аркуш уживається стосовно паперу – тому заміна терміна листовий 
(прокат) на аркушевий (77.140.20, 77.140.50) недоречна.

Слово лютувати в українській мові вкоренилося зі значенням злитися – тому заміна 
терміна паяння на запозичений із німецької лютування (01.080.3025.160.50) вкрай неви-
правдана.

Прагнуть автори [2] й накинути нам „хемію” та „магнет”. Це не що інше, як спо-
творення на польський лад вимови першоджерела (χηµεια, µαγνητ...) і порушення фо-
нетичності української мови. Нагадаємо, що в польському правописі за такими словами 
закріпилася етимологічна форма, яка відповідає не сучасній, а давній візантійській ви-
мові. Ще півтора століття тому науковці погодилися, що основною засадою української 
мови є фонетична (“як чуємо, так і пишемо”), а не етимологічна – і тим заклали підмурок 
її милозвучності (Про це писав І. Франко в статті “Етимологія і фонетика в южноруській 
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літературі”, “Народ”, № 13–15, 1894; див. також [16:23]). Романські мови наближають 
звучання терміна „хімія” до сучасного грецького: так, французи пишуть chimie, італій-
ці – chimica. У фразі “магнетик складається з маленьких магнітиків” тільки традиційне 
вживання е та і відповідно розрізняє ці терміни. Традиційне написання слів магнетизм, 
магнетик із літерою „е”, а магніт, магнітний – з „і” добре узгоджується з закономірніс-
тю української мови вживати у відкритому складі „е” на місці „і”. Крім того, не можна 
забувати про системність правопису. Тому варіантів два: або всі відповідні слова пере-
вести на еразмову вимову та етимологічне написання: Кріт – Крет, Віфлеєм – Ветлеєм, 
Самуїл – Самуел, Кулон – Куломб, Лоран – Лаурент – або ж залишити все як є. Очевидно, 
другий варіант виглядає куди привабливішим.

Важко назвати вдалим і вживання лексеми топити (та похідних) замість плавити: 
адже вона вживається переважно в інших значеннях. Так, затоплювати – це заливати. 
Можна втопити кнопку – тобто натиснути на неї, можна топити щось у рідині – тобто 
занурювати.

Пропонована заміна російської кальки нержавіюча (сталь) на нержавна, нержавійна 
(97.180) – це вживання наших новотворів, наведених у [3]. Тільки тут описка: не “не-
ржавна”, а неіржавна. Але де ж посилання на джерело?

Неоковирно-двозначно виглядає термін гуртопродажна (01.120), який пропонується 
замість оптово-відпускна (ціна).

Замість неоковирного перепомповування (23.080) грамотніше виглядав би термін 
перегнічення (див. [3]).

Ось іще ряд пропонованих Б.Рицарем замін, які важко назвати вдалими. «Живучість –  
працездатність (35.020)»: ці слова означають зовсім різні речі, тому не можна 
замінювати одне на інше. «Жирні (кислоти) – масні (67.120)»: масним є те, що мастить-
ся. «Ракоподібні – раки (67.120)»: це різні терміни – так само, як щитоподібна (залоза) 
і щитова. «Результати (випробувань) – посліди (35.020)»: послід – це результат робо-
ти травної системи у пташечки. «Свинець – оливо (25.160.50)»: по-перше, термін «оли-
во» вживався на місці «олово» (див. [3]), а по-друге, буде плутанина з оловом. «Соски 
гумові – пипки ґумові (97.190)»: тоді вже термін «ссавець» треба замінити на «пипець». 
«Тротуар – пішохід (93.080)»: пішоходи тепер ходитимуть по пішоходу... «Установлення 
(виробів електронної техніки на друковані плати) – уставляння (31.180)»: вставляють 
свої п’ять копійок, а техніку встановлюють. «Флюси зварювальні плавлені – топняки 
зварювальні топлені 25.160.20»: а масло масляне... «Штепсель – притичка (23.100.30)»: 
це, певно, щось біля тички. 

Стаття голови ТК СНТТ рясніє й суржиком: опираючись на досвід (треба – спираю-
чись); завдяки самовідданої праці (правильно – завдяки самовідданій праці); за ініціати-
вою Комітету і за сприянням (правильно – з ініціативи Комітету і за сприяння); слабе 
володіння українською мовою (правильно – слабке володіння українською мовою); треба 
признати, що (правильно – треба визнати, що); багацтво (правильно – багатство).

І при цьому автори претендують на володіння остаточною істиною в термінології та 
стандартах. Ось такі у нас термінологічні поводирі... Ось такі їхні «посліди».
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висновки та рекомендації
Науковий та морально-етичний рівень українських термінологічних стандартів зна-

чно нижчий за бажаний. Багато невдалих термінів і плагіату.
ТК СНТТ повинен відповідати за науково-технічну термінологію: це термінологія 

машинобудування, сільського господарства тощо. Натомість він займається науковою 
термінологією, що не відповідає ні його обов’язкам, ні рівню виконавців. Наприклад, 
стандарт із транслітерації вимагає комплексних знань у різних галузях науки. Не маючи 
таких, деякі члени ТК СНТТ порушують морально-етичні норми.

Голова ТК СНТТ Б.Рицар використовує своє службове становище неадекватно, орга-
нізував роботу малоефективно, не дотримується належної процедури підготовки та при-
йняття стандартів, ігнорує високий потенціал вітчизняних науковців – зокрема, фахівців 
КНУ імені Тараса Шевченка. 

ДСТУ 3966-2000 та всі стандарти на фізичні терміни та означення треба переробити, 
залучивши до роботи відповідальних і кваліфікованих фахівців. У ДСТУ 3437-96 слід 
замінити термін «олива» на «мастило». В усіх стандартах замінити терміносполучення 
«терміни та визначення» на «терміни та означення».

Розробником транслітераційного стандарту української латиниці є КНУ імені Тараса 
Шевченка.
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ЛЕКСичЕСКиЕ СрЕдСтва аКтуаЛиЗаЦии КуЛЬтурного  
ПроСтранСтва тЕКСта магиСтЕрСКой  

диССЕртаЦии П.и. ЖитЕЦКого “очЕрК ЗвуКовой  
иСтории маЛоруССКого нарЕчиЯ”

У статті розглядається проблема взаємодії мови та культури. Аналізуються 
лексичні засоби, які беруть участь в актуалізації культурного простору наукового  
тексту, а саме — антропоніми та усталені вирази.

Ключові слова: мова та культура, культурний простір, антропоніми, усталені ви-
рази, науковий текст.

В статье анализируется проблема взаимодействия языка и культуры. Анализиру-
ются лексические средства, которые привлекаются в процессе актуализации культур-
ного пространства научного текста, а именно – антропонимы и стойкие выражения.

Ключевые слова: язык и культура, культурное пространство, антропонимы, стой-
кие выражения, научный текст.

The article focuses on the problem of co-operation of language and culture. Lexical 
facilities which take part in actualization of cultural space of scientific text are analysed, 
namely antroponimy, steady expressions.

Key words: language and culture, cultural space, antroponimy, steady expressions, the 
scientific text.
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Лингвокультурология как новая междисциплинарная область гуманитарных иссле-
дований возникла в конце XX в. Предметом изучения данной дисциплины являются 
язык и культура в их взаимосвязи и взаимодействии.

Начиная с XIX в. проблема взаимодействия языка и культуры является одной из 
центральных в языкознании. В. фон Гумбольдт одним из первых обратился к данному 
вопросу. Он отмечал, что “Язык… всеми тончайшими нитями своих корней сросся… 
с силой национального духа, и чем сильнее воздействие духа на язык, тем закономер-
ней и богаче развитие последнего” [1: 47]. Идеи В. фон Гумбольдта были подхвачены  
Ф.И. Буслаевым, А.Н. Афанасьевым, А.А. Потебней, американским ученым Б. Уорфом, 
немецким филологом К. Фосслером и др.

Одним из наиболее точных, на наш взгляд, определений взаимоотношений языка и 
культуры является утверждение Э. Сепира, который отмечал: «Культуру можно опред-
елить как то, что данное сообщество делает и думает. Язык же есть то, как думают»  
[2: 193]. Только осмыслив и познав содержание языка носителей определенной лингво-
культурной общности, мы сможем проникнуть в особенности менталитета данной куль-
турной общности и понять его.

В современном языкознании изучением проблемы взаимодействия языка и культуры 
занимаются В.Н. Телия, В.В. Воробьев, Е.О. Опарина, В.А. Маслова, С. Тер-Минасова 
и другие ученые. В их работах лингвокульторология рассматривается как комплексная 
дисциплина, изучающая взаимодействие и взаимосвязь языка и культуры как целостных 
систем.

 Сам по себе язык является неотъемлемым компонентом сознания, его инструмен-
том и выступает как посредник между человеком и картиной мира, отображаемой им в 
языковых формах. Язык часто выступает тем критерием, который относит произведение 
к той или иной национальной культуре. Однако мы согласны с учеными, которые гово-
рят о необходимости различать проблему принадлежности произведения к той или иной 
лингвокультуре и проблему национальной принадлежности автора произведения. “Если 
в первом случае наблюдаем преобладание языкового принципа в решении проблемы, то 
во втором – нет однозначного ответа. Ее рассмотрение требует учитывать как собствен-
нолингвистические, так и экстралингвистические факты, отраженные в художественных, 
научных и других текстах” [3: 248].

Изучение истории русского литературного языка XIX века в Украине невозможно 
без учета воздействия на его развитие языка передовых украинских ученых и писателей 
того времени. 

К таким ученым относиться и П.И. Житецкий, научный вклад которого в развитие 
как украинской, так и русской культуры сложно переоценить. П.И. Житецкий является 
одним из представителей украинской научной интеллигенции, которая способствова-
ла становлению и развитию русского литературного языка во всех его проявлениях и 
стилях. Научные тексты П.И. Житецкого в силу известных социально-экономических и 
исторических условий написаны преимущественно по-русски, принадлежат к русской 
языковой культуре XIX века, хотя идейно связаны с Украиной и отображают украинскую 
культуру. В своих работах ученый исследовал пути развития украинского и русского ли-
тературных языков, их взаимодействие, подчеркивал самобытность украинского языка и 
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украинской литературы. Павел Игнатьевич Житецкий, будучи ярким ученым Украины, 
пользовался уважением и авторитетом среди своих российских коллег и являлся гордо-
стью российской науки. В научных трудах великого ученого-билингва, как мы предпо-
лагаем, должны содержаться элементы, отражающие как украинское, так и русское в 
сознании автора.

Одним из важных трудов в жизни выдающегося лингвиста и в истории украинского 
языкознания стал “Очерк звуковой истории малорусского наречия”. Данное исследова-
ние является гордостью и достоянием как украинской, так и русской культуры. Л.Т. Ма-
сенко отметила: “Очерк звуковой истории малорусского наречия” стал первой работой 
по исторической фонетике в украинском языкознании” [4: 3-18]. В мае 1878 г., защитив 
диссертацию “Очерк звуковой истории малорусского наречия”, Павел Игнатьевич по-
лучил степень магистра русского языка и литературы. Принадлежность ученого двум 
национальным культурам отразилась в данном научном исследовании П.И. Житецкого 
и способствовала формированию поликультурного пространства текста научного иссле-
дования.

П.И. Житецкий в своей магистерской диссертации “Очерк звуковой истории мало-
русского наречия” упоминает отечественных и зарубежных лингвистов, называет их 
труды и опирается на них. Следует отметить, что тексты являются истинными храни-
телями культуры. Именно в них зафиксированы “следы”, коды, концепты, а также уста-
новки культуры. Однако за каждым текстом стоит автор, принадлежащий к определен-
ной лингвокультурной, социальной, исторической общности. Ученый, упоминая труды 
своих коллег, обращается к богатому культурному наследию и таким образом вступает в 
культурную, а также межкультурную коммуникацию. Рассмотрим сказанное подробнее.

Во вступительной части своей магистерской диссертации “Очерк звуковой исто-
рии малорусского наречия” П.И. Житецкий настаивает на необходимости использовать 
приемы исторического анализа, которые были предложены И.И. Срезневским в книге 
“Мысли об истории русского языка” для решения проблем, поставленных в диссерта-
ции: “Мы думаем, что в современном состоянии науки исторический путь составляет 
более насущную потребность, чем сравнительный…. Никто еще до сих пор не предста-
вил сколько-нибудь обстоятельной и цельной системы, которая могла бы занять место 
“мыслей” Срезневского. Считаем необходимым остановиться на этом замечательном 
труде, чтоб иметь возможность высказать свои собственные понятия о том, как должен 
быть поставлен в науке вопрос о малорусском наречии” [5: 18]. И.И. Срезневский – ува-
жаемый славист, филолог, этнограф, палеограф. Его работа “Мысли об истории русского 
языка” начала эпоху в области исторического изучения русского языка. П.И. Житецкий, 
упоминая и ссылаясь на И.И. Срезневского и его работу, создает и расширяет культурное 
пространство. Ученый в своем исследовании опирается на социальный и культурный 
опыт И.И. Срезневского для создания уникальной научной работы.

Автор также полемизирует с М.А. Максимовичем о развитии, формировании и древ-
ности украинского языка. Приведем пример: “Начнем с мнения принадлежащего Мак-
симовичу, который в самых ранних трудах своих по русской филологии высказался за 
древность малорусского наречия…. Но, к сожалению, границу давности отодвигает в 
такую даль, что нет никакой возможности следовать за ним в этом направлении” [5: 6].  
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М.А. Максимович был талантливым филологом, историком, знатоком многих славянских 
языков, фольклористом, педагогом. Поддерживал связь с К.Ф. Рылеевым, А. Мицкеви-
чем, а также с А.С. Пушкиным. П.И. Житецкий хорошо знал работы М.А. Максимовича, 
поскольку познакомился с ними еще во время обучения в семинарии. Михаил Алексан-
дрович был одним из тех ученых, которые оказали влияние на развитие и формирование 
взглядов молодого П. Житецкого. Ученый, анализируя труды М.А. Максимовича, стал-
кивая старую информацию с новой, толкает на поиски истины, способствует развитию 
научной мысли и создает новый социально значимый, а также культурно-исторический 
контекст.

Наряду с И.И. Срезневским и М.А. Максимовичем уважаемый ученый обращается к 
трудам и мыслям многих отечественных лингвистов, например: А.А. Потебни – языко-
вед, литературовед, философ, первый крупный теоретик лингвистики в России и Украи-
не; П.А. Лавровского – славист; М.П. Погодина – русский историк, коллекционер, жур-
налист, писатель, публицист, беллетрист, издатель; Ф.И. Буслаева – один из самых ярких 
русских филологов середины XIX в., изучавший широкий круг вопросов языкознания, 
литературоведения, фольклористики и искусствоведения; М. Смотрицкого – публицист, 
ученый-филолог, церковный и общественный деятель XVI века и других. 

П.И. Житецкий, обращается также к зарубежным лингвистам и их работам. Уче-
ный для успешного решения проблемы, поставленной в своей магистерской диссерта-
ции, упоминает Франца Миклошича, австрийского и словенского языковеда, которого 
считают основоположником школы сравнительно-исторического изучения грамматики 
славянских языков и одним из виднейших представителей славистики XIX века. Павел 
Игнатьевич изучает и анализирует его работу “Сравнительная грамматика славянских 
языков”: “…(по замечанию Миклошича)…” [5: 12].

Обращается ученый и к трудам Августа Шлейхера, знаменитого немецкого языко-
веда, который оказал большое влияние на методологию лингвистики конца XIX века и 
внес большой вклад в область разработки балтийских и славянских языков: “По меткому 
замечанию Шлейхера…” [5: 145].

П.И. Житецкий, анализирует и изучает труды хорватского ученого Игнатия Викен-
тьевича Ягича, среди трудов которого, на первом месте стоят издания древних памятни-
ков церковно-славянского языка; немецкого и английского филолога Фридриха Макси-
милиана Мюллера, который являлся специалистом по общему языкознанию, индологии, 
мифологии и других.

Таким образом, П.И. Житецкий, отсылая нас к отечественным и зарубежным линг-
вистам и их трудам, осуществляет культурную и межкультурную коммуникацию, кото-
рая, как нам представляется, возникает в результате переплетения нескольких историко-
культурных плоскостей в пределах его магистерской диссертации. Ученый, использовав 
в своем научном исследовании имена ученых, принадлежащих к различным культурам, 
создал уникальное научное произведение, которое является гордостью как украинской, 
так и русской национально-исторической и филологической культуры.

В создании культурного фона значительную роль играют устойчивые выражения, ко-
торые изучаются с точки зрения лингвокультурологического подхода. В.Н. Телия отме-
чает, что «в языке закрепляются и фразеологизируются именно те образные выражения, 
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которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами, мифо-
логемами и т. п. и которые при употреблении в речи воспроизводят характерный для той 
или иной лингвокультурной общности менталитет» [6: 233].

В научном исследовании П.И. Житецкого представлены различные стилистически 
оформленные фразеологические единицы, которые создают культурно-национальный 
фон произведения, а также специфические черты национальной ментальности, харак-
терной как для русской, так и для украинской лингвокультурной общности. Приведем 
примеры: «… наука не есть свод готовых истин…. Она подводит в данную минуту ито-
ги всем своим средствам, делает в известном направлении напряженные усилия объ-
яснить тот или другой ряд явлений, приходит, наконец, к заключительным выводам и 
объяснениям, но никогда, не бросает якоря, не устанавливает границы для своего дви-
жения» [5: 4] – «Бросать якорь (бросить якорь). Разг. Шутл. Останавливаться где-либо, 
устраиваться на постоянное жительство» [5: т.1, 43.]. В данном предложении автор ис-
пользует фразеологизм, обладающий разговорной стилистической маркированностью, 
а также шутливым оттенком значения. Следует отметить, что большая часть фразеоло-
гизмов русского литературного языка, по наблюдениям учёных, относится к разговорной 
речи. Сниженность таких ФЕ создается их общей семантической структурой, форми-
руемой совокупностью значения всех составляющих ее компонентов. Одним из свойств 
представленной ФЕ является то, что она образовалась в результате метафорического 
переосмысления свободного словосочетания такого же лексического состава. Это еще 
раз подтверждает тот факт, что «образы, лежащие в основе фразеологизмов-идиом и 
связанных значений слова, в основной массе прозрачны для данной лингвокультурной 
общности, т. к. отражают характерное для нее мировидение и миропонимание,…» [6: 
83.]. Используя фразеологизм, произошедший из профессиональной речи моряков, ав-
тор пытается в доступной и понятной для читателя форме выразить свою точку зрения 
о том, что наука никогда не останавливается на достигнутом. Таким образом, учёный, 
включая частицу не, придаёт отрицательное значение фразеологизму, зафиксированному 
словарём.

“Само собой разумеется, что, восстановляя сходство из звуков, по-видимому, 
различных, мы рискуем обезличить язык, с другой стороны, принимая на веру, без кри-
тики, по-видимому, сходные черты, мы легко можем впасть в другую крайность, т. е. 
вообразить в нем такие индивидуальные свойства, которых в данную эпоху в нем не 
существовало” [5: 44] – «Принимать на веру что (принять на веру что). Разг. Относиться 
с доверием, верить чему-либо» [7: т.2: 91]. Данный фразеологизм также обладает разго-
ворной стилистической маркированностью. Данная ФЕ в своей основе содержит лексе-
му “вера”. Вера – это один из центральных концептов в картине мира любого человека, 
а также феномен его духовной жизни. В то же время вера – феномен культуры. В разных 
культурах понятие “вера” трактуется по-разному. Однако всегда отображает внутренний, 
духовный мир человека, его помыслы и взгляды, мысли, чувства, ценности. Вера за-
нимает значимое место в человеческой жизни и влияет на поведение, а также действия 
человека. В данном предложении автор говорит о том, что если мы без доказательств 
будем верить в определенное сходство звуков, то можем ошибиться и сделать неверные 
выводы. 
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В представленном ниже предложении учёный использует фразеологизм, принадле-
жащий к книжному стилю и отражающий совокупность процесса и результата: «Тем 
менее однообразия в звуковом строе было тогда, когда самый этот строй, как непо-
средственное порождение натуры, не подлежал влиянию культурной мысли, постепен-
но приводящей многообразие явлений к одному знаменателю» [5: 118] – «Приводить к 
одному знаменателю (приводить к общему знаменателю). Книжн. Уничтожать различия, 
уравнивать в каком-либо отношении» [7: т.2, 88.]. Следует отметить, что фразеологизм 
разорван автором на части другими словами. П.И. Житецкий, таким образом, введя в его 
состав объект, на который направлено действие, уточняет и насыщает данный фразео-
логизм. При этом сохраняется первоначальное значение ФЕ: автор говорит о том, что 
культурная мысль постепенно уравнивает многообразие явлений, уничтожает различия. 
Данный фразеологизм произошел из профессиональной речи бухгалтеров и экономистов 
и образовался в результате метафорического переосмысления свободного словосочета-
ния такого же лексического состава. Данная ФЕ отображает культурные “следы” и коды 
характерные для данной профессиональной общности. А также передает неповторную 
самобытность языка и культуры и выражает яркие черты национального менталитета, 
присущего данной профессиональной общности в частности и данной лингвокультур-
ной общности в целом.

Использует П.И. Житецкий в своей магистерской диссертации и устаревший фразео-
логизм. Приведем пример: «… благозвучное і существовало задолго до появления своего 
в письменности: оно выступило из-за строгой ферулы славянского правописания после 
того, как сформировалось в устном употреблении» [5: 193] - «Ферулой (под ферулой) 
чьей. Устар. Под строгим надзором, опекой кого-либо (делать, осуществлять что-либо)» 
[7: т.2, 228]. Основу анализируемого фразеологизма составляет лексема, являющаяся ис-
торизмом, поскольку явление, которое она обозначает, вышло из употребления. В пред-
ставленном выше предложении автор употребляет данный фразеологизм для того, чтобы 
передать информацию о давности истории формирования правописания і в славянских 
языках.

Методом сплошной выборки нами выявлено 12 фразеологизмов, которые в совокуп-
ности способствовали актуализации в тексте диссертации П.И. Житецкого “Очерк зву-
ковой истории малорусского наречия” общеславянского культурного пространства. На 
основе проанализированных ФЕ мы можем говорить о создании как русского, так и укра-
инского культурного фона. Фразеологизмы в магистерской диссертации отображают ду-
ховную, культурную, социальную жизнь представленной лингвокультурной общности, 
а также представляют специфические черты менталитета, присущие данной общности, 
например, терпимость ко всему иному, гостеприимство, хлебосольство, веру в Бога. 

Отсюда следует, что принадлежность П.И. Житецкого двум национальным культу-
рам отразилась в его магистерской диссертации и способствовала формированию по-
ликультурного пространства текста научного исследования. В научной работе великого 
ученого-билингва, таким образом, содержатся элементы, отражающие как украинское, 
так и русское сознание.

П.И. Житецкий в своей магистерской диссертации, отсылая нас к отечественным 
и зарубежным лингвистам и их трудам, осуществляет культурную и межкультурную 
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коммуникацию, которая возникла в результате переплетения нескольких национально-
культурных плоскостей в пределах текста его работы. Ученый, использовав в своем на-
учном исследовании элементы, относящие нас к различным культурам, создал уникаль-
ное научное произведение, которое является гордостью как украинской, так и русской 
национально-исторической культуры.
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тЕКСт ЯК оБ’ЄКт ЛінгвіСтичного доСЛідЖЕннЯ

У статті розглядається питання визначення тексту, підходів до вивчення фено-
мену тексту, фактори, що впливають на проблему дефініції тексту; позначення його 
основних ознак та рис, категорій, функцій та методів, що використовуються при 
дослідженні феномену тексту. В роботі аналізуються та синтезуються результати 
лінгвістичних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних мовознавців.

Ключові слова: текст, феномен, мовленнєвий продукт, надфразова єдність, тек-
стова категорія, функції тексту.

Статья рассматривает вопрос определения текста, подходы к изучению феномена 
текста, факторы, которые влияют на проблему дефиниции текста; обозначения его 
главных признаков и характеристик, категорий, функции и методы, которые исполь-
зуются при исследовании феномена текста. В работе анализируются и синтезируют-
ся результаты лингвистических научных исследований отечественных и зарубежных  
ученых.

Ключевые слова: текст, феномен, речевой продукт, сверхфразовое единство, тек-
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The article deals with the matter of the text, the approaches to studying the text phenomenon; 
the factors that have influence on the problem of the text definition, marking out its major traits 
and features, categories, functions and methods used in studying the text phenomenon. In the 
article, the results of the Ukrainian and foreign linguists’ investigations are analyzed and put 
together.

Key words: text, phenomenon, speech product, super-phrasal unity, text category, text 
functions. 

Текст належить до найбільш очевидних реальностей мови, тому способи його інту-
їтивного виділення не менш закріплені у свідомості сучасної людини, ніж способи від-
межування і виокремлення слова, і ґрунтуються вони на передбаченні того , що будь-яке 
завершене вербальне повідомлення може ідентифікуватися як текст, і сама завершеність 
тексту відзначається тим або іншим формальним способом. Одночасно існує багато різ-
них мовленнєвих творів, які називаються текстом, і не випадково лексикографи познача-
ють текстом будь-яке записане мовлення і наводять в якості прикладів документи, листи, 
літературні твори і т.д. Труднощі визначення поняття тексту повністю зрозуміло: зве-
дення всієї множинності текстів до єдиної системи також складне, як виявлення набору 
достатніх і необхідних рис, який був би обов’язковим для визнання тексту, що утворює 
категорію класичного типу.

В сучасній лінгвістиці широко використовується термін «текст», проте досі не існує 
однозначного визначення даного поняття. Багаточисленні підходи до вивчення, аналізу, 
інтерпретації тексту, що існують в сучасній лінгвістиці, не можуть дати однозначної від-
повіді на питання, що таке текст, або визначення тексту трактується з різних позицій. 
Систематизуючи існуючі визначення тексту, стає можливим знайти свій шлях до його 
інтерпретації, оскільки підвищення інтересу до тексту та текстових категорій, необхід-
ність вивчення лексико-граматичних характеристик лінгвістичної структури тексту обу-
мовлюють актуальність цієї статті. 

Предметом дослідження пропонованої статті є визначення тексту, підходів до його 
вивчення і позначення його основних ознак та рис.

Тексти виникають в результаті мовної взаємодії, і адекватне розуміння сутності тек-
сту можливо лише при врахуванні динамічних процесів мовного спілкування, що роз-
гортаються у часі і призводять до виникнення тексту. Однак існує тривала традиція ви-
вчення текстів, особливо письмових, як статичних об’єктів, що існують незалежно від 
обставин їх виникнення.

Визначення тексту пов’язане з його рівневою системно-мовною природою, у зв’язку 
з виробленням критеріїв встановлення рівнів мовної системи, висвітленням співвідно-
шень системно-мовних і мовленнєвих закономірностей і вирішенням питання про рів-
невий статус тексту як найвищого у системі мови. Термін «текст» номінується лінгвіс-
тикою тексту, теорією тексту, синтаксисом тексту, граматикою або семантикою тексту. 
Становлення теорії тексту висовує ряд проблем, без вирішення яких дана дослідницька 
область не може сформуватися як самостійна дисципліна. Зокрема це стосується питан-
ня визначення лінгвістичного статусу тексту, яке досі лишається дискусійним. Невизна-
ченість тексту як лінгвістичного об’єкту відображається в його дефініціях.
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Тексти є предметом дослідження не тільки лінгвістики, а й інших дисциплін: літера-
турознавства, семіотики, психології, історії, етнографії, текстології тощо. У межах на-
званих дисциплін текст сприймається:

- семіотично як вербальна знакова система (Р. Якобсон, Ю.М. Лотман, Б.Я. Ус- 
пенський);

- дискурсивно в характеристиках міждисциплінарних областей знань (Е. Бенвеніст, 
Дейк ван Т.-А., ранній Р. Барт);

- лінгвістично в системі функціональних значимостей одиниць мови (В.В.  Виноградов, 
Г.О. Винокур, В.П. Григорьєв, Г.Я. Солганик, Л.А. Новіков, Н.А. Кожевніков); 

- прагматично, залежно від мовленнєвих ситуацій (Дж. Остін, Дж. Серль,  
М.М. Бахтін, Н.Д. Артюнова);

- когнітивно як пов'язана сукупність концептів та ідей, що належать до певних сфер 
мовного вживання (Ж. Делез, Ю. Крістєва, Р. Барт);

- нарратологічно в рамках теорії повідомлення як активної діалогічної взаємодії 
письменника і читача (В. Пропп, В. Шкловський, Б. Ейхенбаум, М. Бахтін, П. Лаббок,  
Н. Фрідманн, Е. Лайбфрід, В. Фрюгер) ;

- психолінгвістично як динамічна система мовоутворення і його сприйняття  
(Л.С. Виготський, А.Р. Лурія, Н.І. Жинкін, Т.М. Дрідзе, А.А. Леонтьєв);

- психофізіологічно як багатомірний феномен, що реалізує психологію автора в пев-
ній літературній формі мовними засобами (О.І. Діброва, Н.О. Семенова, С.І. Філіппова) 
[1: 22-23].

Текст розглядається як одиниця мови, що організована структурно (план вираження) 
та семантично (план змісту). На даному етапі розвитку лінгвістичної науки інтерпрета-
ція тексту як самостійної мовної одиниці не знайшла широкої підтримки, хоча активно 
ведуться пошуки категоріальних характеристик тексту. 

Проблема дефініції тексту пов’язана з відсутністю єдиного тлумачення феномена 
тексту, яка пояснюється: по-перше, абсолютизацією структурної організації тексту та 
граматичних засобів зв’язності, по-друге, формально-структурною, жанровою, стиліс-
тичною різноплановістю тексту і специфікою способу його репрезентації, по-третє, 
специфікою підходів до вивчення тексту, по-четверте, канонізацією тексту як склад-
ника комунікативного процесу, посередника, засобу, процесу й мети комунікації, по-
п’яте, абсолютизацією певної категорії або кількох категорій тексту при його тлумаченні  
[2: 600-601]. 

Слід розрізняти вузьке і широке трактування тексту. В широкому смислі з позицій 
семіотики текст трактується як осмислена послідовність будь-яких знаків. Текст – це 
сплетіння, поєднання певних мовних структур, мовний виклад теми або ідеї, мовний твір 
необмеженої довжини. Текст осмислюється як комунікативний процес і розглядається 
як комунікативна одиниця та визначається як мовленнєве явище (під впливом насампе-
ред теорії мовленнєвої діяльності), діяльнісний акт в ланцюгові інших діяльнісних актів 
[3: 46]. У вузькому смислі текст визначається, по-перше, як мовленнєвий продукт, відо-
бражений на письмі (Д.Е. Розенталь, М.І Тєлєнкова); по-друге, як надфразова єдність 
(складне синтаксичне ціле), тобто текст включається в перелік синтаксичних одиниць 
поряд з словосполученням, реченням, складним синтаксичним цілим (під впливом син-
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таксичних теорій) [4: 105]; по-третє, текст розглядається як відносно автономна мовна 
(формальна, знакова) сутність [3: 46]. Ця принципова розбіжність в підходах до тракту-
вання тексту і визначає розбіжність в результатах дослідження. І хоча підстави оцінки 
тексту тут багато в чому електичні, вони можуть бути використані при подальшому ви-
вченні лінгвістики тексту.

Розглядаючи текст в комплексі його знакової природи вслід за П. Хартманном можна 
стверджувати, що як мовний знак він існує на трьох відповідних рівнях: відношення 
знак-знак, знак-інтерпрет, знак-об’єкт. Це означає, що синтаксис тексту, прагматика та 
семантика тексту є рівнями семіотики або інтегративної лінгвістики тексту.

З погляду прагматики текст є інструментом мовної комунікації відправника і адре-
сата. Під прагматикою тексту розуміють аспект функціонування мовних одиниць, вибір 
яких визначається інтенцією відправника, який враховує умови акту комунікації та при-
йняті у певному функціональному стилі норми мовленнєвого вживання [5: 42].

Услід за Н.С. Болотновою ми трактуємо текст як комунікативно орієнтований, кон-
цептуально обумовлений продукт реалізації мовної системи в рамках певної сфери спіл-
кування, що має інформативно-смислову та прагматичну сутність [4: 132]. 

В зв’язку з великою кількістю визначень тексту по-різному інтерпретуються його 
ознаки. До числа основних дослідники (І.Р. Гальперін, Г.В. Колшанський, Ю.А. Сорокін, 
С.Г. Ільєнко) включають цільність (цілісність), зв’язність, смислову завершеність, окре-
мість, прагматичність. В свою чергу, І.Р. Гальперін накладає жорстокі рамки на те, що 
вважається текстом: він мусить носити мовленнєвотвірний характер та бути зафіксова-
ним в письмовому документі. Проте важко погодитися з тим, що текст неодмінно мусить 
бути зафіксованим у письмовому документі. Без сумніву, текст в культурному і науко-
вому фонді суспільства, в його суспільній пам’яті і складає фонд текстів в результаті їх 
фільтрації. Є.В. Сидоров зробив спробу систематизувати основні ознаки тексту. Поряд з 
комунікативністю він виокремлює такі системні ознаки тексту як інформативність, інте-
гративність, структурність, регулятивність, з якими співвідносяться інші якості тексту як 
зв’язність, цілісність, членування. [4: 157]. 

Саме тексту характерна комунікативна функція, для інших мовних одиниць вона 
може бути лише опосередкованою, тобто в інших мовних одиниць ця функція наявна 
лише з тієї причини, що вони входять в структурно-семантичну організацію тексту. Ви-
ступаючи як засіб комунікації текст набуває якісно нові характеристики, соціальну ті 
індивідуальну визначеність. 

Отже, текст як мовна одиниця має двояку природу: з одного боку він модулюється 
на основі правил, які мова-код встановлює для цієї одиниці (мовний аспект), з іншого – 
комунікативними потребами, які виникають у адресата і адресанта мовлення в процесі 
комунікативного акту (мовленнєвий аспект). 

Питання про ознаки тексту лишається дискусійним, хоча очевидно, що більшість до-
слідників одностайні, виділяючи такі ознаки як зв’язність і цілісність. Перелік якостей 
тексту лишається відкритим, оскільки текст відноситься до недосить вивчених багато-
планових феноменів, що допускають різні підходи до інтерпретації.

Одним із важливих питань є інваріантна ознака і текстова категорія, що відображають 
суттєві закономірності текстем і актуалізованих текстів. Деякі вчені не диференціюють 
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текстові ознаки та текстові категорії. Інші під текстовими категоріями розуміють гло-
бальні семантико-поняттєві категорії як сутність, кількість, якість, місце, час, становище, 
стан, дія, страждання, що можуть відображати внутрішню суттєвість тексту, включаючи 
учасників комунікативного акту: події, часу, простору. Текстові категорії позначаються 
нами як специфічні ознаки мовленнєвого цілого, що відрізняє текст від інших мовних 
явищ. І. Р. Гальперін виділяє 10 категорій тексту: інформативність, когезію (зчеплення), 
континуум (логічну послідовність, що базується на темпоральній та/чи просторовому 
взаємозв’язку окремих повідомлень), членування, автосемантію відрізків тексту (віднос-
ну самостійність), ретроспекцію (віднесеність до попередньої змістовно-фактуальної ін-
формації), проспекцію (віднесеність до подальшої змістовно-фактуальної інформації), 
модальність, інтеграцію, завершеність. Проблема кількості текстових категорій пов’язана 
з їхньою ієрархією як підпорядкованістю одних категорій іншим, більш значимим. Крім 
того, складність полягає в тому, що всі ознаки тексту інтегровані й тому виявляються 
важким відділення одним від інших. Чимало ознак тексту, названих категоріями, мають 
природу явища, а не інваріантної ознаки. З огляду на єдність функціональної природи 
тексту ми виділяємо вслід за О.О. Селівановою наступні текстово-дискурсивні катего-
рії: категорії цілісності, дискретності, інформативності (з підкатегоріями фактуальнос-
ті, концептуальності, підтексту, аксіологічності, емотивності), зв’язності, континууму 
(з категоріями прогресії, стагнації, часу та простору), референційності, антропоцен-
тричності (адресантності, адресатності), інтерактивності (з підкатегоріями інтенцій-
ності, стратегічності, інтерпретанти, ефективності) й інтерсеміотичності (зокрема й 
інтертекстуальності) [6: 720]. Як типологічні ознаки тексту розглядає текстові категорії  
Т. В. Матвєєва, виділяючи такі: тематичну визначеність, тональність, оцінність, темпо-
ральність, локальність. А.І Горшков відносить до ознак тексту вираженість, відмеженість, 
зв’язність, цільність, впорядкованість чи структурність. В художніх текстах виділяється 
інтертекстуальність, під якою розуміється виражений за допомогою різноманітних при-
йомів зв'язок з іншими творами [7: 202-203]. Проте проблема визначення ознак тексту 
лишається дискусійною, а їх перелік відкритим. 

При визначенні функцій тексту ми беремо до уваги такі екстратекстові фактори, як 
адресат, ситуація, відношення між партнерами по комунікації, загальний фонд знань 
співбесідників. Разом з тим розгляд речень в аспекті їх функціонування сприяє вияв-
ленню особливостей функціонування тексту як цілого мовленнєвого вираження [8: 150]. 
Класифікуючи функції тексту, Карл Брінкер, звертаючись до класифікації Дж. Серля, 
виділяє такі основні функції тексту: інформативну, аппелятивну, так звану відповідальну, 
контактну, декларативну [8: 155-156].

При дослідженні феномену тексту використовуються контекстуально-інтерпрета- 
ційний метод (сукупність процедур, спрямовану на встановлення статусу тексту віднос-
но інших текстів, його значимість в соціокультурному контексті), методика діалогічної 
інтерпретації тексту, наративний аналіз, метод когнітивного картування, метод атрибуції 
тексту [9: 531-541].

Проведений огляд основних положень лінгвістики тексту в контексті сучасного мо-
вознавства показує їх суттєву еклектичність, що може бути пояснене процесом станов-
лення даної галузі лінгвістики. 
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 (Київ, Україна)

вЕрБоЇди та ПриСЛівниКи ЯК тЕмПораЛЬний  
Фон роману вуКа драШКовича „ніч гЕнЕраЛа“

Стаття ставить за мету дослідити стилістичну вагу вербоїдів та прислівників 
як невід’ємних вербальних складників темпорального фону зразка сучасного сербського 
прозового дискурсу з гранично вузькими рамками хронотопу.

Ключові слова: хронотоп, темпоральний фон, вербоїд, прислівник, претерит, так-
сис, дейксис. 

Целью статьи является исследование стилистической значимости вербоидов и на-
речий как неотъемлемых вербальных составляющих темпорального фона образца со-
временного сербского прозаического дискурса с предельно узкими рамками хронотопа. 

Ключевые слова: хронотоп, темпоральный фон, вербоид, наречие, претерит, так-
сис, дейксис. 

This article’s purpose is a research of stylistic value of verboids and adverbs as integral 
verbal components of temporal background of a sample of modern Serbian prosaic discourse 
with an extremely narrow chronotopic frame.
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Пропонована розвідка є спробою синтетичного осмислення винятково важливої сти-
лістичної функції вербоїдів та прислівників у романі „Ніч генерала“ Вука Драшковича -  
визначного сучасного сербського прозаїка, знаного й шанованого не лише в Європі, а й 
в усьому світі. Згаданий роман – не просто шедевр, який викликав чергову сенсацію в 
літературних колах, це знаковий твір, присвячений одній з найбільш суперечливих фігур 
сербської історії, генералу Дражі Михаїловичу, ватажкові сербських четників, котрі під 
час Другої світової війни боролися за свободу своєї Вітчизни і проти фашистських за-
гарбників, і проти югославських комуністів. Отже, мова йде про особливості часового 
континууму роману про людину, яку мають судити й стратити, яка перебуває на хиткій 
межі життя й смерті, про історичну особу, у якої немає майбутнього. Більше того, гене-
рал Дража Михаїлович знає про це й стоїть перед брамою вічності: хворий, знесилений, 
безпорадний перед катами, вкрай виснажений, проте не знищений морально. Протягом 
лічених годин перед несправедливим судилищем і ночі перед розстрілом він болісно 
ретроспективно осмислює пройдений ним життєвий шлях й кладе на терези власного, 
найсуворішого, невблаганного сумління свої вчинки, очікуючи найважливішого вироку 
майбутнього – неупередженого суду її величності Історії. Назва роману не лише говорить 
сама за себе, вона повністю детермінує конфігурацію його хронотопу. Останній макси-
мально компактизується, семантика кожної лексеми – концентрована, виважена, а най-
більше актуалізується роль спогадів про минуле, ретроспективних роздумів про важливі 
події життя, про сербський народ та його історичну долю. З огляду на особливо вузькі 
рамки хронотопу твору роль дієслів, зокрема, претеритів, максимально наближається 
до ролі претеритів у поетичних творах, обсяг яких у більшості випадків набагато мен-
ший, аніж обсяг творів прозових. Недарма вважається, що саме без минулого немає ні 
сучасності, ані майбутнього, - тому роль претеритів як опорних компонентів прозового 
дискурсу, як чинників поверхневого натяжіння й когезії тексту роману набуває особливої 
ваги.

Метою даного дослідження є осмислення стилістичної ваги вербоїдів і прислівни-
ків, котрі паралельно з претеритами є активними вербальними чинниками створення 
темпорального фону прозового дискурсу з гранично вузькими рамками хронотопу .

Нагадаємо, що термін „хронотоп“, який увів у гуманітарні науки М. Бахтін, визна-
чивши його як „формально-змістову категорію літератури“ з ознаками „злиття просторо-
вих та чосових прикмет в осмисленій і конкретній єдності“ [1: 235], практично охоплює 
цілу низку понять. Як наголошують сучасні дослідники, категорія хронотопа, хоч і роз-
глядається як одна з базових, „проте існує радше як тло для розкриття теми, конфлікту, 
ідеї тощо...“ [2: 9]. Природно, що концепт часу набуває найбільш виразного вербального 
втілення завдяки дієсловам, їхнім синтетичним і аналітичним претеритальним формам, 
проте роль паралельного, маргінального, на перший погляд, часового фону, створюва-
ного, зокрема, вербоїдами й прислівниками, також аж ніяк не можна ігнорувати. Варто 
наголосити, що у зв’язку з окультуренням універсуму сучасне сприйняття концептів часу 
й простору має виразне антропоморфне забарвлення, тож дане дослідження матиме без-
посереднє відношення до таких понять, як таксис і дейксис.
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Зауважимо, що під претеритом ми розуміємо „граматичний минулий час в найбільш 
загальному сенсі, який охоплює всі різновиди дії (процесу), що передує моменту мовлен-
ня “ [3: 351]. На відміну від претерита, котрий являє собою фінітну форму дієслова, вер-
боїд є нефінітною формою дієслова, „котра суміщає ознаки дієслова з ознаками інших 
частин мови (іменників, прикметників, прислівників). У багатьох мовах вербоїд при-
ставлений фінітним дієсловам, які характеризуються загальнограматичним значенням 
процесуальності й типовою функцією позначення предиката у висловленні. До вербоїдів 
відносять дієприкметник, дієприслівник, інфінітив, герундій, масдар, супін, залежно від 
їхньої наявності в різних мовах “ [4: 59].

І. а) Наступний приклад з роману, власне, репліка, вкладена автором у вуста одного з 
персонажів, свідка в судовому процесі над генералом Михаїловичем, - містить дієприс-
лівниковий зворот з опорним компонентом у вигляді дієприслівника минулого часу. Він 
рельєфно ілюструє роль цієї конструкції як додаткового темпорального фону поряд з до-
мінантним часовим значенням, що його створюють хронотоп твору в цілому й семантика 
вжитих претеритальних форм (аориста, перфекта й перфектів без допоміжних дієслів): 
„Не рече, међутим, да је у мислима његовим, судница била препуна, а он, уперивши 
прст у ђенерала Михаиловића, опонашао и чак надвисивао друга Вишинског...“ [5: 54]. 
Як свідчить мовний матеріал, дієприслівниковий зворот не лише доповнює значення 
претеритів, а й конкретизує їхню семантику, створюючи додатковий темпоральний фон, 
розрахований на сприйняття не лише слуховими, а й зоровими рецепторами.

б) Інший фрагмент тексту взято з моральної сповіді самого головного персонажа 
роману перед стратою, що, поза всяким сумнівом, робить її більш інтимізованою: „У 
овој дворани, у рану јесен 1923. године, прослављен је завршетак школовања питома-
ца Више војне академије и он је данас, са оптуженичке клупе, док је тужилац Минић 
ређао његова злодела, посматрао своје другове и себе како, подрхтавајући од узбућења, 
очекују Краља Александра“ [5: 81]. Даний приклад цікавий не лише тим, що містить 
дієприслівниковий зворот з дієприслівником теперішнього часу, а й тим, що саме він 
є семантико-стилістичним показником поступового очевидного переходу від минулого 
часу (перфекта) до презенса. Тут наявна своєрідна ретардація, максимальне наближен-
ня дії до читача й більш активне, ніж, скажімо, в попередньому прикладі, залучення 
останнього не лише до споглядання, а й до безпосереднього переживання подій роману. 
Релевантну роль у даному контексті відіграють також і прислівники, до аналізу яких ми 
повернемося нижче. 

в) Наступну іпостась семантико-стилістичної ролі вербоїдів ілюструє їхнє викорис-
тання безпосередньо в діалогах персонажів: „Веома је позната моја биографија – рече 
он и не гледајући судију Ђорђевића“ [5: 76]. Як і попередні приклади, даний фрагмент 
демонструє значне уповільнення темпу, конкретизацію й граничний ступінь інтимі-
зації, адже дієприслівник теперішнього часу фігурує тут не просто в роздумах головної 
дійової особи, а в його емоційно забарвлених репліках, адресованих судді, й виступає 
латентною рушійною силою макроструктури діалогу.

Таким чином, розглянувши низку характерних прикладів, у яких вербоїди допо-
внюють і поглиблюють значення дії, вираженої дієсловами (у даному випадку – пре-
теритами), доходимо висновку, що, на відміну від власне дієслова, „частини мови, ко-
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тра виражає граматичне значення дії (тобто ознаки рухомої, що реалізується в часі) й 
функціонує здебільшого як присудок, ... вербоїди (за іншою термінологією – нефінітивні 
форми дієслова) об’єднують деякі риси інших частин мови – іменників, прикметників 
або прислівників. ... Власне ж дієслово або фінітивне дієслово використовується у пред-
икативній функції й позначає дію не абстраговано, а під час її виникнення за участі ді-
йової особи“ [6: 40].

г) У контексті аналізу засобів художнього втілення та вербальної реалізації задуму 
хронотопу з гранично вузькими рамками - роман Вука Драшковича „Ніч генерала“ ціка-
вий ще й з погляду різноманітності форм подачі часових параметрів читачеві. Автор 
поступово ускладнює прийоми: йдучи від найпростішого, він вкладає ці мовні засоби у 
вуста одного з персонажів (головного або другорядного), робить їх важливим підґрун-
тям діалогів, аж, урешті, читач знаходить їх у сповідях героїв і цитатах з іноземної 
періодичної преси. Так, наприклад, цілі пасажі, побудовані на претеритах і вербоїдах, 
знаходимо, зокрема, у пронизливій сповіді лікарки, яка вважає себе винною у знущаннях 
з генерала Михаїловича, в яких їй довелося брати участь, та в його трагічній страті: „Мој 
отац, адвокат тада, ме је киндаповао из Београда и одвео у Скопље, код баке, удесивши 
са полицијом да ме држе у строгом кућном притвору“ [5: 166-167]; „... и ту се тај про-
дорни глас изгуби, јер се један плећати мушкарац, у шумадијском оделу, прогура до 
њега и, приневши му стиснуту песницу до усана, урликну: - Ја ћу ти судити!“ [5: 69]; 
„Слушајући ту завршну реч, ту његову опроштајну беседу од живота, дрхтала сам од 
жудње да испричам каквим је стравичним мукама био изложен“ [5: 175]. Низка наведе-
них прикладів ілюструє співіснування як мінімум двох темпоральних планів: основного 
(перфект і перфект без допоміжного дієслова у першому реченні; аористи – у другому; 
перфекти - у третьому) і другорядного (дієприслівники минулого часу в перших двох 
прикладах і дієприслівник теперішнього часу в останньому), котрий виконує роль аком-
панемента. Чим ближче наближається до свого апогею таке „багатоголосся“, тим про-
низливішою стає розповідь, тим більше розкривається читачеві образ самóго наратора, 
який час від часу повністю збігається з образом головного героя, а іноді є нібито повніс-
тю відстороненим від дії. Така поліфонічність твору свідчить про необхідність особливо 
відзначити в ньому роль граматикалізованого таксису – „функціонально-семантичної ка-
тегорії, яка виражає відношення часу одного процесу до іншого у висловленні, тексті. ...  
Значення таксису властиве вербоїдам (гібридним формам дієслова й імені, дієслова та 
прислівника). Таксис є інтегральною ознакою відповідного функціонально-семантичного 
поля поліцентричної структури, яке перетинається з полями темпоральності й аспекту-
альності. Домінантою поля таксису є дієприслівники та сполучення дієслів у різних ви-
словленнях“ [4: 598].

д) Як випливає з наступного фрагменту, темпоральний фон відіграє неабияку роль і 
в цитаті з американського часопису, котра наводиться в романі: „Једини Михаиловићев 
грех је у томе што се спрсио испред Совјетске Русије, да брани слободу своје угроже-
не отаџбине. Напуштајући њега, америчка влада је починила недостојни акт издаје“  
[5: 63]. Автор досягає своєї мети – надати максимальної вагомості цим словам й по-
єднати два темпоральних плани: один – виражений перфектами, а інший – вербоїдом, у 
даному разі дієприслівником минулого часу.
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іі. Певна річ, вербоїди є релевантними, проте не єдиними вербальними засобами 
часової локалізації, а, відповідно, й не єдиним вербальним „будівельним матеріалом“ для 
створення паралельного темпорального фону. Найчастотнішими лексемами, котрі також 
виконують функцію маркерів часової локалізації, є прислівники.

а) Першу групу згаданих лексем складають прислівники, котрі мають цілком пев-
не або більш-менш певне значення: „У први мах учини му се да су то катрени језици 
бродске батерије брдске батерије, нагрижени по рубовима тамом и ноћном кишом“  
[5: 10]; „Субота. А уторак је био кад Калабић увече доведе гардисте“ [5: 30]; „уловљен 
си тачно пре дасет дана, у ноћи између дванаестог и тринаестог. Од тада је, за 
тебе, стално ноћ“ [5: 32]; „Чим закорачи у судницу, као по команди, из стотина грла, 
засуше га вриском и урликањем [5: 69]. Цікаво, що паралельно з прислівниками, ви-
разними маркерами часової локалізації дії виступають іменники: субота і уторак. У 
даному контексті варто було б повернутися також до прикладів, які вже були проана-
лізовані раніше, щоправда, під дещо іншим кутом зору: „У овој дворани, у рану јесен 
1923. године, прослављен је завршетак школовања питомаца Више војне академије и 
он је данас, са оптуженичке клупе, док је тужилац Минић ређао његова злодела, посма-
трао своје другове и себе како, подрхтавајући од узбућења, очекују Краља Александра“  
[5: 81]; „Мој отац, адвокат тада, ме је киндаповао из Београда и одвео у Скопље, код 
баке, удесивши са полицијом да ме држе у строгом кућном притвору“ [5: 166-167]; „... 
и ту се тај продорни глас изгуби, јер се један плећати мушкарац, у шумадијском оделу, 
прогура до њега и, приневши му стиснуту песницу до усана, урликну: - Ја ћу ти суди-
ти!“ [5: 69]. У цих реченнях наявні маркери часової локалізації з прозорим, однозначним, 
конкретним семантичним наповненням: у рану јесен 1923. године, данас, док; тада, ту. 
Останні уточнюють, конкретизують, розставляють більш точні акценти, підсилюючи ха-
рактерну семантику будь-якої темпоральної конструкції зі значенням минулого, а надто 
синтетичних претеритальних форм.

Розглянутий мовний матеріал дає серйозні підстави стверджувати, що загальний 
хронотоп твору не є одноплановим поняттям. Монолітний хронотоп роману в цілому 
формується не лише під безпосереднім впливом задуму письменника, але й створюється 
деякою мірою спонтанно, в першу чергу, саме завдяки співіснуванню й взаємодії різних 
часових пластів, а також ретардації як характерного стилістичного засобу формування 
конфігурації часового континууму роману. На підтвердження цієї тези наведемо слуш-
не спостереження доктора філологічних наук, професора Н. Копистянської: „Минулий, 
майбутній, теперішній час неадекватний з граматичним часом... Час представлений як 
комбінація граматичних часів, минулого, теперішнього чи майбутнього дозволяє відтво-
рити темп, ритм, послідовність, тривалість і черговість подій“ [7: 283].

б) Другу групу досліджуваних прислівників репрезентують лексеми з менш ви-
разною, „розпливчатою“ семантикою. Вони фігурують в роздумах, у напівсвідомих 
мареннях головного героя, у діалогах персонажів: „Убрзо, међутим, ти пламенови згас-
нуше, а скидане мисли о кабаници, о кантини, о жишцима у пасуљу, … о јаркој црвеној 
тепих стази на дворском степеништу и о тифусу, стопише се у нешто налик еху крика. 
нестадоше, коначно, и дрека, и гласови, и лавеж паса“ [5: 9-10]; „- рекох вам, малочас, 
да је доста рата и подела – рече главни судија“ [5: 44]; „Копрцао се голуб, али где и 
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због чега? – напињао се он да се присети, очајан због сазнања да је, још малочас, знао 
шта се то и кад десило голубу“ [5: 78-79]; „ - Божа Јаворац је убио и мог кума“ [5: 49]; 
„Коначно, моји су га ухватили и мој суд га је осудио на смрт и стрељао...“ [5: 50]. На 
відміну від розглянутих прислівників з конкретним семантичним наповненням (у рану 
јесен 1923. године, данас, док; тада, ту), прислівники з дещо „розмитою“ семантикою 
(„убрзо“ (невдовзі), „коначно“ (нарешті, врешті; остаточно); „малочас“ (нещодавно; 
тільки що)), виконують, відповідно, іншу стилістичну функцію. По-перше, вони залиша-
ють більше простору для домислення обставин ситуації, меньшою мірою „коригують“ 
основний темпоральний фон, надаючи дискурсу трохи іншого семантичного й водночас 
емоційного забарвлення. По-друге, згадані прислівники більшою мірою, ніж лексеми, 
проаналізовані вище, сповільнюють темп оповіді, надаючи їй відтінку незавершеності й 
окреслюючи водночас перспективу для її продовження.

в) На окрему увагу заслуговує характерний прислівник „нагло“ (квапливо; різко; 
стрімко; неочікувано; раптово; нагло), котрий, відповідно, дуже природно поєднується 
з так званими „стрімкими“ дієсловами на зразок „зграбити“ (схопити), „јурнути“ 
(кинутися; рвонути; хлюпнути; вперіщити (про воду)). Крім того, даний прислівник 
вживається, як правило, в мікроконтексті з аористами, слугуючи характерним допо-
вненням до семантичног спектру останніх й дієвим стилістичним засобом пришвидшен-
ня темпу описуваної дії: „Онда неста свега, и терета, и лавежа, и борбе за мало ваздуха. ...  
Помисли: умирем. И обрадова се лакоћи и лепоти смрти, али се нагло угаси и то 
осећање...“ [5: 12]; „ - Пусти ме, докторко, да га ја малчице оперишем! – зграби Крцун 
бајонет од стражара и јурну према кревету, али се нагло заустави“ [5: 50]. Як відзначиє 
професор М. Чорац, „основне значення аориста … ми вбачаємо в тому різновиді 
аориста, за допомогою якого позначається минула дія, що відбувається безпосередньо 
перед моментом мовлення. … Сам факт, що аорист не вживається однаковою мірою на 
території поширення нашої (сербської – В. Я.) літературної мови, свідчить про те, що 
йдеться про різні умови його існування, залежно від його виражальних можливостей. … 
Можна поставити питання про те, чи аорист взагалі має індикативне, неекспресивне 
значення. ... Розповідь за допомогою аориста є експресивнішою, ніж розповідь в таких 
самих випадках з використанням перфекта, за допомогою якого дається лише часове 
поняття про минулу дію. ... Аорист виражає також переживання минулої дії“ [8: 65-66]. 

г) Зрозуміло, що вузькі рамки статті не дають можливості розглянути усі можливі 
різновиди прислівників-маркерів маргінального фону хронотопу прозового дискурсу. 
Тому яскравий приклад, який буде подано нижче, дає змогу лише побіжно окреслити 
спектр валентності прислівників, на перший погляд, стилістично несумісних з пре-
теритальними формами, які превалюють в описі подій: „Сутрадан је Јосип Броз 
Тито одржао конференцију за штампу, у некадашњем летњиковцу Краља Александра... “ 
[5: 286]. Даний фрагмент ілюстрює часто повторюваний характерний стилістичний хід, 
котрий використовується багатьма письменниками, - поєднання прислівника „сутра“ 
(на другий день, на завтра) з дієсловом у перфекті. Такий прийом, як часто-густо буває, 
коли поєднується начебто несумісні речі, пришвидшує темп оповіді, інтимізує її, надає їй 
живописності й водночас виступає додатковим імпульсом для подальшого пожвавлення 
останньої.
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Таким чином, дослідження стилістичних функцій вербоїдів і прислівників у сучас-
ному сербському прозовому дискурсі з гранично вузькими рамками хронотопу дає змогу 
констатувати наступне:

1) Вербоїди та прислівники, які є невід’ємними стилістичними засобами створен-
ня маргінального, на перший погляд, стилістичного фону монолітного хронотопу тво-
ру, мають безпосереднє відношення до категорії координат, „що виникає як результат 
взаємодії трьох структур: темпоральної, локальної та персональної. Планом вираження 
категорії координат є темпоральна, локальна й персональна сітки. Ця категорія впоряд-
ковує текст як комунікативну одиницю в часі, просторі й по відношенню до мовця. Роль 
трьох опорних характеристик тексту „я – тут – зараз“ багато разів підкреслювался як у 
лінгвістичних, так і в літературознавчих дослідженнях“ [6: 41].

2) Крім того, вербоїди й прислівники в прозовому дискурсу з гранично вузькими 
рамками хронотопу відіграють релевантну роль для формування й опису так званої „тек-
стової сітки“ як „реалізації функціонально-семантичного поля у конкретному тексті. 
Сітка – це сукупність засобів морфологічного, синтаксичного й словотворчого рівня, ко-
трі забезпечують орієнтацію читата в часовому, локальному, модальному особистісному 
або референтному аспекті тексту“ [6: 41].

3) Так само, як і претерити – основні вербальні засоби когезії тексту, досліджувані 
лексеми мають стилістичну вагу, яку важко переоцінити, а саме: 

- вербоїди й прислівники є релевантними для всіх рівнів прозового дискурсу, 
вони наявні в усіх формах спілкування наратора з читачем: 

- у філософських роздумах та монологах головного героя;
- у діалогах персонажів;
- у сповідях учасників подій роману;
- у цитатах з часописів та газет і т. д.;
4) Аналізовані лексеми можуть:
- уточнювати деталізувати, пришвидшувати або ж, навпаки, сповільнювати темп 

розповіді;
 - залежно від спектру їхніх семантичних можливостей, останні є безпосередніми 

важелями досягнення ефекту об’ємного, багатовімірного зображення подій з необ-
хідним ступенем інтимізації, ретардації тощо;

- часто-густо прислівники демонструють можливості своєї „несподіваної“ стиліс-
тичної валентності з претеритами-носіями основного темпорального значення;

5) Паралельно з претеритами, саме вербоїди та прислівники в діалогах часто-густо 
є латентною рушійною силою розвитку останніх та „перемикання“ реплік персонажів. 
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ПСиХоЛого-Когнітивні ФаКтори ЕПтоніміЗаЦіЇ Цитат
й.в. ҐЕтЕ та ЇХ ПрЕЦЕдЕнтний СтатуС

У статті аналізуються психолого-когнітивні фактори, що вплинули на вербальний 
імпринтинг та подальшу ептонімізацію цитат Й.В. Ґете. Ептоніми німецького класика 
розглядаються як прецедентний феномен німецької лінгвокультури.

Ключові слова: Й.В. Ґете, прецедентні феномени, цитати, фразеологічна картина 
світу.

В статье анализируются психолого-когнитивные факторы, которые повлия-
ли на вербальный импринтинг и последующую эптонимизацию цитат Й.В. Гëте. 
Эптонимы немецкого классика рассматриваются как прецедентный феномен немецкой 
лингвокультуры.

Ключевые слова: Й.В. Гëте, прецедентные феномены, цитаты, фразеологическая 
картина мира.

The paper analyses the psycho-cognitive factors which influenced the verbal imprinting 
and further eptonymisation of J.W. Goethe’s citations. The eptonyms of the German classic 
writer are viewed as a precedent phenomenon of the German linguaculture.

Key words: J.W. Goethe, precedent phenomena, citations, phraseological worldview.

Характерною рисою сучасної фразеології є зміщення вектора дослідження від тра-
диційних структурно-семантичних особливостей до вивчення національно-культурної 
специфіки фразеологічних одиниць (ФО). У наукових дебатах про фразеологічний пласт 
мови як особливо культуроносний відомий фразеолог Д. Добровольский доводить, що 
не всі ФО культурно марковані. Серед основних критеріїв зарахування ФО до культурно 
значущих він називає їх зв'язок із іншими семіотичними системами, такими, що зазвичай 
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належать до національної культури [1: 45-46]. Оскільки виникнення ФО цитатного по-
ходження тісно пов’язане з певною культурною традицією, то все більшої актуальності 
набуває звернення дослідників до феномену крилатих слів (КС).

Показовими у цьому аспекті для німецької фразеології виступають крилаті слова 
(ептоніми) Й.В. Ґете. Особливостям функціонування ептонімів письменника у сучасній 
німецькій мові присвячено окремі статті В. Мідера [2], Ф. Мьобуса [3], М. Радерс [4] 
та ін., проте здебільшого увага дослідників зосереджена на літературознавчих аспектах. 
Огляд літератури дозволяє констатувати, що, попри чисельні та розрізнені зауваження 
загального характеру, в лінгвістичних працях фактично відсутнє фундаментальне дослі-
дження “крилатої спадщини” Й.В. Ґете та не висвітлено окремі питання її переходу у за-
гальновживаний фонд (у т.ч. ептонімізації). У нашій статті спробуємо охарактеризувати 
психолого-когнітивні фактори, що сприяли вибірковій ептонімізації авторських цитат. 
Для аналізу було відібрано 307 ептонімів, що є, на думку укладачів лексикографічних 
джерел, найпопулярнішими у німецькій мові (до списку вносились ті КС, що містяться у 
трьох-чотирьох словниках із п’яти аналізованих). 

Перехід індивідуально-авторської цитати у КС позначають у лінгвістиці як про-
цес фразеологізації (В. Фляйшер), лексикалізації (Ґ. Ґреціано) чи ептонімізації  
(Л.П. Дядечко). Всі ці терміни передбачають відрив авторського мікротексту (цитати) 
від першоджерела (базового, вихідного тексту чи тексту-субстрату), стабілізацію його 
структурно-семантичних характеристик зі збереженням чи втратою авторського відбит-
ку в семантичній структурі (за С.І. Ожеговим − втрата “печаті авторства”, користуючись 
термінологією Л.П. Дядечко − деептонімізація).

Феномен вербального імпринтингу (запам’ятовування окремих текстових еле-
ментів із їх подальшою ептонімізацією) був описаний на матеріалі російської мови у 
монографічній праці українського лінгвіста Л.П. Дядечко [5]. Дослідниця зауважує, 
що визначальними у даному процесі є саме загальні закономірності людської психі-
ки [5: 197]. Помічено, що досить впливовою при цьому є “сильна позиція” відповід-
ної цитати в базовому тексті, виділення якої відбувається на психологічних основах  
[5: 191-197; 11: 238]. Так, саме вступні та кінцеві фрази, а також заголовки літератур-
них творів часто підлягають процесам ептонімізації. Крилатими стали, наприклад, по-
чаток і кінець відомого монологу Фауста “Osterspaziergang” із драми Ґете, що вивчався 
напам’ять у школі багатьма поколіннями німців: Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
та Hier bin ich Mensch, hier darf ich‘s sein; із вірша “Ein gleiches” – Über allen Gipfeln ist 
Ruh та Warte nur, balde; рядки, що повторюються на початку та кінці поезії “Dieselbе”: 
Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Серед ептонімів, що виконували у ви-
хідних текстах функцію заголовка, до нашого списку ввійшли Die Leiden des jungen 
Werthers (назва культового епістолярного роману Ґете, яка зазнала впливу вторинної еп-
тонімізації у зв’язку з популярністю п’єси У. Пленцдорфа “Die neuen Leiden des jungen 
W.”), Dichtung und Wahrheit (із автобіографічного роману “Aus meinem Leben. Dichtung 
und Wahrheit”), Bekenntnisse einer schönen Seele (заголовок 6-ї книги роману “Wilhelm 
Meisters Lehrjahre”), Shakespeare und kein Ende! (назва теоретичної праці, що присвячена 
В. Шекспіру) та Ergo bibamus! (назва ще й до сьогодні популярної традиційної студент-
ської пісні).
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Розглядаючи когнітивні передумови ептонімізації, дослідники підкреслюють, що по-
чаток і кінець тексту є психологічно важливими як для автора, так і для адресата: “для 
обох вони символізують вступ у новий вид діяльності і її завершення; перебуваючи на 
стику станів, вони межують зі стресовою ситуацією, […] пов‘язані з напругою душевних 
сил, а отже, мають і найбільший вплив” [5: 193]. Крім того, сильна позиція початку по-
яснюється свіжістю сприйняття для адресата. Кінцеві фрази творів здебільшого містять 
узагальнюючий висновок, почасти повчального характеру, що служить додатковим фак-
тором їхнього вербального імпринтингу: In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister 
(Das Sonett); Nach Golde drängt, аm Golde hängt doch alles (Faust I); Wer sich nicht selbst 
zum Besten haben kann, der ist gewiss nicht von den Besten (Meine Wahl); Wer sich nicht selbst 
befiehlt, bleibt immer Knecht (Zahmen Xenien); Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind 
in der Mitten (Diner zu Coblenz im Sommer 1774); Glücklich allein ist die Seele, die liebt 
(пісня Клерхен у драмі “Egmont”); Jeder Tag hat seine Plage, Und die Nacht hat ihre Lust 
(Philine); Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! (Willkommen und Abschied) та ін.

Проведемо кількісну оцінку розміщення ептонімів у базовому тексті на наявному 
матеріалі.

Таблиця 1

розміщення ептонімів у базовому тексті

 № К-сть Позиція в тексті

1. 5 назва, заголовок

2. 37 абсолютний початок

3. 47 початок строфи / початкові репліки діючих осіб

4. 29 абсолютний кінець твору, кінець дії, сцени; передсмертні слова 
Ґете

5. 54 кінець строфи, кінцеві репліки дійових осіб

172 (56 %) сильна позиція у вихідному тексті

135 (44 %) відсутність сильної позиції

307 (100%) Всього

До групи КС, що займають сильну позицію у базових текстах ми включили й ептонім 
Mehr Licht! (Більше світла!). Цей заклик вважають останніми словами, сказаними Ґете. 
Ептонім належить до групи заключних фраз, куди дослідники зараховують і передсмертні 
слова реаль них осіб. Про цінність ептоніма для німецької лінгвокультури свідчить його 
включення до текстових фрагментів із актуальною тематикою німецької сучасності –  
економії енергії:

Johann Wolfgang von Goethes (letzter?) Wunsch scheint endlich in Erfüllung zu gehen. 
„Mehr Licht“ versprechen die seit einigen Jahren angebotenen Energiesparlampen, so viel 
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mehr Licht, daß ihnen in wenigstens einem Bundesland ministerielle Verkaufsförderung zuteil 
wird. [Die Zeit, 18.01.1991];

Mit alledem ist es nun vorbei. Noch einmal schalten wir die Birne ein, wehmütig betreten 
wir ihren Lichtkegel und genießen ein letztes Mal den warmen Schein des Kohle- oder 
Wolframfadens. Ach, Edison! Dann schrauben wir die Energiesparlampe in die Fassung und 
betreten ein neues Zeitalter. Wie lauteten Goethes berühmteste zwei Worte? „Mehr Licht!“ Es 
war der Ausruf eines Sterbenden [Der Spiegel, 23.02.2007].

На довготривале збереження в пам‘яті вербальної інформації впливають також по-
втори в базовому тексті (напр. Denn er war unser! тричі повторюється у вірші “Epilog zu 
Schillers Glocke”) та поетична римована форма деяких ептонімів (напр. Da steh ich nun, 
ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor (Faust I); Alles in der Welt lässt sich ertragen, 
nur nicht eine Reihe von schönen Tagen (Sprichwörtlich); Dass ich erkenne, was die Welt im 
Innersten zusammenhält (Faust I); Du gleichst dem Geist, den du begreifst (Faust I); Man 
merkt die Absicht, und man ist verstimmt (Torquato Tasso); Durch zweier Zeugen Mund wird 
allerwegs die Wahrheit kund (Faust I)), що також пов’язано із загальними психічними про-
цесами. 

За результатами наших підрахунків виявилось, що 172 (56 %) найпопулярніших епто-
німів знаходяться в одній із сильних позицій (див. табл.1). Якщо ж до них додати такі, що 
повторюються у базовому тексті (6 КС) або мають римовану форму (38 КС), то відсоток 
зросте до 70,4 %, що істотно перевищує критичну межу “невипадковості” за теоремою 
Бернуллі (66 %). Крім того, слід відмітити, що саме віршовані тексти стали базовими 
для 241 (78,5 %) ептоніма з нашого списку. Тобто ептонімізації підлягали здебільшого 
поезії та віршовані драматичні твори, які, як правило, вивчалися в німецьких школах та 
гімназіях (див. також рис. 1).

рис. 1. Розміщення вихідних фрагментів КС по творах

27%

63%

6% 2% 1%

Драми 195 (63 %) Поетичні твори 82 (27 %) Романи та оповідання 17 (6 %)

Максими та рефлексії 6 (2 %) Автобіографічні твори 4 (1 %) Інші 3 (1 %)
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Із психологічними особливостями сприйняття та запам’ятовування інформації 
пов’язані й структурні параметри досліджуваних КС. Так, психолог Дж. Міллер ствер-
джує, що “кількість інформації, яку ми можемо отримати, опрацювати і запам’ятати, 
обмежена в деяких відношеннях обсягом абсолютних оцінок і обсягом безпосередньої 
пам’яті” [6: 579], а “цей обсяг лежить десь поблизу числа 7” [там само: 570]. Американ-
ські вчені Р. Інгве та Дж. Міллер встановили, що людина краще всього сприймає речення 
довжиною 7±2 слова (т. зв. “число Інгве-Міллера”). Для ептонімів із нашого списку се-
редня кількість компонентів складає 7,45, що цілком відповідає числу Інгве-Міллера.

Дослідники процесів ептонімізації вказують на те, що чим складнішою є форма пере-
дачі інформації, “тим агресивніше текст впливає на масову свідомість, а значить, краще 
запам'ятовується” [5: 208]. Тому, впливовим фактором вербального імпринтингу висту-
пає перекодування тексту в інші знакові системи (музичний супровід, інсценування 
чи екранізація). 

Що стосується музичного супроводу, то віршовані твори класика, перші композиції 
до яких з’явилися вже у 1769-му році, надихнули більше двох тисяч композиторів, а 
деякі поезії поставлені на музику сотні разів [7: 107]. Зазначимо, що найчастіше до твор-
чості Ґете звертався Ф. Шуберт, завдяки якому багато віршів Ґете стали народними. Важ-
ливим є й те, що композитор строго слідував тексту оригіналу, навіть якщо це й було на 
шкоду музичній композиції [7: 111]. Запам’ятовуванню поетичних рядків за допомогою 
музичних ритмів і мелодій сприяють на сьогодні популярні мистецькі експерименти, що 
поєднують традиційне культурне надбання та молодіжну субкультуру – репування творів 
класиків. Сучасні обробки поезій Ґете  − це композиції як професійних співаків, напри-
клад «Doppel-U» [8], так і результати шкільних проектів [9].

У процесі лексикалізації цитат важливу роль відіграють театральні постановки [10: 
437; 11: 238]. Це підтверджується й нашими підрахунками – для 63 % ептонімів із сфор-
мованого списку текстом-субстратом виступають саме драматичні твори (див. рис. 1), 
при чому їх значна частина припадає на трагедію Ґете „Фауст“. 

Власне, більш ніж половина розглянутих ептонімів 158 (51,5 %) мають своїм першо-
джерелом саме цей епохальний твір, що виступає своєрідним „освітнім каноном“ [12: 9] 
та „невичерпним компендіумом хвилюючих думок та пізнання“ [там само: 16]. Значна 
перевага першої частини трагедії (133 КС порівняно з 25 КС із другої частини) видається 
нам логічним результатом особливостей шкільної програми та театральних постановок, 
де здебільшого представлена перша частина „Фауста“. 

Переважання ептонімів із драми „Фауст“ ґрунтується й на феномені прецедентності, 
розробленому у працях Д.Б. Гудкова, В.В. Красних, Ю.М. Караулова, В.Г. Костомарова, 
Г.Г. Слишкіна та ін. За визначенням Ю.Н. Караулова, прецедентний текст 1) є значущим 
для тієї чи іншої особистості у пізнавальному та емоційному відношеннях; 2) має на-
дособистісний характер, добре відомий оточенню цієї особистості, включаючи її попе-
редників і сучасників; 3) неодноразово згадується у дискурсі даної мовної особистості 
[13: 216]. За теорією прецедентності відомі в певній лінгвокультурі цитати та афоризми 
вважаються прецедентними висловлюваннями. Утворення переважної більшості КС-
прецедентних висловлювань саме на основі прецедентних текстів, що входять у “хресто-
матійний мінімум”, пов’язано з критерієм “текстового насильства” (знайомство з тек-
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стом/автором всупереч інтенції реципієнта [14: 72]), найрозповсюдженішою формою 
якого є включення базових текстів до обов’язкової шкільної програми.

Отже, на процеси вербального імпринтингу та подальшої ептонімізації авторських 
цитат Й.В. Ґете вплинули фактори, пов’язані із загальними закономірностями людської 
психіки. Сюди зараховуємо: “сильні позиції” вихідних фрагментів у тексті-субстраті, 
повтори, римовану поетичну форму та перекодування базових текстів у інші знакові 
системи. Вирішальну роль відіграє прецедентність творів Ґете, що належать до хресто-
матійних та забезпечують “міжпоколінну трансляцію” класичної (еталонної) культури. 
Входження ептонімів Й.В. Ґете у німецьку фразеологічну картину світу та дослідження 
їх сучасного функціонування видається нам перспективним напрямом подальших науко-
вих розвідок.
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УДК 811.161. 2′373. 611 

Науменко Л.О. 
(Київ, Україна)

ФормуваннЯ мовноЇ оСоБиСтоСті у ПроЗовому диСКурСі  
(на матеріалі українських письменників поч. ХХ століття)

У статті розглядаються лінгвістичні особливості дослідження мовної особистос-
ті, серед основних її складових розглядається знання про світ, свідомість як концепту-
альна картина (модель) світу, що складається з концептів, знання про мову і їх функціо-
нальна взаємодія на матеріалі творчості письменників першої половини 20 століття. 

Ключові слова: картина світу, мовна особистість, дискурс, концепт.
В статье рассматриваются лингвистические особенности исследования языковой 

личности прозаического дискурса, анализируются различные подходы к описанию 
языковой личности, в числе основных ее составляющих рассматривается знание о мире, 
сознание как концептуальная картина (модель) мира, состоящей из концептов, знание 
о языке и их функциональное взаимодействие на материале писателей первой половины 
20 века.

Ключевые слова: картина мира, языковая личность, дискурс, концепт.
The article focuses on the lingvistic peculiarities investigation of language personality of 

prosaic discourse, different aproaches to the description of language personality including its 
main components. The knowledge about universe, consciousness as conceptual picture (model) 
of universe, consisting of concepts, knowledge about language and its functional interaction on 
the material of writers of the first half of 20 centuary are considered.

Key words: picture (model), language personality, discourse, concept.

На сучасному етапі розвитку лінгвістики вчені висувають все нові підходи та наукові 
парадигми й тим саме розширюють сферу мовознавчих досліджень. У науковий обіг все 
частіше потрапляють такі наукові терміни як мовна особистість, мовна свідомість, дис-
курс, культурологічні конценти та ін. 
© Науменко Л.О., 2010
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Характерною особливістю дослідження мовних явищ дають можливість схарактери-
зувати основну сутність мови, яка у своєму просторовому вимірі співіснує у мовній сві-
домості – колективному чи індивідуальному. Водночас, мовний колектив, з одного боку, 
та індивідуум, з другого, – є носіями культури у мові. Носієм мовної свідомості є мовна 
особистість (МО), тобто людина, яка існує у мовному просторі – у спілкуванні, у різних 
стереотипах поведінки, зафіксованих у мові, у значеннях мовних одиниць та в значеннях 
текстів. Вивчення мовної особистості у вітчизняній лінгвістиці пов’язано з Ю.М. Кара-
уловим, який під мовною особистістю розуміє «сукупність здібностей і характеристик 
людини, які зумовлюють створення їм мовних текстів» [5; 3]. Характер сучасного розви-
тку комунікативного простору призводить до необхідності вивчення особистості у всій її 
суб'єктивній активності. Багатовимірність людини як об'єкт диктує комплексний підхід 
до його дослідження. Оскільки мова є однією із сутнісних характеристик людини – то 
проблема дослідження лінгвістичних аспектів надзвичайно велика, вона зумовлює ви-
вчення взаємодії мови і особистості. Тому одне з центральних місць у сучасній лінгвіс-
тиці займає концепція мовної особистості [1; 7].

Мовну особистість можна схарактеризувати з позицій мовної свідомості і мовної 
поведінки, зокрема з позиції лінгвістичної концептології і теорії дискурсу, провідним 
концептом якого є дискурсний зв’язок лінгвістики із суміжними галузями знань, тоб-
то вихід лінгвістики на межі різних наук. В.В Красних пропонує розглядати дискурс 
як вербалізовану мисленнєво-мовну діяльність, що володіє як власне лінгвальними, так 
і екстралінгвальними чинниками [6; 203]. Л.М. Синельникова розглядає дискурс через 
дискурсивну матрицю нового століття – ЗМІ-дискурс, усі жанри якого демонструють 
взаємовплив адресата і адресанта як мовних особистостей [10; 64].

Питання дослідження дискурсу з позиції мовної особистості, окремі аспекти його 
функціонування розглядалися у працях Н.Д. Арутюнової, О.В. Падучевої, О.Б. Сиротіні-
ної, О.А. Земської та ін. Не залишають поза увагою дискурс і сучасні українські лінгвісти 
Ф. Бацевич, Н.Волкогон, К. Кусько, К. Серажим, О. Селіванова, Л.Соловйова, Г. Яворська 
та ін. Широку палітру праць останнього часу (Г. Вежбицької, Н.І. Сукаленко, Т.В. Радзі-
євської, Н.Д. Арутюнової, В.М. Телія, О.С. Яковлєвої, Ю.С. Степанова, В.М. Топорова, 
Т.І. Вендіної, О.В. Урисон, Г.І. Берестнєва) виконано в культурно-антропологічному ра-
курсі. 

Якщо поставити за мету даної статті – дослідити мовну особистість з позицій роз-
гортання функціонально-комунікативних одиниць у дискурсних структурах прозового 
тексту, то у мовній організації людини можна виділити п’ять аспектів, що характеризу-
ють мовну особистість у її мовній діяльності дискурсу:

а) мовна здатність людини до комунікативної сфери спілкування;
б) комунікативна адресатність, спрямованість на комунікативні умови учасників 

спілкування, носіїв культури;
в) комунікативна компетенція;
г) мовна свідомість як вербальне «відображення у внутрішньому світі зовнішнього 

світу»;
ґ) мовна поведінка як усвідомлена і неусвідомлена система поступків, що розкрива-

ють характер і образ життя людини [6; 203]. 
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Величезну роль у дослідженні даної проблеми що мовна особистість в умовах спіл-
кування, вона може розглядатися як комунікативна особистість, а модель комунікатив-
ної ситуації (дискурс) являє собою системну кореляцію її складових, результатом якої 
є передання інформації від джерела-адресанта через його текст до реципієнта-адре сата 
[9; 121], то, відповідно, для комунікативної особистості можна виокремити ціннісний, 
пізнавальний та поведінкові аспекти цього поняття [4; 245]. 

Зважаючи на такі наукові підходи, вивчення системи прозового дискурсу з позиції 
формування мовної особистості на матеріалі українських письменників початку ХХ сто-
ліття для кожної сфери комунікації є необхідним та актуальним.

Враховуючи різні підходи до опису мовної особистості, в тому числі й до її складо-
вих, МО завжди розглядається знанням про світ, знанням про мову і їх функціональну 
взаємодію. Сучасна лінгвістика визначає знання про світ в індивідуальній свідомості 
як концептуальну картину (модель) світу (ККС), що складається з концептів, в яких за-
кріплений результат попереднього досвіду. Знання мови пов'язується з поняттям мов-
ної картини світу (МКС). МКС ми розуміємо як підсистему ККС, до якої увійшли ті її 
концепти, з якими співвіднесені мовні знаки. Специфіка МКС полягає в тому, що вона 
не утворює автономну картину світу, таку, що існує паралельно з ККС, а як таку, що на-
лежить до її структури. Зміна ККС обумовлена, насамперед, надбанням нового знання 
й тим саме може викликати адекватну зміну МКС, і, навпаки, збагачення мови новими 
лексичними або іншими мовними структурами, що привносять, як правило, нове знання, 
веде до відповідних перетворень МКС і ККС. Такий підхід щодо дослідження мовної 
особистості у структурі мовної картини світу дав можливість Ю.М. Караулову зробити 
висновки про те, що «розмежування між мовною моделлю світу і концептуальною мо-
деллю світу видаються хиткими і невизначеними» [5; с.271]. Тісний зв'язок МКС і ККС 
призводить до безперервної зміни, взаємного уточнення і коректування у процесі життє-
діяльності носія мови. У своєму комунікативному вимірі МКС є підсистемою ККС, яка 
репрезентує зв'язок мови і мислення, тому «для реалізації себе у світі людина повинна…, 
соціалізуватися через діяльність, зокрема мовленнєву [8; 130].

Обґрунтовуючи дану методологію дослідження можна стверджувати, що такий 
зв'язок для кожної особистості знаннями про світ може представляти у мовній карти-
ні світу за О. Каменською, ряд С-моделей, який називається симпліфікативним [2; 59]. 
Симпліфікативний ряд можна інтерпретувати як лінійну послідовність С-моделей за сту-
пенем складності або відповідно за кількістю диференціальних ознак. 

До деяких з С-моделей симпліфікативного ряду - філософи, лінгвісти, психологи до 
особистості звертаються досить часто. Внаслідок цього такі С-моделі отримали спеці-
альні термінологічні позначення (сприйняття, уявлення, поняття та ін.). У лінгвістиці 
найповніше використовуються три групи симпліфікативного ряду: «лексичне значення», 
«фрейм» і «маркер». До симпліфікативного ряду С-моделей вони входять за їх складніс-
тю, – зауважує О. Каменська. Спочатку об'єкт, сприйняття, уявлення, поняття, а потім 
лексичне значення, фрейм, маркер. Об'єкт - це єдиний матеріальний об'єкт, умовно зара-
хований до симпліфікативного ряду. Решта всіх членів цього ряду ідеальна суть. Сприй-
няття – С-модель, що формується в процесі безпосередньої матеріальної дії деякого 
об'єкту на органи чуття. Уявлення можна розглядати як частину сприйняття. В уявленні 
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фіксуються не всі ознаки об'єкта, а найбільш важливі для суб'єкта (або ті, які суб'єкт 
оцінює як найбільш істотні для себе), для вирішення свого суб'єктивного завдання. Та-
ким чином, перехід від сприйняття до уявлення пов'язаний з втратою деякої частини 
інформації. Поняття формується як результат взаємодії уявлення і абстрактного мис-
лення, що містить загальні, істотні та найбільш характерні ознаки, які можна співвіднес-
ти не тільки з конкретним об'єктом, що «порушив» ці ознаки в КС реципієнта, а й з усім 
класом подібних об'єктів. Фрейм - С-модель, у якій невербально і частково вербально 
закріплені найбільш узагальнені результати минулого досвіду і представляє основний 
зміст (ідею) того або іншого об'єкта, явища чи процесу. Структура фрейму об'єднує міні-
мально необхідну сукупність ознак об'єкта, тобто той мінімальний опис, який ще збері-
гає суть самого об’єкта. Будь-яке скорочення цього опису (однієї з ознак) призводить до 
втрати цієї суті. Звернення до фреймів, на думку В.В. Красних, пов'язане з вирішенням 
завдань щодо ідентифікації об'єктів і ситуацій, передбачення розвитку подій, їх змісту і 
внутрішнього зв'язку.

Маркер - крайній член симпліфікативного ряду, в ролі якого можуть виступати квазі-
слова. Основна роль маркера зумовлена його наочною співвіднесеною, визначуваною як 
потенційна можливість віднесення слова до певного предмету або явища, констатація 
того факту, що даний предмет входить до класу предметів, що позначаються даним сло-
вом [6; с.139]. 

Спробуємо визначити, до якого з членів симпліфікативного ряду звертаються укра-
їнські письменники початку ХХ століття і зробити детальний аналіз з приводу співвід-
несеності понять С-модель і концепт. Спочатку ми розглядали КС як деякий один рівний 
простір, що може об'єднувати в собі безліч С-моделей, в яких зафіксовано знання мов-
ної особистості про світ і про себе. Наявність симпліфікативних рядів дозволяє розгля-
дати дворівневу структуру КС. Уявімо собі, що існує деяка методологія щодо аналізу 
змістовної суті С-моделей. Застосовуючи цю методологію до аналізу С-моделей, можна 
виділити симпліфікативні ряди. Відмітною ознакою членів такого ряду буде деякий за-
гальний зміст, який характеризується як загальними для всіх членів симпліфікативного 
ряду ознаками, так й індивідуальними для кожної з моделі. Тому найвищому симпліфіка-
тивному ряду С-моделей повинна відповідати така одиниця як концепт.

З рецептивної точки зору концепт можна розглядати як узагальнений образ С-моделі, 
що постає із симпліфікативного ряду, у яких зафіксований фрагмент дійсності або ре-
зультат минулого досвіду. З філософської точки зору концепт і С-модслі, в яких він вті-
лений у свідомості, слід розглядати з позицій діалектики одиничного і загального. Кон-
цепт можна інтерпретувати як інструмент мислення. Безліч концептів, що насичують 
рівень С-моделей в КС, ускладнюють процеси мислення, особливо в тих випадках, коли 
вони існують в абстрагованих формах. Так, наприклад, візьмімо концепт «поле». Що до-
сить часто використовується в прозовому дискурсі Володимира Винниченка: «Мовчаз-
не глибоке поле, залите сонцем, німіло…» [КС, с.355]. Тут концепт «поле» належить до 
побічної інформації зовнішнього опису основної сюжетної лінії прозового тексту, тому 
реципієнта не цікавлять деталі внутрішнього опису даного концента, йому достатньо ін-
формації про наявність або відсутність об'єкта (поля) в цілому. В цьому випадку концепт 
«поле» представлений у свідомості згорнутою С-моделлю – фреймом. В іншому випад-
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ку, наприклад: «Кохалося поле, шепотіло, цілувалось … з небом, з вітром, з сонцем…» 
[КС, с.488], концепт «поле» в цьому випадку істотно пов'язаний з темою художнього тек-
сту, де текст спонукає реципієнта до використання більш складної С-моделі – поняття. 
«Я [Терень] вийшов у поле… і з полегшенням подивився у жовто-синю далечінь степу» 
[КС, с.588], де концепт «поле» істотно використовується в деталях сюжету і характеризує 
психологічну зовнішність героя. Автор використовує розгорнутий, багатоплановий опис 
поля, що характеризує національний український простір, бажаючи донести до реци-
пієнта (тобто відтворити в його свідомості) С-модель з високим ступенем деталізації 
(уявлення) про національний український простір, що постає в конкретних просторово-
часових координатах.

Таким чином, аналіз досліджень мовної особистості у прозовому дискурсі дозво-
ляє запевнити, що провідним концептом мовної особистості, його аналізу є дискурсний 
зв’язок лінгвістики із суміжними галузями знань. Такий зв'язок для мовної особистос-
ті знаннями про світ може формувати у мовній картині світу симпліфікативний ряд 
С-моделей. У симпліфікативний ряд С-моделі входять за їх складністю: об'єкт, сприй-
няття, уявлення, поняття, лексичне значення, фрейм, маркер.

ЛітЕратура

Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: 1. 
Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. - Л., 1984. -24с.
Каменская О.Л. Текст и коммуникация. - М.: Высшая школа, 1990. - 150с.2. 
Каменская О.Л. Структура и функция текста как средства коммуникации: Лек- 3. 
ции. - Вып. 4. - М.: МГЛУ, 1992. - 100с.
Карасик В.И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс. – Москва: Гнозис, 4. 
2004. – 390 с.
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. – 264 с.5. 
Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. 6. 
Сознание. Коммуникация). Монография. М.: Диалог-МГУ, 1998. 
Леонтьев А.А. Психологическая структура значения // Семантическая структура 7. 
слова. - М.: Наука, 1971. - С.2-20.
Ригованова В.А. Мовна особистість в аспекті соціолінгвістичної проблемати-8. 
ки // Соціолінгвістичні студії; за заг. ред. Л.О. Ставицької. – К.: Видавничий дім  
Дмитра Бураго. 2010. – С. 129-132.
Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К.: 9. 
Брама, 2004. – 335 с
Синельникова Л.Н. Дискурсивная матрица гуманитарного пространства нового 10. 
века // Соціолінгвістичні студії; за заг. ред. Л.О. Ставицької. – К.: Видавничий дім 
Дмитра Бураго. 2010. – С. 63-67.



110

дЖЕрЕЛа іЛЮСтративного матЕріаЛу

Винниченко В.К. Краса і сила. (Упоряд., авт. приміт. Федченко П., авт. передм. І. 1. 
Дзеверін). – К.: Дніпро, 1989. – 752 с.
Винниченко В.К. Твори: У 23-х т. – Харків – Київ: В-во “Рух”.2. 

УДК 821.111-31.09
Литвинюк О.М 

(Кам’янець-Подільський, Україна)

традиЦіЯ у ЛітЕратурі ХХ Ст.  
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Стаття є оглядом особливостей літературного процесу ХХ ст. та його відмін-

ностей від попередньої літературної епохи. В умовах кризи ціннісних орієнтирів часто 
постає питання про збереження загальнолюдських та загальнокультурних цінностей. 
Посилюється інтерес до традиційного матеріалу міфологічного, легендарного, літера-
турного та біблійного походження.

Ключові слова: традиційний матеріал, міфологізм, аксіологічний, онтологічний.
The article is a review of the peculiarities of the literature in the XX c. and its features 

referring to the previous epoch. Lack of the humane values raises the problem of saving cultural 
and human worth. Increasing interest to the traditional material of mythological, legendary, 
literary and biblical origin can be claimed.

Key words: traditional material, mythologize, axiological, ontological.

Феномен традиції існує у тривимірно часовому полі, тобто впливає на життя сього-
дення, організовує та надає йому поступового руху, і одночасно зберігає у пам’яті досвід 
минулого та у певній мірі проектує майбутнє. А.Є.Нямцу зазначає, що одні традиції ми 
відхиляємо, інші – оберігаємо, а ще інші намагаємося трансформувати у залежності до 
вимог нашої дійсності. Окреслена тріада поведінкових установок у сукупності творить 
гармонію у людському суспільстві. Коли ж гармонія порушується, виникають глобальні 
катаклізми, які загрожують існуванню цивілізації. Опинившись у такій ситуації людство 
раптом пригадує, що подібне уже було в історії його розвитку, тому, проектуючи си-
туацію на минуле, тобто звернувшись до традиції, суспільство намагається зрозуміти 
причини трагічної дійсності [1: 11]. Варто додати, що таким чином можна уникнути по-
дібних ситуацій у майбутньому.

Концептуальні положення переосмислення та функціонування традиційних струк-
тур описані у роботах вітчизняних i зарубіжних літературознавців та культурологів 
Олександра та Олексія Веселовських, Є.Мелетинського, В.Жирмунського, П.Беркова, 
Ю.Лотмана, І.Бернштейн, А.Нямцу, Д.Затонського, Д.Наливайко, Б.Шалагінова, А.Гули- 
ги, Т.Денисової, Дж.Кемпбела, Н.Фрая, О.Звєрєва, Г.Драненко, М.Бахтіна, Е.Венгерова, 
І.Мегели, О.Лосєва, Ю.Крістєвої.
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В українському літературознавстві дослідження закономірностей інтерпретації тра-
диційних сюжетів, образів та мотивів носить цілісний характер: у Чернівцях створений 
науково-дослідний центр «Біблія і культура» під керівництвом А.Є.Нямцу, існує певний 
напрям досліджень, представлений у ряді монографій автора та численних статтях. У 
своїх дослідженнях автор використовує багатий художній матеріал з російської, україн-
ської, білоруської, французької, латиноамериканської літератур, де виявляє особливості 
трансформації онтологічних, аксіолгічних та поведінкових домінант традиційного мате-
ріалу міфологічного, легендарного, літературного та біблійного походження. Поважний 
науковець очолює школу, де ведуться дослідження у цьому руслі. Під його керівництвом 
виконано ряд дисертаційних досліджень. Проте у сучасній англомовній літературі ХХ ст. 
є письменники, твори яких не стали об’єктом ґрунтовного вивчення поважного науковця, 
але творче надбання яких є цікавим для філологічних студій у контексті вищезгаданого 
напрямку дослідження (наприклад, В.Ґолдінґ, Дж.Джойс, Дж.Апдайк).

Зміна епох, як правило, співвідноситься зі зміною морально-естетичних установок та 
програм, яких дотримувалися письменники теперішнього та минулого. Реалізм, як літе-
ратурний метод у літературному процесі ХХ ст. розглядався науковцями дискусійно. Так 
Д.В.Затонський у своїй роботі «Минуле, сучасне, майбутнє» (1982) вказував на основні 
ознаки реалізму: «Його значення, його ціль – відображення дійсності в усій її складності, 
але і в єдності і протиріччях. А головне – відображати у взаємозумовленості та взаємо-
проникненні усіх складових частин. Ця універсальність забезпечує реалізм існування, по 
суті, безкінечне» [2: 4]. Він припускав, що змін можуть зазнавати ідеї, сюжети, концепції, 
але не форми художнього втілення. Проте слід зазначити, що його ж сучасники-науковці 
констатують якісні зміни у старих формах минулого відчуття світу. Мистецтво ХХ ст. 
змінює траєкторію орбіти, центром якої була людина, обирає «конструктивізм»: повну 
об’єктивність, повне подолання «психологізму», «вигнання душевного» [3: 8].

Існування і нова поява критичних робіт про ХХ ст. як літературну епоху свідчать, 
що цей процес є складним та багатогранним, який ще не вичерпаний. Ведуться дискусії 
щодо художніх методів і напрямків, оперування термінологічним апаратом (реалізм, мо-
дернізм) [4: 75]. Неоднозначне трактування понять «реалізм» і «модернізм» зводилося 
у цілому до опису одного і того ж літературного феномену тільки зі знаками «плюс» та 
«мінус». А щодо порівняння реалізму ХІХ і ХХ ст. ст., то усі вчені прийшли до єдиного 
висновку про те, що вони відрізняються, та при виявленні його характерних ознак слід 
враховувати численні індивідуальні відхилення напрямку, індивідуальні стилі митців.

Кожен окремий літературний твір варто розглядати як кільце ланцюжка, що проявляє 
різноманітні зв’язки: воно є одночасно породженням реальності і частиною загального 
культурного надбання та результатом накопичення загальнолюдської пам’яті. Будь-який 
витвір мистецтва поряд з належністю до сучасності узагальнює досвід попередніх епох 
та потенційно містить зв’язки із надбанням майбутнього. Образно кажучи, літератур-
ний твір по відношенню до усього існуючого літературного надбання реалізує триєдину 
функцію, яку можна виразити у сімейних відношеннях так: «батько-син-онук». Так мо-
дернізм, що прагнув заперечити реалізм, сам став об’єктом відторгнення для постмо-
дернізму. Тобто, літературну історію ХХ ст. слід розглядати не як поле непримиримої 
боротьби напрямків та стилів, а як арену складних взаємозв’язків. 
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Питання відмінності реалізму ХХ ст. від літературного процесу попереднього сто-
ліття поставало у багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних критиків. Так А.Є. Нямцу 
у своїй монографії «Миф. Легенда. Литература» (2007) вказує, що на початку ХХ ст. 
починає відбуватися переоцінка цінностей, цей процес був спричинений глобальними 
подіями, які і стали каталізатором значних змін у літературній думці усього світу. «За-
гострення інтересу до міфології починається у кінці ХІХ – початку ХХ ст. ст., хоча від-
родження романтичної традиції, яке характеризувалося новою хвилею міфологізації та 
міфотворчості, прослідковується уже у ІІ половині ХІХ ст.» Філософську основу для нео-
міфологічної культури, що сформувалася у рамках літератури, вчений вбачає у концепції 
Р.Вагнера і Ф.Ніцше, не відмовляючись також від впливу естетичних програм ірраціона-
лізму, пантеїзму, релятивізму, інтуїтивізму [1: 21].

З плином історії поняття традиції набувало гнучкості: воно могло звужуватися або 
розширюватися, переходити із одного феномена у інший. Для ілюстрації вище сказаного 
не можемо не процитувати притчу Ю.Олеші, яку пригадує А.Є.Нямцу у вже зазначеній 
монографії: «Жук закоханий у гусеницю, гусениця померла і завилась саваном кокону. 
Жук сидів над трупом коханої. Якось кокон розірвався і звідти вилетів метелик. Жук 
ненавидів метелика, за те, що він змінив гусінь, знищив її. Можливо, він хотів убити 
метелика, але, підлетівши до нього, побачив у метелика знайомі очі – очі гусениці. Очі 
залишились. Старе залишається у новому, але воно не тільки упізнається, але і пере-
осмислюється, набуває крил, нової функції» [1: 23].

Е.А.Стеценко у своїй статті «Концепция традиции в литературе ХХ века» [3: 47-82], 
досліджуючи нові концепції традиції в основних літературних напрямках даного століт-
тя, виділяє наступні головні ознаки:

- множинність та різноманітність підходів до традиції;
- інтерес до різноманітних багатовікових та багатонаціональних традицій, та їх 

трансформація та переосмислення;
- присутність іронії, пародії, новостворення;
- металітературність, підміна реальності традицією і одночасна тенденція до віднов-

лення зв’язку між літературними традиціями та реальністю за допомогою читацького 
сприйняття та «співавторства»;

- підвищення уваги до лінгвістичної, текстової формальної сторони традиції;
перенесення змістового акценту на форму використання традиції, а не на її зміст;
- заміна традиції інтертекстуальністю і надання інтертекстуальності ознак традиції;
- втрата ідентичності традиції та виявлення її багатозначності;
- використання підходу гри до традиції;
- втрата лінійності традиції, підхід до неї з точки зору варіантності;
- опис у творі рівнозначно поєднує сучасний та ретроспективний плани.
І.Хасан писав, що художник протягом усього свого творчого шляху не може пра-

цювати у межах одного літературного напрямку, порівнюючи модернізм та постмодер-
нізм, автор зазначав процеси інтеграції та продовження літературної традиції. Науковець 
виділяє 11 ознак постмодернізму, які відрізняють його від модернізму: невизначеність, 
яка включає усі види неясності; фрагментарність, тобто використання монтажу та ко-
лажу; деканонізація; безособовість, відмова від традиційного «я»; ірреалістичне мис-
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тецтво; іронія, алегорія, пародія; карнавалізація; перформанс, або участь у подіях, що 
розгортаються; конструктивізм; іманентність, можливість виразити себе через символи  
[5: 168-172].

Слід наголосити, що у ХХ ст. літературні варіанти традиційних структур концентру-
ють увагу переважно на філософсько-естетичних та морально-психологічних проблемах, 
не залишаючи поза увагою соціально-історичний і політичний фактори. Відбувається 
перехід від цільності до частковості зображення картини світу. Хоча ще на протязі кіль-
кох років робляться спроби відновлення зв’язків, що утворюють безперервність, ціліс-
ність відтворення людського досвіду. Мистецтво не в змозі бути настільки гнучким щоб 
слідкувати та реагувати на коньюктуру соціальних процесів, враховуючи, що ці процеси 
відбувалися не тільки у суспільстві, а і в самій людині (свідоме / безсвідоме). Цей пере-
хід виявився наслідком коливних процесів між культурою чуттєвого та ідеоціонального 
типів.

Характеризуючи період на межі між ХІХ та ХХ століттями, А.Є. Нямцу вказує на на-
явність багатьох «смутних» часів, яких людство ще не бачило. В умовах нестабільності, 
частих змін ціннісних орієнтирів часто постає питання про збереження загальнолюд-
ських та загальнокультурних цінностей. Процитуємо науковця, щоб визначити функцію 
міфу в літературі ХХ ст.: «…міфологічні та легендарні структури є своєрідним ідейно-
естетичним каталізатором і концентратом загальнолюдської пам’яті, який дозволяє через 
взаємопідміну багатьох змістових різночасових рядів включати конкретні процеси у кон-
текст світових духовних пошуків та традицій, досліджувати аксіологчні детермінанти 
кожних моделей, що створюються.» [1: 21] Тобто духовна криза цивілізації вимагала 
щоб на перший план було висунуто загальнолюдські цінності та сталі морально-етичні 
орієнтири, що були випробувані часом, та допомогли б сучасним художникам збагнути 
перманентні конкретно-історичні процеси і співвіднести їх із минулим трагічним досві-
дом людства. Тому міф і став тим мірилом за допомогою якого оцінювалася література 
ХХ ст., хоча посилення інтересу до міфу відбувається уже в кінці ХІХ ст.

У літературі міфологічні моделі інтерпретуються у широкому спектрі. У залежності 
від способу переосмислення міфічних структур міфологізація у літературному процесі 
ХХ ст. набувала різних префіксів: реміфологізація, неоміфологізація, панміфологізація, 
деміфологізація. Традиційні структури першочергово мають схильність до семантичної 
універсалізації на високому рівні, вони є своєрідними психологічними типами та по-
ведінковими моделями, які відображають основні сторони індивідуального чи колек-
тивного буття. Коли такі структури включаються у духовну свідомість іншої культурно-
історичної епохи, яка набула іншого бачення та розуміння оточуючого світу та природи 
людини, тоді ці образи-символи стають багатофункціональними [1: 19].

А. Можеєва у своїй статті « Миф в литературе ХХ века. Структура и смыслы» (2002) 
описує структуру та зміст міфу у літературі ХХ ст., ілюструючи літературними творами, 
та каже, що міф у згадану епоху перетворився у надзвичайно багатозначну категорію, 
здатну виражати, зображати, передавати, символізувати надзвичайно широку палітру 
значень. Характерним є двояке бачення міфу – образне і риторичне. Враховуючи різні 
підходи до трактування міфу відбувається подальша градація та розщеплення на складо-
ві елементи Хоча, як зазначає автор статті, навіть структурна основа міфу не є єдиною: 
міф – це слово, міф – це розповідь, міф – це ритуал (дійство).
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У якості «ідеї» міф є гнучким та пластичним, змістовий діапазон його може бути 
різний та варіативний, навіть містити радикально протилежні інтерпретації. Переосмис-
люючи міф автор у тексті виділяє ті змістові домінанти і активізує ті можливості, які на 
його думку є головними.

Роман Т. Манна «Йосип та його брати» (1933-1943) є історичним романом на мі-
фологічну тему, який виходить за рамки власне «міфологічної» літератури ХХ ст. Від-
мовляючись від культу «міф – дійство» Т. Манн розуміє, розкриває та використовує міф 
одночасно як понятійну, розповідну та обрядово-святкову структуру. У автора роману 
парадоксально розщеплена структура міфу лягла в основу специфічної концепції літе-
ратурної розповіді. Т.Манн вважає, що міф, як носій міні розповідної форми, яка є при-
родною для літератури, може мати позачасові загальнолюдські цінності та ідеали. А фор-
мою вираження є словесний текст міфу, який виконує роль коментарію по відношенню 
до першочергової та органічної для нього ритуальної форми буття [3: 314].

У І половині ХХ ст. панувала концепція, що міф є текстуальною чи словесною струк-
турою. Так Дж. Джойс оперує текстуальними концепціями міфу. Для підтвердження на-
ведемо цитату А. Можаєвої: «В «Улісі» він (Дж. Джойс. – А.М.) демонструє, що зв’язки 
людини зі світом і з собі подібними здійснюються у слові; враження від оточуючого 
світу зазнають словесного тлумачення, як і образи міфу, який розгортається у понятійних 
рядах. Слово, що претендує на авторитетність і значимість, схильне до риторичної фор-
малізації.» [3: 317] При цьому письменник відмовляється розглядати міф як розповідну 
структуру. Джойс концентрується на природі слова, на співвідношенні слова та значення, 
на процесі вираження світу в слові.

ІІ половина ХХ ст. характеризується послабленням уваги до концепції міфу як дійства 
(ритуалу), але вона зовсім і не забувається. Яскравим прикладом є твір В. Ґолдінґа «Во-
лодар мух» (1954). Причина вибору саме міфу-дійства є те, що міф з точки зору ритори-
ки, починає функціонувати як своєрідне загальне місце, і передбачає найрізноманітніші 
трактування чи поширення. Міфологічні картини світу та ритуальні практики допомага-
ють читачам сформувати цілковито традиційні уявлення, цим самим підтверджуючи уже 
власне авторські ідеї. Ґолдінґ бачить міф як засіб маніпуляції та придушення, а ритуал 
як механізм, що дозволяє виправдати цю агресію. Ілюзія впорядкованості, невиправдана 
мотивація поведінки людей, ірраціональність витікає із нестабільності та ненадійності 
людського існування, парадоксальна реальність світу умовності, виявляється навіть у 
глибинних процесах роботи людської психіки [3: 321].

Дослідником і теоретиком нового етапу в історії культури став Х. Ортега і Гассет, а 
його твір «Дегуманизация искусства» (1991) став художньо-естетичною програмою та 
ключем для розуміння художніх форм і форм мистецтва взагалі. Причиною популяр-
ності мистецтва в ХІХ ст. мислитель вважав максимальну його наближеність до життя, 
згадуються часи, коли існувало 2 види мистецтва: для меншості (вибіркове, елітарне) 
та для більшості (масове, яке було реалістичним) [6: 235]. Мистецтво ХХ ст. називають 
«мистецтвом привілейованих, мистецтвом витонченої нервової організації, мистецтвом 
аристократичного інстинкту» [6: 232]. 

Мистецтво у розумінні філософа «нелюдське» не тільки тому, що воно не містить 
«людських» реалій, але й тому, що воно принципово орієнтоване на дегуманізацію: «На-
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товп думає, що це легко – легко відірватися від реальності, тоді як насправді це найваж-
ливіша річ у світі. Легко вимовити чи намалювати щось, зовсім без змісту, нісенітне, ні-
кчемне: достатньо пробурмотіти слова без будь-якого зв’язку чи провести навгад кілька 
ліній. Але створити дещо, що не копіювало б натури і, проте, володіло певним змістом, –  
це передбачає дар більш високий.» [6: 242-243]

Зацікавлення письменників ХХ ст. легендарно-міфологічними структурами первіс-
ної культури зумовлене багатьма чинниками, передусім універсальним характером міфу, 
його трансцендентальністю, обсесійною всюдисущістю, спрямованістю на екзистенцій-
ну проблематику буття, присутністю у навколишньому світі явищ, які не мають логіч-
ного пояснення. Звернення до міфів є символічною відповіддю на передчуття втрати 
духовних цінностей та орієнтирів у сучасному світі, протиставлення вічного – тимча-
совому, сакрального – профанованому. Окрім того, онтологічне наповнення міфопое-
тичних структур художнього твору є виразним протиставленням принципам літератури 
реалізму. Завдяки контамінації традиційного матеріалу різного генезису (біблійного, 
фольклорного, легендарно-міфологічного), постає новаторська форма художнього твору, 
тобто, відбувається збагачення тексту елементами різних структур.

Письменники активно використовують міфологічні константи у парадигмі своїх 
творів, переосмислюючи їх відповідно до реалій зображуваного часу, творять власну 
систему міфологем, використовуючи при цьому традиційні образи культури. Значне по-
ширення легендарно-міфологічних та біблійних структур у художній літературі ХХ ст. 
зумовило особливу актуальність у сучасному літературознавстві тем міфологізму та мі-
фотворчості.

Виникнення та розвиток міфологічної літературознавчої школи стимулювалося по-
силенням інтересу до міфу і пошуком нових форм та методів інтерпретації художніх 
творів. Зарубіжні митці, керуючись директивами згаданої школи, почали працювати у 
двох напрямках: намагались створити свої власні «авторські» міфи (Т. Еліот, Ф. Кафка), 
та використовували оригінальні міфологічні структури, наповнюючи їх іншим змістом 
(Т. Манн). Ритуально-міфологічний метод зайняв одне з чільних місць серед головних 
методологій у літературознавстві Заходу та США, а саме: формалістичної, психоаналі-
тичної, структуралістської, соціологічної.

Головними теоретиками школи, які поєднали ритуалізм та юнгіанство у досліджені 
архетипів, є М. Боткін і, особливо, Н. Фрай. Останній, вважав вчення Фрезера та Юнга 
основою літературознавчого аналізу, проте гіпотезу про колективне-безсвідоме автор 
називав факультативною [7: 10]. Послідовники Дж. Фрезера відшукують у творі сліди 
стародавніх міфів, які пов’язані з ідеєю сезонного умирання та відродження природи. 
Оскільки, як зазначав Дж. Фрезер, стародавня людина намагалась вплинути на ці ци-
кли за допомогою магії, тому міфокритики у деяких сучасних творах також намагаються 
знайти елементи магічного. Послідовники Фрезера інтерпретували, здавалось, відомих 
персонажів у зовсім новому ракурсі. Так Гамлет у них міфологічний «Цар-Зима», а Анна 
Карєніна та Емма Боварі зображаються як «помираючі богині кохання».

Учні К.Г. Юнга не обмежували себе певним міфологічним циклом, як літератори 
фрезерівської гілки міфокритики, а цікавилися різноманітною міфологічною тематикою. 
Проте міфологічні елементи вони шукали не в історичному минулому людства, а у пси-
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хології кожного окремого художника. Юнгіанці мислили передачу міфологічної традиції 
як апріорне, інтуїтивне усвідомлення «давнього досвіду», що закодований у колективно-
безсвідомому у вигляді архетипів, сильних у художньому, емоційному та ідейному пла-
нах.

Міфологічна система багато в чому визначила характер переорієнтації персонажно-
наративної і жанрової специфіки роману ХХ ст. Міфологічна семантика, проектуючись 
у текст, розгортається на двох рівнях: переймання романних форм та збереження пам’яті 
про них (рівень діахронії, традиції) і на рівні внутрішньої типології (рівень синхронії, 
занурення у культурно-ідеологічний метатекст та свідомої інтелектуальної міфотворчос-
ті). Такий роман є синтетичною жанровою структурою, що поєднує традиційні ознаки 
роману та специфічні жанрові різновиди. Це дає можливість відтворити екзистенціальні 
проблеми буття індивида, наближаючись до психологічних загальноонтологічних кон-
стант, які є характерними для міфологічного оповідання.

Вищезгаданий критик зауважує, що у різних реалістичних романах ХХ ст. існують 
діаметрально протилежні за формою тенденції: широкий розмах дії у часі та звуженість 
часових рамок; педантичне наслідування достовірності та сміливе застосування умов-
ності; достатня кількість публіцистичних або філософських відступів, які руйнують ці-
лісність сюжету, і підкреслено чіткий, узгоджений сюжет; стрімкий розвиток подій та 
крайня виваженість, насичена подіями розповідь та повна їх відсутність [8: 134]. Проте 
формальне новаторство не завжди є запорукою та гарантією вираження вірного змісту, 
хоча кожен зміст має у своєму «гардеробі» сталу, єдину, неповторну форму. Та художня 
діяльність письменників і читачів полягала у «кодуванні» та «дешифровці» змісту за-
хованого за словом. Афоризм Талейрана згідно з яким мова дана людям для ховання 
(схованки) своїх думок став естетичною програмою гуманітаріїв.
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виЯв моЛодіЖного СоЦіоЛЕКту в уКраЇнСЬКому  
ПоСтмодЕрному тЕКСті

Стаття присвячена молодіжній субмові. Автор дослідження виявляє закономір-
ності функціонування молодіжного соціолекту в тексті твору молодого українського 
письменника О. Ушкалова.

Ключові слова: жаргон, сленг, молодіжний соціолект. 
Статья посвящена молодежному субязыку. Автор исследования выявляет законо-

мерности функционирования молодежного социолекта в тексте произведения молодого 
украинского писателя А. Ушкалова.

Ключевые слова: жаргон, сленг, молодежный социолект.
The article deals with youth sublanguage. The author of the research reveals principle 

functions of the youth socialect in the text by the young Ukrainian writer O. Ushkalov.
Key words: jargon, slang, youth sociolect.

В останні роки в східнослов’янській мовознавчій науці спостерігається значне по-
силення інтересу до молодіжної субкультури, зокрема до одного із її проявів - моло-
діжної субмови. ( Е. Береговска, Н. Волкова, О. Гасюк, Г. Дружинин, Т. Друм, Ю. Кач-
кан, Т, Кондратюк, І. Корнієнко, С. Мартос, С. Пиркало, Л. Ставицька та ін.) [1-8]. Така 
увага дослідників до молодіжного мовлення пояснюється тим, що мова завжди чутли-
во реагує на зміни в суспільно-політичному й культурному житті будь-якого народу, а 
це приводить до певних зрушень в її лексичному складі. Характерною рисою лексики 
східнослов’янських мов останнього часу стає відкритість до широкого використання 
мовцями слів і словосполучень зниженого стилю, які чітко фіксуються як в усній, так і 
писемній мові й поступово стають загальновживаними. 

Як зазначає Е. Берговцька, процес асиміляції й адаптації жаргонної лексики з літера-
турною формою мови набуває усе більшого розмаху [1:35]. 

Актуальність обраної теми дослідження визначається ще й тим, що мова молодіжних 
груп (той же студентський сленг, якому притаманна змінність у часі) виділяється з-поміж 
інших соціальних верств складною структурою, в якій діють як групова, так і індивіду-
альна мовотворчість, критеріями яких виступають передусім вікові уподобання.

Кожна людина, будучи членом певної соціальної групи, водночас є і носієм певного 
соціолекту. Якщо в минулому соціальні діалекти вживалися переважно в усному мовлен-
ні (пор. мовлення ремісників, мисливців, торгівців, картярів, крадіїв тощо), то сьогодні 
їхнім «почесним місцем» стали тексти художніх творів.
© Котелевець К.В., 2010
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На думку Т. Кондратюк «сленг – надзвичайно потужна, жива, вільна мовна стихія, 
що відіграє роль індикатора нашої індивідуальної й соціальної психології» [ССУС: 3]. 

Ставлення науковціВ до сленгу як експресивно-емоційної лексики усного розмовно-
го мовлення неоднозначне. До того ж демократизація слов’янських, зокрема української 
мови кінця 20 –поч. 21 ст. характеризується ще й активізацією ненормативної розмовної 
лексики у сферах побутування літературної мови – художньому та публіцистичному сти-
лях, про що свідчать тексти творів С. Жадана, Ю. Андруховича, О. Забужко, І. Карпи,  
С. Ушкалова та ін., а також мова ЗМІ (усна і писемна).

Названі явища, окрім негативного ставлення викликають і зацікавленість мовознав-
ців, оскільки, як зазначав В. фон. Гумбольт, людина за допомогою мови передає не лише 
свої думки, а й висловлює свої почуття.

Іншими словами через мову створюється та реальність у якій перебуває мовець. Про 
це ж свідчить принцип лінгвістичної відносності Сепіра -Уорфа. Смисл якого полягає в 
тому, що не реальність визначає нашу мову, а навпаки, мова визначає реальність.

Мета нашої розвідки полягає у з’ясуванні функціональної ролі молодіжного соціолек-
ту в постмодерному тексті. Поставлена мета обумовлює такі завдання: окреслити межі 
поняття «молодіжний соціолект», описати його генетичний склад і виявити стилістичні 
можливості.

Такі мовознавці як: Є.О. Поліванов, Л. Б. Нікольський, А.Д. Швайцерон, Б.А. Ларін, 
Т.І. Єрофєєва, В.Д. Бондалєтов, В.М. Жирмунський, В.С. Єлістратов, вважають, що 
соціолект ( від соціальний діалект) – (англ. sociolekt, від лат societas – суспільство, діа-
лект) — групові мовні (в першу чергу лексичні й стилістичні) особливості, характерні 
для будь-якої соціальної групи — професійної, вікової.

В.Д. Бондалєтов уважає, що соціальний діалект – відгалуження загальнонародної 
мови, уживане в середовищі окремих соціальних, професійних, вікових та інших груп 
населення, характеризується специфічними особливостями у формуванні, доборі й ви-
користанні певної частини лексичних та фразеологічних засобів [12: 25]. До них він за-
раховує: власне професійні діалекти; групові або корпоративні сленгізми (особливості 
мови учнів, студентів, спортсменів, солдатів, матросів та інших, переважно молодіжних 
колективів); умовні або таємні, мови (арго) ремісників і торгівців; злодійський жаргон.

Інші мовознавці, В.О. Восторцева, Л. П. Крисін, О.О. Селіванова, Л.Т. Масенко, 
вважають, що поняття «соціолект» тотожне з поняттям «жаргон». Зокрема О.О. Селі-
ванова соціолект розглядає як жаргон у первинному значенні цього терміна, на її дум-
ку це додаткова лексична система для певних форм мовного існування, що представляє 
паралельну експресивнооцінну, найчастіше стилістично знижену синонімію позначень 
загальновідомих понять і належить певній соціальній субкультурі (професійній, віковій, 
статевій) [13: 329-330].

Л.О. Ставицька розуміє соціолект як різновид мови, що є засобом спілкування між 
людьми, пов’язаними тісною соціальною або професійною спільністю, тобто це мова 
певної соціальної групи [8: 20].

Л.П. Крисін, розглядаючи в соціальній структурі загальнонаціональної мови виділяє 
окремо літературну мову та соціально-групові жаргони. На його думку молодіжний жар-
гон, як найбільш яскрава форма вияву сучасних соціально-групових жаргонів, наявний у 
студентських та учнівських колах, серед представників робітничих професій [14: 48].
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У нашому дослідження ми дотримуємося думки, що соціальні діалекти (соціолекти) –  
це складові елементи підсистеми загальнонаціональної мови, які пов’язані з існуванням со-
ціальних груп і поділяються на такі різновиди, як арго, жаргон, сленг.

Якщо арго і жаргон – це закриті (жаргон –напіввідкрита[8:33]) лексичні підсистеми, 
спеціальних номінацій, що обслуговують вузькі соціально-групові інтереси, частіше за 
професійні, то сленг – це практично відкрита мовна підсистема ненормативних, стиліс-
тично знижених лексико-фразеологічних одиниць, які виконують експресивну, оцінну та 
евфемістичну функцію[8: 42].

Соціолект виконує такі функції: об’єднує особу з групою, водночас вирізняючи відпо-
відну групу з-поміж інших, а також стає мовним знаряддям інтерпретації дійсності. Со-
ціолект, як кожна мова, в певний спосіб інтерпретує дійсність, накреслюючи образ світу 
згідно із системою суспільних вартостей, визначених групою. Так, молодіжний жаргон 
виражає жартівливе, ігрове трактування дійсності, на відміну від мови злочинних 

угруповань, які створюють свою брутальну мову, що підтримує брутальну поведінку 
[11:19].

Отже, в основі терміна «соціолект» лежить саме соціальна диференціація, а таке 
означення звужує розуміння сленгу, оскільки, не охоплює його стилістичні потенції, а 
також виходить поза межі соціальної діалектології.

Найбільш повною і прийнятною, з нашого погляду, є дефініція сленгу, запропонована 
В. Хом’яковим, − «сленг – відносно стабільний для певного періоду, широко розповсю-
джений та загальнозрозумілий пласт нелітературної лексики і фразеології в середовищі 
живої розмовної мови, вельми неоднорідний за своїм генетичним складом та ступенем 
наближення до літературної мови; має яскраво виражальний емоційно-експресивний 
оціночний характер, що часто є протестом – насмішкою над соціальними, етичними, ес-
тетичними, мовними та іншими умовностями й авторитетами» [9 :8].

Таке широке потрактування сленгу дозволить нам використатись у своєму дослі-
дженні терміном «молодіжний соціолект», у якому окрім соціальних ознак мовлення 
розглядаються і його функціональні особливості.

Об’єктом наших лінгвістичних студій невипадково став текст роману «БЖД», оскіль-
ки його автор, Сашко Ушкалов, − студент-випускник філологічного факультету, активно 
використовує ті слова, які є усталеними і зрозумілими в молодіжному середовищі, бо ж 
«споживачем» цього «продукту» має бути молодий читач і не тільки. 

Роман «БЖД» репрезентує новий літературний напрям – постмодернізм, що в 
останні десятиліття 20 ст. проходить на зміну модернізмові. Цей напрям є продуктом 
постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем – 
світоглядно-філософських, економічних, політичних тощо [ЛЕ :560]. Цілком закономір-
но, що молодіжний соціолект постмодерному дискурсі виконує перш за все експресивну 
функцію, несе певне емоційне забарвлення і визначається здатністю виражати емоцій-
ний стан мовця, передавати його суб’єктивне ставлення до предметів і явищ навколиш-
ньої дійсності [10:7].

Слово, за твердженням І. Арнольд, наділене експресивним компонентом значення. 
Образність, закодована в слово, підсилює, увиразнює те, що називається цим словом або 
ж іншими, семантично зв’язаними з ним словами [15:110].
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Образним є вислів вигадувати від ліхтаря, що знаходимо в тексті: «Отож, останні 
дві з половиною години я тільки тим і займався, що від ліхтаря вигадував астрологічні 
прогнози» [16: 4]. Фразеологізм вигадувати від ліхтаря співзвучний із відомим брати зі 
стелі. Однак семантика авторського слововживання наділена більшою експресією. До 
того ж відомі словники, що фіксують українську та російську жаргонну лексику щодо 
лексеми ліхтар (див. фонарь рос. пор. фінгал) подають тлумачення ‘синець під оком’ 
[CCУС: 182]. 

Виникнення такої метафори цілком зрозуміле. Вона мотивується прямим значенням 
слова ліхтар ‘освітлювальний пристрій’ [НТССУМ (2:507)]. Отже, вигадувати від ліх-
таря скоріш означає діяти під впливом певного п р о с в і т л е н н я ( розрядка наша. – 
К.К.) без обмеження, а з метою наставити, научати кого-небудь, робити його освіченим, а 
не закутим у певні рамки, шори, що семантично випливає із значення слова стеля ‘верх, 
гранична межа чого-небудь’[НТССУМ (4:386)]

По іншому переосмислюється автором і фіксоване у словниках жаргонної лексики 
слово втухати ‘голосно сміятися’ [КСЖЛУМ: 79; ССУС: 90]. Імператив втухни, зна-
чення якого випливає із контексту, пор.: «−Слухай, Ікарусе, втухни, під нами фараон…» 
[16:51], тобто заспокойся, замовкни, перестань рухатись, припини активні дії тощо. 
Окрім прозорої антонімічної семантики тухнути, горіти, автор, напевно, спирається на 
знання про походження слова заспокоювати від давньоруського tusiti [ЕСУМ:410].

Не менш цікавим є слово фараон ‘міліціонер’ [КСЖЛУМ: 269], яке походить із кри-
мінального жаргону, але автором викладене в уста людини, що ніяк не належить до кола 
злочинців.

Те саме ж можна сказати і про використання в тексті таких слів, як бабки, швабра, 
стрьом та ін., що за походженням є кримінальними жаргонізмами, однак кожне з них має 
своє стилістичне навантаження.

Наприклад: :«…я б не сказав, що я закоханий у бабки, але коли я їх бачу, вони мені 
подобаються..» [16 :12]. Бабки –‘гроші’ [CCУС:50 ]. Виникнувши у злочинному серед-CCУС:50 ]. Виникнувши у злочинному серед-УС:50 ]. Виникнувши у злочинному серед-
овищі, слово міцно ввійшло до розмовного мовлення і стало загальнозрозумілим. Саме з 
цим значенням воно і фіксується в тексті. 

«Стара швабра якось недобре пасе мене поглядом…» [16: 27]. Швабра – ‘стара, нео-
хайна, зла жінка’ [СБЖ:108]. Стилістично-забарвлена лексема швабра окрім буквальної 
характеристики жінки, зокрема вказівки на непривабливість рис її зовнішності, ще й ха-
рактеризує емоційно-психологічний стан мовця.

«Юнаків я серед них не помітив, і це почало мене стрьомати…» [16:10]. Слово 
стрьомати утворене від відомого жаргонізму стрьом, що означає

‘варта, стояти на варті’ [СБЖ :90 ]. Авторське стрьомати (пор.: стрьомно, стрьом-
ний, стрьоматися [ССУС:283]), можна пояснити морально-психологічним станом, в 
якому перебуває будь-який вартовий, оскільки почуття страху, хвилювання є нормаль-
ним для кожної людини, що потрапила в екстремальну ситуацію. Так само невпевнено 
має почуватися і персонаж роману, який говорить так.

Речення «Збирай манатки і дуй у 163-тю школу» [16:5 ] репрезентує використання 
автором як просторічної лексеми манатки ‘дрібні речі, пожитки’ [ТСНЛРЯ:413], так і 
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просторіччя дуй цим самим занурюючи читача в живомовну народну стихію, бо дієслово 
дуй має прямий зв’язок із рухом вітру й означає ’швидкий рух’. 

Особливого розгляду потребує сленгізм чуваки, як от у речені: «Чуваки ніяково пере-
зираються між собою…» [16: 12].

За свідченням колишнього носія молодіжного соціолекту, слово чувак, яке виникло в 
період культурних зрушень кінця 50-х початок 60-х років 20 ст., було утворене як абре-
віатура, що буквально означала (человек усвоивший высшую американскую культуру) і 
стосувалася того прошарку молоді, яка наслідувала американську культуру (одяг, зачіска, 
музичні уподобання тощо).

У творчій лабораторії автора подибуємо і терміни, як медичні , так і ті, що належать 
іншій культурі, вжиті не у прямому значенні, а такі, що наділені додатковою експресією, 
наприклад: «… відчуваючи, як дико болить череп і як дико мене сушить» [16: 142], тут 
череп – ‘голова’, а медичний термін, яким пояснюється потреба людини в рідині -- суши-
ти – означає ‘спрага’; «…Вован Косий так і лежав на нігері, продовжуючи, щоправда, 
вже не так активно, повторювати свою тантру… [16:64]. Cлово тантра має кілька 
значень: ‘таємне знання’, ‘магія’, ‘практика’, ‘вчення’ [ЕСУМ: 578], а у тексті побутує 
як заклинання. 

Не оминає автор і варваризмів, і нецензурних слів, або ж алюзій на них.
Наприклад, «Усе, − подумав я, − настав капець…» [16: 4] Словосполучення настав 

капець означає ‘прийшов кінець’. Словотвір є достатньо прозорим. На нашу думку, сло-
во утворилось від поєднання німецького слова kaputt (кінець) та суфікса -ець- , наявного 
в українському слові кінець. До того ж слово капець часто вживається як евфемізм за-
мість відповідного лайливого слова, що засвідчує і аналізований текст. Саме так можна 
тлумачити часто використовуване у розмовні мові і на сторінках роману слово капець.

Таким чином, проведене дослідження свідчить, що термін «молодіжний соціолект» 
має значно ширші межі ніж уживаний раніше термін «соціолект», це пояснюється не 
тільки соціальними чи віковими ознаками у використанні лексичних виражальних засо-
бів мови, а і їх функціонально-стилістичними потенціями.

Джерельною базою молодіжного соціолекту є різнорівневі мовні одиниці: літератур-
на мова, розмовна мова, терміни, іншомовні слова, варваризми, просторіччя, жаргони 
тощо. 

У перспективі плануються подальші спостереження над виявами молодіжного соціо-
лекту в інших стилях української мови.
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мЕтодоЛогічні ЗаСади Щодо вивчЕннЯ КомуніКативниХ роЛЕй 
у СучаСній ЛінгвіСтиЦі

Стаття присвячена проблемі вивчення комунікативних ролей у сучасній лінгвісти-
ці. Розглядається методологічне підґрунтя аналізу комунікативних ролей у когнітивно-
концептуальному і дискурсивному аспектах. 

Ключові слова: комунікативна роль, мовна особистість, комунікативна свідомість, 
дискурсивні чинники ролі.

Статья посвящена проблеме изучения коммуникативных ролей в современной линг-
вистике. Рассматривается методологическая основа анализа коммуникативных ролей 
в когнитивно-концептуальном и дискурсивном аспектах. 

Ключевые слова: коммуникативная роль, языковая личность, коммуникативное со-
знание, дискурсивные факторы роли.

The article explores the problem of the communicative roles in contemporary linguistics. 
The theories substantiating the role analysis in cognitive-conceptual and discursive aspects 
are investigated. 

Key words: communicative role, linguistic personality, communicative conscience, 
discursive factors of the role. 

Проблема комунікативних ролей є однією з найактуальніших у сучасному мовознав-
стві зважаючи на її недостатню вивченість і важливість для усвідомлення всіх основних 
параметрів й чинників дискурсу. 

З огляду на функціонально-комунікативну наукову парадигму сучасної лінгвіс-
тики, що зумовлює перехід мовознавчих студій на якісно новий рівень, обґрунтуван-
ня ролі як складного лінгвокомунікативного явища має спиратися, на наш погляд, на 
широке методологічне підґрунтя. З одного боку, це теорії мовної особистості (В.І. Ка-
расик, Ю.Н.Караулов, В.В. Красних, О.О. Селіванова,), що дозволяють обґрунтувати 
когнітивно-концептуальну основу комунікативних ролей як вербальної проекції різних 
компонентів мовної / комунікативної свідомості залежно від конкретної комунікатив-
ної ситуації. З іншого боку, теоретичні засади щодо вивчення комунікативних ролей як 
лінгвокомунікативного і .дискурсивного явища закладені соціологічними і соціолінгвіс-
тичними концепціями ролей (Е. Гоффман, Дж. Гумперц, Е. Лаклау, Р. Лінтон, Дж. Мід,  
Г. Сакс).

Поняття «мовна особистість» і «комунікативна роль» утворюють вертикальний родо-
видовий зв’язок у різних аспектах «стратифікації» комунікативної ролі. З одного боку, 
мовна особистість є концептуальною, вербально-семантичного і мотиваційною основою 
реалізації комунікативної особистості у конкретних комунікативних ролях. Зокрема, 
мовна особистість визначається у сучасному мовознавстві як «іманентна ознака особис-

© Коротка С.Г., 2010



124

тості» – «носія мови і комуніканта, що характеризує її мовну і комунікативну компетен-
цію та реалізацію їх у породженні, сприйнятті, розумінні й інтерпретації вербальних 
повідомлень, текстів, а також в інтерактивній взаємодії дискурсу» [9: 370]. У наведеному 
визначенні експлікований комунікативний аспект мовної особистості у вигляді комуні-
кативної компетенції мовців в її проекції на інтерактивно-дискурсивну взаємодію, що є 
неможливим без рольового розподілу учасників спілкування. 

Сучасною лінгвістикою запропонована трирівнева модель мовної особистості [4], що 
включає такі рівні: 1) вербально-семантичний (втілений у лексиконі, який охоплює фонд 
лексичних і граматичних засобів, що використовується особистістю під час породження 
текстів; 2) когнітивний, що відбиває віддзеркалену особистістю властиву їй мовну кар-
тину світу; 3) прагматичний або мотиваційний, який втілений у прагматиці особистості, 
охоплює її комунікативно-діяльнісні потреби і включає цілі, мотиви, установки тощо і їх 
співвіднесеність із вербальною поведінкою мовної особистості. 

Інший аспект складності і багаторівневості мовної особистості визначається до-
слідниками у зв’язку з її характеристикою як носія мовної свідомості. Зокрема,  
Є.С. Кубрякова виділяє загальнонаціональний, груповий та індивідуальний компоненти 
[8]. Майже аналогічною є структурування мовної свідомості, запропоноване В.В. Крас-
них, з виділенням трьох наборів знань і уявлень: 1) індивідуального когнітивного про-
стору; 2) колективного когнітивного простору; 3) когнітивної бази [6: 41-45]. Перший 
набір представляє унікальну сукупність знань і уявлень даної людини як особистості, 
другий визначає належність людини до тієї чи іншої соціальної групи, третій об’єднує 
носія певних знань і уявлень в «національно-лінгво-культурну спільноту». Водночас, 
В.В. Красних доповнює структурування мовної свідомості четвертим елементом: набо-
ром знань та уявлень, що створюють універсальний когнітивний простір, який об’єднує 
всіх «середніх» сучасних homo sapiens [6: 96]. 

Поєднуючи стратифікаційну модель мовної особистості із її вертикальним структу-
руванням як носія мовної свідомості, можна сказати, що кожний компонент мовної осо-
бистості (загальнонаціональний, груповий та індивідуальний) характеризується власною 
лінгво-когнітивною складовою, яка обумовлює відповідні репертуари мовних засобів 
й типові сценарії прагматичної поведінки мовних особистостей в умовах спілкування. 
Така інтерпретація є дещо спрощеним усвідомленням складної природи мовної особис-
тості і її різнорівневих компонентів, але дозволяє розглядати типи мовних особистостей 
у ракурсі їх кореляції із певними комунікативними ролями. 

Так, на думку російського дослідника В.І. Карасика, «цікавим для вивчення уявля-
ється питання про те, яким типам особистості властиво ідентифікувати себе і інших за 
етнічними ознаками, яким – за соціально-статусними, яким – за соціально-рольовими, 
яким – за особистісно-індивідуальними» [3: 116]. 

Із зазначеного спостереження випливає висновок про те, що в умовах комунікації 
зазначені типи мовних особистостей можуть ідентифікуватися як певні рольові типи із 
передбаченими сценаріями вербально-комунікативної поведінки. На наш погляд, в вер-
бальних і прагматичних характеристиках будь-якої комунікативної ролі віддзеркалюються 
ознаки всіх рівнів мовної свідомості: загальнонаціонального (принаймні на рівні вико-
ристання лексичних і граматичних засобів, які відбивають етнокультурну категоризацію 
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світу носіями певної мови), універсального (на рівні універсальних засобів категоризації 
дійсності і прототипних моделей поведінки, які уможливлюють взаєморозуміння людей 
як членів універсальної людської спільноти), групового (на рівні вживання засобів, які ха-
рактеризують комунікантів за віковими, соціально-класовими, статевими, професійними 
та ін. ознаками) і індивідуального. Однак, під час рольового розподілу учасників 
інтеракції в певних комунікативних ситуаціях на перший план «висувається» той компо-
нент, який задається типом ситуації і локальними комунікативними кроками учасників, 
що спрямовує розвиток інтеракції і відповідну зміну комунікативних ролей. 

Зокрема, з загальнонаціональним компонентом пов’язані культурно обумовлені 
відмінності комунікативного етикету і конвенцій міжособистісної комунікації. Зокрема, у 
працях Дж. Гумперца на прикладі співбесіди англійського інструктора з іноземцем – пре-
тендентом на безкоштовне стажування докладно аналізується такий культурно маркова-
ний «сигнал», як фразовий наголос на окремих словах з метою імпліцитного орієнтування 
кандидата на ті аспекти змісту, які йому необхідно розкрити. Проте співрозмовник (за 
походженням кореєць) не в змозі розпізнати культурно обумовлену мовленнєву тактику 
інструктора і розуміє її буквально – як питання, що потребує відповіді «так» або «ні» 
(Interviewer: «And you’ve put here, that you want to apply for that course because there are 
more jobs in… the trade”. Applicant: “Yeah (low)”.

Узагальнюючи результати аналізу співбесід з іншими вихідцями з Південної Азії, 
Дж. Гумперц робить такі висновки: «носії мов, які використовують інші лінгвістичні 
засоби для акцентування інформації в дискурсі, уродженці Південної Азії, не можуть 
розпізнати, що наголос використовується в англійській мові для передання ключової ін-
формації». Більш того, пошукувачі із Південної Азії «соціалізовані» таким чином, щоб 
розглядати інтерв’юерів як ієрархічно вищих учасників інтеракцій, упродовж яких від 
кандидатів очікується готовність показати небажання концентруватися на особистісних 
схильностях … і намагатися не справляти враження зайвої самовпевненості і наполегли-
вості» [14]. Отже, ролі, в яких пошукувач презентує себе упродовж співбесіди («скром-
ний», «сором’язливий», «небагатослівний», «такий, що знає своє місце»), використо-
вуючи відповідні мовленнєві тактики (небагатослівність, одно складність відповідей, 
підтакування інтерв’юеру тощо) є етномаркованими, оскільки в основі стереотипів пове-
дінки, які обумовлюють відповідні комунікативні реакції пошукувача-корейця у ситуації 
співбесіди лежать ціннісні постулати певної культури. Проте такі ролі не підтримуються 
співрозмовником, для якого нездатність розпізнати, у свою чергу, «англійські» культурно 
обумовлені мовленнєві тактики актуалізує етнокультурно марковану роль «кореєць / уро-
дженець Південної Азії», яка визначає розвиток дискурсивної інтеракції поряд із низкою 
дискурсивних ролей «незграба», «тупий», «нездатний зайняти посаду» тощо.

У ситуаціях, пов’язаних із розподілом учасників спілкування у рольові категорії, 
мовна особистість перетворюється на комунікативну особистість – «узагальнений об-
раз носія культурно-мовних і комунікативно-діяльнісних цінностей, знань, установок 
і поведінкових реакцій» [3: 19], який диференціюється дослідниками у ціннісному, 
пізнавальному і поведінчасному планах. 

Отже, теорія мовної особистості дозволяє обґрунтувати комунікативні ролі з точки 
зору мовної і комунікативної свідомості учасників спілкування. Іншим, не менш важли-
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вим вектором розгляду комунікативних ролей, є усвідомлення цього явища як продукту 
дискурсу і інтеракції. 

Так, розпочинаючи з кінця 19 сторіччя, роль визначається в форматі таких категорій, 
як міжособистісна взаємодія, соціальні функції і зразки поведінки, обумовлені 
соціальним статусом у даному суспільстві. Отже, якщо використовувати терміни 
сучасної дискурсології, то можна сказати, що визначальним моментом для «засвоєння» 
і застосування ролей є процес дискурсивної інтеракції. Зокрема, Г. Мід [16], який, по-
ряд із Р. Лінтоном, вважається основоположником теорії ролей, аналізує особистість і її 
ролі як «умовний» продукт інтеракцій. Ідеї Г. Міда розвинуті у працях мікросоціолога 
Е. Гоффмана, який розглядає роль як «перфоманс», гру, що оформлюється відповідно до 
вимог навколишнього середовища і адресата, конструюється з метою підтримки способу 
представлення зважаючи на цілі учасників інтеракції. Кожна роль – це «подання себе» 
(impression management) і «презентація себе» (presentation of the self). Вибір соціальних 
ролей обґрунтовується дослідником як процес зміни фреймів упродовж інтеракції [13] 
[5: 36-41](що є когнітивною основою рольового розподілу). Зокрема, аналізуючи мов-
леннєву дію «вибачення», Е. Гоффман доходить висновку, що така комунікативна си-
туація є складним соціодраматургічним утворенням, головний учасник якого немов би 
розпадається на дві частини: на винуватого у здійсненні вчинку і на того, хто засуджує 
цей вчинок, визнаючи прийняті правила поведінки (цит. за: [2: 37-64]).

У працях Р. Лінтона обґрунтовується внутрішній взаємозв’язок понять «статусу» і 
« ролі» - як динамічного аспекту соціального статусу: не існує ролей без статусу і ста-
тусу без ролей. [19]. Якщо статус передбачає систему прав і обов’язків особистості  
(Р. Лінтон), то роль – це «модель поведінки, орієнтована на даний статус», спрямована на 
виконання прав і обов’язків, закріплених за конкретним статусом. 

Зазначені соціологічні характеристики ролі віддзеркалюються у лінгвістичних 
визначеннях цього феномену як системи комунікативних вчинків індивіда. Зокрема, 
підкреслюють такі ознаки комунікативних ролей, як «шаблонність» взаємних прав і 
обов’язків [7: 43], рольове «очікування», «фіксованість стандарту поведінки», в тому 
числі мовленнєвої, заданість соціальними характеристиками особистості: її соціальним 
статусом, віковим, гендерним та іншими чинниками [1].

Усвідомленням комунікативної ролі не лише як статусного, інтерактивного, але 
й дискурсивного феномену є конструктивістський підхід до вивчення особистості як 
«сконструйованої» категорії, продукту домінантних дискурсів [15]. Зокрема, у працях 
«археологічного» періоду Мішеля Фуко [11]. філософом обґрунтовується конституюван-
ня соціальної і рольової ідентичності суб’єктів дискурсу шляхом занурення в дискурсив-
ну практику і залежності від неї. 

Отже, соціологічні, конструктивістські і постструктуралістські теорії комунікативних 
ролей усвідомлюють роль як комплексний феномен, параметри якого орієнтовані не 
лише на соціальний статус і відповідні йому комунікативні права і обов’язки, але й на 
соціальні, культурні, етнічні та інші дискурсивні чинники ролі.

Протилежним вектором дослідження комунікативних ролей і усвідомлення їх 
дискурсивної природи є підхід, запропонований конверсаційним аналізом (Т. Anderson, 
Ch. Goodwin; J. Heritage; H. Sacks; E. Schegloff, M. Wetherell) [17-18] як одним із най-
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впливовіших у сучасній зарубіжній лінгвістиці напрямом емпіричного дослідження 
усного діалогічного мовлення. Ролі учасників розглядаються виключно в аспекті їх ре-
левантності для змістовно-формальних характеристик спілкування на основі аналізу 
процедурної інфраструктури локальної інтеракції. Тобто у центрі уваги конверсаційних 
аналітиків – інтеракційна організація дискурсивних ролей. Кожна роль сформульована 
локальним контекстом і, водночас, оновлює його. При цьому контекст усвідомлюється 
у вузькому сенсі: як «продукт інтеракції», наслідок взаємної інтерпретації співрозмов-
никами мовленнєво-соціальної поведінки один одного і конструювання спільного змісту 
того, що відбувається.

Матеріал статті дозволив нам сформулювати визначення комунікативної ролі як 
складного лінгвокомунікативного феномену, який орієнтований на активацію певного 
компоненту мовної і комунікативної свідомості учасників спілкування у відповідності до 
відносно статичних чинників ролі (соціокультурних і психологічних характеристик ко-
мунікантів як типів мовних і комунікативних особистостей, а також типу комунікативної 
ситуації з фіксованим набором змінних) і чинників рольової динамізації (спонтанності 
мовлення, урахування комунікативної поведінки іншого інтерактанта, змін локального 
контексту, екстралінгвістичних ситуативних чинників, що впливають на перебіг спілку-
вання тощо). 

Перспективним напрямом подальших досліджень вважається розробка інтегративної 
класифікації комунікативних ролей з урахуванням дискурсивних параметрів і чинників.
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мовЛЕннЄва рЕаЛіЗаЦіЯ СтиЛЬовоЇ риСи  
„СатиричніСтЬ“ у тЕКСтаХ ПроЗового ШванКу

У статті проводиться аналіз стильової риси „сатиричність” у текстах німецько-
го прозового шванку. Автор звертає увагу на те, що сатиричність у шванку виявляється  
у семантиці підтексту та забезпечується такими стильовими прийомами, як порівнян-
ня, паралелізм, образність, експресивність, гіперболізація тощо.

Ключові слова: стильова риса, шванк, сатиричність, порівняння, паралелізм, образ-
ність, експресивність, гіперболізація, підтекст.

В статье проводится анализ стилевой черты „сатиричность“ в текстах немецко-
го прозаического шванка. Автор обращает внимание на то, что сатиричность в шван-
ке проявляется в семантике подтекста и обеспечивается такими стилистическими 
приёмами, как сравнение, параллелизм, образность, экспрессивность, гиперболизация. 

Ключевые слова: стилевая черта, шванк, сатиричность, сравнение, параллелизм, 
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The article analyses stylistic feature of “satiricism” in German prose shvank. The author 
stresses that satiricism in shvank is revealed in the underlying theme of the text and is provided 
by such stylistic devices as simile, parallel constructions, imaginary, expressiveness, hyperbo
lisation etc. 

Key words: stylistic feature, shvank, satiricism, simile, parallel constructions, imaginary, 
expressiveness, hyperbolisation, underlying theme of the text

Сатиру розглядають як негативне переосмислення об’єкта зображення і критики, яка 
завершується сміхом, специфічний спосіб художнього відтворення дійсності, що розкри-
ває її як таку, що не співвідноситься з ідеалом [1: 521]. За У. Брауном, суть сатири полягає 
у невідповідності між існуючою ситуацією (як її бачить сатирик) і такою, якою вона має 
бути відповідно до почуття справедливості в читача [2: 228]. На думку Д. Сазерленда, 
мотиви, які ведуть до сатири, можуть змінюватися, однак можна виділити один постій-
ний: сатирик прагне побороти недоліки і виправити чи покарати порушників [3: 47].

Гумор і сатира мають певні відмінності: об’єкт гумору – елементарно-комічне, об’єкт 
сатири – соціально-комічне. Сатира перестає бути сатирою, якщо в ній відсутній елемент 
насмішки. Їй властиве більш вільне поводження з формою, що дає змогу авторові втру-
титися в хід подій [4].

Оскільки автор вільно поводиться з формою викладу, то персонажі, які висміюються, 
набувають ступеня умовності, абстрактності, типовості. Сатиру, як правило, спрямовано 
на певну рису персонажа, а не на весь персонаж. Шляхом гротеску і гіперболізації са-
тиричний образ доводить до абсурду, алогізму можливості того, що викривають і висмі-
юють. Поєднання плану змісту і плану вираження в сатирі повинно викликати почуття 
подиву, інакше воно не викликає сміху, а також повинно створювати ефект зневаги, в 
іншому разі вона не буде сатирою [5: 4].

Сатиричність як стильова риса реалізує феномен сатиричного в текстах прозового 
шванку. Сатира – це різке викриття зображуваного, поєднане з гострим висміюванням, 
глузуванням. При цьому те, що піддається сатиричному висміюванню, часто показуєть-
ся в перебільшено смішному комічному або навіть гротескному вигляді [6: 372; 7]. Са-
тиричність виявляється в тому, що в рамках діалогу або авторської мови відбувається 
неочікуване зіткнення несумісних подій, точок зору, оцінок і при цьому експліцитно чи 
імпліцитно демонструються протиріччя описуваних об’єктів, невідповідність їх первин-
ним оцінкам.

Сатиричність тексту має прагматичні, інформаційні, стилістичні та когнітивні аспек-
ти. Збіг модальних оцінок текстових об’єктів автором і читачем забезпечують у текстах 
шванків спеціальні інформаційні прийоми, коди сатиричного (це прагматичний аспект), 
створення в тексті концептів, які не відповідають своїм атрибутам (когнітивний аспект).

Стилістичне забезпечення сатиричності тексту шванку, створення автором стильової 
риси „сатиричність” досліджується на різних мовних рівнях. На лексичному, фразео-
логічному та синтаксичному рівнях сатиричність у шванках фактично не можливо ви-
окремити, оскільки автори шванків дотримуються простого, „серйозного” і об’єктивного 
викладу подій. Основне виявлення сатиричності, на наш погляд, – у семантиці підтексту, 
яку забезпечує, головним чином, надфразова єдність.
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Стилістичним прийомом реалізації змісту надфразової єдності, надання йому єди-
ної естетичної значимості слугують, наприклад, паралелізм, контраст. Змістовний центр, 
який виділяється за допомогою стилістичного прийому, ми називаємо стилістичним 
центром: це може бути антитеза, хіазм, іронія, сарказм, сатира, метафора, натяк [8: 52]. 
Таким чином, у текстовій надфразовій єдності переважає формально-граматичний тип 
зв’язності. Разом із тим у вираженні імпліцитного змісту тексту (у тому числі змісту під-
тексту) переважають стилістичні прийоми надфразової єдності, які і забезпечує у шван-
ках стильова риса „сатиричність”.

Розглянемо приклади мовленнєвої реалізації стильової риси „сатиричність” в над-
фразовій єдності у текстах шванків. Прикладом такої реалізації слугує шванк Й. Вікрама 
„Von einem laut schreienden Mönch auf der Kanzeln und einem alten Weib”. У тексті шванку 
застосовано прийом змістового паралелізму, який забезпечує надфразову єдність. Монах 
голосно і жалібно кричав із кафедри і одна прочанка пустила сльозу. На його запитання, 
що викликало в неї таке благоговіння, прочанка відповіла, що так само жалібно кричав її 
покійний віслюк, якого ця вдова успадкувала від чоловіка. Таким чином, паралелізм тут 
очевидний, і він здійснює надфразову єдність, тобто когезію усього тексту. Слід зазна-
чити, що авторський коментар у кінці знищує створений у цьому шванку підтекст.

Der Mönch, so sich eines gar guten Geschenks bei dem alten Mütterlein versehen hatt und 
dabei eines großen Ruhms von ihr gewärtig war, fand ein gar verächtliche Antwort, also daß 
sie ihn einem Esel vergleichen tat. Also geschieht noch gemeinhin allen Ruhmgierigen; wenn 
sie vermeinen, großen Ruhm zu erlangen, kommen sie etwan zu allergrößtem Spott.

Такі коментарі є характерними для шванків і занижують їх сатиричність.
Дієвим засобом реалізації стильової риси „сатиричність” у шванку виступає порів-

няння, в основі якого лежить несподіване зіставлення предметів, явищ, характеристик 
тощо. Таке порівняння здебільшого є оказіональним і викликає негативне ставлення до 
зображуваного персонажу або явища. Прикладом такого порівняння слугує текст шванку 
В. Бютнера „Ein Bauer mit einer Sau”. Зміст шванку полягає в тому, що селянин вбив по-
рося пана, оскільки воно зайшло до нього в город. Коли пан прийшов до селянина за від-
шкодуванням збитків, то селянин намагався викрутитися, але пан ніяк не міг второпати, 
що той йому пояснює, і тоді селянин порівняв пана з поросям:

Das sei der Zaun. Wenn nun Euer Gnaden die Sau wäre und wollte herneben in meinen 
Garten und ich stünde denn mit meiner Axt auf dieser Seite und schlüge Euer Gnaden an den 
Hals, so würdet Ihr mich ja verstehen [9: 123].

У текстах шванків для створення надфразової єдності використовується також сти-
лістичний прийом іронії, який сприяє успішній реалізації стильової риси „сатиричність” 
як на мовному, так і на мовленнєвому рівнях. Питання про іронію і механізми її реаліза-
ції на різних рівнях тексту досі не має чіткого визначення, а також відсутнє точне визна-
чення самого терміна „іронія”. Стилісти розуміють іронію як троп, головною ознакою 
якого виступає подвійний смисл [10: 91]. Ю. Борєв поділяє іронію на гумористичну і 
сатиричну [7: 98]. На думку Б. Дземидка, іронія – перехідна форма між гумором і сати-
рою [11: 101]. С. Голубков звертає увагу на те, що іронія може бути простим частковим 
стилістичним прийомом, звичайним зображально-викривальним засобом, однак може 
стати і „світорозумінням, своєрідним філософським кредо” [4: 15]. О. Шонь виділяє два 
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типи іронії, які розрізняються за способом та умовами реалізації, – ситуативну і асоціа-
тивну [12: 207].

Ситуативна іронія – це явний, емоційно забарвлений тип іронії, що виникає внаслі-
док контрасту між ситуативним контекстом і прямим значенням слова, словосполучення, 
речення. Така іронія реалізується засобами лексичного і синтаксичного рівня (вставні 
слова, речення). Цей тип іронії залежить від лінійного контексту.

Асоціативна іронія – це прихований, тонкий тип іронії, де реалізація переносних зна-
чень відбувається поступово, нові значення виникають градуально, тому така іронія ре-
алізується в мегатексті. Із метою реалізації асоціативної іронії використовують цитації, 
повтори, алюзії [13: 63].

Прикладом стилістичного прийому іронії слугує шванк М. Лінденера „Ein Bauer 
verklagt drei Studenten vor dem Konsistorium in Tübingen” [9: 145]. Селянин вирішив, що 
безглузді латинські слова, що вимовили три студенти, які крали в нього гусей, є їхніми 
іменами. Він повідомив ці „імена” до консисторії, і там іронічно пообіцяли розібратися. 
Кульмінація іронічного підтексту міститься в авторському висновку: 

Mit dieser Antwort gab sich der Bauer zufrieden und zog nach Hause. 
У наведеному шванку стильовий прийом іронії поширюється на весь текст, створю-

ючи таким чином надфразову єдність підтексту.
Стильовий прийом „натяк”, який створює підтекст, міститься у шванку „Von einem 

Gesellen, der dem Kaiser ähnlich sah”. На запитання імператора, чи бувала коли-небудь 
мати юнака в Римі, той відповів: „Nein, meine Mutter ist hier nie gewesen, aber mein Vater 
ist sehr häufig hier gewesen”. Для дорослого читача натяк прозорий, він створює підтекст 
і є стилістичним змістовим центром усього тексту.

Стилістичні прийоми „іронія та інакомовність”, які створюють підтекст, мають місце 
у шванку Й. Вікрама „Von einem Mönch, der einer Tochter einen Dorn aus dem Fuß zog” [9: 
130]. Монах погодився витягти колючку з ноги доньки заможної селянки. Але натомість 
того він зробив із нею щось інше і втік. Коли мати це зрозуміла, вона сказала, погрожу-
ючи йому услід палицею:

„Mönch, das laß dir gut sein, daß du nicht vor meine Tür gekommen bist, ich wollt dir sonst 
den Dorn herausgeben”.

Іронічний підтекст тут розсереджений у тексті усього шванку. Іронія автора вира-
жається в передачі первинної довірливості селянки до монаха всупереч авторським (і 
нашим) пресуппозиційним знанням про лукавство монахів. У шванку також в іронічній 
формі подано результат „лікування” дочки монахом. Іносказання, цілком зрозуміло, міс-
титься в словах „ich wollt dir sonst den Dorn herausgeben”.

Cтилістичні прийоми „іронія і контраст” містяться в тексті шванку „Eine Tochter will 
nicht heiraten” (Johann Talitz von Liechtensee) [9: 242]. Тут описано ситуацію, коли на 
трьох дочок на виданні є лише один наречений, і їх батько влаштував жеребкування: у 
кого з дочок скоріше висохнуть мокрі руки, та і вийде заміж. Молодша вела себе гучно, 
розмахувала руками і кричала, що не хоче виходити заміж. Зрозуміло, що її руки висо-
хли скоріше і таким чином вона отримала бажане. Очевидна іронія ситуації полягає в 
контрасті між маніфестацією і бажаним, між умовами жеребкування та його реальним 
здійсненням.
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Характерними мовно-стилістичними рисами німецького прозового шванку є по-
казна хоробрість, виклик вадам повсякденного життя, комізм логічно абсурдного, коли 
адресант видає ним вигадане за реальні події (такі стильові риси чітко простежуються 
у шванках про Тіля Уленшпіґеля). Для того, щоб зрозуміти суть смішного, треба мати 
здоровий глузд. 

На лексичному рівні прийомами зображення іронічності і сатиричності виступають 
у текстах шванку образність і експресивність: окрім порівняння, метафор та гіпербол, у 
текстах шванку використовують каламбур, комічні словотворення, малапропізми (ужиті 
не до ладу слова).

Стилістичними засобами зображення подій і персонажів у текстах шванків виступа-
ють так звані прирощення (невідповідність кінцевої частини оповіді всьому тексту, що 
викликає несподіваність) [14: 8].

Характерними стильовими рисами прозового шванку є високий ступінь гротескної 
гіперболізації, зрушення звичних стереотипів і обрядів, тяжіння до карикатурного зо-
браження персонажів, що і пояснює вживання автором експресивних епітетів, метафор, 
порівнянь, каламбурів, алогізмів.

Прикладом наявності такої гіперболізації можуть слугувати вже згадані тексти шван-
ків про Тіля Уленшпігеля. Таким чином, у шванках виявляється тенденція до узагальнен-
ня, високого ступеня умовності. 

Завдання гіперболізації у шванках полягає не лише у створенні ефекту надзвичайно-
го і виявленні дотепності, а й у розкритті негативного змісту.

Гротескні сцени автори шванків часто використовували для викриття ласолюбства і 
жадібності священиків, невірних жінок, тупості селян, дотепності студентів.

Таким чином, ми дійшли висновку, що стильова риса “сатиричність” у текстах прозо-
вого шванку реалізується, в основному, у семантиці підтексту, яку забезпечує надфразова 
єдність. Засобами реалізації цієї стильової риси виступають такі стильові прийоми як 
образність та експресивність: використання порівняння, метафор, гіпербол, каламбуру, 
комічних словотворень тощо.
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тЕКСта КаК ЕдиноЕ ХудоЖЕСтвЕнноЕ ЦЕЛоЕ

Сучасні методи інтерпретації художнього тексту дають можливість по-новому 
розглянути дещо забутий і малодосліджений твір У. Сарояна. Контекстуальний ана-
ліз художнього тексту об'єднує літературну й лінгвістичну інтерпретацію, показує 
поступовий рух концептів-символів, які формують національну свідомість підлітка, 
подібного типу аналіз розглядає текст як багаторівневу структуру з підтекстовими  
й внутрішньотекстовими смислами-концептами. Таким чином, невелика й маловідома 
широкому колу читачів розповідь набуває нового звучання.

Ключові слова: концепт, символ, зміст-концепт. 
Современные методы интерпретации художественного текста дают возмож-

ность по-новому рассмотреть отчасти забытое и малоисследованное произведение 
У.Сарояна. Контекстуальный анализ художественного текста объединяет лите-
ратурную и лингвистическую интерпретацию, показывает постепенное движение 
концептов-символов, формирующих национальное сознание подростка, подобного 
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типа анализ рассматривает текст как многоуровневую структуру с подтекстовыми  
и внутритекстовыми смыслами-концептами. Таким образом, небольшой и малоизвест- 
ный широкому кругу читателей рассказ приобретает новое звучание.

Ключевые слова: концепт, символ, смысл-концепт. 
Modern methods of text interpretation make possible to analyze W. Saroyan`s short story 

which has not been fully studied and is quite forgotten. Contextual analysis of the literary text 
joins literary and linguistic interpretation, shows the gradual movement of concept-symbols 
that form the national consciousness of a youngster. With the help of this method we look over 
the text as a multi-level structure that has implied meaning-concepts and the ones inside the 
text. As a result a short story that has not been famous to the large number of readers has 
gained its new sounding.

Key words: concept- symbol, meaning-concept. 

Современная критика (С.Невелева, А.Зверев ) относит «малую прозу» У.Сарояна  
30 – 40-х годов к лучшим творениям мастера, в которых он буквально на 2-3 страницах 
воссоздает историю жизни армянской диаспоры в Америке в период Великой депрессии. 
Маленький провинциальный Фресно, штат Калифорния превратился в эпицентр Вели-
кой армянской трагедии. Он населил небольшое армянское кафе шумными, беспокой-
ными, горластыми чудаковатыми людьми, которые в чуждом для них мире, не имея ни 
малейшей надежды вернуться на родину, живут по ее законам, словно в другом времени 
и измерении. Кафе “Аракс” – особая планета. Начиная с У.Сарояна в американской лите-
ратуре прочно заявила о себе тема национального самосохранения в другой националь-
ной среде. Рассмотрение ХТ (художественный текст) рассказа методами литературовед-
ческой интерпретации дает возможность исследователю раскрыть смыслы, которые не 
лежат на поверхности, но играют решающую роль в формировании текста как единой 
системы. Герменевтический анализ даже небольшого ХТ позволяет реконструировать 
его место в духовной истории армянского народа, осуществить художественную интер-
претацию, определить пространство ХТ и принципы его построения. Принципы форми-
рования структуры могут быть многообразными даже в таком небольшом произведении, 
при этом они выявляют различные «точки зрения», образуя «семиосферу» (М.Бахтин), 
которая входит в более обширное пространство культуры. Показ имеющихся в данном 
ХТ принципов модулируемой системы практически невозможен. Целью данной ста-
тьи является определение наиболее ключевых акцентов системы, образующих единый 
текст.

Даже небольшой ХТ настоящего мастера, каковым является американский писатель 
У.Сароян, ставит насущные проблемы времени, повествует о трагедии армянского на-
рода, о проблеме самосохранения нации, поиска национальной идеи и т.д, тем самым он 
обладает художественным прогнозированием, поэтому рассказ актуален и сегодня. Этот 
рассказ повествует и о жизни Америки после Первой мировой войны. Писателя особенно 
интересовала жизнь в бедных кварталах, борьба за выживание. Его произведения расс-
матриваются в одном ряду с произведениями Хемингуэя, Стейнбека, Вульфа. Тонким 
юмором, сочетанием трагического и комического он обязан О' Генри. Писатель неодно-
кратно писал о своем увлечении А.Чеховым. Однако в его творчестве прослеживается 
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совершенно новая струя, которая отличает Сарояна от многих известных прозаиков его 
времени. «Но для этого потребовалось, – как справедливо заметил А.Зверев, – чтобы со-
прикоснулись, переплавившись в резкое специфическое единство, ”американская земля” 
и ”душа Армении”. Так возник синтез проблематики, интонации, которые передались 
ему по прочнейшим законам национальной памяти» [1,376]. Рассмотрение структуры 
произведения как моделируемой строящейся системы от заглавия к финалу показывает 
не только формообразующую основу текста, но и четко очерченную эмоционально-
логическую модель формирования в сознании повествователя идеи патриотизма, люб-
ви к своей далекой Родине. У.Сароян относится к ярким представителям националь-
ного меньшинства в американской литературе, олицетворяя собой ее так называемую 
«этническую струю». Данный рассказ – ярчайшее тому доказательство. Однако наблю-
дения за структурой ХТ показывают, что автор использует методы построения текста, 
типичные для американской литературы, таковым, например, является исчезновение 
автора из повествования. Его место активно занимает широко распространенный в аме-
риканской «новой критике» метод повествования «я как свидетель» ( I as witness). Говоря 
о наличии в тексте «точек зрения», необходимо отметить, что авторское присутствие на-
иболее явно выражено в заглавии.

 В недалеком прошлом этому элементу рамочного текста в герменевтической интерп-
ретации отводилась лишь техническая роль. Процессу озаглавливания кратких проза-
ических текстов также уделяется мало внимания со стороны исследователей, в то время 
как заглавие, как свернутый текст перед основным корпусом текста, вбирает в себя не 
только основные смыслы, но и может рассматриваться как самостоятельная художе-
ственная единица. Герменевтика ХТ показывает наличие в нем основного тематического 
смысла. Заглавие рассказа «Фресно, кафе “Аракс”» однозначно указывает на место дей-
ствия и на первый взгляд кажется совершенно нейтральным. Заглавие рассказа выражено 
двумя собственными именами, причем акцентным является второе имя. По отношению 
к первой части заглавия (Фресно) кафе “Аракс” является крошечным замкнутым про-
странством в бедном городском квартале. По мере движения к финалу вторая часть за-
главия расширяет свою семантику, становясь аналогом наименования целой страны. В 
структурном отношении такой прием принято считать расширением структуры за счет 
приращения смыслов. Отметим, что непропорционально расширяется семантика компо-
нентов заглавия в общем корпусе текста, преимущество отдается. армянской теме. В на-
чале ХТ словосочетание кафе “Аракс” воспринимается как индексальный знак. Заглавие 
состоит из двух частей, в нем вторая часть противопоставляется первой, выделенной за-
пятой. Согласно закону «обратной связи»( Н.Гей) основной смысловой акцент приходит-
ся на второй компонент, в данном случае кафе “Аракс”. Заглавие как бы символизирует 
два мира – американский и армянский, соединяя их и противопоставляя друг другу. 
Конфликт заявлен уже в заглавии: Фресно – город в Калифорнии, “Аракс”– небольшое 
кафе армянских эмигрантов. 

На протяжении всего рассказа эти два мира вступают во взаимодействие. Каждый 
из них вбирает в себя все новые и новые смыслы, оба вовлечены в другие миры и 
временные системы. Парадокс заключается в том, что столь разветвленная структура 
ХТ почти не претендует на действие как таковое. Поэтому бывает сложно определить 
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жанровую принадлежность текста, отнести произведение к эссе или, согласно обозна-
ченной им тематике, ї к рассказу. События локализованы в названном кафе, а проблемы, 
обсуждаемые в нем, выходят далеко за пределы этого пространства и совершенно 
открыты не только пространству, но и мировой истории. Многие слова текста могут во-
сприниматься как «семиосфера» и могут быть декодированы в историческом, культу-
рологическом значении. Рассказ интересен еще и тем, что вводит нас в историю жизни 
и быта, духовной атмосферы армянской диаспоры в Америке. Диаспора неоднородна 
по своему составу и может быть условно представлена следующими категориями: пер-
вое поколение эмигрантов – патриоты, нейтральные, проамериканизированные; второе 
поколение – дети, которые также делятся на три категории: патриоты, нейтральные и 
проамериканизированные. Рассказчик, двенадцатилетний мальчуган, наделен автобио-
графическими чертами автора; он проходит все эти категории, прежде чем становится 
патриотом, наследником армянских традиций, духа Армении. Он армянин, разносчик га-
зет, вслушивается в обрывки разговоров, споров завсегдатаев армянского кафе, силится 
понять, что же такое Армения, какое место она занимает в мире, как следует к ней отно-
ситься, а главное ответить на вопрос, кто такой он сам: американец или армянин. Вот 
такой сложный комплекс философских и морально-этических тем заявлен в рассказе. 

 Основная структурная ось данного ХТ – пространственная. Семантический под-
текст заглавия как текстового знака весьма широк и многопланов. Лишь по прочтении 
ХТ происходит полная декодировка заглавия. Фресно, городок в Калифорнии, вовлечен 
в круговорот мировой истории, рассказ четко фиксирует временные границы: «прокля-
тая война 1918 года».Так небольшой по объему рассказ коснулся эпохи Новейшей исто-
рии. Историография (А.Радугин) рассматривает Первую мировую войну как эпохальное 
событие, которое изменило облик мира. Поэтому понятие «мир» – это не только «аме-
риканская земля», но и антитеза войны, по-новому осознанная необходимость жить в 
этом изменившемся мире – не только армянам, но и американцам. Структурная ветвь 
переходит в другой ассоциативный план, как бы объединяя это общее для всех жителей 
Фресно пространство. Это еще и «мужчины Фресно», пришедшие с войны и снявшие 
военную форму. В рассказе не говорится о невзгодах войны. «Мужчины Фресно», про-
шедшие войну, не делятся на «своих» и «чужих». Мир вокруг Фресно неузнаваемо из-
менился. Много пишут «обо всех странах мира», о совсем новых странах – Литве, Алба-
нии. Разносчику газет это хорошо известно. В рассказе отразились отголоски реальных 
событий, всеобщий духовный кризис, охвативший европейскую цивилизацию. В газетах 
писали о невозможности общества справиться со своими проблемами. Умонастроения 
большинства европейцев того времени, как известно, наиболее четко отразились в кни-
ге О.Шпенглера с символическим заглавием «Закат Европы». В рассказе слышатся от-
звуки реальных исторических событий, времени Великой американской депрессии. И 
в то же время присутствует сам факт, доказывающий гуманитарную миссию Америки, 
приютившей эмигрантов со всего мира. Факт этот можно было объяснить и тем, что в 
Первую мировую войну она вступила намного позже, следовательно, и меньше других 
стран пострадала. Эта американская миссия заложена в заглавии. В городе Фресно есть 
армянское кафе. Только при движении по тексту становится очевидным, почему такое 
кафе расположено именно в Америке. Американская тематика присутствует в рассказе 
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опосредствованно, армянская – непосредственно. Вилли, разносчику газет, трудно про-
давать их, «никто покупать не желает», имеются в виду американцы, но новости все 
желают знать. Одинаково бедны как эмигранты, так и американцы. Отношение к аме-
риканскому миру также противоречиво и нестабильно. Представление об американцах 
у армян также разное. Слишком в тяжелое положение они поставлены, поэтому мно-
гих раздражает даже вид чисто выбритых американцев, их умение держать себя. Трудно 
спорить с армянином о цивилизации. Горечь и бессилие слышны в словах: «... ты ... 
чисто выбрит, и лицо у тебя белое. Иди и помоги им ( американцам – И.К.) стать 
цивилизованными»[1,2]. Сталкиваются различные точки зрения: жизнь во Фресно … не 
жизнь, американцы нас не очень любят … американцы так не орут. В этом словес-
ном ряду выделяется акцентный знак, который группирует вокруг себя американскую 
тематику: мы – американцы. Американская тематика наиболее явно выражена в одном 
микросюжете. Один из завсегдатаев рассказывает о разногласиях в своей семье: жена 
улыбается маунтхолиокской улыбкой, сыновья Вардан, Тигран и Гайк называют друг 
друга Уолт, Дик и Айк; отказались от своей фамилии Караденизьян, заменив ее на 
Гарднер, как их назвала какая-то сумасшедшая учительница. «Мы должны быть амери-
канцами. Это наш патриотический долг», – считает его жена [4,3]. Его рассказ вызывает 
интерес завсегдатаев, все слушают с интересом и сочувствием, из личной его история 
переходит в разряд национальной, таково мнение слушателей. Ребята отказались ехать 
в Армению, ходить в армянскую школу – такова судьба многих подростков, которые ни-
когда не видели эту страну. Тематическая значимость этого фрагмента выражена лек-
сическим и грамматическим повтором: «…Три ваших сына…Вардан, Тигран и Гайк…
отказываются ехать в Армению, …ходить в армянскую школу … называют друг друга 
Уолт, Дик и Айк … Да …Уолт, Дик и Айк … предпочли фамилию Гарднер”[4,3]. Повтор в 
данном фрагменте семантических и грамматических единиц текста превращает языковые 
значения в мотивированный знак, восходящий к основному лейтмотиву; грамматичес-
кий повтор направляет читателя на необходимость не языкового, а ориентированного 
прочтения ХТ. Сам стиль этого фрагмента напоминает судебное заседание, в конце кото-
рого вынесен вердикт: «Ну вот, мы должны вычеркнуть их. Они больше не армяне, они – 
американцы. Они ничего не станут делать для Армении» [3,3]. Среди посетителей есть 
и такие, которые приходят сюда по традиции, просто выпить чашечку кофе, покурить 
табак. Это люди, которые, как и многие в это время, подвержены массовой депрессии. 
Они не считают себя американцами, просто считают, что в подобной ситуации ничего 
изменить не могут. Некоторые считают, что армяне и во Фресно, и в Армении – просто 
живые люди. Иногда споры просто раздражают мальчика. Вначале его сознание конста-
тирует абсурдность ситуации: «К черту Армению. К черту наши безумные лица, нелепую 
злость и нелепое одиночество. Каждый сам за себя, и я за себя. Какое мне дело до этих 
посторонних людей, глазастых, усатых, вечно сердитых, беспокойных и недовольных» 
[4,4]. Эта психологическая деталь передает состояние мальчика, который, отрицая нео-
сознанно свое отношение к армянскому народу, одновременно ассоциирует себя с ним. 

Заглавие (имя собственное), как известно, характеризуется семиотической не-
стабильностью. В данном случае структура текста осложнена и тем, что в заглавии 
выражено противостояние двух собственных имен, неравнозначно расположенных по 



138

тексту. В частотном отношении предпочтение отдается «армянскому миру». Повтор име-
ни собственного на всем пространстве текста свидетельствует о главной теме. Всякий 
такой повтор в словесном ряду увеличивает семантические признаки текста, которые 
существенны для произведения в целом. Если жизнь во Фресно не жизнь, то где же 
жизнь? Где земля обетованная ? Об этой сказочной земле говорят посетители кафе, спо-
рят, осуждая и поддерживая друг друга. Однако автора и рассказчика это мало волнует. 
Наперекор всеобщему пессимизму, ненавязчиво и естественно Сароян передает атмос-
феру шумного армянского кафе, сам дух которого привлекает мальчугана, постепенно 
формируя в нем национальное самосознание, высокое чувство патриотизма, уверен-
ность в том, что нация, которая несмотря ни на что сохранила свою культуру и традиции, 
никогда не исчезнет. У героя рассказа в этом большом мире также есть «свое место на 
углу», на Айстрит, где он продает газеты, но только его что-то беспокоит, что-то неосоз-
нанное, необъяснимое, интерес к Армении, о которой почти ничего не пишут. Рассказчик 
словно балансирует между этими двумя мирами. Кафе «Аракс» в сознании мальчика 
ассоциируется с Арменией. Три армянских кафе: «Аракс», «Еттем» и «Арарат» – места 
сборища армян, привлекают мальчугана именно этим своим значением , а не сознанием 
того, что они расположены близко от его места на углу. Первая мировая война привела 
к массовому уничтожению людей. Однако у армян своя трагедия, массовое уничтожение 
армянского народа, об этой своей трагедии говорят завсегдатаи кафе. На фоне массово-
го уничтожения людей в Европе она может показаться незначительной.Именно с такой 
бойни начался массовый геноцид народов,й населяющих российскую империю. Так в 
повседневную тему разговора входит общая для всех боль – бойня. «Вот бы положить 
конец этим бойням», – мечтает один из собеседников. Но говорят все о главной своей 
бойне, которая собрала в этом маленьком кафе выходцев из Армении, спасшихся от гено-
цида. Так в рассказ входит эта главная тема, которая и сегодня все еще с болью в сердце 
отзывается в душе каждого армянина. Вынужденные жить в эмиграции, армяне пережи-
вают свою трагедию каждый по-своему. Кафе “Аракс” – маленький армянский мир, он 
олицетворяет собой разные слои населения: это никчемные старики, бездомные нищие, 
разорившиеся виноградари, зубные врачи, адвокаты, редакторы, рабочие.

«Каждый из них –это солдат без оружия, без родины, у него даже врага настоя-
щего нет, если не считать самого себя», – говорит с горечью один из посетителей [4,4]. 
Но так ли это? Импрессионистичность манеры повествования позволяет автору откли-
каться на жизненные импульсы, которые исходят непосредственно от действительности, 
образуя различные повествовательные уровни. «Точки зрения» принадлежат носителям 
разных общественных слоев, психологии, характеров. Именно они образуют «вербаль-
ную сеть» ХТ. Несколько раз повторяется фраза: «об армении ничего не пишут…». Так 
эта далекая, неизвестная страна входит в сознание рассказчика желанием понять, есть ли 
она на самом деле. Армения противопоставляется другим странам мира, стране, в кото-
рой он живет, странам, о которых пишут. Закон случайности и закономерности начинает 
действовать первоначально на неосознанном уровне. Случайно занесенные трагической 
судьбой в Америку, люди разных сословий образуют сборище армян, маленькое кафе 
ассоциируется с армянской диаспорой, ее проблемами, бытом, традициями, жизненным 
укладом, религиозными верованиями. Часто упоминается имя Господа и той миссии, ко-
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торую он возложил на армянский народ. Вынужденные жить в эмиграции, люди силятся 
понять, почему им было дано потерять в пять раз больше, чем осталось сейчас, то есть 
ведутся бесконечные споры о национальной идее, ее сохранении даже в эмиграции. Од-
нако в тексте дано подкрепление религиозному аспекту на уровне символики числа. Раз-
носчику газет Вилли двенадцать лет. В кафе столы стоят в два ряда по двенадцать столов 
в одном ряду. У одного из посетителей три сына, у другого семь. Эта христианская сим-
волика подчеркивает стремление армянской диаспоры сохранить свою принадлежность 
к церкви и ее традициям. Закономерным для Вилли становится необходимость заходить 
в это кафе, чувствовать свою принадлежность к общности, осознавать: ты – частица на-
рода, мы – это сама Армения. Аракс, название реки, воплощало всю Армению. Посте-
пенно рассказчик начинает воспринимать значение и смысл имен, названий. Главное – 
осознавать, что они реально существуют: кафе – река аракс – армения – гайастан, а 
эти вечно недовольные и горластые старики принадлежат к древнейшему народу «гай». 
Эти ключевые знаки в вербальной сети ХТ олицетворяют главную тему произведения, 
воспринимаются в качестве свернутых культурных текстов, которые функционируют 
за пределами текста. В подтекстовом смысле носитель армянской культуры при чтении 
данного рассказа легко сможет восстановить значение слова «гайастан» и связанные 
с его возникновением сказания, тем самым заполнить «пустоты», свойственные худо-
жественной структуре. В этом отношении ономастические единицы приобретают зна-
чение ключевых имен культуры и функционируют как свернутые диахронические 
национально-культурные тексты. В данном случае часть имен (мы имеем в виду загла-
вие) находится на пересечении культурных полей. Как же действует закон случайности 
и закономерности, заявленный в ХТ? Случайные посещения кафе для Вилли становятся 
закономерными, случайные мысли, высказанные с раздражением, не интересуют маль-
чика и отсекаются сознанием. Случайно услышанная фраза: «Я стараюсь стать ар-
мянином вновь»[4,2] стала главной для Вилли; такая закономерность объясняется тем, 
что все споры в кафе велись вокруг главного вопроса – национальной идеи: о начале 
исторической судьбы народа, его месте и роли во всемирной истории, его религиозной 
миссии, особенностях его национального характера. Хотя эти разговоры воспринима-
лись отрывочно, но они выполнили свою историческую миссию, по замыслу автора, и не 
только для Вилли. Финал рассказа возвращает рассказчика к началу, к его обычной рабо-
те разносчика газет, его месту на углу. Кажется, что нельзя вырваться из этого заколдо-
ванного круга, где все регламентировано, заранее известно и предопределено, но только 
не для Сарояна и его героев. Закон случайности и закономерности в художественном и 
структурном отношении замыкает текст. «Я случайно родился в америке, в городе 
Фресно, штат Калифорния … я – частица армении ...»[4,5]. Вспомним фразу: «Кафе 
“аракс” … воплощало всю армению» [4,3]. Так по закону «обратной связи» финал 
рассказа возвращает нас к заглавию, замыкает пространственную структуру. Но как это 
свойственно большому художнику, в последнем фрагменте ХТ намечена историческая 
перспектива.: «И вот опять на улице, выкрикивая заголовки газет, разве не славлю я 
Армению и свое собственное имя!»[4,5].
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ФіЛоСоФСЬКий аСПЕКт міЖКуЛЬтурноЇ КомуніКаЦіЇ

У статті розглядається філософський аспект міжкультурної комунікації, аналізу-
ється стан названої проблеми в сучасній педагогіці, характеризується загальнопедаго-
гічне питання сутності міжкультурної комунікації.

Ключові слова: міжкультурна комунікація, взаємодія культур, міжкультурне на-
вчання. 

В статье рассматривается философский аспект межкультурной коммуникации, 
анализируется состояние исследуемой проблемы в современной педагогике, характери-
зуется общепедагогический вопрос сущности межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, взаимодействие культур, меж-
культурное обучение. 

The philosophical aspect of intercultural communication is considered, the position of the 
investigated issue in the modern pedagogics is analysed, the general pedagogic question of the 
essence of intercultural communication is characterized in the article. 

Key words: intercultural communication, interaction of cultures, intercultural education. 

У сучасному глобалізованому світі міжкультурна комунікація стала звичним явищем 
майже в усіх сферах життя. Про це свідчать численні міжнародні заходи (політичні, куль-
турні, наукові, спортивні), а також трудова міграція, туризм, освіта за кордоном тощо. 
Усе більше людей виявляють інтерес до інших народів і культур, прагнуть пізнати їх 
особливості, встановити контакти з їх представниками, вирішити спільні проблеми та 
порозумітися.

Проблема міжкультурної комунікації в Україні сьогодні особливо актуальна, оскіль-
ки Україна є багатонаціональною державою, що розташована на межі європейської й 
азійської цивілізацій, а її регіони мають унікальні соціально-економічні й етнокультурні 
особливості.

Сучасні науковці (Т.Колбіна, Т.Грушевицька, Г.Дмитрієв, В.Ковтун, А.Садохін та 
інші) розробляють різні аспекти означеної проблеми. Мета статті – визначити та проана-
лізувати, як історично формується думка щодо специфіки та основних етапів розвитку 
міжкультурної комунікації, висвітлити філософський аспект та сучасний стан названої 
проблеми в педагогіці. 

Очевидно, датою народження міжкультурної комунікації як академічної дисципліни 
слід вважати 1954 рік, коли була опублікована книга Е.Холла та Д.Трагера «Культура 
як комунікація» («Culture as Communication»), в якій автори вперше запропонували для 
© Хребтова В.В., 2010
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широкого використання термін «міжкультурна комунікація», що висвітлював особливу 
галузь людських відношень [1]. Пізніше основні положення та ідеї міжкультурної кому-
нікації були більш суттєво досліджені у видатній праці Е.Холла «Німа мова» («The Silent 
Language»), де автор продемонстрував тісний зв’язок між культурою та комунікацією 
[2]. Розвиваючи свої ідеї про взаємозв’язок культури та комунікації, вчений прийшов до 
висновку про необхідність навчання культурі («якщо культура вивчається, то це означає, 
що її можна викладати»). Тим самим Холл першим запропонував зробити проблему між-
культурної комунікації не тільки предметом наукових досліджень, але й самостійною 
навчальною дисципліною.

Процес становлення міжкультурної комунікації як навчальної дисципліни почався 
в 1960-ті роки, коли цей предмет почали викладати в ряді університетів США. Ця об-
ставина суттєво змінила зміст навчального курсу міжкультурної комунікації. У 1970 році 
виключно практичний характер курсу був доповнений необхідними теоретичними уза-
гальненнями та здобув форму класичного університетського курсу, який поєднує в собі 
як теоретичні, так і практичні заняття. 

На європейському континенті становлення міжкультурної комунікації як навчальної 
дисципліни проходило трохи пізніше, ніж у США, й було викликано іншими причинами. 
Створення Європейського союзу відкрило кордони для вільного переміщення людей, ка-
піталів і товарів. Європейські столиці та крупні міста стали інтенсивно змінювати свій 
облік завдяки появленню в них представників різних культур та їх активному включен-
ню в життєдіяльність цих міст. Практика поставила проблему взаємного спілкування 
носіїв різних культур. На цьому фоні поступово сформувався інтерес учених до проблем 
міжкультурного спілкування. За прикладом США в деяких західно-європейських універ-
ситетах на рубежі 70-80 років минулого століття були відкриті відділення міжкультур-
ної комунікації (університети Мюнхена, Йєни). У 1989 р. в Мюнхенському університеті 
відкрили нову спеціалізацію – «міжкультурна комунікація». На основі американського 
досвіду викладання міжкультурної комунікації були розроблені свої навчальні програми, 
які засновувались на матеріалах фольклористики, етнології та лінгвістики.

У наш час міжкультурна комунікація тільки починає затверджуватися в українських 
вузах у якості навчальної дисципліни.

Засновник міжкультурної комунікації Е.Холл розумів під її викладанням міжкуль-
турне навчання, яке засновується на практичному використанні фактів міжкультурного 
спілкування людей, що виникають при неопосередкованих контактах з носіями інших 
культур. Навчальний процес вчений розумів як процес аналізу конкретних прикладів 
міжкультурного спілкування, в результаті якого розширюється міжкультурна компе-
тенція тих, хто навчається та переборюються труднощі в повсякденному спілкуванні з 
людьми іншої культури [3: 140]. Є.М.Верещагіна та В.Г.Костомарова подають наступне 
визначення цьому поняттю: «Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозумін-
ня двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур»  
[4: 26]. Для розуміння сутності міжкультурної комунікації особливе значення мають ідеї 
також відомого сучасного ученого Л.Мицика. Вчений наводить таке визначення поняття: 
«Міжкультурна комунікація – процес безпосередньої взаємодії культур; адекватне вза-
єморозуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних 
культур, етнокультурної компетентності особи, толерантності» [5]. 
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Цілим рядом західних учених (Г.Кольє, В.Гудикунст, Р.Хаммер, М.Пейдж, Дж.Мартин, 
Д.Хупс, М.Беннет та ін.) був представлений власний досвід викладання міжкультурної 
комунікації та запропоновані моделі організації міжкультурного навчання, поміж яких 
найбільш відомими є моделі Хупса та Беннета.

Знайомство із працями західних учених дозволяє зробити висновок, що міжкультур-
не навчання відрізняється від інших освітніх напрямів за кількома параметрами. Головна 
різниця полягає в тому, що необхідні знання та навички набуваються переважно за до-
помогою прямих культурних контактів. Це вимагає здебільшого повного або часткового 
абстрагування від звичної системи розтлумачення різних культурних феноменів і веде за 
собою значні когнітивні та афективні зміни. 

Сучасна геоекономічна та геокультурна ситуація змушує людину вміти співіснувати 
у спільному життєвому світі, що означає бути спроможним створювати взаємокорисний 
діалог з усіма суб’єктами цього спільного життєвого простору, вміти наводити гумані-
тарні міжкультурні мости між представниками різних конфесій, культур та країн. Важ-
ливу роль у цьому відіграє мова, яка виступає єдино можливим інструментом, з допо-
могою якої й становиться реальністю будівництво мостів взаєморозуміння та взаємодії 
між представниками різних лінгвоетноспільнот. Звідси цілком очевидна переорієнтація 
лінгводидактичних і методичних досліджень із проблеми міжкультурної комунікації, а 
точніше, на проблеми формування в тих, хто навчається здібності ефективно приймати 
участь у цій комунікації.

Спілкуванню в міжкультурних ситуаціях, навіть у випадку якщо його учасники воло-
діють спільним мовним кодом, завжди притаманні конфлікти між знанням та незнанням, 
між чужим та своїм, між «інаковим» та спільним, між готовністю зрозуміти та уперед-
женням. Отже, формула міжкультурної комунікації може бути представлена наступним 
чином: три «т» - терпіння, терпимість, толерантність. 

Міжкультурна компетенція охоплює загалом онтологічний аспект становлення осо-
бистості, у той час як комунікативна – її мовні та мовленнєві здібності.

Перш за все йдеться про переосмислення суті та змісту цілей сучасного навчання 
іноземних мов. Вимоги міжкультурного спілкування ставлять перед необхідністю на-
вчити тих, хто навчається (на різному рівні володіння) вмінням:

1) використовувати іноземну мову (у всіх її проявах) в аутентичних ситуаціях між-
культурного спілкування (процес формування навичок та вмінь);

2) пояснити та засвоїти (на певному рівні) чужий спосіб життя/поведінки (процес 
пізнання);

3) розширити індивідуальну картину світу за рахунок прилучення до мовної картини 
світу носіїв мови, що вивчається (процес розвитку).

Сам процес навчання іноземної мови повинен перетворюватися у міжкультурне на-
вчання, в «навчання розуміння чужого», таке навчання, яке спрямовується на подолання 
ксенофобії та існуючих стереотипів, на виховання толерантності по відношенню до ін-
ших культур. Міжкультурне навчання включає різні компоненти:

- мовний: лексика, граматика, мовленнєві зразки та ін.;
- історичний: різниця в оцінюванні минулого обох країн;
- практичний: правила необхідні, щоб орієнтуватися у країні;
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- естетичний: різниці у стилі життя, одягу та ін.;
- етичний: різниці в нормах поведінки;
- стереотипний: створені стереотипи по відношенню до власної культури та культури 

іншої країни;
- рефлексивний: особисті зміни в результаті міжкультурного навчання.
Міжкультурне навчання має яскраво виражений діалогічний характер. Тому сучасна 

форма навчання іноземної мови в Європі – «вчитися, навчаючись» - є ідельною фор-
мою міжкультурного навчання. Одна з таких форм – навчання за принципом тандема: 
об’єднання в пари або групи представників різних культур, які й навчають один одного 
своїм культурам. У сучасний час у Європі існує мережа центрів навчання іноземним 
мовам за принципом «тандема» [6: 48].

Отже, міжкультурна комунікація в найзагальнішому формулюванні означає безпо-
середній або опосередкований обмін інформацією між представниками різних культур. 
Даний обмін відбувається в особливих умовах, а саме таких: її учасники, по-перше, усві-
домлюють культурні відмінності один одного; по-друге, спілкуються спільною мовою, 
яка для деяких з них є, найчастіше, іноземною.

Процеси глобалізації у світі, соціально-економічний прогрес, інтеграція України в 
європейський простір значно збільшують потребу у спеціалістах, які у професійній ді-
яльності можуть здійснювати міжкультурну комунікацію. Володіння однією або кілько-
ма іноземними мовами стає невід’ємним складником підготовки сучасного фахівця.
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гЕндЕрний СтЕрЕотиП ЯК ЗаСіБ мовЛЕннЄвоЇ  
маніПуЛЯЦіЇ у діаЛогічному диСКурСі

У статті розглянуто когнітивні та прагматичні особливості гендерних стерео- 
типів, що зумовлюють їх використання як маніпулятивну тактику. Проаналізовано 
контекстуальні умови, в яких гендерний стереотип функціонує як засіб мовленнєвої 
маніпуляції.

Ключові слова: гендерний стереотип, когнітивні схеми, мовленнєва маніпуляція
В статье рассмотрены когнитивные и прагматические особенности гендерных 

стереотипов, которые обуславливают их использование как манипулятивную тактику. 
Проанализированы контекстуальные условия, в которых гендерный стереотип функ-
ционирует как способ речевой манипуляции.

Ключевые слова: гендерный стереотип, когнитивные схемы, речевая манипуляция
The article deals with cognitive and pragmatic peculiarities of gender stereotype which 

cause their usage as a manipulative tactics. Contextual content in which gender stereotype 
functions as a means of verbal manipulation is analyzed.

Key words: gender stereotype, cognitive schemas, verbal manipulation

Лінгвістика ХХІ століття позначилась зростаючим інтересом науковців до вивчення 
потенціалу мови як засобу впливу, її здатності регулювати поведінку людей і, зокрема, 
її спроможності виступати інструментом маніпуляції як індивіда, так і соціуму в цілому.

Явище мовленнєвої маніпуляції є об’єктом дослідження низки вітчизняних  
(Л. М. Киричук, О. В. Дмитрук, В. В. Зірка, П. В. Зернецький), російських (О. С. Іссерс, 
Ю. К. Пірогова, О. В. Денисюк, К. Ф. Сєдов, Т. М. Голубєва) та зарубіжних науковців  
(Т. van Dijk, A. Rocci, L. De Saussure, D. L. Lillian, P. Lushyn). Більшість дослідників 
приходять до схожих висновків щодо поняття маніпуляції. Отже, мовленнєвою маніпу-
ляцією можна назвати певну комунікативну дію, мета якої полягає у тому, щоб змусити 
адресата зробити те, що хоче адресант, але так, щоб об’єкт маніпуляції цього не помітив. 
Специфіка маніпулятивного впливу полягає у стратегічному використанні мовних засо-
бів як тактичних ходів, таким чином мовленнєві структури набувають маніпулятивного 
наповнення в конкретних дискурсивних умовах.

Серед складових форм людського мислення, за допомогою яких здійснюється вплив 
на свідомість та особливо вразливих компонентів сприйняття є стереотипне мислен-
ня. Використання гендерних стереотипних установок є досить ефективною тактикою 
маніпулятивного впливу. 

Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі мовленнєвої маніпуляції, на 
сьогодні ще не проведено ґрунтовного вивчення маніпулятивного потенціалу стереотипів, 
зокрема у діалогічному дискурсі. Отже, метою статті є вивчення маніпулятивних рис 
гендерних стереотипів як засобу мовленнєвої маніпуляції у діалогічному дискурсі.
© Сорокіна Л. Є., 2010
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Засновником концепції стереотипного мислення та поведінки став американсь-
кий журналіст та політолог У. Ліппманн. Під стереотипом він розумів схематичні, 
детерміновані культурою «картинки у голові» людини (pictures in our heads), які не тільки 
заощаджують і спрощують уявлення про реальність, але й “слугують гарантією нашої 
самоповаги, проектують у зовнішній світ освідомлення нами власної значущості, за-
хищають наше положення та права у суспільстві ” [6: 109]. У своїй роботі «Суспільна 
думка» (Public Opinion), вчений підкреслює, що стереотипи – стандартизований спосіб 
сприйняття дійсності, який призводить до спрощення і породжує забобони. 

У наступні десятиліття поняття стереотипу, яке трактувалося як ригідне, спроще-
не узагальнення, все активніше залучалось у науковий обіг (Дж. Олпорт, Т. Адорно,  
Д. Левінсон). В основному, стереотип сприймається як негативний конструкт, явище, що 
перешкоджає повному та адекватному взаєморозумінню людей. Досі вважається, що сте-
реотип одночасно як упорядковує, так і викривляє бачення соціальної реальності [2: 49]. 
Зазначимо, що останнім часом намітилась тенденція, яка дозволяє якщо не зняти, то хоча 
б пом’якшити протиріччя між різноманітними підходами. Вирішальну роль тут відіграли 
когнітивні фактори. Справа у тому, що у соціальній когнітивній психології стереотип 
розглядають як продукт автоматичної переробки інформації. ”Вони закорінені у самій 
природі того, як знання здобувають і використовують, тобто у звичних і обов’язкових 
операціях системи обробки інформації ” [10: 145]. 

Звернемо увагу на моделі, які пояснюють, як працює репрезентація образу гру-
пи у пам’яті, а саме схематичної (group schemas), прототипної (group prototypes) та 
екземплярної (exemplars). Деякі вчені (Ch. Stangor, M. Schaller) вважають ці підходи неза-
лежними і конкурентними, інші (Л.С. Павлюк) розглядають їх як взаємодоповнювальні 
характеристики різних стадій і аспектів стереотипізації. 

Найбільш традиційний підхід до стереотипізації базується на когнітивній схемі. Схе-
ми – це абстрактні структури знань, які встановлюють визначальні риси та релевантні 
ознаки певного поняття. Як зображення соціальних груп, схематична модель – це 
сукупність переконань про характеристики соціальної групи [13: 7]. Схеми дозволяють 
людині ігнорувати те, що здається неважливим у певній ситуації і таким чином зменши-
ти інформаційний рівень складності, крім того, інформація, що відповідає стереотипним 
уявленням, швидше уподібнюється схемі. 

Прототипна модель наголошує на стійкому зв’язку групи із набором загальноприй-
нятих уявлень про неї, тобто на сукупності типових характеристик усієї групи базується 
образ її одиничного представника. Наприклад, якщо політик – то безчесний, іспанець –  
то темпераментний, чоловік – упевнений у собі тощо. Недоліком схематичної та 
прототипної моделей вважають неможливість пояснити за її допомогою гетерогенність 
образу групи, багатогранність та амбівалентність її характеристик [10: 148]. 

Цю роль успішно виконує екземплярна модель, яка вивчає вплив на соціальну 
перцепцію окремих репрезентативних фігур, тобто бере до уваги вплив одиничного 
конкретного образу на формування очікувань щодо всього колективу. Наприклад, образ 
Алена Делона може бути яскравим опорним центром сприймання французів як гарних 
та галантних чоловіків. 

На нашу думку, кожна з цих моделей доповнює розуміння когнітивних механізмів 
створення стереотипу і дає змогу визначити його опозиційний внутрішній зміст. 
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Когнітивно-психологічна цінність стереотипу полягає в тому, «що він, як спосіб 
категоризації фізичної й соціальної дійсності, спрощуючи, мінімізуючи та типізуючи 
інформацію, полегшує індивіду сприйняття певних феноменів, «підганяючи» їх під 
категорії, що вже сформувались у свідомості» [8: 37]. 

Автори «Короткого словника когнітивних термінів» у якості основних когнітивних 
функцій стереотипу розглядають (іноді надмірне) упорядкування інформації, постійне 
протиставлення “своє”/ “чуже” й розмежування “внутрішньо групового” та “не групово-
го”, що призводить до соціальної категоризації й утворення соціальних структур, на які 
активно орієнтуються у повсякденному житті [5: 37].

За Ю. А. Леваде, стереотип – це “готовий шаблон, форми у які заливаються потоки 
суспільної думки” [2: 49]. Соціальні стереотипи діють у тих ситуаціях, коли складне яви-
ще спрощується до знайомого та звичного зразка, що, на думку О. І. Горошко, замінює 
розуміння. Роль стереотипів у комунікативних процесах, з одного боку – необхідна: вони 
закріплюють інформацію про однорідні явища, факти, процеси, людей тощо. Саме це 
допомагає людям обмінюватися інформацією, розуміти один одного, знайти спільну 
мову, однакову ціннісну орієнтацію, пришвидшують виникнення поведінкової реакції 
на основі емоційного прийняття або неприйняття інформації, її ‘попадання’ або ‘непо-
падання’ у жорсткі, але визначені рамки стереотипу; допомагають індивіду засвоювати 
й активно відтворювати досвід поколінь. З іншого – заважає об’єктивному сприйнят-
тю дійсності. За влучним висловом Е. Богардуса, стереотип – це “необхідне зло, що 
заощаджує час”. “Зло” стереотипу полягає у тому, що, конструюючи передбачуваний 
світ і тим самим виконуючи свою категоризуючу функцію, він “утискує” індивіда у межі 
цього передбачуваного світу і змушує діяти у відповідності з його нормами [8: 38].

Усі проаналізовані характеристики притаманні гендерному стереотипу як одному з 
різновидів соціальних стереотипів. У словнику гендерних термінів стереотипи розгляда-
ють як сформовані у культурі узагальнені уявлення про те, як насправді поводять себе 
чоловіки та жінки [11: 33]. Вважаємо, таке визначення дещо вузьким, а тому розглянемо 
інші точки зору.

На думку Т. Б. Рябової, гендерні стереотипи – це соціально сконструйовані 
категорії ‘маскулінність’ й ‘фемінність’, які підтверджуються різної в залежності від 
статті поведінкою, різним розподілом чоловіків та жінок всередині соціальних ролей 
та статусів, і які підтримуються психологічними потребами людини поводити себе 
в соціально ствердній манері і відчувати свою цілісність та несуперечність [11: 135]. 
Схожої точки зору дотримується С. М. Оксамитна, яка підкреслює, що культура кожного 
суспільства, як і уява соціалізованого в ній індивіда, містить узагальнені уявлення про 
те, якими є чоловіки й жінки та чим вони повинні займатися. “Такі узагальнені усталені 
уявлення стосовно спільнот чоловіків і жінок загалом називають ґендерними стереоти-
пами” [9: 158].

Отже, під гендерними стереотипами ми розуміємо соціально сконструйовані 
категорії ‘маскулінності’ й ‘фемінності’, які містять узагальнені уявлення про поведінку 
та риси характеру чоловіків та жінок. 

Гендерні стереотипи, як узагальнені уявлення про чоловіків і жінок, виявляються 
насамперед як:
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г• ендерно-рольові стереотипи, що стосуються прийнятності різноманітних ролей 
і видів діяльності для чоловіків і жінок, тобто чоловікам приписується роль за-
хисника, годувальника, який несе відповідальність за сім’ю, але на першому місті 
все-таки знаходиться належність до суспільної діяльності, професійний успіх; для 
жінок найбільш значущою вважається роль домогосподарки, матері, берегині. Її 
сфера – сім’я та дім. 
стереотипи гендерних рис• , тобто психологічних та поведінкових характеристик, 
притаманних чоловікам і жінкам. Так, у стереотипному уявленні маскулінності 
приписують активно-творчі характеристики, такі як домінантність, впевненість у 
собі, агресія, лідерські здібності. Фемінність, навпаки, розглядається як пасивно-
репродуктивне начало, яке проявляється у залежності, турботливості, чуттєвості, 
низький самооцінці, емоційності.

Навряд чи доцільно говорити про єдину гендерну чоловічу чи жіночу роль як таку. 
Більшість соціальних ролей у суспільстві містить гендерний складник у вигляді стерео-
типних уявлень та очікувань щодо статі виконавця певної ролі, яку, по суті, за набо-
ром вербальних і невербальних операцій може виконувати людина будь-якої статі. Деякі 
фахівці у галузі гендерних досліджень (D. Cameron, J. Coates, M. Talbot, M. Bucholtz, 
A. Weatherall, Т. Б. Рябова, С. М. Оксамитна) притримуються думки, що немає й не 
може бути однієї раз і назавжди визначеної ролі, характерної для окремої статі, тобто 
‘маскулінної’ чи ‘фемінної’. Існують лише очікування, які склалися історично і мають по-
части біологічне, але значною мірою соціально-культурне, підґрунтя щодо відповідності 
між соціальною роллю та статтю людини. 

Існує ще одна важлива характерна риса гендерних стереотипів, а саме стійкість до 
змін. Разючу стійкість гендерних стереотипів вчені пояснюють не лише тісним зв’язком 
між соціальними ролями чоловіків і жінок та, відповідно, приписуваними їм рисами, але 
й особливостями процесу опрацювання інформації, притаманному людській свідомості. 
Гендерні стереотипи діють як когнітивні гендерні схеми (порівняймо зі схематичною 
моделлю), які управляють процесами опрацювання наданої інформації таким чином, що 
людина сприймає, запам’ятовує й інтерпретує її відповідно до сформованих у неї уяв-
лень про маскулінне та фемінне [1: 209]. 

Когнітивна категоризація гендеру є невід’ємним складником процесу когнітивного 
розвитку людини. Гендер стає важливим критерієм категоризації ще й тому, що в сус-
пільстві постійно наголошується на значущості статевих відмінностей. Тому когнітивні 
гендерні схеми постійно активізуються в процесі пізнання, а дослідники говорять про 
перебільшене сприйняття гендерних відмінностей, аніж вони є насправді, оскільки на-
самперед помічається й легше кодується в пам’яті та інформація, що відповідає, а не 
суперечить гендерним схемам. Навіть якщо людина помічатиме й запам’ятовуватиме су-
перечливу інформацію, то усталені гендерні стереотипи можуть бути незмінними досить 
довго, оскільки є стійкими відносно доказів-спростовань [9: 164-165]. Однак, подібно 
усім іншим соціальним стереотипам, гендерні стереотипи зазнають змін по мірі того, як 
змінюються інші соціальні уявлення та норми, а також статус стереотипізованих груп. 
Тим не менш, слід констатувати, що зміни гендерних стереотипів проходять значно по-
вільніше, ніж зміни суспільних реалій. 
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Гендерні стереотипи часто виступають об’єктом маніпулювання, коли трактуються 
як ідеальні моделі самопрояву людині та єдині можливі критерії для її оцінки [3: 9]. 
На даному етапі дослідження ілюстративний матеріал показав, що гендерні стереотипи 
використовується у маніпулятивних цілях як чоловіками, так і жінками. Але, як прави-
ло, використовуються гендерні стереотипні установки по відношенню до жінок. Напри-
клад: 

1) Kate gave him a quick, apprehensive smile. ‘You’ll think I’m just a silly, weak female, 
Superintendent, but to tell you the truth, what happened back at the office scared the wits out 
of me. I decided to leave town until you catch this killer you’re looking for. Or have you found 
him?’

‘Not yet, ma’am, but we will. I have a feeling he’ll make for these railroad yards. Wherever 
he runs, we’ll catch him.’

”I certainly hope so!’ (The Master of the Game. 236)
Кейт приховує політичного злочинця, якого шукає поліція і який є другом її родини. 

Намагаючись вивезти його з міста, вона натикається на уже знайомого їй поліцейського. 
Тоді Кейт вирішує зіграти стереотипну роль жінки – слабкої, недалекої, наляканої (I’m 
just a silly, weak female; scared the wits out of me), хоча, насправді, ніколи такою не була. 
Такий маніпулятивний хід бездоганно спрацьовує.

2)'For heaven’s sake, Suzy, we’ve two kids to think about. At least let me come home for 
Christmas and make a family thing of it for the children,’ he appealed. (Mirror, Mirror. 326)

Маніпулятором у цій ситуації виступає чоловік Сьюзі Кріс, якого вона через чис-
ленні зради вигнала з дому. Він намагається повернутися усіма правдами і неправдами. 
Як маніпулятивний засіб Кріс використовує стереотипні уявлення про жінку як матір та 
берегиню родини. До речі, таких спроб він робить декілька, використовуючи той самий 
стереотип. Зазначимо, що жодна з таких мовленнєвих маніпуляцій не діє на героїню.

3) ‘You’re depriving the children of a father, Suzy. You have no right to do that. You’re 
putting your feelings before theirs. You’re the one who’s being totally selfish.’ (Mirror,  
Mirror. 372)

Мовленнєві структури, що містять стереотипи, є значною мірою прагматизовані, 
тобто мають здатність поряд із базовою семантичною інформацією передавати прагма-
тичну (оцінну, емоційну, контекстуальну тощо). Такий прагматичний потенціал стерео-
типних виразів зумовлений тим, що під час суспільної діяльності людини сформувалося 
її ціннісне ставлення до типових ситуацій. Оцінка, зафіксована досвідом, стає незмінним 
компонентом сприйняття. “Той факт, що оцінність стереотипів полягає в реалізації ними 
формули “це – добре/ це – погано ” імпліцитним способом, сприяє їх використанню як 
засобів маніпуляції” [4: 198]. Наприклад:

4) She was jealous of Harriet’s success, of course, but cheerfully, supportively so; and 
she was openly and intensely proud of her. ‘She always had the brains,’ she would say, ‘and 
the drive and the energy. She’s the new woman. Bit of an anachronism I am.’ And she would 
smile at whoever was listening, and they would hasten to assure her that she was nothing of 
the sort, and if her audience included any of the older generation (particularly if it was male) 
they would frequently say something that implied it was she who had actually got it right and 
Harriet wrong. (Another Woman. 222)
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Крессіда – молодша сестра Херріет, яку завжди більше любили як батьки, так й усі 
знайомі родини. Вона, здавалась, відвертою, спокійною, чуттєвою та слабкою, словом, 
справжньою жінкою. Але у результаті виявилось, що її насправді ніхто не знав, а Крессіда 
просто вдало маніпулювала почуттями та ставленням оточуючих за допомогою створен-
ня стереотипного жіночого образу, який спрацьовував як ‘картинка в голові’. Саме тому 
поведінка молодшої сестри завжди була із знаком плюс, а дії старшої зазнавали осуду і 
критики. 

Підкреслимо, що у прикладі (1) і частково (4) маніпулятивна дія направлена на 
чоловіків, а у прикладі (2, 3) – на жінку, але в обох використовується гендерні стереотипні 
установки по відношенню до жінок. Саме у другому й третьому прикладах маніпуляція 
виявилась неуспішною. На нашу думку, це свідчить про певні зрушення стереотипних 
уявлень про жінок як слабких, співчутливих осіб, які цікавляться лише чоловіком та 
дітьми. Тим не менш часте використання гендерних стереотипів як маніпулятивних так-
тик доводить той факт, що зміни стереотипів у суспільній свідомості проходять дуже 
повільно. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у визначенні стереотипу як маніпу-
лятивної тактики у гендерних гомогенних та гетерогенних групах, а також порівнянні 
успішності / неуспішності використання гендерних стереотипів як засобу мовленнєвої 
маніпуляції. 
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УДК 81’44-115/-116
Кшановський О.Ч.

(Київ, Україна)

ПринЦиП тиПоЛогічноСті 
у виСвітЛЕнні мовноЇ СтруКтури

На базі проаналізованої літератури сформульовано головний критерій типологіч-
ності лінгвістичного дослідження: пояснення функціонування людської мови шляхом 
порівняння між собою конкретних фактів окремих мов і і включення отриманих резуль-
татів до спільної типологічної палітри.

Ключові слова:типологічність, функціональність, мовний тип.
На основе проанализированной литературы сформулирован главный критерий ти-

пологичности лингвистического исследования: объяснение функционирования челове-
ческого языка путем сравнивания между собой конкретных фактов отдельных языков, 
помещая полученные результаты в общую типологическую палитру.

Ключевые слова: типологичность, функциональность, языковой тип.
The main criterion of the typological linguistic investigation has been defined: the 

explanation of the language functioning by the way of comparing the language data and finding 
the place for them in the general typological picture of the human language.

Key words: typology, functionality, language type.

вступ. Будь-яке лінгвістичне дослідження, якщо воно претендує на сучасність і 
науковість, повинно ґрунтуватися на новітніх методологічних засадах. По-перше, ком-
петенцію кожного конкретного лінгвістичного дослідження повинно складати все, що 
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стосується існування даного об’єкта. Для цього слід використовувати результати дослі-
джень суміжних наук, що торкаються даного об’єкта, а також методи інших наук. Це 
пов’язано з тенденцією сучасних лінгвістичних студій до так званого експансіонізму (див:  
[12: 207–212; 9: 35]). Слід сказати, що самé розширення предмету мовознавчого дослі-
дження пов’язано з тим сьогодні вже беззаперечним та очевидним фактом, що спеціаль-
не знання сучасного лінгвіста стосується усього та застосовується усюди, де практичні 
проблеми реально залежать від мов.

По-друге, дослідник повинен чітко розуміти те, що мова – це інструмент, що вико-
ристовується людиною. Інакше кажучи, в центрі дослідження повинен бути носій мови, 
прив’язаний до певного місця проживання, певної соціальної групи, культурної спіль-
ноти, а у зв’язку з цим, й до власного розвитку та власних комунікативних потреб. Це 
пов’язано з принциповою тенденцією сучасного наукового знання до антропоцентрич-
ності (див: [12: 212–216]; пор. також постулат про необхідність розробки лінгвістичної 
моделі ДУМКА – ПОВІДОМЛЕННЯ в [9: 36]). Слід зауважити, що вихід сучасного 
мовознавства у сферу когнітивної діяльності та суспільних процесів не є принципово 
новим явищем. Необхідність вивчення мови через призму її носія чітко усвідомлюва-
лася вже В. Гумбольдтом. Про те, що мова є результатом одночасної дії біологічних та 
соціальних факторів, про детермінованість виразів соціальними, психологічними та 
культурно-історичними факторами писали мало не всі класики лінгвістичної науки –  
О. О. Потебня, В. Матезіус, Е. Сепір та багато інших. Однак одна справа, знання того, що 
мовна особистість завжди знаходилася під пильною увагою протягом усієї історії науки 
про мову, інша річ – поява в сучасній лінгвістиці конкретних практичних досліджень, 
об’єктом яких є мовна поведінка людини. Такі дослідження повинні проводитися з від-
мінних від традиційних філософсько-світоглядних позицій.

По-третє, кінцевою метою будь-якого дослідження повинно бути пояснення в яко-
мога доступній формі результатів дослідження конкретних механізмів функціонування 
(тобто використання людиною для власних потреб) мови. Це пов’язано із загальноме-
тодологічною установкою на експланаторність будь-якого наукового дослідження (див.: 
[12: 221–227]; пор. також постулат про адекватність моделі мови, яка повинна поясню-
вати те, як вона влаштована “насправді” [9: 34], та постулат про принципову простоту 
такої моделі [Там само: 37]). Без пояснення на основі одержаних лінгвістичних результа-
тів того, як людина використовує свою мову, будь-яке лінгвістичне дослідження просто 
втрачає сенс.

На наше глибоке переконання, дотримуватися перелічених вище операціональних 
установок можливо лише за умови притаманності лінгвістичному дослідженню двох 
критеріїв науковості. По-перше, об’єктом будь-якого лінгвістичного опису повинно бути 
значення, як висхідна сутність для мовленнєво-мислиннєвого процесу, оскільки важ-
ко собі уявити те, що людина мислить порожніми мовними формами. Це пов’язано із 
загальним визнанням провідної ролі для усієї сучасної лінгвістики категорії значення 
(див.: [12: 216–221]; пор. також постулат про значення як висхідний пункт опису [9: 38]). 
Для вивчення ж мовної форми, як показує вся історія мовознавства, немає жодної необ-
хідності звертатися ані до даних і методів інших наук, ані до вивчення людини. По-друге, 
єдиним науковим шляхом пояснення функціонування людської мови є системне порів-
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няння між собою конкретних фактів окремих мов з подальшим внесенням одержаних 
результатів у загальну типологічну палітру, а те що порівняння мов за змістом можливе 
лише з урахуванням взаємовідносин факторів людини та дійсності є широко розповсю-
дженою ідеєю (див.: [14: 110]).

Саме ці два принципи – функціональність і типологічність – забезпечують, з одно-
го боку, науковість методики лінгвістичного дослідження (шляхом використання методів 
інших наук), з іншого боку, вірогідність та адекватність одержаних результатів (шляхом 
їх порівняння з матеріалом інших мов і даними інших наук).

Відповісти на питання, коли саме і де саме було проведено перше зіставлення мов-
них фактів як у науковому, так і в аматорському плані, мабуть, не є можливим. Упевне-
но можна сказати лише те, що порівняльне, в широкому сенсі, вивчення мов виникло 
разом з їх описовим вивченням. На значно важливішому місці зіставно-типологічних 
досліджень в історії мовознавчих учень дослідники неодноразово наголошували (див., 
наприклад: [24: 27–33]). Річ у тім, що зіставне вивчення мов не лише не протистоїть 
описовому мовознавству (і навіть, не знаходиться на відстані від нього), а природно до-
повнює його й фактично змикається з ним у головній своїй меті – розкритті природи 
мовних явищ. У результаті порівняння мов виявляється не лише загальне та спільне 
між ними, але й відмінне, специфічне, унікальне, неповторне, притаманне не всім, не 
більшості, а лише конкретній мові. Універсалії та унікалії утворюють практично той 
водорозділ, який розмежовує загальне та часткове мовознавство. У сфері вивчення уні-
версалій типологія змикається із загальним мовознавством, що займається виявленням 
загальних закономірностей побудови мов. У сфері вивчення унікалій вона змикається з 
частковим мовознавством. Власне кажучи, типологічне вивчення мов й виникло на ґрун-
ті їх описування, яке в певній мірі є недостатнім. На думку Тадеуша Мілевського, навіть 
за наявності спільного методу опису описове мовознавство залишається лише сукуп-
ністю окремих монографій. Таке становище не може довго залишатися. Кожна наука 
прагне порівняльного синтезу, тому поруч з описовим мовознавством повинно існувати 
порівняльне, яке зіставляє певним методом уже описані мови (наводиться за: [15: 285]). І 
якщо на початках типологія в лінгвістиці обмежувалась класифікацією мов – зведенням 
усієї різноманітності людських мов у декілька основних типів, то в новітній час типо-
логія перетворюється в розділ мовознавства, метою якого є пізнання будови людської 
мови загалом [16: 3]. На думку Г.В.Колшанського, підґрунтям типологічного вивчення 
мов й повинен бути напрям, здатний викрити способом виявлення загальних закономір-
ностей формування мовних одиниць у побудові комунікації різними мовами [11: 14]. 
Не дивно тому, що пошуки універсальних властивостей існування людської мови на-
віть ідейно протилежними напрямами сучасного мовознавства – генеративним і функці-
ональним – збігаються в розумінні взаємозалежності людської свідомості та мови (див.: 
[20]). Ця особливість притаманна всій історії типологічного напряму (див., наприклад, 
розбір типологічної концепції В.Гумбольдта з когнітивно-функціональних позицій у:  
[23: 203–208]). Саме зіставне мовознавство є джерелом для когнітивної лінгвістики, 
оскільки остання неможлива без урахування спільного та відмінного в мовах світу. На 
думку О.Є.Кібріка, серйозне осягнення сутності мови та механізмів її використання 
можливе лише на тому етапі, коли типологічний метод стане як головною метою, так і 
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головним джерелом знань про мову. З цього випливає, що звернення до емпіричної бази 
мов світу – це необхідний крок на шляху до моделі мови, адекватної теоретичним і при-
кладним завданням лінгвістики [8: 43].

методологія. Виходячи зі сказаного вище, кінцевою метою функціонально-типо- 
логічного дослідження слід вважати виявлення закономірностей побудови мовлення од-
нією мовою в порівнянні з іншою, при розв’язанні мовцями різних мов тих самих типо-
вих комунікативних завдань у подібних ситуаціях [4: 37]. Іншими словами, розкриття 
так званої функціонально-комунікативної еквівалентності, або “типологію мовної інтер-
претації смислового змісту”, в якій виявляються не лише відмінності, але й спільні риси 
[2: 18]. Саме тому, за словами О.Є.Кібрика, в останній час стає все очевиднішим те, що 
в типології, як і в загальній теорії мови, відбувається якісна зміна висхідних презумпцій 
у бік пошуку відповідей не лише на питання про існування, але й про причини існуван-
ня/не існування тих чи інших явищ [7: 22]. По суті, типологічні характеристики мови є 
комплексом ідіоетнічних типових мовних одиниць і правил їх уживання, що лексикалізу-
ють і граматикалізують процес вербалізації думки певною мовою [Там само: 27]. Ключо-
вою ж проблемою в розв’язанні сформульованого вище завдання в сучасній теоретичній 
лінгвістиці є “проблема універсального та варіативного в Мові, або, точніше, пробле-
ма методології визначення меж можливого варіювання природних мов” [8: 27]. В іншій 
термінології це явище одержало назву “повна вибірковість”, тобто наявність у кожній 
мові переважних способів відображення предметів, позначення процесів, описування 
реальних ситуацій. Інакше кажучи, в кожній мові ситуація, що описується “повертаєть-
ся” різними боками, при чому в кожній мові можуть бути переважні “боки” для показу 
цієї ситуації (див.: [19]). Пояснювальна типологія й намагається відповісти на питання: 
чому простір міжмовного варіювання (мовна вибірковість) обмежено саме таким, а не 
якимось іншим чином, і чому цей простір (вибірковість) має власну цілком визначену 
структуру. Метою пояснювальної типології є виявлення та пояснення меж міжмовного 
варіювання (мовної вибірковості), визначення та пояснення універсальних закономір-
ностей мовної будови [8: 44]. Раніше схоже визначення типології, як розділу загального 
мовознавства, що досліджує теоретичне підґрунтя принципової єдності усіх етнічних 
мов і безмежного розмаїття їх граматичних структур дав С. Д. Кацнельсон (див.: [6: 6]). 
Тут ми впритул підійшли до необхідності визначити ті параметри, які повинні (можуть) 
стати визначальними для будови як Мови взагалі, так і будь-якої конкретної мови.

Виявлення та пояснення набору таких параметрів (мовних явищ) здійснюється в 
межах двох співіснуючих підходів: холістичного (власне типологічного) та парціального 
(характерологічного). Типологічний підхід оперує поняттям типу мови, як системи спря-
жених різнорівневих елементів, пов’язаних імплікативними відношеннями і такими, що 
працюють на збереження конфігурації певної мови, наприклад, аглютинативного мор-
фологічного типу, номінативної синтаксичної будови та ін. Саме як “набір граматичних 
характеристик, настільки близько пов’язаних одна з одною, що якщо одна з них існує в 
певній мові, ми очікуємо, що існує інша, третя і далі” визначав мовний тип В. Скалічка 
(наводиться за: [21: 43]). Характерологічний підхід оперує поняттям класу мов, тобто, 
згідно з В. Матезіусом, профілюючими та базовими рисами певної мовної системи (на-
водиться за: [18: 18]). Між цими двома підходами не лише не існує жодної межі, навпаки, 
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обидва методи, і характерологія, і типологія, становлять різні етапи вивчення мови, спі-
віснують і можуть застосовуватися в одному дослідженні [17: 13].

По-перше, метою характерології є якомога більш повне виявлення та опис особли-
востей мови. Метою типології є систематизація виявлених особливостей за принципами 
ієрархічних і парадигматичних відношень [Там само: 13, 21]. Фокус характерології ске-
ровано на те, як створюється відокремленість, цілісність мовного типу, і як виявляється 
типова одноманітність в індивідуальній різноманітності мов, що становлять один клас 
[3: 237]. Саме узагальнення характерологічних рис призвело до виявлення принципу 
причинності (каузальності) та опрацювання поняття “мовний тип”, як системи, що само-
налаштовується навколо детермінуючої тенденції [18: 19–20].

По-друге, як характерологія, так і типологія досліджують однотипні за своїм харак-
тером процеси, що виявляються з достатньо високою мірою частотності в різних мо-
вах світу – мовні універсалії, або фреквенталії. Це пов’язано з неодноразово зазначеним 
вище головним завданням зіставного вивчення мов – з’ясуванню в кінцевому результаті 
найзагальніших універсальних властивостей мови. Однак, як зазначають дослідники, 
універсалістським типологічним концепціям (морфологічна класифікація мов, імпліка-
тивні універсалії та ін.) притаманні суттєві недоліки: 1) за їх допомоги мови світу поділя-
ються на дуже невелику кількість типів і тому характеристика кожної мови виявляється 
малоінформативною [5: 49]. Про труднощі, що виникають при спробах приписати одну 
“універсальну” категорію всім живим мовам неодноразово писали лінгвісти (див., напри-
клад: [22]); 2) в усіх опрацьованих на сьогодні глобальних комбінованих мовних типах 
(типологія порядку слів Дж. Грінберга, контенсивна типологія Г. А. Клімова, типологія 
вершинного/залежного маркування Дж. Ніколс, синтаксична типологія О.Є. Кібрика, а 
також класична морфологічна типологія) відсутня лексико-семантична складова (див. 
про це в : [24: 38–39]), тобто охоплено лише сферу граматики. Усебічне ж дослідження 
лексичної семантики може призвести до встановлення закономірного зв’язку між певни-
ми явищами, виходячи з яких можна буде передбачати наявність у мові певних семан-
тичних одиниць або відношень, якщо є відомою частина інформації про семантику цієї 
мови. Ця обставина й спричинила інтенсивний розвиток характерологічного напряму, 
яке описуючи будь-які так звані типологічно суттєві (термін В. Д. Аракіна), або типоло-
гічно релевантні характеристики (термін В. М. Солнцева), як правило, двох (можливо й 
більше) мов, прагне виявити “дрібніші” типологічні подібності та розбіжності, які мо-
жуть (але не обов’язково повинні) стати елементами або вже опрацьованого типу, або 
нового. Таким чином, як універсалії (фреквенталії), що описуються в термінах мовного 
типу, так і типологічно релевантні ознаки, що описуються в термінах мовного класу є 
системою константних і змінних ознак окремої мови, а у своїй сукупності є частиною 
універсального лінгвістичного набору ознак людської Мови. У цьому розумінні мовний 
тип або клас є свого роду tertium comparationis, або “мовою-еталоном”, при дослідженні 
мов (див.: 23: 23–24]). Такого роду опис системи мови, що ґрунтується, у свою чергу, на 
метамові, тобто на “точній системі понять”, придатній для опису різних мов є особливо 
актуальним для створення підручників і граматик для іноземців. Такою метамовою для 
опису окремого фрагмента певної мови й може стати типологічна категорія, тобто типо-
логічно суттєва характеристика мови.
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методика. Безумовно, для того, щоби говорити про значення мовних виразів, лінг-
вістика повинна мати “спеціальну мову опису семантики мови”, тобто семантичну мета-
мову [10: 19]. Ідею про певну первинну базову мову, що складається з таких знаків, які 
не потребують жодного обґрунтування та тлумачення, натомість самі використовуються 
для пояснення всіх інших понять сформульовано ще в “Компендії” німецького науковця-
теолога Миколи Кузанського (1401–1464) [Там само: 21]. Саму ж програму опису зна-
чень слів за допомогою вичерпного й не надто чисельного набору найпростіших не 
визначальних понять проголосив ще Ляйбніц. Мета семантичного опису в лінгвістиці 
полягає в тому, щоби створити для будь-якого виразу природної мови інший вираз тією 
самою мовою або спеціально створеною для цієї мети штучною мовою, за формою якого 
можна було би міркувати осмисленість описуваного виразу (його семантичну правиль-
ність), про ті парадигматичні (синонімічні, антонімічні, гіпонімічні та ін.) відношення, 
в які він входить з іншими виразами в системі мови, про синтагматичні відношення, які 
можуть його пов’язувати з іншими виразами в тексті [Там само: 268]. Питання універ-
сальної семантичної метамови як універсальної семіотичної системи розглядаються в 
семіотиці. Питання метамови, яка дозволяла би переформулювати з мови одного підходу 
на універсальну мову та в межах цієї мови зіставляти різні за концептуальною будовою 
значення, торкалися в коґітології. Особлива увага теорії універсальної семантичної мета-
мови приділяється в лексикографії. Традиційно вважалося, що для того, аби лексикогра-
фія змогла розв’язати свої завдання, необхідною є не лише чітка теорія значення, але й, 
що не менш важливо, щоби кодування “глобального” значення тих лексичних одиниць, 
що тлумачаться за допомогою дискретного коду метамови дефініцій, відбувалося лише 
за умови строгого обмеження можливих форм тлумачення. Традиційний інтерес до опра-
цювання семантичної метамови у зв’язку з розробкою мови-еталону окремих груп мов, 
а також пошуком так званих універсальних дефініцій для зіставлення систем і підсистем 
виявляють у лінгвістичній типології.

Таким чином, у сучасній лінгвістиці необхідність побудови семантичної метамо- 
ви – метамови семантичного опису – є загальновизнаною. Однак, слід зауважити, що усі 
без винятку аспекти мовної структури (і в першу чергу, безумовно, лексична семантика) 
не існують автономно: вони залежать від механізмів когнітивної та комунікативної ді-
яльності людини [8: 40]. Колективи людей (чи окрема людина), використовуючи мову, 
живучи в ній та завдяки ній, постійно вносять у неї певні суб’єктивні моменти відповід-
но до власної організації думок, почуттів, стилю життя та ін. [13: 228–229]. Крім цього, 
деякі концептуальні одиниці взагалі не одержують назв у мові (пор., наприклад, думку 
Ю. Д. Апресяна про нетривіальні семантичні ознаки, які не матеріалізуються в жодному 
зі слів природної мови [1: 482]). Саме через це, на думку О. Є. Кібрика, використання 
методу класичних статичних дефініцій, що спираються на аристотелівську логіку фор-
мування понять, є безперспективним. Новітній спосіб опису (тлумачення, складання 
правил функціонування) мовних об’єктів повинен ґрунтуватися, по-перше, на принципі 
неповної детермінованості (тобто на правилах не “якщо а, то (не)зроби в”, а на правилах 
“якщо а, то можеш зробити в”) (див.: [7: 27]); по-друге, на принципі не дискретності, 
що дозволяє континуальний характер описів (наприклад, багатофакторні визначення на 
кшталт “якщо а, то в 70% випадків буде в, а в 30% – с”; ієрархічні та прототипові ви-



157

значення) (див. про це: [8: 104; 25: 1457–1458]). Виходячи з цього, по-перше, найпопу-
лярнішою метамовою лінгвістичних досліджень стає одна з природних мов (як правило, 
рідна мова дослідника або рідна мова читача-адресата результатів лінгвістичного опису); 
по-друге, метамова виконує роль своєрідного інструменту дослідження. Одиниці такої 
метамови семантичного опису не мають бути ані обов’язковими для всіх культур, ані 
відображеними в лексиконах усіх мов. Однак вони можуть бути засвоєні представни-
ками будь-яких мов і культур як принципова можливість зрозуміти предмет дійсності в 
результаті безпосереднього досвіду сприйняття й опису [13: 110]. Це свого роду “набір 
необхідних і достатніх умов застосування, яким повинен відповідати об’єкт для того, 
щоби його можна було позначити за допомогою певного слова” [10: 82].

Таким чином, дотримання в лінгвістичному дослідженні принципу типологічності 
означає викриття у функціонуванні досліджуваного матеріалу системних закономірнос-
тей, що є частиною універсального лінгвістичного набору ознак (одиниць) повинні бути 
описані за допомогою спеціальної метамови, побудованої із врахуванням творчого ха-
рактеру когнітивних процесів носія-користувача цими описами.
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ФоЛЬКЛор ЯК ПЕрвіСна Форма маСовоЇ КомуніКаЦіЇ

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей фольклору з позицій 
комунікатики. Зроблено аналіз комунікативного акту у фольклорі й виявлено його 
відмінності від літературного й загальномовленнєвого актів передачі інформації.

Ключові слова: фольклор, синкретичність, масова комунікація, комунікатика, 
комунікативний акт.

В статье рассматриваются характерные особенности фольклора с позиций комму-
никатики. Проведенный анализ коммуникативного акта в фольклоре позволил опреде-
лить его отличия от литературного и общеречевого актов передачи информации. 

Ключевые слова: фольклор, синкретизм, массовая коммуникация, коммуникатика, 
коммуникативный акт. 

Typical particularities of the folklore are considered in this article with the position of 
communicatics. The organized analysis of the communication act in folklore has allowed to 
define his change from literary and every day speechact deed of information conveyance. 

Key words: folklore, syncretism, mass communication, communicatics, communication act. 

Сьогодні інформація стала найпопулярнішим товаром як для її споживачів, так і для 
виробників. Постійно з’являються нові засоби масової інформації (друковані, радіо-, 
теле-, інтернет). Усе це вплинуло на бурхливий розвиток масової комунікації як інду-
стрії, що у свою чергу викликало її розвиток як науки. Наука комунікатика є порівняно 
новою галуззю знань про інформацію та закони її передачі. Проте, зародившись у ХХ ст., 
вона звертається до таких проблем, що існували задовго до появи не лише науки зага-
лом, але й мови. Посилена останнім часом увага соціуму до народних традицій пояснює 
причини звернення до вивчення фольклору з позицій найсучасніших суспільствознав-
чих дисциплін. Дослідженням комунікації у фольклорі займалися американський учений  
Р. Джорджес, європейські фольклористи Й. Єх, В. Онг, Р. Шенд, російський дослідник  
К. Чистов. Серед українських фольклористів до питання фольклорної комунікації звер-
нулася Н. Марчун у зв’язку з окресленням специфіки фольклору. Тож актуальність об-
раної теми визначається потребою в розробці нових методів і підходів до вивчення тра-
диційної народної культури з урахуванням здобутків різноманітних наук.

Мета нашої студії – довести, що саме фольклор був найпершою формою масової 
комунікації. Досягнення мети передбачає розв’язання низки завдань: уточнити зміст по-
няття “масова комунікація”; з’ясувати специфіку фольклорної комунікації; продемон-
струвати відповідність фольклору як первісної синкретичної форми людської діяльності 
теорії масової комунікації.

Наше дослідження має міждисциплінарний характер і здійснюється на межі двох са-
мостійних наук – фольклористики і комунікатики, що обумовлено тенденціями розвитку 
сучасного гуманітарного знання.
© Філоненко Н.М., 2010
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Слово комунікація прийшло до нас через посередництво англійської мови 
(communication) з латинської (communicо, що означає “роблю загальним, поєдную, спіл-
куюсь з кимось” [1: 347]). Слова communicate, community, communication спільнокоре-
неві і їхніми українськими відповідниками є лексеми сполучатися, спілкуватися, спіл-
ка, спільнота, спілкування. Як бачимо, ідея єдності, об’єднання, зв’язку зі спільнотою 
є визначальною для поняття комунікації, або спілкування. Тому спілкуватися – означає 
не лише обмінюватися думками, враженнями, а ставати членом спільноти, тобто спів-
переживати, ставати духовно близьким, дотримуватися норм співжиття. Визначальним 
тут є зв’язок між членами спільноти, і безперечно він має бути не так фізичним, як духо-
вним. 

Спілкування, якщо воно відбувається, передбачає наявність таких ознак: комунікато-
рів, духовно-інтелектуальну єдність тих, хто спілкується, спільну форму духовного бут- 
тя – мову, загальнозрозумілі знакові системи, що замінюють мову в певних ситуаціях. 

Отже, під комунікацією розуміють “зумовлений ситуацією й соціально-психо- 
логічними особливостями комунікаторів процес встановлення і підтримання контак-
тів між членами певної соціальної групи чи суспільства в цілому на основі духовно-
го, професійного або іншого єднання учасників комунікації, який відбувається у ви-
гляді взаємопов’язаних інтелектуально-мислительних та емоційно-вольових актів, 
опосередкованих мовою й дискретних у часі й просторі, відбуваються з використанням 
або без нього різних знакових систем, засобів комунікації і результатом яких є конкретна 
інтелектуально-мислительна й емоційно-вольова поведінка співрозмовника, конкретні 
результати його діяльності, прийняті ним рішення, що задовольняють членів певної со-
ціальної групи або суспільства в цілому” [2: 17]. 

Таке визначення, дозволяє розглядати усну народнопоетичну творчість саме як кому-
нікативний процес з усіма його ознаками. Адже у сучасній науці під фольклором розумі-
ють “художнє відображення дійсності у словесно-музично-хореографічних і драматич-
них формах колективної народної творчості, нерозривно пов’язаної з життям і побутом, 
з метою відтворення світоглядних, етичних і естетичних поглядів народу” [3: 5]. Як ба-
чимо, фольклор і комунікація мають спільні риси. По-перше, це їхній процесуальний 
характер, що виявляється не лише в безперервному процесі сприйняття – відтворен- 
ня – творення – відтворення, але й у синкретичному характері, що виявляється на кіль-
кох рівнях (формальному, функціональному), більшості жанрів (трудові, обрядові пісні, 
замовляння та ін.). По-друге, вони не тотожні мовленню й активно використовують па-
ралінгвістичні засоби, тож мають різні форми побутування: словесний текст, хоровод, 
гра, обрядодія тощо. По-третє, виконують однакові функції: інформаційно-регулятивну 
(героїчний ліро-епос не лише розповідав про важливі історичні події, але й зберігав, по-
ширював значущу інформацію, національні ідеї, сприяв консолідації нації), регуляційно-
комунікативну (більшість паремій містить морально-етичні та естетичні приписи, що 
стимулюють і коригують поведінку людини), афективно-комунікативну (пережити ка-
тарсис допомагає народна лірична пісня, анекдот дозволяє звільнитися від проблем, зна-
йти шляхи вирішення).

Комунікація за своєю природою є конституюючим фактором суспільного розвитку. 
Немає спілкування – немає спільноти (пор., укр. спілкування – спільнота; рос. общение –  
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общество; англ. сommunicatе (говорити, спілкуватися) – community (спільнота, суспіль-
ний)). Якщо ми, фантазуючи, припустимо, що суспільство, яке не розвивається, може 
бути без науки, освіти, то без спілкування, без передачі інформації суспільство існувати 
не може взагалі. 

Дж. Гербнер, а за ним Г. Почепцов, називає три головні етапи у розвитку комуніка-
ції: доіндустріальний, друкований, телевізійний [4: 25]. Проте В. Різун наголошує, що 
“зміну етапів розвитку комунікації слід вбачати не так в індустріальних революціях, як 
у психологічній перебудові комунікаторів, поштовхом до чого, звичайно, були різного 
роду революції та суспільні зміни. Зміна й виникнення різних видів комунікації є вну-
трішньою потребою людини й суспільства в цілому. Ця потреба, безперечно, формується 
під впливом зовнішніх факторів суспільного розвитку” [5: 44]. 

На ранніх етапах суспільного розвитку комунікація має виключно операціональний 
рефлекторно-поведінковий характер і залежить від вітаїстичних, тобто життєзабезпечу-
вальних, потреб людей. Люди об’єднувалися в колективи, групи з метою отримання їжі, 
будівництва житла тощо. У цій ситуації комунікація виступала знаряддям об’єднання в 
групи. Її масовий варіант поставав у вигляді таких фольклорних жанрів як міф, казка, 
замовляння, пізніше обрядова поезія.

Із суспільним розвитком і перетворенням комунікації в систему усвідомлених, ціле-
спрямованих дій, скерованих на процес свідомого встановлення й підтримання контактів 
між членами суспільства, спілкування могло набирати характеру творчого процесу, коли 
реакція комуніката прогнозувалася мовцем, подумки “створювалася”, “пророблялася” у 
своїй уяві й була ніби витвором мовця. 

Одним із головних зовнішніх факторів, що змінив характер спілкування, на думку 
дослідників, було виникнення письма. Вважається, що на дописемному етапі переважала 
міжособистісна й групова комунікація, а комунікативний процес мав характер безпосе-
реднього діалогічного міжособистісного спілкування або спілкування з малою групою 
чи групового спілкування. І лише писемний етап комунікації, що ускладнив комуніка-
тивний процес, зробив його опосередкованим, дискретним у просторі й часі, стимулював 
виникнення такого виду спілкування, як публічне; і заклав основи масової комунікації, 
яка набула розвитку лише на друкарському етапі. Як бачимо, розглядаючи еволюцію ха-
рактеру комунікації, науковці враховували лише синхронний аспект, проте спілкування, 
маючи власний хронотоп, може здійснюватися й на діахронному рівні. Народні знання з 
різних галузей життя й господарської діяльності акумулювалися у словесних формулах 
(казка, прислів’я, загадка тощо) саме з метою передачі наступному, хоча й найближчому, 
поколінню (батьки – діти), а не для того, аби обговорити цю інформацію, дійти згоди, що 
передбачає міжособистісне спілкування.

Термін “масова комунікація”, який увів у науковий обіг американець Чарльз Кулі, 
у радянський час сприймався неоднозначно, деякі вчені його ідентифікували з масо-
вою інформацією, засобами масової інформації і пропаганди тощо. Інші вважали, що 
за терміном “масова комунікація” прихована певна ідеологічна концепція. Лише в роки 
хрущовської “відлиги” в СРСР почали використовувати термін “масова комунікація” – 
суспільний інститут, що виконує завдання формування світогляду і громадської думки 
широких мас, ЗМІ і пропаганди. 
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Американський професор Ф. Данс склав список визначень поняття “масова кому-
нікація”, який містив 98 позицій. У більшості з цих визначень акцент поставлено на 
первісному значенні слова “комунікація”. У дефініції А. Года комунікація – це процес, 
який робить надбанням двох чи багатьох те, що попередньо було монополією одного чи 
кількох. В. Шрамм додає до сказаного, що йдеться не стільки про обмін знаками, скільки 
про обмін сенсом. В. Вівер комунікацією називає будь-які процедури, завдяки яким один 
розум впливає на інший.

Таким чином, під масовою комунікацією (масовим спілкуванням) ми розуміємо ор-
ганізоване спілкування, що є видом суспільно-культурної діяльності, яка відбувається у 
вигляді взаємопов’язаних інтелектуально-мислительних та емоційно-вольових дій, спря-
мованих на духовне, професійне чи інше єднання маси людей (мас). 

Фольклор і є формою масової комунікації, оскільки являє зразок організованого 
спілкування, або діяльності, тобто такої активності людей, яка має свої мотиви, свою 
структуру, яка складається з дій – актів, підпорядкованих певній меті. Так, наприклад, 
сюжетно-композиційна будова календарно-обрядової лірики відрізняється від будови лі-
ричної пісні, на що вплинуло їхнє призначення, функції. До масової комунікації у своєму 
первісному значенні тяжіють, перш за все, найдавніші фольклорні жанри (міф, казка, 
прислів’я, загадка, прикмета тощо), жанри пізнішого походження (наприклад, соціально-
побутова, родинно-побутова пісня) спочатку забезпечували саме міжособистісне або 
групове спілкування.

Те, що масова комунікація є організованим спілкуванням, має принципове значен-
ня для розуміння, формування й розвитку масовоінформаційних процесів у суспільстві. 
Ідея організованого спілкування може виникнути лише у ситуації відповідальності мов-
ця (комуніканта) за свою “словесну роботу”. Ця відповідальність рідко виникає під час 
спілкування двох людей, бо таке спілкування має рівень переважно побутової міжосо-
бистісної комунікації. Масовість акту мовлення дає відчуття важливості виконуваної 
справи, тобто акту мовлення, і змушує серйозно ставитися до організації самого процесу 
спілкування. Окрім того, психологічно спілкування з масами – це завжди вихід за межі 
свого звичного, непомітного для своєї ж свідомості “я”. Актуалізація власного “я”, тобто 
усвідомлення того, що і як ти робиш у цей момент, характерна для особливих ситуацій, 
у які потрапляє людина. До таких ситуацій відноситься й комунікативна ситуація, у якій 
доводиться тримати слово перед аудиторією, у тому числі розказування казки, легенди, 
переказу, виконання думи, балади, історичної пісні тощо. Навіть співаючи ліричну пісню 
“для себе”, автор-виконавець передбачає можливу наявність “слухача” й враховує пу-
блічний характер інтимного акту.

Схема комунікативного фольклорного акту, попри наявність тих же складових, що й 
у загальномовленнєвій та літературній схемах, має свої особливості. Так, при звичайній 
передачі інформації завжди наявний зворотній зв’язок (діалог, полеміка), що забезпе-
чує реалізацію мети комунікативного акту – досягнення компромісу, згоди, порозуміння, 
з’ясування певних деталей. У фольклорі наявність зворотнього зв’язку не обов’язкова, й 
він постає у вигляді прихованої полеміки – утворення варіанту тексту-основи. Натомість 
літературна схема практично виключає можливість існування зворотнього зв’язку. Крім 
того в літературі чітко визначені ролі автора й реципієнта, тоді як у фольклорі кожен ре-
ципієнт є потенційним “автором”, а кожен т. зв. “автор” спочатку був реципієнтом.
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Отже, специфіка фольклорної комунікації виявляється у виконанні усною словесніс-
тю соціальних функцій, у забезпеченні основних завдань різноманітних соціальних 
інститутів. В основі соціальних функцій фольклорної комунікації лежать об’єктивні по-
треби народу в інформації, в його інтеграції до світової спільноти, ідеологічному, духо-
вному впливі, освіті, вихованні, відпочинку та насолоді. Відповідно фольклорні твори 
виконують такі соціальні функції: інформативну, регулятивну, об’єднувальну, виховну, 
освітню, рекреативну, гедоністичну, ідеологічну.

Загальнопсихологічні функції усної народнопоетичної творчості полягають як у за-
безпеченні емоційної розрядки, релаксації, так і в практичних порадах, які звучать у 
пареміях, родинно-побутових піснях.

Крім того фольклорні твори виконують і соціально-психологічні функції: соціаль-
ного орієнтування, приналежності до етнічної, суспільної або професійної гру-
пи (соціально-побутові пісні, прислів’я, приказки, частівки), контакту з іншою 
людиною (вітання, прощання, побажання), самоутвердження.

Отже, процес і форми спілкування досліджують чимало наук, зокрема, психоло-
гія, соціологія, етнографія, лінгвістика, комунікатика тощо. Теорія масової комуніка-
ції (дисципліна, що належить до циклу комунікативних наук, яких на сьогодні нара-
ховують понад двадцять) – це загальна наука, що досліджує теоретичні основи систем 
засобів масової комунікації, їхні фундаментальні властивості, побудову комунікативних 
ланок і елементів, а також вплив ЗМК на аудиторію. Комунікативні студії поширені в 
журналістиці, літературознавстві, психології, соціології тощо, але поки що не мають 
чітко окресленого предмета дослідження. На нашу думку, вони можуть бути залучені 
й до фольклористики, що сприятиме розробці нових напрямів дослідження у цій науці. 
Адже усна народна словесність являє собою не лише комунікативний процес, але й, як 
ми могли пересвідчитися, є його найдавнішою масовою формою.
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СтруКтурнаЯ органиЗаЦиЯ ПоЛЯ нЕоПрЕдЕЛЕнно БоЛЬШого  
КоЛичЕСтва в СоврЕмЕнном руССКом и ангЛийСКом ЯЗЫКаХ

У статті розглядається структура поля неозначено великої кількості, а також 
здійснюється порівняльний аналіз лексичних засобів її вираження в англійській і ро- 
сійській мовах. У результаті дослідження було виявлено 180 російсько-англійських  
лакун.

Ключові слова: неозначено велика кількість, асоціативно-номінаційний принцип, 
лексична співвіднесеність, лакуна.

В статье рассматривается структура поля неопределенно большого количества,  
а также осуществляется сопоставительный анализ лексических средств его выраже- 
ния в английском и русском языках. В результате исследования было выявлено 180 
русско-английских лакун.

Ключевые слова: неопределенно большое количество, ассоциативно-номинационный 
принцип, лексическое соответствие, лакуна.

The article deals with the structure of undefined large quantity field and the contrastive 
analysis of its lexical units in the English and Russian languages. In the course of the study 
180 Russian-English lacunas have been revealed.

Key words: undefined large quantity, associative-nominative principle, lexical equivalence, 
lacuna.

Исследованием оценочной категории неопределенно большого количества ученые 
начали заниматься уже в 1970-1980-е гг. Изучению категории НБК посвящены работы 
П.П. Бочкаревой [1], Т.В.М.Вовк, Н.И. Науменко и др. В 1982г. Н.Л. Клименко была сде-
лана попытка описать средства выражения НБК в виде функционально-семантического 
поля в английском и русском языках в контрастивном и переводческом аспектах. В дан-
ной работе была показана значительная близость структуры этих полей в обоих языках [2]. 

Поле неопределенно большого количества в русском и английском языках представ-
ляет собой реализацию поля оценочного выражения неопределенного количества. При 
отборе практического материала мы опирались на образность языковых явлений. Орга-
низация лексики в систему строилась на основе ассоциативно-номинационного принци-
па, который определяет пути номинационной системы языка, привычные для носителей 
языка способы мотивации слов с оценочно-количественными значениями. В данном слу-
чае лексические единицы группируются вокруг языковых образов, лежащих в основе 
семантических переносов, реализация которых определяется нормой и узусом. 

Для функционально семантических полей именно ассоциативно-номинационный 
принцип структурирования приобретает огромную значимость и информативность. 
Номинационная схема показывает участок «языковой картины мира» в пределах кон-
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кретного поля и способна передать национальную специфику языка и номинационную 
типологию. Анализ ассоциативно-номинационных направлений также имеет огромное 
значение для изучения глубинной когнитивной структуры значения. Выявление групп 
лексических единиц на основе образа, возникающего при восприятии концепта внутри 
языковой категории «неопределенное количество» позволяет уточнить картину органи-
зации всей лексики в систему.

Анализ уровневой организации исследуемой категории НБК позволяет выделить 
в структуре два уровня: выражение прямого и переносного значения. При выражении 
НБК в прямом значении отсутствует образность. При структурировании лексических 
единиц с переносным значением НБК определены следующие классы образов: образы 
большого, образы интенсивных природных явлений, образы совокупностей, образы дви-
жущихся совокупностей, образы артефактов, образы сильного, образы полного, образы 
быстрого движения.

Сходства и различия свойственны всем классам и подклассам, на которые делится 
по ассоциативно-номинационному принципу поле НБК. Большую часть полей НБК в 
русском и английском языках образуют лексемы, выражающие НБК в переносном зна-
чении. Преобладание этих средств в выражении понятия НБК в обоих языках естествен-
но, если учесть относительный характер понятия НБК и значение его в человеческой 
деятельности. В основе переносного наименования НБК лежит образ «большого», с ко-
торым сочетаются образы «сильного», «полного». Это образы большого размера (англ. 
extent, largeness, рус. протяжение, обильность), большого числа (англ. hundreds, рус. 
сотни), большого вместилища (англ. barn, рус. амбар), большой совокупности (англ. 
congregation, рус. сообщество), интенсивных природных явлений (англ. affluence рус. 
приток, водопад) и др. Процесс переноса заключается в том, что семы НБК в составе 
означаемого слова, которое употребляется для вторичного наименования НБК, становят-
ся второстепенными, что сопровождается преобразованием семантической структуры 
слова. Так, ядерная сема, имеющаяся в прямом номинативном значении слова, приглу-
шается; семы, являющиеся основанием для переноса, выдвигаются на передний план. 
Многие переносные употребления слов со значением НБК настолько прочно вошли в 
язык, что фиксируются в словарях [3: 135].

Пути формирования переносного значения НБК в английском и русском языках при-
мерно одинаковы. Часто используются сходные ассоциации с природными явлениями, 
вместилищами, совокупностями и др. Количество лексических единиц в каждом классе 
различное, что обусловлено особенностями строения и развития языка. 

Рассмотрим степень наполняемости и степень лакунарности классов образов НБК. 
В результате проведенного сопоставительного анализа полей НБК в русском и ан-
глийском языках нами было выделено около 1400 лексических единиц, обозначающих 
неопределенное количество, в числе которых выявлено более 180 русско-английских 
субстантивных лакун, что составляет 19% (см. рис. 1.1). Проведенная тематическая 
классификация позволила выделить в поле НБК 8 классов образов: образы большого, 
образы интенсивных природных явлений, образы совокупностей, образы движущихся 
совокупностей, образы артефактов, образы сильного, образы полного, образы быстрого 
движения. 81% совпадающих лексических единиц в русском и английском языках свиде-
тельствует о высокой степени соответствия значений в сопоставляемых языках. 
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рис. 1.1. Наполнение поля НБК 

Проанализируем перечень классов образов в порядке убывания их номинативной 
представленности и лакунарности. 

Самым крупным по номинативной непредставленности является класс образов «со-
вокупностей», включающий в себя 82 несовпадающие лексические единицы. Данный 
класс имеет сложную структуру и состоит из 14 классов образов, самым крупным из 
которых является «упорядоченная совокупность разнообразного», где выявлено 16 
русско-английских лакун:

1) упорядоченная совокупность разнообразного. Примерами совпадающих лекси-
ческих единиц в русском и английском языках могут послужить следующие: палитра –  
ср. palette; угощение – ср. refreshments и др. Приведем примеры лакун: высушенные ли-
стья и стебли конопли – ср. bang; кружок, в который заключены слова изображенного 
на карикатуре персонажа – ср. balloon и др.

2) класс образов «упорядоченная совокупность лиц» имеет в своем составе 14 
русско-английских субстантивных лакун. В качестве примеров лакун подкласса «упо-
рядоченная совокупность лиц» могут послужить: персонал, обслуживающий банкеты, 
свадьбы – ср. caterer; родня со стороны мужа и жены – ср. in-law и др.

3) класс образов «совокупность вообще». В качестве примеров совпадающих лексиче-
ских единиц в обоих языках могут послужить: сбор людей, собрание – ср. assembly; раз-
нообразие – ср. diversity и др. В данном классе выявлено 14 лексических несовпадений, 
например: то, что лежит наверху карзины –ср. topper; все необходимое (для путеше-
ствий) – ср. needments; несопоставимые вещи – ср. disparate и др. 

4) «упорядоченная совокупность предметов»: проиллюстрируем примеры лекси-
ческих соответствий данного разряда: картотека – ср. card index, архив – ср. archive. В 
данном классе выявлено 9 несовпадающих единиц, среди них: что-либо состоящее из 
восьми частей - ср. octuple; предметы, которые необходимо пройти студенту, чтобы 
записаться на более продвинутый курс – ср. амер. prerequisites и др. 

5) класс образов «совокупностей, образующих одно целое». В качестве примеров 
лексических соответствий можно привести: пакет, пачка, связка - ср. packet; кипа, тюк –  
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ср. bale и др. В этом классе выявлено 9 лексических несовпадений. Примерами могут 
послужить: объем хлебной продукции, выпекаемой за один раз – ср. batch; поезд или ряд 
вагонеток (в шахте) – ср. run и др. 

6) «упорядоченная совокупность животных»: такие языковые единицы как табун, 
стая – ср. herd, улей – ср. hive являются линейными соответствиями в сопоставляемых 
языках. В данном классе насчитывается 8 русско-английских лакун. В качестве примера 
приведем следующие: полет диких гусей, стая – ср. skein; рыба, идущая на нерест – ср. 
run и др. 

7) в классе образов «совокупностей разнородных предметов» можно выделить 7 
языковых несоответствий. В качестве иллюстрации группы приведем следующие приме-
ры: куча самых разных вещей (предназначенных для благотворительной распродажи) –  
ср. jumble; ароматическая смесь из сухих лепестков – ср. pot-pourri; всякая всячина, ме-
шанина – ср. farrago.

8) в классе образов «совокупности собранного, накопленного» обнаружены следу-
ющие лексические лакуны: поборы с населения под видом добровольного приношения –  
ср. benevolence; результыты голосования - ср. ballot.

9) наименьшим классом по номинативной непредставленности является «неупоря-
доченная совокупность лиц», где выявлена 1 семантическая лакуна: скопление людей, 
совершающих незаконные действия – ср. rout.

10) 1 лакуна выявлена в разряде «неупорядоченная совокупность предметов»: 
свалка, где можно купить или продать старые вещи, оставить вещи, в том числе ма-
шины – ср. junkyard (амер.).

Остальные подклассы образов совокупностей, такие как «упорядоченное располо-
жение предметов», «неупорядоченная совокупность животных», «совокупность 
плодов, цветов, растений» не характеризуются наличием русско-английских лакун. В 
основном группы языковых единиц представлены линейными либо векторными соот-
ветствиями. Приведем примеры выделенных подклассов: куча, груда – ср. heap; пчель- 
ник – ср. apiary, гурт, стадо – ср. drove, свора (гончих) – ср. pack и др.

Класс «образов большого» является вторым по степени лакунарности и включает 
37 лакун. Описываемый класс образов имеет сложную структуру, в котором выделяется  
7 подклассов: «большие размеры», «большое число», «большая мера/ вес», «большое 
вместилище», «большая часть от целого», «большие отрезки времени», «большие 
деньги».

1) «большое вместилище». Примерами совпадающих языковых единиц в обоих 
языках служат: хранилище – ср. warehouse, кадка, бадья, бочонок – ср. tub и др. В данном 
классе образов выявлено 13 русско-английских лакун. Продемонстрируем эту группу 
следующими примерами: наполненная до отказа лодка – ср. boatful, полная кастрюля 
сковорода – ср. panful и др. 

2) «большое число». В качестве примеров лексических соответствий в русском и 
английском языках приведем: дюжина, масса– ср. dozen, счет, множество – ср. score 
и др. Примерами лакун служат следующие: несметное/ неисчисляемое количество – ср. 
zillion, большая прибыль – ср. killing/ scoop, самый крупный выигрыш в лотерее – ср. 
jackpot.
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3) Подкласс образов «большие денежные единицы». Количество всех отобранных 
единиц, составляющих данный подкласс составляет 54, примерами совпадений в со-
поставляемых языках служат: сумма – ср. amount, бюджет – ср. budget и др. Данный 
подкласс характеризуется 6 русско-английскими лакунами, например: государственная 
помощь приходским школам – ср. parochiaid и др. 

4) «большие отрезки времени»: примеры эпоха, век – ср. epoch, время, час – ср. 
hour являются линейными соответствиями в сопоставляемых языках. Из 28 отобранных 
единиц выделили 4 лакуны: что-либо продолжающееся всю ночь – ср. nightlong и др. 

5) такое же количество лакун (4 из 58 отобранных) выделено в классе образов «боль-
шой размер»: что-либо очень крупное, большое – ср. bumper, что-либо разбитое в дре-
безги – ср. humpty-dumpty.

6) класс «большая часть от целого» представлен 44 отобранными лексическими 
единицами, из которых выделена 1 лакуна: узкая, тонкая часть чего-либо – ср. small.

7) класс образов «большой меры/ веса» не имеет в своем составе лакун. Данная 
группа представлена следующими примерами соответствий: пропорция – ср. proportion, 
тонна – ср. ton и др.

Класс «образов интенсивных природных явлений» также достаточно многочис-
лен. В нем отмечается 29 лакун из 224 отобранных для анализа единиц. Нам представля-
ется возможным выделить здесь 13 подклассов образов. 9 из них характеризуются язы-
ковыми лакунами в сопоставляемых языках. 

1) «интенсивного движения большого количества воды». Примерами лексических 
соответствий в обоих языках могут послужить: фонтан – ср. fountain, водоворот – ср. 
eddy и др. Выделели 8 лакун, например: внезапный сильный ливень – ср. flurry, смывание 
сильным потоком воды – ср. flush. 

2) «большая масса/ площадь воды». Языковые единицы лагуна – ср. lagoon, оке-
ан – ср. ocean являются примерами лексических соответствий в русском и английском 
языках. В данном подклассе насчитывается 7 лакун. Приведем следующие его примеры: 
сливающиеся реки – ср. confluent; водоем, затопляемый только во время прилива – ср. 
rock pool.

3) «большие неровности рельефа»: из 25 отобранных единиц выделим следующие 
русско-английские лакуны: то, что выкопано, вырыто – ср. digging, малонаселенная, 
необжитая местность – ср. outback. 

4) «волосы живых существ», приведем пример лакун: волосы, остающиеся на рас-
ческе – ср. combing и др;

5) единичные случаи лакунарности обнаружены в классе образов «интенсивное 
движение воздуха», например: сильный ветер при морозе – ср. barber, сильный порыв 
ветра, воздуха – ср. blast;

6) малочисленными являются также классы образов «большая площадь суши», 
«интенсивное горения», «большое скопление воды в небе», где выделены единичные 
случаи лакунарности. Приведем примеры: дикая местность, запущенная часть сада – 
ср. wildeness, выжигание растительности на земле, предназначенной к обработке – ср. 
burn.

Достаточно широко представлен четвертый по количеству русско-английских суб-
стантивных лакун класс образов «артефактов» - здесь отмечается 12 лакун. Приведем 
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примеры: изгородь из тонких жердей – ср. rail fence, небольшой разведывательный са-
молет – ср. jeep;

Следующим классом по степени лакунарности является класс образов «движу-
щихся совокупностей», где из 45 отобранных языковых единиц определили 8 русско-
английских лакун: что-либо гонимое ветром (клуб дыма, тумана) – ср. waif, идущий со 
всеми остановками – ср. stopping train. 

Для остальных подклассов образов «движущихся совокупностей» таких как «упо-
рядоченное движение лиц», «неупорядоченное движение лиц», «неупорядоченное 
движение животных» характерны линейные либо векторные соответствия. 

В классе образов «сильного» из 64 отобранных единиц выделено 7 лакун. Данную 
группу слов можно разделить на следующие подклассы, например: резкое, нетерпеливое 
движение – ср. flounce, что-либо сбивающее с ног – ср. rattler, максимальный вес наезд-
ника, который может удержать на себе лошадь – ср. weight и др.

Языковые единицы со значением «полного» можно разделить на 2 подкласса:  
1) «полная целостность», например, целостность, обилие – ср. fullness; 2) «полное за-
полнение вместилища», где наблюдается единичный случай лакунарности: полный до 
краев бокал– ср. brimmer.

Таким образом, поле НБК имеет сложную структуру и включает 8 классов образов, 
в каждом из которых выделяются подклассы, а в некоторых случаях и микроклассы. Как 
видно из описанного материала в русском языке отсутствуют наименования в виде от-
дельной лексемы или устойчивого словосочетания для выражения НБК по целому ряду 
важных для носителей английского языка признаков. 

рис. 1.2. Лексическая представленность (А) и лакунарность (Б) поля НБК

Самым крупным по лексической наполняемости является класс образов «совокуп-
ностей» (44%). В данном классе было выявлено максимальное количество лакун (49%). 
Наполняемость класса образов «большого» составляет 23%, количество лакун данно-
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го класса составляет 22%. Таким образом, в самых крупных классах образов выявлено 
наибольшее количество лакун. Однако соотношение количества отобранных единиц и 
выявленных лакун не всегда совпадает. Так, лексическая наполняемость класса обра-
зов «сильного» составляет 5%, а количество лакун 4%. Недостаточно объемным по ко-
личеству языковых единиц является класс образов «артефактов» (4,5%), однако общее 
количество лакун данного класса составляет 6,7%. Самым малочисленным по степени 
представленности и лакунарности является класс образов «полного» (1%: 0,6%) (см.  
рис. 1.2).

А: 1. класс образов «совокупностей», 2. класс образов «большого», 3. класс обра-
зов «природных явлений», 4. класс образов «сильного», 5. класс образов «артефактов»,  
6. класс образов «движущихся совокупностей», 7. класс образов «полного»;

Б: 1. класс образов «совокупностей», 2. класс образов «большого», 3. класс образов 
«природных явлений», 4. класс образов «артефактов», 5. класс образов «движущихся со-
вокупностей», 6. класс образов «сильного», 7. класс образов «полного».

Таким образом, самыми крупными по количеству лакун являются следующие классы 
образов: образы «совокупностей» (82 лакуны), образы «большого» (37 лакун), образы 
«интенсивных природных явлений» (29 лакун). Самыми немногочисленными по номи-
нативной непредставленности являются классы образов «сильного» (7 лакун), образы 
«полного»(1лакуна).
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Как утверждают многие исследователи, «постсовременность» - это время знака. 
Ученые-постмодернисты вошли во вторую половину ХХ века мощной критикой со-
временной фундаменталистской эпистемологии, разоблачая случайный, условный и 
исторически обусловленный характер того, что рассматривалось в главном направлении 
культуры как необходимая универсальная и внеисторическая истина [1].

Во всех тех предметных областях знания, которые выдающийся философ постмо-
дерна Ж.Деррида называет «наукой о человеке», проблема языка становится едва ли не 
центральной, обозначив знаменательный «лингвистический поворот» второй половины 
ХХ века [2]. В целом, мировая научная мысль признаёт сегодня значительную обеспоко-
енность проблемами знака и, прежде всего, языка.

Придавая огромное значение центральному положению языка (знаку, сигнификации, 
символу), постмодернисты и сейчас акцентируют своё внимание на основаниях и ме-
тодах объяснения и интегрирования человеческого опыта, привнося новые темы в со-
временную философию языка, касающиеся, прежде всего, отношения языка к миру и 
сущности значения. Так, одним из главных вопросов французских гендерных исследо-
ваний в философии языка является возможность самого существования феминистской 
лингвистики.

Существует ли некий женский язык, разрушающий семантику и синтаксис, которые 
исторически связаны с подчинённым положением женщины? Поднимая подобные во-
просы, такие французские философы-постмодернисты, как Л.Иригарэ, Э. Сиксу, М. Вит-
тиг предлагали нарушить жесткий символический порядок, поддерживающий мужское 
доминирование, и освободить место для женщин [3]. Разрабатывая теорию Ж.Лакана об 
языковом характере человеческого сознания и бессознательного, «структурированного, 
как язык», Л. Иригарэ заявляет, что сам конструкт автономного субъекта – это маскулин-
ная культурная прерогатива, из которой женщина исключена. Поэтому для Иригарэ нет 
смысла ссылаться на женщин как субъект, поскольку это конструкт субъекта, который 
делает необходимыми отношения иерархии исключения и доминирования.

По Виттиг, язык – это инструмент, ни в коем случае не являющийся мизогинистским 
по своей структуре, но таковой, безусловно, в своем применении. По Иригарэ, возмож-
ность другого языка – это единственная возможность избежать «маркировки» гендера. 
Явно продолжая критику С. де Бовуар мифа фемининности, Виттиг утверждает: «Не 
существует фемининного письма» [4, с. 36]. 

Ю.Кристева, исследуя проблемы гендерного различия в языке, также подчеркива-
ет вопросы угнетения и эмансипации, хотя и под другим углом. Кристева видит идео-
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логическую и философскую основу современной лингвистики в ее фундаментальной 
авторитарности и угнетении. Выход из этого тупика, по Кристевой, лежит в переходе 
от концепции языка Соссюра к утверждению «говорящего субъекта» как объекта для 
лингвистики, что означает отказ от концепции языка как монолитной, гомогенной струк-
туры и переход к изучению языка как гетерогенного процесса. Это может произойти, 
утверждает Кристева, только в случае, если удастся избежать определения «говорящего 
субъекта» в качестве трансцендентального или картезианского. Язык, по Кристевой, это 
скорее сложный процесс означивания, чем монолитная система; процесс означивания не 
ограничен системой языка, это скорее речь, дискурс и внутри их – гетерогенная деструк-
тивная каузальность «эго» [5].

Следует заметить, что дискурсивность усматривается во многих трудах феминист-
ских критиков, нередко употребляющих понятие «дискурс» как близкое по значению к 
понятию «стиль». Отсюда использование в современной науке таких терминов, как, на-
пример, гендерный дискурс, феминистский дискурс или широко употребляемый в феми-
нистской критике термин «genderlect»– своего рода гендерное «наречие», ставшее пред-genderlect»– своего рода гендерное «наречие», ставшее пред-»– своего рода гендерное «наречие», ставшее пред-
метом пристального внимания не только в гендерных исследованиях, лингвистике, но и 
в теории коммуникаций (М.Виттиг, Т. Де Лауретис, Л. Теллер, М. Фрай, А.Най, Д. Спен-
дер, Д. Таннен и др.). Эта тема была настолько острой в конце ХХ века, что её не обошла 
вниманием и популярная литература, имеющая, как известно, достаточно прочные связи 
с массовым сознанием. Так, психолог Дж. Грей в своём бестселлере «Мужчина с Марса, 
женщина с Венеры» доказывает, что мужчина и женщина не только по-разному слышат 
друг друга, но также по-разному думают, чувствуют, воспринимают, любят, хотят и оце-
нивают друг друга. Ученые, в целом, начинают исследовать общение между мужчиной и 
женщиной в терминах межкультурной коммуникации (С. Бем, Д. Таннен, и др.). В акаде-
мических исследованиях обосновывается теория о том, что непонимание как проблема 
коммуникации между мужчинами и женщинами заключается в том, что они, используя 
одни и те же слова и формы, вкладывают в них разный смысл. Например, Р. Лакофф в 
своей работе «Язык и место женщины» представляет впечатляющее количество приме-
ров гендерной асимметрии в языке, лучшим объяснением которых, по мнению исследо-
вательницы, является доминирующее положение одного из полов в культуре [6]. 

Исследуя общение детей в процессе игры, ученые приходят к выводу, что девоч-
ки учатся с помощью слов создавать и поддерживать отношения близости и равенства, 
критиковать других в приемлемой форме, тонко и точно интерпретировать речь других 
девочек. Мальчики же учатся утверждать позицию превосходства, привлекать и удержи-
вать внимание аудитории, защищать свои права, когда говорит другой. По мнению ис-
следователей, гендерная сегрегация в детстве приводит к выработке у мужчин и женщин 
разных моделей общения, что потенциально чревато взаимным непониманием, посколь-
ку каждый из коммуникантов исходит их своих ожиданий. Подобную мысль проводит 
Д. Таннен, которая описывает различия между коммуникативными стилями мужчин и 
женщин в терминах бинарных оппозиций: sympathy – problem-solving; rapport – report; 
listening – lecturing; private – public; connection – status; supportive – oppositional; intimacy –  
independence и т.д. [7].

Гендерные теории лингвистики и коммуникации рождались в условиях обострив-
шегося внимания исследователей к изучению массового сознания, с одной стороны, и, 
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с другой, – общего отхода философской мысли от биологической предопределенности 
мужского и женского.

На огромном фактическом материале доказывается, что нет фундаментальных врож-
денных различий в психологических особенностях мужчин и женщин, что было чрезвы-
чайно важно, поскольку в борьбе за мужское доминирование главные «козыри» всегда 
доставались из «колоды» биологического детерминизма [8]. Как известно, теории био-
детерминистов основаны на влиянии гормональных систем мужчин и женщин на их ре-
чевое поведение. Такие утверждения допускают возможные расхождения в ментальных 
способностях мужчин и женщин. Аргументы биодетерминистов базируются на призна-
нии межполушарной асимметрии мозга у мужчин и женщин. Вместе с тем исследовате-
ли настаивают на том, что функциональная специфика мозговых структур формируется 
прижизненно, кроме того, у каждого человека может иметь или не иметь место инди-
видуальное доминирование левого или правого полушария. Как отмечается, результаты 
экспериментов очень неоднозначны.

Не останавливаясь на критике теорий социобиологии, хотелось бы еще раз подчер-
кнуть: однозначных доказательств – теоретических или экспериментальных – разной 
функциональности полушарий мозга или различной когнитивной деятельности мужчин 
и женщин на данный момент нет.

В отличие от социобиологии критические позиции постмодернизма брали свое нача-
ло в новом развитии лингвистической и психоаналитической теории, связанной, прежде 
всего, с именами Деррида, Фуко и Лакана. Эти мыслители (мужчины) утверждают, что 
реальность для каждого из нас различна, так как она опосредована языком и опытом. Не 
может быть безличного объективного взгляда «ниоткуда», есть только конкретные ин-
дивидуальные субъективности. Язык здесь чрезвычайно важен, потому что он не только 
определяет, как мы видим мир, но и как мы существуем, кто мы есть. В этом контексте, 
считает Фуко, дискуссии о значении слов являются решающими в определении обще-
ственного сознания и связаны с фактически существующими властными структурами. 
Однако для таких мыслительниц, как Ю. Кристева, Л. Иригарэ, Х. Сиксу, мужской кон-
троль над языком – это не просто вопрос значения слов, но центральный для всех его 
структур.

Д. Спендер в своей известной работе «Язык, созданный мужчиной» пишет, анализи-
руя роль семантики в мифе о естественности мужской власти, что язык конструируется 
в соответствии с мужскими правилами. Это так важно, поскольку язык – средство ма-
нипулирования реальностью. Но всем известно, что одно из главных правил семиоти- 
ки – «мужское – это норма».

На протяжении последних десятилетий предметом острых дискуссий в западных ис-
следованиях является так называемый миф о нейтральности употребления некоторых 
слов в английском языке и, прежде всего, слова «man» [9]. В этих дискуссиях различают 
две идеи. Сторонники первой полагают, что гендерно нейтральное употребление таких 
слов как «he», «man» и т.д. являются следствием и неприятным напоминанием о более 
низком статусе женщины и призывают к отказу от такого «гендерно нейтрального» упо-
требления. Вторая идея отрицает саму возможность гендерно нейтрального употребле-
ния подобных слов, доказывая, что само использование этих терминов является причи-
ной несправедливого отношения к женщинам [10].
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Критика постмодернизма, как известно, обширна, но в лучшем своем проявлении 
постмодернизм убедительно показывает, что язык и субъективность социально скон-
струированы, подчеркивая конкретность и пристрастность любого опыта, в том числе 
и гендерного.

Учёные акцентируют внимание на том, что гендер – это сфера мыслей, чувств, фан-
тазий, которые имеют культурную коннотацию и интерпретируются в качестве родовой 
сущности человека. Культурные коды содержат в себе основные параметры ценностного 
восприятия мужского и женского, что свидетельствует о необходимости дальнейших ис-
следований особенностей функционирования гендерных категорий в литературе и язы-
ке. Наука не может ссылаться на «данный» гендер без того, чтобы сначала изучить, как и 
кем этот гендер был «дан», посредством чего он был сформирован. 

Необходимо при этом ответить на вопрос, имеет ли данный гендер «свою историю», 
как он репрезентирован в языке, литературе, в целом, культуре, как «genderlect», вводи-genderlect», вводи-», вводи-
мый различными дискурсами, влияет на формирование интеллигибильных гендерных 
«Я», и, в целом, как лингвистические «условности» конституируют идентичность.

В этом, как представляется, – перспектива дальнейших исследований гендера в 
лингвистике, поскольку «гендер – это лингвистический индекс политической оппозиции 
между полами» [11].
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СутніСні оСоБЛивоСті ПонЯттЯ  
«міЖКуЛЬтурна КомПЕтЕнтніСтЬ оСоБиСтоСті»  

(міждисциплінарний аспект) 

Стаття присвячена розгляду сутнісних особливостей поняття «міжкультурна 
компетентність особистості» у міждисциплінарному аспекті дослідження проблеми 
міжкультурної комунікації. Здійснюється аналіз даного поняття з позиції педагогіки 
та психології. 

Ключові слова: міжкультурна компетентність, діалог культур, толерантність, 
інкультурне середовище. 

Статья посвящена рассмотрению сущностных особенностей понятия “межкуль-
турная компетентность личности” в междисциплинарном аспекте исследования про-
блемы межкультурной коммуникации. Проводится анализ данного понятия с позиции 
педагогики и психологии. 

Ключевые слова: межкультурная компетентность, диалог культур, толерант-
ность, инкультурная среда 

The article deals with some characteristic features of the concept “intercultural competence 
of the personality” in the interdisciplinary aspect of studying the problem of intercultural 
communication. The given concept is analyzed in terms of pedagogy and psychology. 

Key words: intercultural competence, dialogue of cultures, tolerance, intercultural 
environment. 

Процеси глобалізації, які відбуваються у світовій економіці у новому тисячолітті, де-
монструють реально зрослий вплив західних країн на економічну, політичну, соціальну 
та інші сфери різних суверенних держав. Справді, майже у кожній країні можна зустріти 
однаково оформлені та обслуговувані супермаркети; одні й ті самі обличчя на глянце-
вих обкладинках журналів, схожі передачі по телебаченню; зрештою, майже однаково 
одягнених студентів зі схожими рюкзаками за спиною. Універсальні умови і ситуації 
змушують людей поводити себе й реагувати на них якщо не однаково, то принаймні впіз-
наваймо. Разом з тим, під загрозою зникнення опиняється саме національно-специфічна 
складова тієї чи іншої культури, оскільки світ є неоднорідним. Усі світові культури уні-
кальні, рівноправні і принципово сумірні, оскільки не існує жодної привілейованої сис-
теми цінностей та поглядів. Якщо на поверховому рівні багато з західної культури дійсно 
проникло у решту світу, та «на глибинному рівні західні уявлення та ідеї фундаменталь-
но відрізняються від тих, що притаманні іншим цивілізаціям» [1: 43]. 

Можливо, усвідомлення власної несхожості змушує сьогодні різні народи з особли-
вою увагою відноситися до своїх історичних коренів, мові, традиціям: масляну, іспан-
ську кориду, німецький «Октоберфест», українське свято Івана Купала можна розглядати 
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як форму збереження національно-специфічного під натиском глобалізації. Подібні від-
мінності між культурами за певних обставин можуть стати основою для гармонійного 
та взаємозбагачувального діалогу, діалогу культур та цивілізацій, який ґрунтується на 
взаємній толерантності. Принцип толерантності сьогодні представляє собою не абстра-
гований філософський ідеал, а практичну умову для мирного існування. 

Толерантність розглядається нами з позиції, що кожна культура так чи інакше нама-
гається врахувати досвід іншої культури, розширюючи тим самим горизонт свого влас-
ного досвіду. Людини при цьому веде діалог не лише з іншими людьми, але й сама з 
собою, змінюючись у ході цього діалогу. Я ставлюся до себе з точки зору іншого, а до 
іншого – як до самого себе. Будь яка культура, таким чином, існує не само по собі, а «на 
межі», у взаємодії з іншими культурами (М.Бахтін). Отже, в інший позиції, в іншій сис-
темі цінностей немає необхідності бачити тільки те, що є ворожим. Людини слід шукати 
те, що може допомогти йому у вирішенні проблем, як є не тільки його власними, але й 
проблемами інших людей та інших культур. Толерантність виступає як «повага до чужої 
позиції у поєднання з установкою на взаємну зміну позицій» (В. Лекторский). У глибин-
ній ідеї «діалогу культур» формується нова культура спілкування [2].

Таким чином, вивчення іноземних мов і культур з позиції прийнятті рівнозначнос-
ті культур об’єктивно стає одним із засобів культурної протидії процесам глобалізації. 
Міжкультурна комунікація відкриває широкі можливості для розвитку особистості, її 
вторинної соціалізації, а також інтеграції у іншу культуру. Процеси «входження» індиві-
да у іншу культуру ,а також проблеми, пов’язані з доланням культурного шоку, адаптаці-
єю в інокультурному середовищі вивчають фахівці різних наук: культурологи, соціологи, 
соціолінгвісти, психолінгвістики та ін.. .[3, 4, 5, 6]. 

Віднедавна ці проблеми, точніше їх прикладний аспект досліджуються у галузі освіти. 
Кожна людина може стати компетентним комуні кантом, базуючись на знаннях як 

своєї культури, так і культури країни, мова якої вивчається, а також на основних прави-
лах комунікації. Важливо зазначити також, що здатність до міжкультурної комунікації не 
означає втрату власної культурної ідентичності. Навпаки, людина з різною культурною 
ідентичністю (багато ідентична) здатна легше адаптуватися у сучасному суспільстві, а 
заставлення й взаємодія власної культурної ідентичності з іншими дає можливість краще 
узнати, зрозуміти і оцінити свою культуру [7]. Психолог П.Адлер виділяє основні риси 
міжкультурної ідентичності: відкритість, мінливість, здатність до діалогу з представни-
ками інших культурних груп, психокультурна адаптивність до міжкультурного діалогу, 
дипломатичність, толерантність та ін. 

У сучасних умовах зближення економічних еліт різних країн і взаємопроникнен-
ня культур більшої значущості набуває проблеми підготовки підростаючого покоління 
до участі у різного роду міжкультурних взаємодіях. Серед чинників, які забезпечують 
успішне протікання процесу міжкультурної комунікації, ми виділяємо міжкультурну 
компетентність особистості, яка поєднується з гнучкістю мислення у нестандартних 
умовах, що швидко змінюються. 

У даний час у науковій літературі існує чимало досліджень поняття міжкультур-
ної компетентності особистості. У даній роботи ми спиралися на дослідженнях про-
ведених М.Л. Воловіковою (за матеріалами англомовної літератури), М. Люстигом, 
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Дж. Коэстером, Г. Хоуэлом, французських вчених М. Бредендиек, A. Флай Сэнт Мари,  
С. Клане та ін. (Bredendiek, М., Clanet, С, Flay Sainte Marie, A., Thomas, М.). Російські вчені  
(А. Бердичевський, А. Вартанов, B.Воробйов, В.Сафонова, П. Сисоєв та інші ) також 
приділяють увагу цьому феномену. 

Розглянемо детальніше підходи до визначення поняття міжкультурна компетент-
ність. Фахівці з теорії комунікації М.Лючстиг, Дж. Коестер , Г. Ховел [8] виокремлюють 
у ньому наступні основні компоненти: когнітивний (загалнокультурологічні та культур-
но специфічна знання); афективний (мотивації, почуття інтенції, таки як відкритість, 
інтерес до нового; поведінковий (практичні уміння адекватної, ефективної поведінки у 
ситуаціях міжкультурної взаємодії). Г.Чен пропонує чотири сторони міжкультурної ком-
петентності: 

особистісну (Я-концепція, саморефлексія, відкритість); 1) 
комунікативну (знання особливостей вербальної та невербальної поведінки, умін-2) 
ня керувати процесом комунікації, емпатія); 
психологічну (уміння пристосовуватися, долати власні негативні реакції на інші 3) 
культури);
знаннєву (цінності), норми, традиції, звичаї). 4) 

У Клане (Clanet, С.) ми знаходимо наступне визначення міжкультурної компетентності: 
це здатність успішно розвиватися і захищати свої власні інтересу в іншій культурі. 
Вона може бути здобута тільки при безпосередньому контакті з іншою культурою  
[9: 27]. Здатність до критичного мислення до своєї власної культури і до самого себе 
є найкращою підставою для формування міжкультурної компетентності. Особистість, 
яка володіє хорошою міжкультурною компетентністю, постійно знаходить рівновагу між 
своєю власною ідентичністю та своїми переконаннями, з одного боку, і переглядом свої 
позицій і належності до рідної культури, з іншого боку. Ця нестабільна рівновага може 
бути потужним джерелом енергії творчості, але може також стати причиною глибокої 
кризи внаслідок «роздвоєння» між двома культурами і різними цінностями. 

А. Флай Сэнт Мари (Flay Sainte Marie, А.) розміщує міжкультурну компетентність 
серед інших основних компетенцій: соціальної і міжособистісної, які включають: 

- здатність встановлювати й підтримувати відносини, спілкуватися;
- розуміння думки іншого і розділяти емоції, які він відчуває (емпатія); 
- здатність до спільної роботи, до кооперації;
- самостійність дій, не заважаючи самовираженню іншого.
Зазначені здатності повинні підкріплятися здатностями когнітивного порядку (умін-

ня аналізувати, синтезувати, порівнювати і т.ін.) 
Специфіка міжкультурної компетентності може бути визначена як «здатність, яка до-

зволяє одночасно уміти аналізувати й розуміти ситуації міжособистісного та між гру-
пового контакту з носіями іншої культури і уміти керувати цими ситуаціями спілкуван-
ня. Мова йде про здатності дистанціюватися від ситуації конфронтації під час контакту 
з іншою культурою, щоб уміти зорієнтуватися в процесі спілкування і уміти керувати 
ними» [10: 54]. 

А. Флай Сент Марі визначає здійснення міжкультурної компетентності у термінах 
«savoir-penser» (уміння розмірковувати), та «savoir agir» (уміння діяти). Перший термін 
поєднує комплекс теоретичних знань: 
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- орієнтування у соціокогнитивних процесах, які породжують стереотипи і забобони; 
- засвоєння / оволодіння концептами культури, які супроводжують процес зміни іден-

тичності; 
- порівняльне вивчення базових цінностей різних культур (правила, цінності, коди 

та ін..); 
- розуміння соціально-економічних та політичних реалій міжнародних відносин. 
У свою чергу, другій термін означає здатність до мета-комунікації (здатність разом 

аналізувати, що відбувається у ситуації спілкування: залагодження конфліктів та непри-
ємних ситуацій, створення атмосфери співробітництва. 

М.Тома (Thomas, М) [11] розглядає міжкультурну компетентність як досвід сумісної 
міжкультурної спів-дії, спів-події, синергії. Образно кажучи, це свого роду міст між двома 
культурами, а рух по цьому мосту і є процесом здобуття міжкультурної компетентності. 
Вона основана на пережитому особистістю та проаналізованому досвіді міжкультурного 
спілкування та на усвідомленні відображення цього досвіду. Це перехід від побоювання 
чужого і несхожого (яке має глибоке коріння у нашій свідомості) до відкритості, до вза-
ємного збагачення іншим досвідом, до взаємного розвитку, до «багатоголосного» сус-
пільства. М. Тома описує процес оволодіння міжкультурною компетентністю як процес 
становлення, який послідовно зазнає різних етапів взаємного пізнавання. Спочатку, під 
час зустрічі з іншою культурою виробляється захисний механізм, потім «препарування» 
чужого способу життя, «розрізування його на шматки», стоячи при цьому осторонь спо-
стерігачем, і, нарешті, переходить, у разі вдачі, у відкритий процес відкриття і роздуму 
над іншим досвідом. 

Міжкультурна компетентність здобувається й зберігається тільки на практиці. Вче-
ний виокремлює також індивідуальну та колективну складову поняття міжкультурної 
компетенції. Окрім індивідуальних, особистісних змін в процесі становлення міжкуль-
турної компетентності він вказує на той факт, що її формування не залежить тільки від 
однієї людини, але й від соціальних та професійних структур, чий спосіб функціонуван-
ня може сприяти або заважати проведенню інтеракцій. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що практично усі зарубіжні дослід-
ники застосовують термін «компетентність» і «компетенція» як синоніми. Проте вони 
по-різному розуміють суть зазначеного поняття: більшість дослідників визначають ком-
петентність як здатність (індивідуальні якості), уміння або досвід спільного міжкультур-
ної спів-дії, спів-буття, синергії і тому виділяють різну кількість складових компонен-
тів. Тим не менш майже усі вони наголошують на необхідності знаннєвого компоненту 
(пов’язаного з когнітивними процесами здобування і відбору інформації); комунікатив-
ного (відповідального за вибір прийнятного сценарію поведінки); психологічного (який 
відповідає за процес адаптації й пристосування до іншого культурного середовища). При 
цьому дослідників об’єднує думка про основні функції міжкультурної компетентності – 
здобування досвіду у процесі міжкультурної взаємодії. 

На протязі останнього десятиріччя термін «компетентність» є не просто актуальним, 
а знаковим для наукових досліджень з різних дисциплін, оскільки компетентнісний під-
хід знаменує собою певне бачення, осмислення наукових проблем та їх вирішення (між-
культурна компетентність, комп’ютерна компетентність та ін.) 
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Для нашого дослідження особливу значущість мають праці, які присвячені компе-
тентності в педагогіці і психології. Соціальні, інформаційні, технологічні, економічні 
трансформації сучасного суспільства підвищують вимоги до рівня освіченості індивіда, 
і головне, до його готовності до реалій життя, що швидко змінюється. Чинником успіш-
ності, запитаності особистості у ХХІ столітті є таки якості, як професіоналізм, самостій-
ність, суб’єктність, винахідливість, міжкультурна ідентичність, здатність до міжкультур-
ної взаємодії та ін. 

Проте соціальне замовлення суспільства не може бути виконаним у рамках діючої 
знаннєвої парадигми освіти. 

По-перше, змінився сам феномен знання. Знання більш не є незмінною константною. 
Частина культурного досвіду, яка виражена у знаннях, швидко старіє і потребує уміння 
швидко їх оновлювати. Обсяг інформації, який має бути засвоєний, дуже великий, і по-
трібно уміти орієнтуватися і здобувати необхідну для себе інформацію. 

По-друге, заучування великої кількості другорядних даних у час зростаючої інфор-
матизації суспільства і розповсюдження різних засобів запам’ятовування й зберігання 
інформації не сприяє розвитку у студентів творчого, проектно-конструктивного досвіду 
діяльності. 

Тому вченими-практиками і теоретиками освіти ( ) в контексті світового переосмис-
лення ролі компетентності в освітньому процесі здійснюють спроби реорганізації та/або 
заміни знаннєвої парадигми на компетентну модель освіти. 

Аналіз національних програм освіти країн заходу (Німеччина, США, Британія) по-
казує, що цілі освіти базуються на положеннях компетентнісного підходу, який проявля-
ється у наступному: 

- підготовка випускників до усвідомлення ними власної індивідуальності, своїх мож-
ливостей та здібностей, намагання повніше їх розвивати та реалізовувати;

- формування готовності до володіння типовими видами соціальної діяльності, до 
зміни можливих видів діяльності;

- формування готовності та здатності приймати самостіні рішення, висловлювати не-
залежні судження і при цьому брати участь у спільній справі, вибудовувати відносини з 
іншими учасниками спільної діяльності. [12: 160].

Таким чином, можна зробити висновок про міжнародну тенденції реалізації компе-
тентнісного підходу в освіті на різних його етапах. 

Передбачається, що компетентнісна модель освіти характеризує такий вид зміс-
ту освіти і методику його реалізації в учбовому процесі, який зводиться не лише до 
знаннєво-зорієнтованої діяльності студентів, а передбачає цілісний досвід вирішення 
життєвих проблем. 

Зазначений досвід потрібний учням різних вікових категорій (включаючи вищі на-
вчальні заклади) у наступних ситуаціях: 1) пізнання навколишньої дійсності; 2) засво-
єння сучасних технологій; 3) взаємовідношення з людьми; 4) практичні ситуації під час 
виконання різних соціальних ролей; 5) споживчі питання, правові аспекти, естетичні 
оцінки; 6) вибір професії; 7) вирішення проблем, пов’язаних з власним самовизначен-
ням, з вибором свого способу життя і т.ін. [13: 10].
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Навчити поведінці у подібних ситуаціях можливо тільки через так звані «ситуації 
включення» (термін запропоновано Б.Ельконіним), досвід участі у яких передбачає ово-
лодіння ключовими компетенціями. 

Нами проводилось дослідження відмінностей між термінами «компетенція» та «ком-
петентність» у попередній главі. 

Проаналізуємо поняття «компетенція» з освітньої точки зору. В одному з визначень 
зазначається, що компетенція – «це готовність студента, тобто такий його стан, коли він 
готовий застосовувати засвоєні знання, учбові уміння та навички у житті». [14: 60]. Крім 
того, компетенція характеризує також способи діяльності для вирішення практичних і 
теоретичних задач та коло об’єктів, стосовно яких задається ця компетенція. Отже, ком-
петенція – це якась заздалегідь висунута вимога (норма) до освітньої підготовки учня. 
Тоді як «компетентність» враховує особистісне смислове відношення учня до майбут-
ньої діяльності і до предмету цієї діяльності. Компетентністю називають особистісну 
якість, яка вже склалася, і мінімальний досвід по відношенню до діяльності у заданій 
галузі, тобто мінімальний досвід застосування компетенції [14: 60].

У своїй праці відомий вчений М.Розов обґрунтовує освітні цінності, виокремлюючи 
серед них: самовизначення, відповідальність і компетентність. [15]. До змісту поняття 
компетентність він включає три аспекти: 

проблемно-практичний аспект – адекватність розпізнавання і розуміння ситуації, 1) 
адекватна постановка і ефективне виконання цілей, задач, норм у даній ситуації;
смисловий аспект – адекватне осмислення ситуації у більш загальному культур-2) 
ному контексті;
ціннісний аспект – здатність до адекватної оцінки ситуації, її смислу, цілей, задач 3) 
і норм з точки зору власних та загально значимих цінностей. 

Проаналізувавши запропонований зміст, можна зробити висновок, що у запропоно-
ваному поняття вчений навмисно не відображає конкретні пізнавально-практичні умін-
ня, навички та якості, оскільки це наповнення залежить від конкретних галузей засто-
сування. 

У міждисциплінарному аспекті заслуговують на увагу спроби психологічного ана-
лізу феномену компетентності. Це складне організоване явище знаходиться на перетині 
різних дослідницьких інтересів, виступаючи як предметом експериментального аналізу, 
так і засобом вирішення низки теоретичних проблем. В психологічній літературі понят-
тя компетентності охоплює досить широко коло явищ, для яких характерні: 1) високий 
рівень розвитку цілісної діяльності або окремого навичку; 2) суб’єктний характер ком-
петентності, тобто її носієм може бути тільки суб’єкт індивідуальний або колективний. 
При описуванні поняття компетентність ми стикаємось як з процесуальними (швидкість, 
плавність, точність виконання дії), разом з результативними показниками, при цьому 
саме високому кінцевому результату (продуктивності, ефективності) надається осо-
бливе значення. Таким чином, компетентність можна ототожнити з поняттям «спосіб» 
в культурно-історичній теорії або психологічній теорії діяльності, тобто зі способом ви-
рішення задач, що постають. Зокрема, В.Спиридонов [16] визначає компетентність як 
«можливість ефективного подолання проблемних ситуацій», він також вказує на зв’язку 
компетентності з творчістю, оскільки для ефективного виконання конкретної задачі не-
обхідні часом нестандартні рішення. 
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В психологічній літературі немає чіткої відповіді щодо структури компетентності. 
Відомі деякі спроби описати її. До прикладу, спираючись на теорію функціональної сис-
теми П.Анохіна, досліджуваний феномен зручно представити як більш менш тривале 
об’єднання різних «сил», спрямованих на досягнення поставленої мети. Ще один підхід 
пов'язаний з введенням поняття «охопної системи», при цьому людина надає «поле» для 
функціонування і розвитку компетентності, є її носієм, а не хазяїном [цит. по 16]. Психо-
фізіологічна організація людини, її різнопланові індивідуальні особливості виявляються 
на правах частини включені у щось ціле і підпорядковуються системним законам, які 
керують цим цілим. Відповідно з подібним визначенням не можна просто бути (або ста-
ти) компетентним. Компетентність пов’язана з обов’язковим виконанням низки умов та 
правил: вона включає їх у собі у якості сутнісних рис. Виходить, що компетентність сама 
виступає умовою свого виникнення. 

На думку В.Спиридонова, аналіз психологічних механізмів компетентності дозво-
ляє зробити висновок про те, що компетентність виступає на рівнем розвитку, а якістю 
психічних процесів. Н.Бернштейн вважає, що компетентність можна охарактеризувати 
як специфічну «вторинну» або системну властивість людської психіки, яка не походить 
з будови пам’яті, мислення, моторики або особистості, а навпаки, сама їх задає (як ціль 
визначає характеристики системи рухів, спрямованих на її досягнення (Н. Бернштейн, 
1991). 

Таким чином, феномен компетентності виявляється психологічною системою за-
безпечення якості. Їй притаманні наступні властивості: 1) відкритий характер, а отже, 
можливість практично безконечного розвитку; 2) гнучким замінюваним складом, який 
дозволяє ефективно реалізовувати одні й ті самі дії за допомогою різного психологічного 
матеріалу; 3) комплексною будовою, тобто поєднанням у одне ціле емоційних, мотива-
ційних та когнітивних структур; 4) наявністю буттєвої складової, тобто існуванням в 
реальному просторі і часі і обов’язковою включеністю у реальну життєдіяльність свого 
носія. 

Підсумовуючі вищенаведені положення про дослідження феномену компетентнос- 
ті у психології, можна зробити висновок, що компетентність залежить від якості пси-
хічних процесів людини і є психологічною системою забезпечення якості виконання 
(здійснення) цілісної діяльності або окремого навичка. Стосовно освітнього процесу 
компетентність виступає психологічною системою забезпечення якості навчання, а її 
властивості (відкритість, мінливість, гнучкість, рухливість) дають можливість найкра-
щим чином побудувати процес навчання з орієнтацією на особистісний саморозвиток 
студента, визначити структурні компоненти компетентності і змістовне наповнення на-
вчання в залежності від цілей навчання (кожного окремого предмета). 
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УДК 811.161.2′367.332 (045) 
Личук М.І.

(Київ, Україна)

СинтаКСичний СтатуС нЕчЛЕнованиХ рЕчЕнЬ

У статті з′ясовано суть категорійної ознаки ″нечленованість″. Розглянуто харак-
теристики нечленованого речення як комунікативної непредикативної одиниці.

Ключові слова: синтаксична нечленованість, морфологічна нечленованість, лексич-
на нечленованість, непредикативна синтаксична одиниця.

В статье определена сущность категориального признака ″нечленимость″. Рас-
смотрены характеристики нечленимого предложения как коммуникативной непреди-
кативной единицы.

Ключевые слова: синтаксическая нечленимость, морфологическая нечленимость, 
лексическая нечленимость, непредикативная синтаксическая единица.

The article highlights the main points of the categorical concept of ″non-segmentation″. 
Special attention is given to the characteristics of a non-segmented sentence as an communicative 
and non-predicative unit of the syntax.

Key words: syntactical non-segmentation, morphological non-segmentation, lexical non-
segmentation, non-predicative syntactical lexical unit.

Вперше нечленовані речення були виділені в кінці ХІХ ст., однак розуміння їхньої 
суті, стилістичних, функціональних тощо ознак інтерпретується на сьогодні по-різному, 
що викликає особливий інтерес у лінгвістів. 

У наукових розвідках останніх років нечленовані речення все частіше розглядають як 
активні конструкції розмовного мовлення, що виконують комунікативну функцію, однак 
в ізольованому використанні не пов′язуються з відносною семантичною самодостатніс-
тю (П. С. Дудик І. Р. Вихованець, О. П. Кущ, К. Г. Городенська).

Метою нашої статті є з′ясувати суть категорійної ознаки ″нечленованість″ і визначи-
ти синтаксичний статус нечленованих речень. Розв′язання мети передбачає виконання 
таких завдань: 1) обґрунтувати суть ознак ″синтаксична нечленованість″, ″морфологічна 
нечленованість″ і ″лексична нечленованість″ як компонентів узагальненого поняття 
нечленованість; 2) описати характеристики нечленованого речення як непредикативної 
комунікативної одиниці; 3) простежити еволюцію нечленованих речень в українському 
мовознавстві ХХ–п. ХХІ ст.

У питанні типології простого речення не завжди враховувалось існування нечлено-
ваних речень. Так, О. О. Шахматов зараховував їх до неповних односкладних речень, 
О. М. Пєшковський – до неповних речень [1: 128–129; 2: 398–399]. Автори ″Грамма-
тики русского языка″ (1951–1954) такі синтаксичні побудови розглядають як самостій-
© Личук М.І., 2010
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ний функціонально-структурно-семантичний різновид простого речення [3]. Зокрема, 
М. С. Поспєлов наголошував, що нечленовані речення – особливий структурний тип 
простого речення, вказуючи на їхню специфічну ознаку – синтаксичну нерозчленова-
ність складу [3: 79].

Аналізуючи один із видів нечленованих речень – модальні слова-речення – В. В. Ви- нечленованих речень – модальні слова-речення – В. В. Ви-
ноградов зазначав, що вони ″… завжди розглядались як особливий тип речень (а в 
суб′єктивно-ідеалістичних психологічних теоріях – як ″еквіваленти речення″)…″  
[4: 267].

В. В. Бабайцева акцентує увагу на реченнєвій природі нечленованих побудов, пропо-
нуючи розглядати їх в одному ряду: ″двоскладне речення – односкладне речення – не-
членоване речення″ [5].

Вивчення синтаксично нечленованих речень в українському мовознавстві у ХХ ст. 
було окреслено лише одним типом – словами-реченнями, де терміни ″слова-речення ″ і 
″нечленовані речення″ продовжують розглядати і сьогодні як синоніми [6: 289; 7: 100–
102; 8: 139; 9: 333; 10: 138–139].

І. Р. Вихованець пропонує віднести нечленовані речення до невласне речень, мотиву-
ючи тим, що ″… нечленовані речення складаються з одного компонента, природа якого 
несинтаксемного характеру…″, і тому вони перебувають на периферії речення [11: 173].

Нечленовані речення іноді кваліфікують як слова-речення, що входять до ширшо-
го класу – еквівалентів речень [6: 286–303; 10: 138]. Терміни ″слово-речення″, ″еквіва-
лент речення″ запропоновані в енциклопедії ″Українська мова″ (2000 р.; автор статті – 
А. П. Грищенко) [12]. 

Однак деякі учені чітко не розмежовують синтаксичні побудови, що становлять ре-
чення і замінники, еквіваленти речення. Так, О. С. Мельничук вважає це розмежування 
штучним, оскільки різниця між реченнями й еквівалентами часто не більша, ніж різниця 
між окремими типами речень [13: 35].

На нашу думку, невмотивованим є розгляд нечленованих речень як еквівалентів (за-
мінників) речень. Абстрагованість, інколи й невизначеність, їхньої семантики, морфоло-
гічна ″безформність″, суперечки щодо вираження категорії модальності у таких синтак-
сичних побудовах все-таки не є підставою для заперечення їхньої реченнєвої природи. 
Нечленовані речення не мають таких основних ознак граматичного речення, як-от: наяв-
ність мінімальної структурної схеми, предикативність, здатність утворювати способові, 
часові та особові форми парадигми, однак це також не може створити підґрунтя для 
розгляду таких синтаксичних побудов, як ″… відрізків тексту між двома крапками або 
знаками, що їх заміняють…″, тобто еквівалентів речення, що не мають предикативнос-
ті, предикативного центру, і як таких, що ″…не можуть організовувати валентні зв′язки 
всередині речення″ [14: 143]. 

Нечленовані речення – це одиниці мови, що характеризуються специфічною структу-
рою, семантикою, функціональним призначенням тощо, вживаються для вияву реакцій 
мовця, передачі волевиявлень, емоцій, почуттів як позитивного, так і негативного плану, 
тобто виконують комунікативну функцію. Форма і зміст таких синтаксичних побудов де-
терміновані принципом мовної економії та особливостями розмовного мовлення, особли-
во його усно-діалогічної форми, як основної сфери репрезентації нечленованих речень. 
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Важливою диференційною ознакою нечленованих речень є те, що компонентами їх-
ньої структури є службові слова або десемантизована повнозначна лексика. Тому вони 
не можуть самостійно передавати пропозиційну інформацію, перебувають у тісному 
зв′язку з контекстом і ситуацією. Нечленовані речення не характеризуються просторово-
часовою локалізацією: їхнє значення виражається безвідносно до часу, не визначається в 
аспекті реальності / нереальності. Отже, нечленовані речення – це непредикативні оди-
ниці.

Інтонація як граматичний засіб оформлення речення в усній формі розмовного мов-
лення є важливою ознакою нечленованих речень всіх типів. У комунікативному плані, 
як зазначав В. В. Виноградов, ″… не треба сумніватися в тому, що цим висловлюванням 
властива інтонація повідомлення″ [4: 13]. Адже інтонація надає нечленованим побудо-
вам конкретної смислової завершеності, співвідносить їхній зміст із препозитивним гра-
матично членованим реченням, а також відтворює ставлення мовця до висловлюваного, 
тобто є певним засобом вираження модальності.

Нечленовані речення близькі до граматичних речень, а не до слів, що виконують но-
мінативну функцію. На відміну від лексичних одиниць у них синтаксичні зв′язки і від-
ношення або відсутні, або завуальовані.

Дослідники нечленованих речень наголошують, що такі синтаксичні побудови мо-
жуть самостійно формувати комунікативні одиниці мови без інших слів [1; 2; 13; 16].

У синтаксично нечленованому реченні, як і в будь-якому граматичному реченні, 
висловлюється думка про щось. Інформаційний зміст формально-граматичних речень 
переважно ґрунтується на загальній семантиці схеми та лексичному наповненні її ком-
понентів. У нечленованих реченнях думка не має чіткого формально-синтаксичного і 
семантико-синтаксичного членування, тобто не втілюється у формально-синтаксичних і 
семантико-синтаксичних компонентах [7: 101]. 

К. Ф. Шульжук вказує, що нечленовані речення (″еквіваленти речень″) ″не дифе-
ренціюються на члени речення або ж становлять незакінчену частину речення чи ха-я або ж становлять незакінчену частину речення чи ха-
рактеризуються підтекстом″ [10: 138]. Такі синтаксичні побудови виражають акт думки 
в нерозчленованій формі, і тому проявляють тенденцію до виокремлення в самостійне 
інтонаційно завершене речення, яке перебуває в певних відношеннях з контекстом. 
Єдиний компонент нечленованих речень передає сукупну реченнєву семантику, яка 
перебуває здебільшого у сфері суб′єктивно-модальних і емотивних виявів мовця. Зокре-
ма, автори ″Коммуникативной грамматики русского языка″ розглядають такі синтаксичні 
побудови як речення, що виражають емоційно-вольову чи ментальну, усвідомлену чи ав-
томатичну реакцію мовця [15: 389–400]. 

Варто зазначити, що недиференційованість думки і способу її вираження безпосе-
редньо залежить від емоційного стану мовця, емоційного змалювання предмета, явища 
тощо об′єктивної дійсності.

Нечленовані побудови мають значний потенціал емоційності та експресивності. Такі 
мовні одиниці поєднують інформаційний та емоційно-оцінний аспекти, що визначає їхню 
високу експресивність. Ступінь експресивності, для окремих видів нечленованих речень 
особливо високий, дозволяє мовцю виражати суб′єктивне ставлення до фактів об′єктивної 
дійсності, активно втручатися в емоційно-вольову сферу співрозмовника, а також надава-



186

ти самому висловленню динамічності. Інтенсифікація емоційно-експресивного значення 
як синтаксичної побудови, так і мікротексту увиразнюється явищем мовної аплікації. Ча-
сто спостерігаємо нашарування додаткових суб′єктивно-модальних значень на основні 
значення нечленованих речень: ствердження, заперечення, волевиявлення тощо. Осо-
бливим засобом вираження емоційності висловлення служить оклична інтонація. Напр.: 
Дмитро Прокопович лагідно усміхнувся: – Дякую, дякую… А тепер… Я хотів би на 
Чернечій горі побувати, Тараса провідати. Тебе це влаштовує? – Ще б пак! З вели-
кою радістю поїду (І. Головченко, О. Мусієнко); – Мовчить імперія, Ясноликий, заціпило 
імперії. – Неправда то! – гнівався. – Не вірю, аби мовчала (Д. Міщенко); – Давайте 
ближче до діла, товариші. Не будемо пацієнта марно втомлювати. Справа не терпить. 
Крім того, мене чекає внизу конференція. –Чудово! – сказав професор. – До діла – так 
до діла (Ю. Смолич); І дивна річ: пісня ця, саме відлуння її й зараз знімає із нас страх та 
непевність, додає відваги. Похід так похід! (О. Гончар).

Нечленовані речення – емоційно насичені мовні одиниці, що виникають в момент 
сильного емоційного напруження людини. Тому цей фактор ми вважаємо дієво важли-
вий, що дозволить пояснити ознаку нечленованість.

Основною відмінною ознакою нечленованих речень від формально-граматичних ре-
чень є нечленованість. Ця головна категорійна ознака притаманна синтаксичним по-
будовам у різному вияві, що визначається специфікою кожного із нечленованих речень. 
Характер нечленованості – різновекторний: це синтаксична, морфологічна і лексична 
нечленованість.

З огляду на думку В. В. Виноградова, у змісті і структурі нечленованих речень не 
можна виділити ні суб′єкт, ні предикат дії. Такі синтаксичні побудови ″… не мають і не 
здатні мати у своєму складі ніяких членів речення – головних чи другорядних″ [4: 267]. 
Таке пояснення В. В. Виноградова ми підводимо під поняття ″синтаксична нечленова-
ність″.

Таке ж розуміння синтаксичної нечленованості знаходимо й у І. Р. Вихованця. Уче-
ний наголошував, що у формально-синтаксичному плані такі синтаксичні побудови не 
членуються ″… на головні та другорядні члени речення, що виділяються на основі син-
таксичних зв′язків″ [16: 374]. Напр., слова-речення: – Отже, – перебив Гальванеску, – ви 
просите, щоб зробити це вам допоміг я? – Саме так! – підтвердив професор. – Пре-
красно! – вдруге зареготав доктор Гальванеску. – Прекрасно! (Ю. Смолич); ″Батьку, 
слухай, а ви хіба не плануєте повертатися до США? Думаю, що Кл… кх, гх… Шу там 
легко знайде роботу, переклади ж її професія… Хіба ні?″ ″А? До Штатів? Власне, ні. 
Не плануємо. Я думав, що ми з тобою про це говорили″ (Л. Денисенко); фразеологізо-
вані речення: Лагідно торкнулася пальцями його руки, мовила тихо, майже пошепки: –  
Не час зараз про це, Андрійку. Розумієш, не час. Краще після екзаменів. Після останньо-
го. – Ну, що ж. Після останнього, так після останнього (І. Головченко, О. Мусієнко); 
Художник для чогось подивився на свої приношені штани, подумав, потім сказав: – Ду-
маю, що метрів п′ятдесят вистачить. – П′ятдесят, то й п′ятдесят, – відразу ж 
погодився дядько Андрій (А. Дімаров).

Ознаку морфологічної нечленованості кваліфікуємо як неможливість встановлення 
морфологічного статусу компонентів синтаксично нечленованої побудови.
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Компонентами фразеологізованих речень виступають іменники, прикметники, дієс-
лова та ін. частини мови, закріплюючись у їхній структурі в певних граматичних фор-
мах, зокрема найчастіше – іменники і прикметники у формі називного відмінка, як-от: 
Люди як люди; Життя є життя; Спорт є спорт; Погана як погана; Молоде як моло-
де; рідше – у формі непрямих відмінків, як-от: Посла, так посла;Таємниця з таємниць; 
Рейнських, так рейнських тощо.

Однак компоненти фразеологізованих речень не маніфестують в абсолютному вияві 
ту чи іншу частину мови в сукупності її основних характеристик: значення, граматичних 
ознак, синтаксичної функції, а, отже, їхні морфологічні показники – нерелевантні.

Варто зазначити, що фразеологізовані речення створені за стійкою структурною схе-
мою з фіксованим порядком розташування компонентів. ″Застигла″, незмінювана модель 
речень фразеологізованої структури позбавляє частини мови можливості виявляти різ-
номаніття граматичних ознак, синтаксичних функцій тощо. Напр.: – Люди є люди. Такі, 
сякі, але завжди люди, а тому вони роблять по-людському (У. Самчук); – Але ж порядок 
є порядок. Сама бачиш: не вистачає робочих рук (О. Гончар). Фразеологізовані речення 
поданих моделей виражають значення ″утвердження загальновизнаності певного факту, 
статичність певних міркувань″.

Як зазначає П. С. Дудик, компонентами слів-речень виступають стверджувальні і за-
перечні слова, модальні слова, частки, вигуки, а також і десемантизовані повнозначні 
слова [17: 224–225]. Отже, значення слів-речень, а також і фразеологізованих речень не 
зумовлене лексичним наповненням компонентів, адже їхня семантика деактуалізована, 
і тому слова не спроможні виконувати номінативну функцію. Ця важлива диференційна 
ознака розкриває поняття ″лексична нечленованість″. Значення синтаксично нечлено-
ваних речень є неподільним, цілісним для всієї синтаксичної побудови. Зокрема, слова-
речення виражають акт думки в нерозчленованій формі, значення якого дорівнює зна-
ченню ствердного, заперечного, оцінного чи ін. речення.

Нечленованим реченням властиве функціональне значення узагальненого характеру 
при відсутності конкретного інформаційного змісту. Абстрактне значення синтаксично 
нечленованих речень є доказом того, що такі синтаксичні побудови – одиниці мови.

Отже, категорійна ознака нечленованість інтегрує в собі поняття ″синтаксична не-
членованість″, ″морфологічна нечленованість″ і ″лексична нечленованість″. Для певних 
типів і видів синтаксично нечленованих речень ця ознака виражається як абсолютна, а 
для інших – частково виражена.

Нечленовані речення можуть бути мотивовані граматичним реченням, найчастіше – 
простим розповідним чи питальним реченням. Різні трансформаційні моделі за зразком 
″нечленоване речення – членоване граматичне речення″ дозволить без труднощів реалі-
зувати будь-які авторські інтенції.

Нечленовані речення – це одиниці ситуативного характеру, що є реакцією мовця на 
висловлення співрозмовника. Синтаксично нечленовані речення залежні від контексту, 
особливо – препозитивного. Вони співвідносяться зі складовими комунікативного акту: 
з попередньою реплікою, конкретною ситуацією та моделлю ″мовець-слухач″. Значення 
ствердження та заперечення, різноманітні почуття, емоції, волевиявлення тощо, що пе-
редають нечленовані речення, є наслідком дії контекстного оточення, визначені ситуаці-
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єю мовлення. Комунікативна сила таких синтаксичних побудов втрачається, якщо немає 
зв′язку з відповідним контекстом.

Отже, нечленовані речення мають реченнєву природу, характеризуються специфіч-
ною структурою, семантикою, функціональним призначенням тощо. Це комунікативні 
непредикативні одиниці, що служать засобом вираження емоцій, почуттів, передачі во-
левиявлень, реакцій мовця тощо. Головною категорійною ознакою таких синтаксичних 
побудов є нечленованість, що інтегрує в своєму змісті три компоненти: синтаксичну, 
морфологічну та лексичну нечленованість.

Лінгвісти розглядають нечленовані речення як тип простого речення, апелюючи до 
ознаки членованості / нечленованості як однієї з важливих, на основі якої здійснюється 
класифікація простого речення. 
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(Київ, Україна)

дЕривати ЛЕКСЕми KWIAT (‘КвітКа’)
у ПоЛЬСЬКій мовній Картині Світу

У статті досліджуються риси польського мовного образу людини, уявлення про які 
вербалізуються за допомогою дериватів лексеми kwiat (‘квітка’).

Ключові слова: етнолінгвістика, мовна картина світу, мовний образ людини, 
деривація, квітка.

В статье изучаются черты польского языкового образа человека, представления  
о которых вербализируются при помощи дериватов лексемы kwiat (‘цветок’).

Ключевые слова: этнолингвистика, языковая картина мира, языковой образ 
человека, деривация, цветок. 

The article investigates features of the Polish linguistic view of person. This notion is ver-features of the Polish linguistic view of person. This notion is ver-linguistic view of person. This notion is ver-
balized by the derivatives of the lexeme kwiat (‘flower’). 

Key words: ethnolinguistics, linguistic image of the world, linguistic image of person, deri-deri-
vation, flower.

Дослідження низки аспектів словотворення із застосуванням досягнень таких галу-
зей мовознавства як когнітивна лінгвістика, етно- та психолінгвістика набуває все біль-
шої актуальності. Чи не найяскравішим доказом цього може послужити останнє, ХІІ, 
засідання Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів, 
яке відбулося у Києві 25-28 травня 2010 року. На засіданні було обговорено “широке 
коло конкретних теоретичних питань і практичних завдань сучасної слов’янської дери-
ватології на матеріалі різних слов’янських мов, в контексті різних наукових концепцій і 
дослідницьких підходів, у розмаїтому міждисциплінарному науковому просторі” [1: 7]. 
Члени Комісії та дериватологи України, праці яких зібрано в томі “Відображення істо-
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рії та культури народу в словотворенні” [1], зосередилися на проблемах “національної 
концептуалізації та категоризації світу, впливу суспільних зрушень на розвиток мови, 
втілення у мові національного менталітету” [1: 7] та ін., застосувавши для пояснення 
мовних явищ різні лінгвістичні концепції, гіпотези та дослідницькі процедури.

На ґрунті польського мовознавства когнітивні підходи до вивчення питань слово-
творення представлені в академічній граматиці [2: 361–583], у працях Р. Ґжегорчикової, 
Б. Шиманка [3: 459–474], Р. Пшибильської [4] та ін.

Етнолінгвістика, головним завданням якої є реконструкція мовної картини сві-
ту певного етносу, також звертається до вивчення окремих питань словотворення. Зо-
крема за методологією, прийнятою у “Словнику народних символів і стереотипів”, 
першим етапом при описі мовних стереотипів є аналіз назви, її дериватів, синонімів, 
гіпонімів та гіперонімів [5: 16]. Проте дослідження лексико-словотвірного гнізда із до-
мінантою (у нашому випадку – kwiat ‘квітка’), відмінною від назви, за допомогою якої 
вербалізується уявлення про певний об’єкт (у нашому випадку – człowiek ‘людина’), іще 
не здійснювалося. 

Представлення елементів одного концептуального коду засобами іншого є явищем 
традиційним, а антропоморфізм прийнято вважати універсальною рисою мовної 
свідомості та мовної картини світу. “Але людина може виступати не лише як міра усіх 
речей, не лише як код, використовуваний для позначення інших предметів, явищ та 
відношень, існуючих у світі, – вона може і сама бути об’єктом сприйняття, номінації 
та дескрипції засобами інших кодів, серед яких найпродуктивнішими виявляються 
рослинний і тваринний” (тут і далі – переклад наш – Л. Н.-А.), – пише С. М. Толстая  
[6: 338].

 Метою нашої розвідки є дослідження рис польського мовного образу людини, 
які вербалізуються за допомогою дериватів лексеми kwiat (‘квітка’), тобто вивчення 
особливостей взаємодії людського й рослинного концептуального кодів, представлених 
на зазначеному мовному рівні. Аналізуючи слова, похідні від пол. kwiat (укр. квітка), 
ми виявили, що семантика деяких із них відображає уявлення носіїв польської мови 
не лише про квіти, але і про людей. Отож, об’єктом вивчення послужило лексико-
словотвірне гніздо із домінантою kwiat, а предметом розгляду в запропонованій статті 
стали ті особливості семантико-словотвірних зв’язків між його членами, які дозволяють 
відтворити окремі риси польського мовного образу людини.

Лексико-словотвірне гніздо із ключовим словом kwiat (‘квітка’) ми реконструювали 
на підставі історичних та сучасних словників польської мови. Г. Ядацька наводить 
словотвірне гніздо лексеми kwiat (‘квітка’) у своїй монографії [7: 94–97] та у словнику 
словотвірних гнізд [8: 787–789]. У цьому опрацюванні ми зосередимося лише на тих 
фрагментах обстежуваного гнізда, які дозволяють відтворити риси польського мовного 
образу людини, а також обмежимося даними сучасної польської мови, зафіксованими у 
Практичному словнику сучасної польської мови за ред. Г. Згулкової [9] й Універсальному 
словнику польської мови за ред. С. Дубіша [10].

Як відомо, польський іменник kwiat (‘квітка’) є багатозначним. Різні словники подають 
відмінну кількість його значень, також у неоднаковій послідовності (про це ми писали 
в попередніх працях, напр. [11: 493–500]). Суттєвим для потреб нашого опрацювання є 
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набір “лексем” (за термінологією Ю. Д. Апресяна) слова kwiat (‘квітка’), адже “«лексеми» 
багатозначного слова відрізняються одні від одних, крім іншого, дериваційною 
здібністю (кількістю та типами похідних)” [12: 33]. Отож, слово kwiat (‘квітка’) має 
такі значення: 1. ‘частина рослини з кольоровими, густо зібраними пелюстками, яка 
служить для розмноження, витворення насіння та плодів’; 2. ‘оздобна квітуча рослина, 
звичайно запашна, яка має багато сортів і кольорів, часто використовується як оздобний 
декоративний елемент’; 3. ‘рослинний декоративний мотив’; 4. розм. ‘вазон із оздобною 
рослиною’; 5. книжк. ‘найкраща, найцінніша, вибрана частина чогось; вибірка’ [10]. 
(Тут ми не наводимо випадків термінологічного слововживання).

Від основи kwiat у значенні ‘частина рослини з кольоровими, густо зібраними 
пелюстками, яка служить для розмноження, витворення насіння та плодів’ походить ціла 
низка дериватів, за допомогою частини з яких вербалізуються уявлення про людину. До 
цієї групи похідних належать такі.

Іменник kwiatek у складі словосполучення panieński kwiatek уживається на позначення 
дівочості [9 (18: 408)]. Синонімічний ряд kwiatek niewinności / panieński / panieństwa, cnot 
kwiatki підтверджує використання елемента флористичного коду для передачі уявлень 
про властивості людини (у цьому конкретному випадку – дівчини).

Демінутиви kwiatuszek [9 (18: 410)], kwiateczek [9 (18: 407)] творяться від форми 
kwiatek. Їх можна вживати у функції лагідного звертання до дівчини, коханої жінки 
чи дитини [9 (18: 407, 410)]. Перше значення форм kwiatuszek, kwiateczek ‘маленька 
квітка’ дозволяє таке слововживання, оскільки “найчастіше невеликий розмір викликає 
позитивні емоції (можливо, це пов’язано зі ставленням до дитини)” [3: 467]. На нашу 
думку, звертання до особи за допомогою дериватів kwiatuszek, kwiateczek виявляє осо-
бливість емоційного стану, в якому перебуває особа в момент мовлення, а також поді-
бність цього стану до того, який викликає у людини сприйняття квіточки.

Прикметник kwiatowy (укр. квітковий) на перший погляд не має безпосереднього 
зв’язку із мовним образом людини, проте цей зв’язок виявляєтья на рівні усталених 
сполук. Так сповосполучення woda kwiatowa (укр. квіткова туалетна вода) [9 (18: 409); 
10], належне до галузі косметології, але широко вживане також у розмовній мові, міс-
тить у собі відомості про те, що людина позитивно оцінює аромат квітів. Цей запах їй не 
просто подобається. Він стає об’єктом наслідування, адже людина прагне створити його 
штучно, продовжити його існування в часі.

Від лексеми kwiat (укр. квітка) утворено дієслово kwitnąć (укр. квітнути). Воно 
має такі значення: ‘1. розпускатися з бутона у квітку, мати квітку, вкриватися цвітом’;  
2. ‘про стоячу воду: забарвлюватися від планктону’; розм. chleb, ser kwitnie ‘хліб, сир 
цвіте, вкривається плісінню’; paznokcie kwitną ‘нігті цвітуть, укриваються білими плям-
ками’; 3. перен. а) ‘про людину: гарно, здорово виглядати, бути в хорошій фізичній і 
психічній формі’; б) ‘успішно розвиватися, просуватися вперед’ [9 (18: 418); 10]. У се-
мантиці слова kwitnąć мовного образу людини стосується кілька складових. Зокрема оче-
видно, що людина в уявленнях носіїв польської мови уподібнюється до рослини, тому 
поява на її нігтях білих плямок сприймається крізь призму цвітіння рослини – появи на її 
гілочках (білих) квітів. Підставою для появи такого значення стала зовнішня подібність. 
Наступне, переносне, значення дієслова kwitnąć, базується на тому, що поява квітів та 
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їх розквіт є ознакою досягнення рослиною того етапу розвитку, на якому вона готова 
плодоносити. Можна вважати, що цвітіння є кульмінаційним етапом у життєвому циклі 
квітучих рослин. Звідси й перенесення на людину, яка має чудову фізичну та психічну 
форму. С. М. Толстая слушно зауважила, що “вегетативна метафора життєвого шляху 
людини знаходить вираження в лексиці, яка означає вік… В усіх слов’янських мовах 
цвіт і цвісти, поряд із іншими, мають значення, які відносяться до молодості… або пря-
мо означають молодий вік,.. а також фізичне здоров’я” [6: 343]. Отож, визначальною для 
зазначеної групи слов’янської лексики є ознака сповненості життєвих сил. Використан-
ня польського дієслова kwitnąć ‘цвісти’ не тільки по відношенню до людини, але й по 
відношенню до її діяльності, абстрактних понять свідчить про бачення останніх у світлі 
перебування ними у найсприятливішій фазі їхнього розвитку.

Від основи kwitnąć (укр. квітнути) походять такі деривати:
– іменники kwitnienie, kwitnięcie (укр. цвітіння) [9 (18: 418); 10], дієприкметник 

kwitnący (укр. квітучий) [9 (18: 417); 10], ад’єктивований дієприкметник kwitnący (укр. 
квітучий) [10], а також дієприслівник kwitnąco (укр. квітуче) [9 (18: 417); 10]. Їхні зна-
чення відповідають семантичній структурі мотивуючої основи. 

– шляхом префіксації утворилася доволі значна група дієслів, проте лише деякі з них 
відбивають риси мовного образу людини.

Слово pokwitnąć (укр. дозріти статево) [7: 95], pokwitać (укр. дозрівати статево) 
мед. ‘про людей: дозрівати статево, ставати дорослим’ [9 (30: 168); 10]. Значення цього 
дієслова спирається на сприйняття особливостей квітки як частини рослини, в якій зна-
ходяться її органи розмноження. Розквіт квітки є ознакою готовності рослини до пло-
доносіння. Цією рисою й мотивується виникнення аналізованого дієслівного значення 
та семантики похідних від обстежуваного дієслова іменників: мед. pokwitanie (укр. до-
зрівання) ‘фізіологічний період у розвитку організму, якому притаманне включення до 
функцій організму функцій статевих залоз’ [9 (30: 168); 10], мед. przedpokwitanie (‘період, 
що безпосередньо передує статевому дозріванню’) [7: 95], – а також ад’єктивованого 
дієприкметника pokwitający (‘такий, що перебуває на етапі статевого дозрівання’) [7: 95] 
і субстантивованого дієприкметника pokwitający (‘особа, яка перебуває на етапі статевого 
дозрівання’) [7: 96].

Дієслово przekwitnąć (укр. відцвісти) – przekwitać (укр. відцвітати) має такі значення: 
1. ‘про квітучі рослини: перестати цвісти, втратити квіти, про квіти: втратити пелюстки’; 
2. книжк., перен. ‘втратити молодий вигляд, постарішати’, ‘перебувати в стані занепаду, 
завмерти’; 3. фізіолог. ‘переживати період клімаксу’ [9 (33: 325); 10]. У семантичній 
структурі обстежуваної лексеми поєднуються два елементи: префіксальний значеннєвий 
компонент ‘минущості, минання’ та кореневий значеннєвий компонент ‘цвітіння’. 
Р. Пшибильська пропонує для дієслів групи, до якої належить дериват przekwitnąć, вико-
ристовувати таку словотвірну перифразу: «‘у розвитку процесу / дії V пройти максимальну 
фазу’ або ‘провести щось через максимальну фазу розвитку дії / процесу V’» [4: 164]. 
Авторка стверджує, що “в основі V виступають дієслова, які позначають акустичні 
явища… або процеси, в розвитку яких можна виокремити максимальну або критичну 
фазу: kwitnąć…” [4: 164]. Саме значення завершення, минання етапу сповненості людини 
(і відповідно, людської діяльності та под.) життєвими силами, а також втрати нею 
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здатності “плодоносити” підкреслюється переносним та термінологічним уживанням 
дієслова przekwitnąć. Таким чином акцентується завершальний етап перебігу, кінцева 
фаза найкращого періоду життя (пор. [4: 189]).

Дієслово przekwitnąć (укр. відцвісти) використано в якості твірної основи у процесі 
деривації іменників przekwitnięcie (укр. відцвітання), przekwitnienie (укр. відцвітання) 
[9 (33: 325); 10]; дієприкметника przekwitły (укр. відквітлий) [9 (33: 325); 10]. Від форми 
недоконаного виду przekwitać (укр. відцвітати) походить медичний термін przekwitanie 
(укр. клімактерій) [9 (33: 325); 10]. Семантична структура лексем, похідних від дієс-
лівних основ przekwitnąć –przekwitać, відповідає семантичній структурі мотивуючих 
основ.

Пряме значення дієслова rozkwitnąć (укр. розквітнути) – rozkwitać (укр. розцвіта-
ти) можна визначити як таке, що презентує тип “рух у фізичному просторі, пов’язаний 
із взаємним відхилянням одних від одних частин об’єкта: тип rozchylić (напрям руху: 
разом → окремо)” [4: 210]: rozkwitnąć (укр. розквітнути) 1. ‘про рослини: розпуститися 
із бутона у квітку; вкритися квітами’; 2. книжк. ‘досягти кульмінаційного, найсприят-
ливішого моменту розвитку’; перен. ‘набути інтенсивності, стати помітним’ [9 (36: 357); 
10]. Книжкове та переносне значення безпосередньо виводяться з переносного значення 
мотивуючої основи kwitnąć (див. вище).

Дієслово rozkwitnąć (укр. розквітнути) послужило твірною основою для іменника 
rozkwitnięcie (укр. розцвітання) [9 (36: 357); 10], дієприкметників rozkwitnięty (укр. роз-
квітлий) [9 (36: 358); 10], rozkwitły (укр. розквітлий) [9 (36: 357); 10] та похідного від 
останнього półrozkwitły (укр. напіврозквітлий) [9 (31: 42); 10]. Від основи недоконано-
го виду rozkwitać (укр. розцвітати) творяться іменники rozkwitanie (укр. розцвітання)  
[9 (36: 357); 10], rozkwit (укр. розквіт) [9 (36: 357); 10], дієслово porozkwitać (укр. пороз-
квітати) [9 (31: 42)]. Усі значення перелічених похідних лексем деривуються від відпо-
відних значень мотивуючих дієслів.

Похідна від основи kwitnąć лексема wykwitnąć (укр. розквітнути, висипати) має кіль-
ка значень: 1. ‘про рослину: розпускатися з бутона у квітку, вкриватися цвітом’; 2. ‘про 
мистецтво, людську діяльність: розвинутися на дуже високому рівні, досягти вершини 
досконалості’; 3. ‘про шкірні зміни: з’явитися на шкірі’ [9 (46: 478); 10]. Перше значення 
дієслова wykwitnąć мотивується прямим значенням твірної основи, друге – її переносним 
значенням, а третє – другим значенням слова kwitnąć (див. вище). Таким чином дерива-
том wykwitnąć іще раз підкреслюється співвіднесення періоду цвітіння квітучих рослин 
із кульмінаційним періодом у розвитку певної галузі людської діяльності, а також зо-
внішнє співвіднесення шкірних змін та змін у вигляді рослини під час цвітіння. 

Дериватом дієслова wykwitnąć (укр. розквітнути, висипати) є іменник wykwitnięcie 
(укр. розцвітання, висипання) [9 (46: 478); 10]. Від форми недоконаного виду wykwitać 
(укр. розцвітати, висипати) [9 (46: 478); 10] походять лексеми wykwitanie (укр. розквіт, 
висип) [10], wykwit (укр. розквіт, злет; висип) [9 (46: 478); 10]. При творенні наведе-
них дериватів відбуваються цілком регулярні семантичні процеси. Зауважмо лише, що 
останнє слово має не тільки значення, які мотивуються семантикою вихідної лексеми 
(wykwit – укр. розквіт, висип: 1. книжк. ‘найпрекрасніший вияв чогось, найкраще творче, 
мистецьке досягнення’; 2. мед. ‘характерна зміна, яка з’являється на шкірі або на слизо-
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вих оболонках, при різних хворобах та інфекційних захворюваннях, яка набуває різних 
форм’ [9 (46: 478); 10]), але й такі, що обмежують слововживання до сфери ботанічної та 
геологічної термінології (див. [9 (46: 478); 10]).

Дієслово zakwitnąć (укр. зацвісти) повністю відповідає семантичній структурі мо-
тивуючої основи: 1. ‘про рослину: розпуститися із бутона у квітку, вкритися цвітом’; 2. 
перен. ‘про позитивні стани, явища: з’являтися, успішно розвиватися’; 3. розм. ‘про про-
дукти харчування: вкритися плісінню’; 4. біолог. ‘про стоячу воду: набути забарвлення 
через планктон, помутнішати’ [9 (48: 180); 10]. Префікс za- лише вказує на початкову 
фазу перебігу дії, названої мотивуючою основою. 

Дериватами дієслова zakwitnąć (укр. зацвісти) є іменник zakwitnięcie (укр. за-
цвітання) [9 (48: 180); 10], дієприкметники zakwitnięty (укр. заквітлий) [9 (48: 180)], 
zakwitły (укр. розквітлий) [9 (48: 180); 10]. Від форми недоконаного виду zakwitać  
[9 (48: 180); 10] походять іменники zakwitanie (укр. зацвітання) [10], zakwit (укр. розквіт)  
[9 (48: 180); 10].

Від основи kwiat у значенні ‘оздобна квітуча рослина, звичайно запашна, яка має 
багато сортів і кольорів, часто використовується як оздобний декоративний елемент’ тво-
ряться деривати, які відображають сприйняття людиною квітів як об’єкта її діяльності. 
Це похідні лексеми, які називають:

1) людей за родом їхньої діяльності, пов’язаної з квітами: іменники kwiaciarz (укр. 
квітникар), kwiaciarka (укр. квітникарка) мають відповідно такі значення 1. ‘прода-
вець (чоловік / жінка) квітів’; 2. садів. ‘садівник / садівниця, який / яка вирощує квіти 
на продаж’; 3. реміс. ‘чоловік / жінка, який / яка виготовляє штучні квіти на продаж’  
[9 (18: 404); 10].

2) сам цей рід занять: kwiaciarstwo (укр. квітникарство) 1. садівн. ‘розділ садівни-
цтва, пов’язаний із вирощуванням оздобних рослин’; 2. рем. ‘виготовлення штучних кві-
тів’ [9 (18: 404); 10].

3) місце здійснення людиною торгівельних операцій із квітами: kwiaciarnia (укр. ма-
газин квітів) ‘магазин, в якому продаються квіти’ [9 (18: 404); 10].

4) місце вирощування квітів, яке отримало окрему назву з огляду на його специфічне 
оформлення, зумовлене саме цілеспрямованими діями людини: kwietnik (укр. квітник) 
1. ‘у садах, парках і под.: виокремлена ділянка землі геометричної форми, засаджена 
декоративно розташованими квітами’, 2. ‘набір поличок, призначених для вазонових кві-
тів’ [9 (18: 413); 10]. Терміносполука з похідною прикметниковою лексемою kwiatowy 
(укр. квітковий) dywan / kobierzec kwiatowy (укр. квітковий килим) уживається зі значен-
ням ‘квіткова декорація з низьких, щільно посаджених рослин, які багато цвітуть, котра 
наслідує орнаментику килимів, характерну для французького стилю садів’ [10].

Сьогодні історизмом є назва kwietna łąka (укр. букв. квіткова лука). Формально ця 
сполука є назвою місця вирощування квітів, проте уживалася вона зі значенням ‘великий 
газон, оточений деревами або кущами, який розбивався за замковими мурами, і був у 
середньовіччі місцем розваг придворної молоді; ogród miłości – сад кохання’ [9 (18: 413)] 
і свідчила про те, що для людини квітка є символом кохання. 

5) дії, пов’язані з використанням квітів. Р. Пшибильська зараховує каузативне дієсло-
во ukwiecić (укр. уквітчати) до таких, що називають “розташування чогось додаткового 
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на поверхні / крайній частині чогось: ukwiecić / uwieńczyć” [4: 263]. Аналізоване слово 
підкреслює, що людина сприймає квіти як цінний оздобний елемент. 

Сполучення zabawa kwiatowa (укр. букв. квіткова гра) ‘гра, пов’язана із обкиданням 
себе квітами’ належить до рідковживаних [9 (18: 409)]. Воно не лише називає різновид 
дії, але й свідчить про високу естетичну оцінку квітів людиною, а, імовірно, також від-
силає до символічного значення іменника kwiat – кохання.

Від основи kwiat у значенні ‘рослинний декоративний мотив’ походить прикметник 
kwiecisty (укр. квітчастий, барвистий), який має переносне значення: ‘про мову, зво-
роти: барвистий, оздобний, перебільшений’ [9 (18: 411); 10]. Отож, стиль, мовлення, 
мовний зворот набувають означення kwiecisty, коли людина використовує в них оздобні 
елементи. Лексема kwiecisty у переносному значенні послужила основою для творення 
похідних від неї прислівників kwiecisto (укр. барвисто) [[9 (18: 411); 10], kwieciście (укр. 
барвисто) [9 (18: 413); 10] та іменника kwiecistość (укр. барвистість) [9 (18: 411); 10].

Як показало запропоноване дослідження, риси польського мовного образу людини 
вербалізуються за допомогою дериватів слова kwiat (укр. квітка) у трьох значеннях: 
1. відповідна частина рослини; 2. оздобна квітуча рослина; 3. рослинний декоративний 
мотив. Більшість похідних від kwiat у першому значенні свідчить про те, що носії поль-
ської мови сприймають людину та етапи її життя як квітку та відповідні фази її розвитку; 
похідні від kwiat у другому значенні показують, що певні різновиди діяльності людини, 
спрямовані на квіти, місця її здійснення, відповідні професії і под. є важливими у житті 
людини, а тому отримують окремі назви; похідні ж від kwiat у третьому значенні пере-
конують, що сама мовна діяльність людини теж розглядається крізь призму оздобної 
функції квітів. У цій розвідці представлено результати вивчення особливостей взаємодії 
людського й рослинного (зокрема квіткового) концептуального кодів на рівні вербаліза-
ції рис польського мовного образу за допомогою дериватів лексеми kwiat (‘квітка’). До-
слідження ж взаємодії людського й квіткового кодів на інших рівнях, а також взаємодії 
квіткового й інших (напр., тваринного) концептуальних кодів є цікавими й перспектив-
ними завданнями для подальшого опрацювання.
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 (Дніпропетровськ, Україна)

тЕматичні груПи ангЛіЦиЗмів у мові  
уКраЇнСЬКиХ ХудоЖніХ творів

У статті розглянуто деякі з найчастотніших тематичних груп англійських запо-
зичень, характерних для художнього тексту, визначено особливості їх вживання.

Ключові слова: англіцизми, тематична група лексики, художній текст.
В статье рассматриваются некоторые из наиболее часто употребляемых тема-

тических групп английских заимствований, характерных для украинского художествен-
ного текста, обозначаются особенности их употребления.

Ключевые слова: англицизмы, тематическая группа лексики, художественный 
текст.

The article presents some of the most frequent thematic groups of English borrowings, 
typical for fiction texts, particularities of their using.

Key words: anglicisms, thematic group of words, fiction text.

Об’єктивну картину розвитку кожної мови неможливо відтворити без досліджен-
ня впливу інших мов на її лексичний склад, без розуміння ролі запозичень. На межі 
XX-XXI ст. українська мова інтенсивно засвоює запозичення-англіцизми. Надходжен-
ня іншомовної лексики є необхідним і виправданим у тому випадку, коли запозичене 
слово позначає нові для українського суспільства поняття чи реалію та відсутня питома 
лексема на позначення нової назви. Тематичні групи новітніх англізмів в українській 
мові є предметом досліджень О. Стишова, Н. Попової, Т. Полякової,  О. Махньової,  
О. Карабути, Т. Загоруйко, О. Курочкіної. Ці дослідники розглядають тематичні групи 
англомовних запозичень у публіцистичних, інформаційних, наукових текстах. Г. Сергєє-
ва аналізує запозичення англіцизмів в українській правничій термінології, А. Олійник – в 
українській мікроекономічній термінології, Н. Стефанова – у сфері освіти, Т. Рудакова –  
у соціально-економічній сфері, Т. Майструк – у функціонально-стильових різновидах 
української мови, О. Стишов, М. Агапоненко – у мові засобів масової інформації.

Проте тематичні групи англомовної лексики в мові художніх творів ще не були 
об’єктом дослідження в сучасній лінгвістиці.

Для вирішення цієї проблеми видається доцільною мета цієї статті – описати тема-
тичні групи англізмів у мові художніх текстів.

Під англомовними запозиченнями (англіцизмами, англізмами) розуміємо всі слова з 
англійської мови, незалежно від того якими шляхами вони прийшли в українську мову. 
До них зараховуємо не лише питомі англійські слова, але й ті, що раніше були запозичені 
англійською мовою з інших мов, також латини, і отримали семантичне переосмислення 
та фонетичне оформлення на англійському ґрунті. Я. Голдованський англізмами вважає 
запозичення з етимологічно безсумнівними англійськими прототипами, слова з інших 
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мов, що потрапили в мову-реципієнт у переносному значенні, яке склалося на англій-аченні, яке склалося на англій-
ському ґрунті, та слова, утворені носіями англійської мови з етимонів неанглійського 
походження, зокрема так звані неокласичні терміни, утворені з грецьких і латинських 
морфем [1: 90].

Порівняно з усіма іншими стилями художній стиль досить своєрідний, може виходи-
ти за межі літературної мови.

У структурі українського художнього тексту кінця XX – початку XXI століть мож-
на виділити такі основні тематичні групи англомовної лексики : “Спорт”, “Культура” 
(“Музика і танці”, “Кіно”, “Телебачення та журналістика”, “Фотографія”), “Економіка 
та фінанси”, “Суспільство”, “Одяг і прикраси”, “Страви та напої”, “Комп’ютерна техніка 
і технології”, “Техніка” (автомобільна, військова, авіаційна, морська підгрупи), “Сфера 
послуг і товарів”, “Розваги”, “Свята”. Менш численними є семантичні групи “Релігія”, 
“Наука” (“Мовознавство”, “Літературознавство”, “Фізика”, “Хімія”, “Медицина”, “Фі-
лософія”, “Психологія”), “Тварини та рослини”, “ЗМІ”, “Злочинність”, “Політика”, “По-
бутові товари і послуги”.

Тематична група “Економіка та фінанси” містить значну кількість термінів-
інтернаціоналізмів. Якщо до кінця XX ст. інтернаціональними були терміни в основному 
латинського походження, то у кінці XX – на початку XXI ст. англомовні лексеми посіли 
значне місце серед інтернаціоналізмів. Адже запозичення-англіцизми почали вживатися 
одночасно в багатьох неспоріднених мовах, що свідчить про набуття цими запозичення-
ми інтернаціонального характеру.

Ми поділяємо думку Т. Майструк, що вживання інтернаціональних англійських тер-
мінів в українській мові є позитивним явищем, “адже вони не лише заповнюють лакуни 
в мові-реципієнті, але й усувають міжмовні бар’єри” [2: 2].

Серед запозичень цієї групи можна назвати поняття, що стосуються економічної та 
банківсько-фінансової діяльності (маркетинг, менеджмент, бюджет, дефолт, експорт, 
імпорт тренд), назви осіб, які належать до банківсько-фінансової сфери (банкір, брокер, 
інвестор, спонсор, трейдер, дилер, аутсайдер, дистриб’ютор, бізнесмен), назви еконо-
мічних й фінансових об’єднань і компаній (траст, корпорація, офшори, букмекерські 
контори), назви розрахункових і цінних паперів, документів, контрактів (чек, ваучер, 
прайс, прайс-лист, бізнес-план), назви коштів (фонд, грант / ґрант, капітал, банкно-
ти, долари, бакси, центи). Наприклад: “… академік кризового менеджменту… знавець 
офшорів, потерпілий від боксерського удару… – Віктор Мертвечук” (М. Матіос); “до 
того ж на вулиці тотальний дефолт і дороговизна” (С. Жадан); “Чолобитна до спонсора 
журналу “Перець” (Ю. Кириченко); “… корпорація ЄЕСУ – єдиний дистриб’ютор Елек-
тричних сумішей Роззуйкраїну – стає ексклюзивним експортером шнурків, сірників, 
дусту” (М. Матіос); “А син бабія Михайла працює дистрибутором памперсів” (Є. Ко-
ноненко); Автори художніх творів паралельно вживають різні орфографічні оформлення 
однієї лексеми: дистриб’ютор і дистрибутор. Англізм прайс є скороченням від прайс-
лист – “список цін на товари або послуги, що пропонує яка-небудь фірма, торговельне  
підприємство тощо (звичайно із зазначенням технічних характеристик товару, різновиду 
й характеру послуги й т. ін.)” [3: 556]. У художньому тексті цей англізм (прайс або прайс-
лист) вживається разом із засвоєною німецькою лексемою прейскурант (запозиченою з 
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французької мови): “Потенційний клієнт уважно вчитувався в елітний прайс – його очі 
повільно повзли на лоба” (Д. Джангіров); “Прейскурант і градація цін!” (П. Загребель-
ний). На наш погляд, письменники, вживаючи запозичення замість українського аналога 
список цін, віддають данину моді. До того ж англійські економічні терміни, як правило, 
чіткі, однозначні, вживаються для заміни питомих описових зворотів короткими лексе-
мами.

Досить частотними в мові художнього тексту є англіцизми тематичної групи “Сус-
пільство”. Серед них можна кілька підгруп: 1) назви суспільних явищ і понять (рейтинг, 
іміджейкерство, імідж, шопінґ / shoping, фашінґ, кемпінг, моніторинг, прожект, флірт, 
хобі /гобі, комфорт, інтерв’ю, салоган, мітинг, ноу-хау, хай-тек, IQ); 2) назви осіб і про-
фесій, які належать до суспільної сфери (лідер, лузер, кілер, клерк, фан, іміджмейкер, 
аутсайдер, бодігард / bodyguard, бармен, бос, снайпер, тинейджер / тінейджер, бой-
френд / boyfriend, гьорл-френд, VIP-персона); лексеми на позначення суспільних закла-
дів, місць (парк, віп-ложа, бунгало, хол, бар, секс-шоп, клуб, офіс, ватерклозет, кльозет). 
Наприклад: “Незалежний моніторинг” (П. Загребельний); “Макс – мій добрий приятель, 
а його гьорл-френд – якщо так можна назвати 40-річну жінку – вагітна на сьомому місяці, 
викладає в Йелі” (І. Карпа); “Перетравлюють спирт майже так, як і флірт” (С. Жадан); 
“Я ж розжилась на власний імідж / Мені вже троянди шлють у готель” (О. Забужко); «Го-
тово – контраст і душевний комфорт» (Р. Лубківський); “Вже націлився в ніжну скроню 
/ снайпер бувалий, досвідчений вбивця” (Л. Степовичка); “Той хлопчик, коханець моєї 
дружини, в нього із його бой-френдом гобі : красти звідусіль чайні ложечки” (І. Карпа); 
“… bodyguard … сторож Хортиці й головний інженер Дніпрогресу – Зеник Червонен-
ко” (М. Матіос); “… смак канадійського комфорту” (В. Шинкар); “А які оригінальні 
ходи для закріплення іміджу спадкоємця Міті-2 вигадували заїжджі іміджмейкери” (М. 
Матіос). Як бачимо, автори художніх творів не завжди використовують англомовну лек-
сику в транслітерованому вигляді і часто вживають варваризми. Частотність англізмів 
семантичної групи “Суспільство” вимірюється не тільки набором різних одиниць, а й 
кількістю повторюваних англіцизмів. Наприклад, Д. Джангіров у романі “Іміджмейкер із 
Москви” лексему “іміджмейкер” вживає біля двохсот раз : “Нестор Євграфович спробу-у “іміджмейкер” вживає біля двохсот раз : “Нестор Євграфович спробу-
вав уявити себе іміджмейкером князя Володимира Великого… ”. У цьому прикладі автор 
досяг комічного ефекту завдяки вживанню сучасного англізма в несумісному поєднанні з 
ім’ям правителя Київської Русі. Комічно-трагічного ефекту досягає і П. Загребельний за 
допомогою цієї ж лексеми “Ось тому цей найнятий іміджмейкер-галерейник, вловивши, 
сказати б, історичну лакуну в нашій державно-персональній презентації видав чинному 
присиденту (гонорар – комерційна таємниця) рекомендацію для безпрограшної перемо-
ги в другому турі виборів… ” (П. Загребельний). 

Значна кількість англійських запозичень продовжує поповнювати тематичну групу 
“Спорт”. Ці лексеми в основному служать для називання реалій, що не мають однослів-
них українських назв (напр., серфінг – ковзання на прибійній хвилі на спеціальній дош-
ці; вид спорту, фальстарт – у деяких видах спорту – неправильно взятий старт, коли 
хто-небудь з учасників змагань почав рух до сигналу). У художніх текстах часто зустріча-
ються англізми на позначення видів спорту і спортивних ігор (футбол, волейбол, теніс, 
пінг-понг / пінґ-понґ, гольф / ґольф, реґбі, боулінг, серфінг, сквош, сноубодінґ, бодибілдинг, 
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бобслей, шейппінґ, фітнес), спортсменів (футболіст, форвард, хав, кіпер, серфінґіст, 
майстер спорту, баскетболістка, боксер, реґбіст), спортивних знарядь (спінінґ, буме-
ранґ, тенісна ракетка, тренажер), спортивних змагань або їхніх частин (матч, спаринг, 
тайм), спортивних закладів і майданчиків (спортзал, яхт-клуб, корт, бейсбольне поле), 
спортивних прийомів чи положенень (клінч, офсайд, фальстарт, пас, фініш). Напри-
клад: “… та записавсь на бодибілдинг і бобслей” (В. Шинкар); “зображення на обкладин-
ці і на / біґ-бордах біля метро / відчуваючи на своєму боці картинки / напругу зображених 
тіл / зі слідами солярію й фітнесу на / змальованих зламах янгольських крил” (С. Пова-
ляєва); “Сьогодні зникають нації, а світ очманів на футболі” (М. Холодний); “Щоправда 
трохи подулися одне на одного, трохи перекинулися, як під час пінґ-понґу, гострими сло-
вами” (М. Матіос); “Фальстарт 9 вересня ознаменував пробудження таких приспаних 
“державницьких” сил…” (М. Матіос). Як бачимо, у спортивній лексиці автори художньої 
літератури транслітерують англійську літеру g українськими буквами ґ або г. 

Хоча більшість спортивних термінів запозичена ще минулого століття, певна їх кіль-
кість не зафіксована словниками іншомовних слів (кіпер, хав). Загалом названі англіциз-
ми є звичними для української мови (спорт, спортсмен, чемпіон, рекорд, рекордсмен). 
Адже лексика цієї семантичної групи є інтернаціональною, тобто виражає поняття між-
народного характеру та функціонує в різних, перш за все неспоріднених (не менш, ніж 
у трьох), мовах [4: 197]. Це свідчить про те, що більшість спортивних термінів є зрозу-
мілою для українського читача. Такі англізми мають велике значення для української 
мови в цілому, адже вони не лише забезпечують однакове розуміння понять і предметів 
мовцями багатьох національностей, але й збагачують лексичний склад мови-реципієнта, 
розширюють її стилістичні та словотворчі можливості. Однак В. Радчук, наприклад, 
пропонує замінити питомими відповідниками ті інтернаціональні лексеми, що вже всти-
гли засвоїтися українською мовою [5: 155]. Ми погоджуємося з Т. Майструк у тому, що 
така думка є недостатньо обґрунтованою [6: 78]. Адже більшість таких англійських тер-
мінів не має однослівних відповідників. Навіть коли існують питомі однослівні аналоги, 
досить важко замінити ними укорінені англійські терміни. Попри намагання замінити 
засвоєні спортивні терміни-англіцизми (тайм, корнер, хавбек, голкіпер, офсайд) росій-
ськими відповідниками (перша чи друга половина гри, кутовий удар, напівзахисник, во-
ротар, поза грою ) в кінці 40 – початку 50 років ХХ століття [7: 140], ті й інші існують 
паралельно.

В українській мові трапляються паралельне вживання англійського спортивного тер-
міна та його українського відповідника (хавбек або хав і нападаючий; голкіпер і воротар).

Значну частку в художніх текстах становлять англізми тематичної групи “Комп’ютерна 
техніка і технології ”. Сучасне життя характеризується стрімким упровадженням новіт-
ніх технологій, використанням комп’ютерної техніки переважною більшістю мовців. 
Оскільки саме англійська мова є провідною в галузі комп’ютерних технологій, це зумо-
вило проникнення великої кількості англіцизмів у мову художнього стилю. Ці лексеми 
швидко стають загальновживаними не лише в комп’ютерній, а й в інших сферах діяль-
ності.

До цієї сфери належать назви комп’ютерного обладнання (вінчестер, монітор, про-
цесор, дисплей, принтер, картридж, курсор, мишка, модем), назви носіїв інформації 
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(компакт-диск, СД / CD, компакт-диски, DVD / dvd, MP3, флешка), назви осіб, залу-
чених до функціонування комп’ютерних технологій (юзер, гакер), назви програмного 
забезпечення (драйвер, Windows), віртуальної реальності (Інтернет, сайт, чат, онлайн 
/ он-лайн, лексеми на позначення об’єму інформації (біт, байт, кілобайт), назви при-
строїв вводу-виводу (дисплей, монітор, сканер, принтер, картридж, ксерокс), назви 
клавіш на клавіатурі (enter, delete, cancel, ескейп); лексеми на позначення електронних 
засобів комунікації (ICQ, аська, і-мейл, е-мейл, е-мел, мейл, e-mail, чат); назви провід-
них виробників комп’ютерної техніки і товарні знаки ПК (майкрософт / “Microsoft”, 
Apple, Macintosh), назви EOM (комп’ютер, ноутбук, lap-top), імена та прізвища людей, 
безпосередньо пов’язаних із комп’ютерами (Білл Гейтс). Наприклад : “Вініловий скарб 
тепер не потрібен нікому, / всюди панують CD, MP3, DVD” (В. Шинкар); “Аби лиш це 
не перетворилось на якесь типу спілкування в чаті” (І. Карпа); “Він натиснув кнопку 
“Cancel” (І. Карпа); Давайте, у вас там за сімсот баксів пропозиція, я на сайті бачила  
(І. Карпа); “Тільки ж простіше було скористатися інтернет-каталогами “Баба он-лайн” 
(І. Карпа); “Вони не змінюються роками, але є багато провайдерів – тому й молитви 
бувають різними” (І. Карпа); “… укрівський Білл Гейтс без Microsoft-а…” (М. Матіос); 
“США, щоправда, – це не тільки Брітні Спірс, Макдональдс і Майкрософт” (В. Шин-
кар); “… арифмометр і цербер транзитних серверів, підрахуй живих, мертвих і ненаро-
джених – Серж Кідалов” (М. Матіос). 

Досить часто автори українських художніх творів передають мовою оригіналу англіз-
ми саме тематичної групи “Комп’ютерна техніка і технології”. А лексема на позначен-
ня електронної пошти вживається в усіх своїх варіантах : “Так, я справді боюся нічних 
телефонних дзвінків / та і-мейлів із записом sad news у суб’єкті” (Ю. Андрухович); “… 
е-мейли від брата Ендрю з Ватикану” (В. Шинкар); “… воно нагадує твої мейли” (С. По-
валяєва); “декому ніколи не відписав / (привіти вистукую переважно e-mail’ом)” (В. Мах-
но); “… знов на кухні сліди прочахли / ніби прізвище на е-мелі” (І. Бондар-Терещенко).

Для художнього тексту характерні детермінологізовані англійські запозичення з 
комп’ютерної галузі. Це, головним чином, пов’язано з тим, що тексти художнього стилю 
розраховані на широке коло читача, який не завжди може бути обізнаним у питаннях 
спеціальної комп’ютерної лексики. За нашими спостереженнями, найбільше англіцизмів 
цієї тематичної групи використовує І. Карпа.

Пожвавлення міжнародних контактів, посилання американського впливу у сфері 
послуг і товарів, розширення їх асортименту зумовили активізацію запозичень у сфері 
побутових товарів і послуг: назви побутової техніки (тостер, фен), приміщень і закла-
дів (супермаркет), косметичних і гігієнічних засобів (тонік, пачулі, шампунь, тампакс, 
клінекс, памперси, хеденшолдрес / head-and-shouldres), послуг (сервіс, “олінклюзів”). 
Наприклад: “… паки з супермаркету липнуть до мокрих джинсів” (С. Поваляєва); “Не 
лякайтесь цього слова. Воно не має нічого спільного з усіма отими “іміджами, аурами, 
тампаксами й памперсами”, якими виторохкують об наші вперті лоби…” (П. Загребель-
ний); “Де там мій тонік?” (М. Соколян); Вона пахне іланґ-іланґом, пачулі й сандалом  
(С. Андрухович); “… з басейном під вікном і повним “олінклюзів” у плані харчування” 
(Н. Сняданко); “Поліпшувати побутові умови та рівень сервісу тут якось не прийнято” 
(Н. Сняданко).
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Таким чином, як свідчать матеріали нашого дослідження, в художньому тексті най-
більш активно використовуються англізмами тих тематичних груп лексики, які стосу-
ються динамічних сфер суспільно-економічного розвитку (“Суспільство”, “Комп'ютерна 
техніка і технології”, “Економіка та фінанси”, “Спорт” тощо).

Для художнього стилю характерне вживання варваризмів англійського походження 
поряд із питомою лексикою, англізмів-інтернаціоналізмів, детермінологізованих англі-
цизмів.
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В статье исследованы коннотативные словосочетания из современных украинских 
газетных текстов с целью отслеживания механизмов для выражения экспрессивнос- 
ти как результата коннотации.

Ключевые слова: коннотация, экспрессивность, словосочетание, контекст
The article examines connotational phrases used in the modern Ukrainian newspapers to 

find out the measures for emotional expressions as a result of connotation.
Key words: connotation, expression, phrase, context

Статтю було написано за матеріалами газет «День» (далі – Д) і «Персонал плюс» 
(далі – ПП). мета роботи: на основі вилучених із сучасних українських газетних текстів 
словосполучень визначити домінантні типи експресії та механізми їх вербального ви-
раження. новизна роботи полягає в тому, що ми розглядатимемо конотацію вже на рівні 
словосполучення, враховуючи не лише мовне, а також суспільно-культурне оточення. 
Завдання роботи: 1) на основі праць із загальної лінгвістики дати робочі визначення 
конотації та експресії; 2) класифікувати словосполучення, виділені з мас-медійних тек-
стів, за механізмом створення конотації; 3) описати словосполучення та з’ясувати мовні 
механізми та позамовні фактори, які сприяють появі конотації.

Питання конотації розглядалося в роботах Ш. Баллі із загальної лінгвістики, а також 
Телії В. Н. [6], Колшанського Г. В. [3], Бойка Н. І. [2]. В історії мовознавства конота-
цію розуміли як атрибут семіотики, як результат фоно-морфо-лексичних та синтаксич-
них зв’язків між словами; визначали як діалектно-регіональні особливості, помилки, 
аномалії тощо; і як додатковий зміст слова (висловлювання) [1; 50]. Ш. Баллі визначав 
конотацію як «стилістичне співзначння», Т. Г. Винокур – як «стилістичне значення»,  
В. К. Харченко – як «поєднання найрізноманітніших співзначень», В. В. Степанова – як «со-
ціальний аспект значення», О. Ю. Мягкова – як «емоційно-експресивний аспект значення»,  
Л. Я. Кисельова – як «прагматичне значення», В. Г. Гак – як «потенціальні ознаки»,  
Д. М. Шмельов – як «емоційні нашарування», В. А. Маслова – як «додатковий смисл»,  
В. М. Телія – як «експресивно маркований макрокомпонент» тощо [2; 23]. У праці 
«Стилістика української мови» зазначено: «у широкому розумінні конотація є власне 
конотативною інформацією, паралельною і додатковою до денотативно-десигнативної 
(предметно-понятійної), яка надає мовній одиниці можливість виконувати експресивну 
функцію. Культурно-історичні умови життя мовців, їхні світоглядні знання та емпірич-
ний досвід, соціальні відношення, оцінні орієнтації, морально-етичні приписи відобра-
жаються в конотаціях мовних одиниць. У вужчому розумінні конотація – такий компо-
нент значення лексеми, який дає можливість використовувати її для вторинної номінації. 
Він виникає на асоціативно-образних уявленнях і ніби заступає пряме об’єктивне зна-
чення, в результаті чого постають тропи і фігури» [5; 191]. Значення слова, додаткові 
до його основного, предметно-поняттєвого, вирішують його конотативність, а конотація 
послідовно служить основі передачі експресисності лексичними одиницями. Ми 
схиляємося до широкого розуміння конотації, дотримуючись погляду, що вона здат-
на бути не лише сталою семантичною властивістю лексики, а динамічною характери-
стикою, яка може утворюватися навіть сполученням двох нейтральних компонентів у 
специфічному оточенні. Отже, пропонуємо класифікацію конотативних словосполучень 
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із газетно-публіцистичних текстів за механізмом створення конотації: 1) вживання лек-
сики в переносному значенні, або в протилежному до прямого; 2) вживання арготизмів та 
брутальної лексики (інвектив); 3) евфемізація; 4) вживання запозичень, зокрема русизмів 
в українських текстах; 5) зміна сфери вживання професійної та термінологічної лексики; 
6) нагнітання емоційних сем; 7) викоритання алюзій на історичні події.

до першої групи ми зарахували такі випадки слововживання: Примітно, що спо-
чатку зареєструвалося лише 211 депутатів, тобто не було необхідного кворуму для 
роботи парламенту. Але Литвина такі «життєві дрібниці» (подібно виразу «звична 
для неї процедура»)не збентежили. Після всього, що було в його житті, ще одна го-
дина ганьби… (Д, 28 квітня 2010 ). У словосполученні «життєві дрібниці», завдяки 
його антонімічному вживанню, також спостерігається іронічний тон. Те, що названо 
дрібницями, зовсім не дрібниці, а прикметник життєві також свідчить про частотність, 
буденність таких випадків, яких насправді не можна допускати. Подібне вживання 
помітно і в такому контексті: «Навколо уряду Юлії Тимошенко знову густішають хмари. 
Головний опозиціонер країни вчора заявив, що дав Юлії Володимирівні 48 годин на вико-
нання закону про підвищення соціальних стандартів. Якщо Тимошенко не схаменеться, 
то почнеться звична для неї процедура» (Д, 18 листопада 2009). Дуже серйозна ситуація 
названа лише звичною, ще і процедурою, яка ніби лише технічною формальністю. Ось 
так жив Севастополь останні чотири роки під владою Партії регіонів. Я як житель 
цього міста був свідком усіх «досягнень» ПР. Як наслідок, авторитет регіоналів 
у Севастополі за останні роки катастрофічно впав. Люди не вірять їм (Д, 2 червня 
2010). Тут конотація зосереджена в слові досягнення, що по суті має на увазі «все, те 
що накоїла ПР». Про це свідчать вживання лапок, увесь контекст, а також прислівник 
катастрофічно в наступному реченні. Отже, у цьому випадку для реалізації переносно-
го значення та виникнення конотації відіграє важливу роль контекст; так автор виражає 
своє іронічне ставлення.

друга група об’єднує цікаві й несподівані слововживання. Для вираження гніву, 
спрямованого на російських або проросійських політиків, в українських мас-медіа вда-
ються до арготичної лексики, запозиченої з російської мови. У світі прийнято оцінювати 
перші сто днів нового президента. Ми отримали за перші 50 днів стільки ганьби, наче 
нас плавно повернули в совдепію й опустили посеред старої калюжі (Д, 27 квітня 2010). 
Опустити – переміщувати нижче, донизу [8; Т.V, С. 734]. Калюжа – вода або інша рі-V, С. 734]. Калюжа – вода або інша рі-
дина, намита у великій кількості на якій-небудь поверхні [8; Т.IV, С. 79]. Слово ганьба 
вже передбачає пригнічений настрій, про це і свідчить вираз стара калюжа, що нагадує 
щось неприємне. Емоції вочевидь нагнітаються, тому й дієслово опустити [див. 7; С. 
195]вжито не випадково, замість нього могли бути питомі українські лексеми намочити, 
кинути. Автор сполучає його не з прийменником в, а з прийменником посеред, тому і 
пресупозиція автора яскраво виявляється завдяки цьому арготизму. В усьому контексті, 
зокрема у виділеному словосполученні спостерігається критичний тон, що передається 
засобом, який ми назвали засобом нагнітання емоційних сем. У самому словосполученні 
ключовим словом є арготизм, яким автор імпліцитно виражає приниження. За цих 50 
днів, окрім словоблуддя й прогинання перед «старшим братом», ми нічого не побачи-
ли, та й не побачимо (Д, 30 квітня 2010). Словоблуддя – «зневажл. Пусті беззмістовні 
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розмови, балачки» [8, Т. IX, С. 372]. Дієслово прогинатися, від якого походить іменник 
прогинання також має характер арготизму. Вживання перифраза «старший брат» теж 
не випадкове. Старший брат, з одного боку, піклується про молодшого, однак з іншого –  
нерідко бувають старші брати, які полюбляють знущатися з молодщих. У арготизма зі 
значенням зневаги ще більше підсилюється експресивність в комбінації з іронічним по-
значенням Росії в цілому передає авторський гнів, засудження та розчарування новим 
керівництвом, а також відчуття приниження перед «старшим братом».

третя підгрупа характеризується застосуванням евфемізації у вигляді перифраза 
для заміни грубих або різких слів і виразів м’якшими. Ми зафіксували такий випадок: 
Перше, що впадає в очі: ці угоди укладено не між двома рівноправними партнерами, 
а між метрополією і колонією — оскільки йдеться про капіталізацію суверенітету 
України (ПП, 28 квітня - 4 травня 2010). Завдяки цьому словосполученню смисл «Укра-
їну продали» виражено досить вишукано. Це навіть більш привертає увагу, викликає асо-
ціації та спонукає читачів до розміркування ніж прямий вираз «Україну продали». Крім 
вживання арготизмів, ми також зафіксували випадок, де завдяки розмовно-брутальній 
лексиці авторські емоції виражаються дуже різко: Іншими словами, має місце чи то ан-
тидержавний заклик до ліквідації незалежної України, чи то просто заклик йти в со-
вєтський зад... (Д, 12 травня 2010). Цей вираз, трохи пом’якшений автором перифразом 
з алюзією на минуле, все ж таки залишається надто брутальним. Згадавши про вживан-
ня запозичень та русизмів у словосполученнях, варто процитувати праці Космеди Т. А., 
яка зазначила, що у сучасних українських мас-медіа спостерігається явище, пов’язане 
з використанням лексики, запозиченої з російської мови; вживання слів-варваризмів, 
здебільшого таких, які змінили своє ідеологічно-оцінне значення з позитивного на про-
тилежне, негативне, і мають у сучасній українській мові пострадянського періоду ак-
тивне поширення. Такі слова вживаються для вираження «чужоземності», для посилен-
ня негативної оцінки: лексеми «большевік» замість «більшовик», «Совєтський Союз» 
замість «Радянський Союз». Якщо «чуже» слово приходить з чужою силою, то виникає 
ситуація, коли протест проти чужої ідеології, політики перемикається на протест проти 
мови носіїв політичної влади, сили, яку не сприймає і засуджує народ. Водночас викори-
стання русизмів в українському тексті, чи навпаки, українізмів у російському часто є й 
засобом вираження позитивної оцінки, посилення виразності тексту. Запозичення може 
служити для відображення місцевого колориту [4; 14]. Однак саме у нашому випадку вжи-
вання запозичень служить для негативної оцінки. До цієї категорії можна віднести такі 
приклади: Можна б припустити, що це регіональні суди таким чином виявляють свою 
громадянську позицію і, всупереч волі «київських бандерівців», розвивають пригнічений 
«рускій язик» (Д, 2 червня 2010); Вільні, розкуті сучасні люди сходу України, так само 
як і заходу, не можуть піти за Януковичем, Семиноженком і Табачником під мугикан-
ня гімну СССР, слів якого соромляться навіть у Кремлі...(Д, 27 квітня 2010) Слово-
сполучення мугикання гімну СССР можна розділити на дві частини: мугикання гімну та 
гімн СССР. Перша частина побудована на оксимороні: Мугикати – «Стиха, невиразно 
наспівувати» [8; Т. IV, С. 818], а гімн країни, завжди слід співати з повагою та голосно, 
а не наспівувати невиразно, як розважальну пісеньку. Причому зрозуміло з контексту: 
автор натякає на те, що згадані політичні діячі слідують шляхом СРСР, удаючи, що того 
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не роблять. В другій частині цікаве вживання російської запозиченої абревіатури СССР 
замість української СРСР Це вказує на чужу приналежність, має іронічне значення.

У наступному контексті відразу спостерігаються три випадки конотації: На жаль, за 
гуркотом чобіт парадних «коробок», бадьорими маршами оркестрів та залпами свят-
кових феєрверків непоміченими залишилися ті, задля кого це все начебто влаштовувало-
ся: реальні і все ще живі ветерани тої страшної війни. Хтось фізично не зміг дістатися 
Хрещатика, бо місцева влада вкотре «забула» про них. Хтось пришкандибав із останніх 
сил і напоровся на цинічне хамство молодого мордатого «секьюріті», для якого ефе-
мерна безпека шефа набагато важливіша, ніж остання воля героя останньої Великої 
Війни. Приниження тривало і після свят, коли ті ж самі забуті і непотрібні ветерани, 
вистоявши у собезах багатогодинні черги за ювілейною медаллю, з’ясовували, що їх у 
списках чомусь немає. Господи, коли це чиновницьке свинство нарешті закінчиться 
і чи закінчиться взагалі? (ПП, 19–25 травня 2010 року) Тут використано одразу три 
конотативні словосполучення, спостерігається нагнітання гніву та засудження. Оскільки 
в обох словах збігаються семи «брутальність», «грубість», що підсилює авторське обу-
рення мордатим «секьюріті». Вимальовується образ вгодованого молодого чоловіка, 
для якого безпека босса набагато важливіша ніж ветерани війни, який знущається над 
поважними і водночас безпомічними людьми старшого віку. Тому автор вживає пряме 
запозичення «секьюріті» замість власне українського слова охоронець на знак того, що 
молодий чоловік поводився, як чужий. Нарешті ще більше посилюється обурення завдя-
ки словосполученню чинновницьке свинство, де слово «свинство» функціонує зі значен-
нями «відсутність культурних навиків, підступна поведінка» [8; Т. IX, С. 71]. Конотація 
виявляється саме в цьому слові; граматично головне слово словосполучення одночасно 
є семантично ключовим словом. В окремих конотативних словосполученнях одночасно 
виявляються іронія, засудження, гнів і сором.

До п’ятої підгрупи входять такі приклади, як: То що — «почнемо громадянську ві-
йну» сходу і заходу за Кремлівським сценарієм? (Д, 27 квітня 2010) Тут спостерігається 
незвичне семантичне узгодження, оскільки найчастіше вживають вирази «театральний 
сценарій», «кіносценарій». Словосполучення за моделлю «присвійний займенник + 
іменник» тлумачиться як сценарій, який пишуть в Кремлі, а за ним діє українська по-
літика, що нагадує картину керованих Кремлем українських політиків-маріоток. Тож і в 
цьому словосполученні присутнє іронічне значення.

Хворобу не лікують, але біль тимчасово знімають. Харківські угоди для Росії — це 
геополітична «но-шпа» (ПП, 28 квітня - 4 травня 2010). Тут конотація виявляється за-
вдяки переосмисленню назви ліків но-шпа, які мають лише тимчасову дію. Харківські 
угоди лише на певний період полегшать стосунки з Росією, а не назавжди знімуть про-
блеми. Завдяки метафорі автор образно виражає засудження цього варіанту вирішення 
проблеми.

Щороку в Україні на 1 травня у столиці та в інших великих містах відбувається 
парад клоунів; Тобто клоунів політичних, репертуар яких за минулі два десятиліття 
вже встиг приїстися пересічним українцям; Втім, якщо серйозно, то першотравневі 
клоунади починають набридати, навіть попри цьогорічні новації (Д, 12 травня 2010). У 
всіх словосполученнях конотація зосереджується в слові клоун (похідне слово для слова 
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клоунада), де воно вжито в переносному значенні: людина, що вдає з себе блазня або 
своєю поведінкою схожа на блазня. Автор, називаючи традиційну першотравневу де-
монстрацію трудящих парадом клоунів, натякає на те, що цей парад насправді не має 
серйозного значення, а лише служить для розваги, точніше для того, щоб показати країні 
повагу політиків до людей праці. На цей смисл експліцитно вказує конотативне слово-
сполучення політичні клоуни. В обох словосполученнях, у зв’язку з присутністю сло-
ва клоун, відчутно зневагу, іронію, ненависть і до політичної події в цілому, і політиків 
окремо. Називаючи святкування Дня солідарності трудящих клоунадою, автор виражає 
зневагу до цієї церемонії і своє розчарування.

Проте змушений покаятися: не вистачило мені фантазії, щоб уявити всі ті нові 
репризи, які з’явилися цього року в репертуарі «червоних» та «синіх» (Д, 12 травня 
2010). Тут кольори червоні та сині виконують символічну функцію, вони позначають Ко-
муністичну партію та Партію регіонів. Вагоме місце у виявленні конотації займає слово 
репертуар, а слово репризи прямо підтверджує авторську асоціацію з цирком, де головна 
мета – розважити людей. Можна зробити висновок, що автор розглядає першотравневий 
парад та політиків як цирк або виставу. Автор жартівливими словами передає своє не-
задоволення, критику а також іронічне ставлення. Як засіб нагнітання емоційних сем 
наводимо словосполучення цинічне хамство. Оскільки в обох словах збігаються семи 
«брутальність», «грубість», це підсилює пригнічений настрій автора.

До останньої групи належить: На перший погляд, так, звичайно, угода вигідна 
олігархам-металургам, що вклали немалі гроші в передвиборчу кампанію Януковича і 
тепер претендують на свої «коробки з-під ксерокса» (ПП, 28 квітня – 4 травня 2010). 
Це словосполучення має яскраве культурне забарвлення, воно походить від подій Серп-
невого путчу 1991року, і означає: під час невизначеної ситуації великі гроші невідомо 
кому дістануться. Дане словосполучення вказує на те, що олігархи чекають на великі, 
«нечисті» гроші як прибутки від своїх політичних інвестицій. Тут відчутно іронію та 
засудження олігархів, які вважають президентські вибори лише вигідною для себе ін-
вестицією.

Ми дійшли висновку, що проаналізовані словосполучення насичені переважно нега-
тивною оцінкою, яка втілюється в різних типах експресії. Функціонують різні механізми 
для створення конотації: вживання лексики в антонімічному значенні, вживання арготиз-
мів, застосування евфемізації, вживання іншомовних запозичень та зокрема русизмів, 
контекстні переосмислення семантики, нагнітання емоційних сем та алюзії на історичні 
події. Всі названі засоби здатні передати іронічне значення; особливо продуктивними є 
вживання лексики в протилежному значенні, вживання арготизмів, а також свідоме вжи-
вання в українській газетній мові русизмів. Ми зафіксували й інші експресії, такі як со-
ром, зневагу, розчарування, образу, а також гнів і засудження, що часто супроводжують 
іронію. Крім мовних засобів, для вираження експресивності активізуються культурні, 
суспільно-політичні знання, як у словосполученнях «досягнення» ПР, «коробки з-під 
ксерокса». В українській пресі розглянутого періоду негативної оцінки набагато більше 
ніж позитивної, яка у нашому випадку взагалі відсутня, а засобів вираження негативної 
оцінки більше, ніж для передачі позитивної. Це можна пояснити тим, що коли людина 
пригнічена, вона завжди шукає нових засобів вираження негативного настрою, прагне 
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до співчуття, пошуку однодумців. Експресивна функція мови тісно пов’язана з імпресив-
ною, яка стане темою нашої наступної статті.
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ЛінгвіСтичні та ФіЛоСоФСЬКо-Етичні 
аСПЕКти БіЛінгвіЗму у БіЛоруСі

У доповіді розглядається філософсько-етичний аспект білорусько-російського бі-
лінгвізму, його витоки і основні принципи. Розкривається сутність таких «діагностич-
них» термінів, як «білорусофобія» і «синдром підневільних народів», їх вияв у менталі-
теті сучасного білоруса. Затверджується ненормативний тип білінгвізму для Білорусі, 
коли суб’єкт не володіє нормами обох мов. Висловлюється гіпотеза стосовно напівза-
бутої, вже майже «іноземної» білоруської мови для значної частини населення Білорусі, 
але разом із тим і єдино реальної у підсвідомості кожного білоруса, красномовним при-
кладом чого є т.зв. «трасянка» (змішаний тип мови).

Ключові слова: білінгвізм, інтерференція, трасянка, державна мова, білорусофобія, 
синдром підневільних народів

В докладе рассматривается философско-этический аспект белорусско-русского 
билингвизма, его истоки и основные принципы. Раскрывается сущность таких “ди-
агностических” терминов, как “белорусофобия” и “синдром подневольных народов”, 
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их проявления в менталитете современного белоруса. Утверждается ненормативный 
тип билингвизма для Беларуси, когда субъект не владеет нормами обоих языков. 
Высказывается гипотеза насчет полузабытого, уже почти “иностранного” белорус-
ского языка для значительной части населения Беларуси, но вместе с тем и единствен-
но реального в подсознании каждого белоруса, красноречивым примером чего является  
т. н. “трасянка” (смешанный тип языка).

Ключевые слова: билингвизм, интерференция, трасянка, государственный язык, бе-
лорусофобия, синдром подневольных народов.

The article presents philosophical and ethical aspects of Belarusian-Russian bilingualism, 
its sources and basic principles. The “diagnostic” terms “belarusofobia”, “enslaved people’s 
syndrome” and their reflection in the mentality of the contemporary Belarusians have been 
defined. The deviant type of bilingualism, when a person uses neither of the norms of both 
languages, has been postulated for Belarus. A hypothesis has been stated that the Belarusian 
language, half-forgotten and almost “foreign” for the majority of Belarus population, is at the 
same time the only real subconscious language for each Belarusian. The so-called “trasianka” 
is an explicit example of it.

Key words: bilingualism, interference, trasianka, official language, belorusofobia, enslaved 
people’s syndrome.

Білінгвізм є дуже гострим питанням сьогоденної Білорусі: згідно з результатами ре-
ферендуму від 14 травня 1995 р.i державними мовами в Республіці Білорусь оголошені 
білоруська (національна) та російська (ненаціональна) мови. Узаконений білінгвізм в 
умовах домінування російської мови за радянської доби і політики мовного нігілізму 
впродовж наступних років незалежності спричинив глобальну національну деградацію 
білоруського суспільства. Мова титульної нації – білоруська – знову почала сприйматись 
широкими колами як “відстала” та “непрестижна”, а держава тим часом всіляко потура-
ла і навіть активно сприяла формуванню такого ставлення до білоруської мови. Це стало 
прецедентом на всьому пострадянському просторі, де російська мова є допоміжним за-
собом міжнаціонального спілкування між людьми (наприклад, між вірменином та естон-
цем, які не знають мови один одного, але обидва знають російську)ii. У всіх країнах, що 
мають свою національну мову – цю скарбницю генетичної пам’яті свого етносу – так і 
має бути: саме мову свого етносу вважають рідною. Всі нації для власної самореалізації 
послуговується національною мовою, а інші більш поширені мови вживають для міжна-
ціонального спілкування, хоча в разі взаємного розуміння цілком допустиме спілкування 
двома мовами – кожна нація своєю рідною. Задля такого міжнаціонального спілкування 
немає потреби в узаконенні кожної із цих мов. Отже перший принцип білінгвізму поля-
гає в тому, що основну позицію в країні займає мова титульної нації, всі інші – існують 
як мови національних меншин (у певній державі) або як мови міжнаціонального спіл-
кування. Проте, в разі відсутності в країні власної національної мови, в ній може бути 
узаконений білінгвізм чи полілінгвізм. Багатомов’я може бути встановлене і тоді, коли 
країна, з певних причин має в цьому потребу (як, наприклад, у Швейцарії – 4 державні 
мови; стільки ж мов у 20-ті роки ХХ ст. було узаконено і в Білорусі: білоруська, польська, 
російська, ідиш) . Однак за таких обставин починає діяти інший принцип.
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другий принцип білінгвізму – вільне володіння обома мовами. Це означає, що ко-
жен громадянин повинен розуміти і говорити однаково вільно на обох (усіх) державних 
мовах. Людина може зреалізувати своє право вибору тільки за умови однакового за сту-
пенем та обсягом пізнання обох предметів свого вибору (так само, як ми можемо вислов-
лювати свою думку щодо якої-небудь книги тільки тоді, коли прочитаємо її). Обираючи 
за принципом “хто как хаціт, той так і гаварит”iii, ми відкидаємо те, чого не знаємо, а 
це є неетичним у стосунку до рідної мови. Відбулась жорстока підміна понять: російська 
мова почала вважатись національною, будучи насправді псевдонаціональною для біло-
русів. Несвідомий вибір російської мови внаслідок слабкого володіння білоруською мо-
вою спричинив порушення розглядуваного тут принципу, що поза лінгвістикою, в таких 
дисциплінах як література, філософія, психологія розглядається як ренегацтвоiv. Втрата 
ідентичності усвідомлюється видатними поетами Білорусі як своєрідна втрата “людя-
ності”: коли людина могла зрадити Батьківщині, зможе зрадити і матері. Недаремно у 
літературі слова “мати” і “Батьківщина” завжди ототожнювались. Отже, на думку поетів 
та філософів національна деградація неминуче зумовлює духовну деградацію особи. 
Розпорошуючись у цьому світі, ми втрачаємо самих себе. І це небезпечно як для самої 
людини, для її народу, так і для світової культури, яка, наче стіна, є сукупністю цегли- 
нок – сукупністю національних культур. Цілком очевидно, що в цій стіні білоруська це-
глинка вже досить сильно розхитана, а її піщинки сиплються додолу.

Проте іноді, література та філософія можуть запропонувати нам досить туманне, аб-
страктне міркування в цій проблемі. Більш точними видаються нам відомості з соціо-
логії, психології та медицини. Справа в тому, що останнім часом у білоруському друку 
почали з’являтись статті типу “білорусофобія – це хвороба, яку треба лікувати” або 
“синдром поневолених народів”. Назва останньої – термін, що виник в закордонній со-
ціології на початку ХХ ст. Найперш він був застосовуваний до тих народів, які довгий 
час перебували в колоніальній залежності. Однак зараз цей термін використовують сто-
совно всіх народів, які деякий час були під пануванням іншої країни, що й позначилось 
на їх світогляді. Прояв, сутність цього синдрому не тільки в тому, що народ зрікається 
своєї культури, історичної спадщини, мови, але і в тому – і це найжахливіше – що народ 
починає ненавидіти сам себе за належність до своєї культурної традиції, за народження 
на цій землі, за цю долю – бути носієм своєї мови, бути виразником своєї нації. І це, на 
жаль, співзвучно сучасній культурній аморфності і мовному нігілізму білорусівv. Отже, 
з точки зору більш точних наук, білорусам притаманні такі хвороби, як синдром понево-
лених народів і, як наслідок, білорусофобія – боязнь себе в образі білоруса. Те Гамлетове 
запитання “бути чи не бути” (білорусам, Білорусі) на сьогодення залишається відкритим, 
а відповідь на нього залежить винятково від свідомості кожного окремого громадянина. 
Адже якщо кожен буде ховатись один за одного, то хто тоді буде першим?

У світлі всього вище вказаного, російсько-білоруський білінгвізм не може розгляда-
тись у своєму традиційному сенсі. Класично, полілінгвальність розглядається як явище 
позитивне, оскільки з кожною новою, опанованою людиною мовою, їй відкривається ці-
лий особливий світ нових культурних традицій, що збагачує світогляд, розширює пізнан-
ня і сприяє діалогу цивілізацій. Недаремно ж перекладачі мають за девіз висловлювання  
Й. В. Ґете: “Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина”. Однак, коли в країні узаконе- 
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ні дві державні мови, національна та ненаціональна, і остання явно домінує внаслідок 
її насадження впродовж останніх століть – в такій ситуації видається малоймовірним 
те, що національна мова, яка не отримує належної підтримки з боку держави, витримає 
конкуренцію. В мовознавстві та філософії такий білінгвізм детермінують як відмовний. 
По суті, саме такий білінгвізм знищує національну мову. Але ось парадокс: на запитання, 
якою мовою ви розмовляєте, більшість білорусів відповість – російською, а на запитан-
ня, яка мова вам рідна, та ж більшість, не вагаючись, відповість – білоруськаvi. То чому 
ж теза “Білоруська мова – національна мова білоруського народу” є для білорусів неза-
перечною аксіомою? Чому ми так чітко асоціюємо себе з цією мовою, але фактично не 
розмовляємо нею? Друга частина цього питання – риторична (над цією загадкою б'ються 
письменники і вчені не одне десятиліття), а от перша – має чіткі відповіді. Кожна людина 
несвідомо асоціює себе з рідною мовою саме тому, що вона дається їй від природи, від 
Бога. Мова людини – це є сама людина, її “глибокі сердечні рухи”, “сліди пережитого 
предками горя та радості”, її кров, шкіра та дихання… Правдивість цієї думки красно-
мовно підтверджує те, як білоруси розмовляють російською мовою.

Якщо послухати російську мову “у виконанні” росіянина та білоруса – різниця буде 
очевидною. І справа не тільки в явному акценті (або трасянці, як іноді називають змі-
шану розмову білоруса) – відомих білоруських затверделих ж-ш-дж-ч-р-ц, глухому г, 
переході в і л в ў. Перелічене можна виправити, хоча іноді це не так і легко. Проте є бага-
то інших, більш тонких нюансів, що тренуються дуже проблематично або зовсім не під-
даються “дресуванню”. Навіть ті білоруси, які вважають, що розмовляють російською 
гарно, не володіють літературними нормами. Це самообман. Абсолютно кожного росій-
ськомовного білоруса можна впізнати за його розмовою. Білінгвальні помилки, особливо 
якщо людина не стежить за культурою власного мовлення, можуть зберігатись впродовж 
всього життя. Ось лише кілька прикладів російсько-білоруської інтерференції.

орфоепія.1.  Акання, якання, дзєкання, цєкання – ці типові білоруськи риси з ро-
сійської мови білоруса невикорінні. Такі слова, як дело [д’эло], делить [д’элит’], 
декан [д’экан], термин [т’эрмин] білорус все одно прочитає по-своєму: [дз’эла], 
[дз’е/ал’іц’], [дз’экан/дэкан], [ц’эрмін/тэрмін]. Прислухавшись до авторитет-
них дикторів російських теле- і радіоканалів, до естрадних співаків (звичайно, 
не всіх), можна почути, що вони ніколи не дзєкають і не цєкають. Якщо біло-
рус спробує при зустрічі зі звуками [д’] та [т’] щоразу вимовляти їх як слід, вже 
через кілька хвилин у нього починає “заплітатись язик” і він кидає це марне за-
няття. З цієї білоруської риси по-дружньому підсміювалися навіть українці ще 
в ХІХ ст.: “Хіба лихо візьметь литвина, щоб він не дзєкнув”. Стосовно акання 
і якання в російськой мові більш поширена редукція голосних. Росіянин скаже: 
[мълако], [кърова], а білорус – [малако], [карова]. Крім того, тільки білорус го-
ворить російською [булач’наjа], [симпатич’ныj], [пар’адач’ныj], [шутач’ныj] –  
незмінне вимовляння чн є нормою білоруської літературної вимови, що і пере-
носиться на іншу мову. А росіянин промовить так: [булъшнаjа], [симпатишныj], 
[порядъшныj], [шутъшныj].
акцентологія.2.  Під впливом наголосу рідної мови деякі білоруси кажуть росій-
ською обеспечение, звонит, приняли, торты замість правильного обеспечение, 
звонит, приняли, торты.
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морфологія. 3. Красивше (як біл. лепш), по улицах (як біл. па вуліцах), тудою чи 
сюдою (як біл. тудою, сюдою), а треба: красивее, по улицам, тем путем чи этим 
путем.
Лексикологія.4.  Несвідомі застосування белорусізмів у спонтанному мовленні: 
рагатаць, мулиць, танчыць, зганьбиць (валасы), бураки, бурбалки, хата, хлопец, 
грошы, абы-што, шуфлядка, буська, фу (замість: смеяться, натирать, танце-
вать, испортить (прическу), свекла, пузырьки, квартира, парень, деньги, лишь 
бы что, выдвижной ящик, чмок, фуй). У мовленні індивідів частими є випадки 
плутання значень омонімів та паронімів.
Фразеологія.5.  Гори оно все гаром, сама той, сам не гам и другому не дам (замест: 
гори все синим пламенем, не на того напал, собака на сене).
Синтаксис.6.  Я видела это на свои собственные глаза, пойти в грибы/ягоды (за-
мість: я видела это своими собственными глазами, пойти за грибами/ягодами).
інтонація.7.  [здарасьце], [алё], [ты відз’эла] (з обов'язковим підвищенням тону на 
останньому складі).

Отже, російська мова “білоруської редакції” це, як правило, рівень “акцентологія-
лексикологія-морфалогія-синтаксис” (І). Рівні ж “орфоепія-інтонація” (II) майже не змі-
нюються протягом століть. Відбувається це тому, що першому рівню надають перевагу 
при вивченні мови (у школі і т. п.). Другий же рівень – зі сфери підсвідомого – залиша-
ється “на вільному випасі”. Інтонацію та вимову ми переймаємо від батьків, а вони, у 
свою чергу, від дідів. Генетична пам'ять зберігає ці “глибокі сердечні рухи”, несвідомі 
чуттєві імпульси, що змушують наш язик рухатися згідно із законами білоруської мови, а 
голос – вібрувати співзвучно мелодиці білоруської душі. Все це дає підстави стверджува-
ти, що білорус ніколи не зможе гарно говорити російською. Як би деякі з нас не прагнули 
придушити в собі голос предків, їх натура все ж прорветься назовні і проявить білоруса. 
А білорусофобія, як і будь-яке інше психологічне захворювання, вибиває грунт з-під ніг, 
викликає роздвоєння особи, вибудовує псевдонаціональну самосвідомість [1: 11–15].

Правда, варто відзначити і те, що під впливом російської мови, наше білоруське про-
мовляння та інтонація також значно зіпсувались. Дуже знівеченою виглядає білоруська 
мова в державних ЗМІ, де вона підмінюється “потворною трасянкою”, що, звичайно, 
знеохочує громадськість в освоєнні літературної білоруської мови. Саме тому, для на-
шої країни є сенс вести мову про т. зв. ненормативний білінгвізм, якщо особа не во-
лодіє нормами жодної мови. Білоруси втрачають компетенцію в обох мовах. Сучасна 
лінгвістична ситуація в Білорусі має найбільш паралелей із ситуацією в Ірландії, де після 
здобуття незалежності, як державна також збереглася мова колишньої метрополії. Таке 
становище, ще раз зауважимо, характеризується лінгвістами як постколоніальне: аси-
метричний білінгвізм, коли відбувається цілеспрямоване приниження статусу місцевої 
мови на користь більш “престижної”.

Стан мови в суспільстві є показником культури соціуму і вказує на тенденцію розви-
тку нації в сучасному соціокультурному просторі. Саме високий рівень вербальної куль-
тури узагальнює культуру нації і в значній мірі охороняє її від естетичного рабства. Тому 
заради пам'яті предків та поваги нащадків більш розумним було б скинути цю маску 
лицемірства і повернутись до власних витоків. Тим паче, що час, коли володіння росій-
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ською мовою вважалось за “культурність”, було ознакою освіченості – безповоротно збіг 
у небуття. Зараз білоруська мова – національна мова білоруського народу, літературна, 
красива, витончена – є не “колгоспною” (саме така думка запроваджувалась за радян-
ських часів), а елітарною – абсолютним предметом заздрості щодо її реальних носіїв  
[2: 8–78].
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ПримітКи

i Легітимність цього референдуму не визнається демократичними силами Європи.
ii Кожна зі слов‘янських націй також утворює тепер свою державу (виняток – серболужицька), 

а їхні мови визнані єдиною державною мовою на своїх територіях.
iii  Цитата з М. Дзємянцєя – представника білоруського уряду початку 90-х рр. ХХ ст., класич- Цитата з М. Дзємянцєя – представника білоруського уряду початку 90-х рр. ХХ ст., класич-

ний приклад білорусько-російської “трасянки”.
iv Тема національного ренегатства білорусів широко представлена в білоруській літературі поч. 

ХХ ст.: Янка Купала питав “сонний” народ, коли ж ми нарешті заслужимо того, щоб “людзьмі 
звацца”, Максім Багдановіч з болем відзначав: “Народ, Беларускі Народ! Ты – цёмны, сляпы, 
быццам крот. Табою ўсягды пагарджалі, Цябе не пушчалі з ярма І душу тваю абакралі, – у ёй 
нават мовы няма”, Ігнат Абдзіраловіч у своєму філософському трактаті “Одвічним шляхом” 
писав: “Людзі не разумеюць, што разам з беларускасцю яны губляюць частку чалавечнасці”. 
Остання теза чудово ілюструється оповіданням Зьмітрака Бядулі “На Коляди до сина”, в яко-
му син, соромлячись свого “сільського” походження, зрікається своєї “сільської” мати (яка 
приїхала до нього в місто на Коляди) з її “сільською” (білоруською) мовою. Син прилюдно 
каже матері, мовляв, відійди, жінка: “Я цябе… не знаю…” – і подає їй милостиню. Про по-
дібне ренегатство писав і Вацлау Ластоускі в оповіданні “Примара”: “забыўся ты людское 
назовы сваёй i гэтым сцёр ты з твару свайго знамя людское”.

v Цитуються письмові роботи студентів 1 курсу Білоруського державного економічного уні-
верситету: “... я вельмі не люблю беларускую мову, але я вымушаны пісаць [...] на беларус-
кай. [...] мне здаецца, што трэба беларускую мову зусім выкінуць з курса сярэдняй школы 
і універсітэтаў. [...] я мару, каб [...] беларуская мова завершыла сваё існаванне!!!”. “Не 
размаўляю, таму што не люблю яе. Асабліва я ненавіджу яе гучанне! Я вымушана размаўляць 
па-беларуску толькі на занятках па беларускай мове ва ўніверсітэце. Так што я шчаслівая, што 
беларуская мова не існуе ў народзе”.

vi Згідно з переписом населення 1999 р. білоруську мову вважають рідною 7 мільйонів 30 тисяч 
людей – тобто 82% білорусів і 18% небілорусів.
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СиноніміЯ діЄСЛів у діЛовому диСКурСі
( на матеріалі англійської мови)

Стаття присвячена розгляду проблеми синонімії дієслів у діловому дискурсі. Здій-
снено аналіз вживання дієслівних синонімів на прикладі слів, які найчастіше використо-
вуються у світі бізнесу для презентацій та доповідей.

Ключові слова: синонімія, функціональна синонімія, дієслівна синонімія, діловий дис-
курс.

Статья посвящена рассмотрению проблемы синонимии глаголов в деловом дискур-
се. Осуществлен анализ употребления глагольных синонимов на примере слов, наиболее 
часто используемых в мире бизнеса для презентаций и докладов.

Ключевые слова: синонимия, функциональная синонимия, глагольная синонимия, де-
ловой дискурс.

The article deals with the problem of verb synonymy in business discourse. The analysis 
of the verbal synonyms usage was illustrated by the words which are most frequently used for 
presentations and reports in the business world.

Key words: synonymy, functional synonymy, verbal synonyms, business discourse.

Проблема синонімії, яка є одним із проявів мовної варіативності, займає особливе 
місце у сфері лінгвістичних досліджень.

Синонімами називають слова з однаковим значенням [1], з подібним значенням [2], 
слова, що позначають одне і те ж поняття або поняття дуже близькі між собою [3], слова 
з єдиним або дуже близьким предметно-логічним змістом [4], слова, однакові за номіна-
тивною віднесеністю, але, як правило, відрізняються стилістично[5], слова, які можуть у 
тому ж контексті або в контекстах , близьких за змістом, замінювати один одного [6].

Питання лексичної синонімії з’явилися у полі зору лінгвістів набагато раніше, ніж 
питання граматичної та синтаксичної синонімії. Так, у рамках загальної теорії синоні-
мічних засобів мови поняття лексичної синонімії стосується двох основних підходів: 
суто  семантичного і операційно-семантичного [2]. При ньому дослідники виділяють два 
основні критерії лексичної синонімії: часткову взаємозамінність і можливість тотожного 
тлумачення. 

Питання граматичної синонімії вперше порушено в роботах A.М. Пєшковського. За 
основний критерій виділення граматичних синонімів було запропоновано близькість їх 
понятійного вмісту [3:25].

Синтаксична синонімія була предметом розгляду в роботах Ю.Н. Власової. Осно-
вною умовою синонімії додаткових речень і зворотів з нефінітними формами дієслова є 
вираження даними конструкціями однакового синтаксичного значення [7: 106].

Особливий інтерес, на наш погляд, викликає міжрівневий тип варіювання, до яко-
го належать одиниці лексики, словотворення і синтаксису, при якому  як інваріанта 
© Марченко В.В., 2010
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виступає загальна семантична функція різноструктурних одиниць, що позначають один і 
той самий денотат. Варіювання досягається за рахунок використання прямих і непрямих 
способів номінації мовної дійсності, що спричиняє особливу «топікалізацію» певних 
компонентів ситуації [6]. Таким чином, якщо в процесі породження мови відбувається 
варіювання різних мовних засобів, що виконують одну і ту ж семантичну функцію, ми 
маємо справу з явищем функціональної синонімії.

Доцільність застосування функціонально-семантичного підходу до розгляду про-
блеми міжрівневої синонімії полягає в «унікальній властивості мови зливати воєдино 
сутнісне і функціональне: зрозумівши перше, ми опановуємо друге» [7: 90]. У руслі дано-
го підходу мова розглядається як засіб спілкування, як знаряддя для формування думок, 
при цьому опис мови, заснований на принципі «від форми до значення» доповнюється 
зворотним напрямом, - «від значення/функції до форми».

Услід за Т.С. Сорокіною розглянемо функціональну синонімію як «семантичну 
функціональність» граматичних одиниць різних рівнів, а функціональні синоніми як 
граматичні форми і структури, які характеризуються спільністю семантичної функції 
[8:17]. Таким чином, спільність семантичної функції граматичних одиниць виступає 
основним критерієм функціональної синонімії [8:24]. 

На думку багатьох лінгвістів, «найбільш придатною» сферою для виникнення функ-
ціональних синонімів виступає позиція предиката [9; 10]. Це пояснюється тим фактом, 
що саме присудок є центром речення, і будь-які зміни, вироблені в даній сфері, вплива-
ють на структурно-семантичне оформлення речення.

Дієслівна синонімія є одним із найбільш маловивчених питань лінгвістики. Дієслово 
ж є однією з найбільш цікавих і складних категорій як у граматичному, так і в лексико-
семантичному плані, в тому числі і з точки зору синонімічних відношень. Складність 
синонімічних зв'язків дієслів визначається не тільки смисловою ємністю дієслів, багат-
ством і різноманіттям їх значень, лексичних зв'язків, вживання, але також тісним спле-
тінням у дієслові лексичних та граматичних значень.

З розвитком та посиленням інтеграційних процесів англійська мова стає найбільш 
поширеною в процесі міжмовної комунікації на діловому рівні. Цим пояснюється ін-
терес лінгвістів до ділової комунікації англійською мовою. З лінгвістичної точки зору 
діловий дискурс являє собою достатньо жорсткий ступінь організації мовленнєвих дій, 
що дозволяє чітко простежити зв’язки в рамках діалогу та мовні засоби, які використо-
вуються для досягнення цілей комунікації.

Діловий дискурс можна розглядати як соціально зумовлену комунікативну подію, що 
характеризується особливою формою організації мовного матеріалу, яка визначається 
параметрами ситуації спілкування, залежить від інтенцій та офіційного статусу роліко-
мунікантів, що мають необхідні повноваження для організації та оптимізації того чи ін-
шого виду предметної діяльності в інституційно-виробничій сфері  заради досягнення 
практичних  цілей. Центральна/змістовна фаза є комунікативним фокусом ділового дис-
курсу, саме тут реалізується глобальна мета інтеракції, яка  «у дискурсі є різноплановою 
і проектується в систему діалогічних зв'язків автора і його тексту, автора і передбачува-
ного читача, читача і тексту, конкретного читача і автора» [11; 221]. 
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Дієслова, що входять в один синонімічний ряд, можуть мати різні обмеження: лек-
сичні, семантичні або референційні. Лексичне обмеження проявляється в тому, що сино-
нім може вживатися тільки з певним колом слів. Дієслівні синоніми практично не мають 
такий вид сполучуваного обмеження. На відміну від цього, семантичне сполучуване об-
меження задається вказівкою із семантичної ознаки, яким повинне володіти слово, що 
вступає в синтаксичний зв'язок з даним словом.

У діловому мовленні синоніми відіграють надзвичайно важливу роль. Правильне і 
логічне вживання синонімів  робить мову ділової людини більш варіативною, конкрет-
ною та переконливою. У світі бізнесу велику роль відіграють різноманітні презентації, 
які проводяться часто, на різних рівнях за допомогою найсучасніших технічних засобів. 
Та якими б розвиненими не були технології слово залишається найціннішим способом 
донести власну думку. Отже, розглянемо дієслова, без яких не проходить жодна презен-
тація чи доповідь «збільшуватися, зростати», «зменшуватися, знижуватися» та «оці-
нювати, визначати кількість/якість», їхні синонімічні ряди та приклади, які демонстру-
ють особливості їх вживання. 

збільшуватися, зростати
to increase -  Investments are certain to increase in value.
to grow – Most international firms have grown from small family businesses. 
to expand –  Our trade with China is steadily expanding.
to go up – Norwich went up from 30,000 to 60,000 inhabitants.
to rise – The number of complaints rose to record levels.
to mount – The chairman is under mounting pressure to resign.
to soar – Share prices have soared to an all-time high.
to skyrocket – After World War I, the mark skyrocketed from 100 to the dollar to 3,000,000 
or more.

Дієслово “to mount” допомагає схарактеризувати поступове, повільне зростання. Ді-
єслова “to soar” та “to skyrocket” мають значення «збільшуватися різко та стрімко». Хоч 
емоційна забарвленість і не є ознакою офіційно-ділового стилю, однак вживання таких 
синонімів привертає увагу слухачів і робить будь-яку презентацію чи доповідь цікаві-
шою та вдалішою.  

зменшуватися, знижуватися
to decrease – Over the same period the percentage has decreased from 27 per cent to 9 per 
cent.
to decline  – Profits declined by 10%.
to drop  – Sales always drop in the spring. 
to sink  – The shares sank yet again. 
to dwindle  – The population of the town has dwindled to about 2,000. 
to nosedive  – Sales have nosedived since January.
to plummet  – The prices are plummeting (down).

Дієслово “to dwindle” вживається, коли нам необхідно показати поступове, нерізке, 
повільне зниження чи спад. Дієслова “to nosedive” та “to plummet” означають «знижува-
тися, падати різко та стрімко». 
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оцінювати, визначати кількість/ якість
to appraise  – The house was appraised at seventy thousand dollars.
to assess  – The value of this property was assessed at one million dollars.
to estimate  – The builders estimate the cost of repairing the roof at $600.
to evaluate  – We need to evaluate the success of the campaign.
to value  – Paintings valued at over $200,000 were stolen from her home.

Дієслова цього синонімічного ряду можуть вживатися як для оцінки якості, так і для 
оцінки кількості чи вартості. 

Отже, синоніми не лише роблять нашу мову багатшою і різноманітнішою, а ще й 
допомагають більш конкретно висловити думки і  точно передати певне емоційне на-
вантаження. Не дивлячись на появу численних робіт, що стосуються питань синонімії, ця 
проблема вимагає глибшого вивчення з позицій нових лінгвістичних підходів.
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вПЛив ПроЦЕСів та ЯвиЩ у роЗвитКу СвітовоЇ ЕКономіКи  
на ФормуваннЯ ангЛійСЬКого ЕКономічного диСКурСу

  
У статті досліджується вплив процесів та явищ у розвитку світової економіки на 

становлення англійського економічного дискурсу, визначається зв’язок між економічни-
ми подіями і тенденціями розвитку економіки та формуванням лексичного складу мови 
економіки. 

Ключові слова: соціокультурний та історичний контекст, економічний дискурс, ін-
новації.

В статье исследуется влияние процессов и явлений в развитии мировой экономики 
на становление английского экономического дискурса, определяется связь между 
экономическими событиями и тенденциями развития экономики и формированием лек-
сического состава языка экономики.

Ключевые слова: социокультурный и исторический контекст, экономический дис-
курс, инновации.

The article deals with some characteristic features of the interrelation between economic 
development and the formation of economic discourse.

Key words:  sociocultural and historical context, economic discourse, innovations. 

Лексична система будь-якої мови, її граматичні структури та правила вживання мов-
них одиниць значною мірою мотивуються соціокультурним та історичним досвідом 
носіїв мови. У даній статті на різноманітних прикладах з англійського економічного 
словника аналізуються характерні особливості такої вмотивованості, робиться спроба 
проаналізувати вплив історичного контексту (а саме, процесів та явищ у розвитку світо-
вої економіки) на становлення економічного дискурсу. Ця проблема є актуальною, тому 
що такий вплив суспільства та тенденцій розвитку світової економіки на формування 
та збагачення лексичного складу економічної мови є ще недостатньо вивченим. Отже, 
метою даної статті є визначення зв’язку між екстралінгвістичними факторами та проце-
сом становлення й розвитку англійського економічного дискурсу. Об’єктом досліджен-
ня є лексичний склад сучасної англійської економічної мови. Предметом дослідження 
є процеси формування нових значень слів у  мові економіки в результаті соціально-
економічних перетворень. 

Сфера економічної діяльності є комунікативно насиченою. Вона постійно перебуває 
у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем, що зумовлюється вагомістю економіч-
них відносин у будь-якій країні. Таким чином, з’являється необхідність досліджувати 
економічний текст, як і будь-який інший, не як ізольований феномен, а як феномен, без-
посередньо пов’язаний з екстралінгвістичною реальністю, як одиницю економічного 
дискурсу [4: 7-8].

© Лут К.А., 2010
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Як відомо, слово – носій не лише актуальної інформації, що передається в ході по-
всякденної комунікації. Воно акумулює також соціокультурну, історичну інформацію, 
інтелектуальну, експресивно-емоційну, та конкретно національного характеру. Тому час-
то комунікація регулюється такими експліцитними або імпліцитними знаннями, а також 
контекстами та ситуаціями. Безперечним є той факт, що теми повідомлень (особливо 
у публіцистиці) відображають та описують реалії економічного життя суспільства. У 
зв’язку з цим треба звернути увагу на те, що економічні події часто викликають появу 
нових понять, які потребують номінації. Такі інновації, що з’являються під впливом со-
ціального контексту та предметної ситуації можуть з часом закріплюватися у мові. 

Звичайно, від соціокультурного контексту залежить і стиль повідомлення, його син-
таксис та його змістове наповнення. Так, наприклад, на початку ХХ ст. економічні тексти 
були адресовані високо освіченому читачеві, який цікавився економікою, а економічна 
література другої половини ХХ ст. вже стала доступною пересічним громадянам завдя-
ки засобам масової інформації. [10:8]. Популяризація економічного знання у сучасному 
світі призвела до спрощення способів викладення інформації та до інтенсифікації екс-
пресивності. 

У межах однієї статті неможливо розкрити всі особливості досліджуваного явища, 
тому ми зупинимось детальніше саме на лексичних номінаціях, що з’являються у відпо-
відь на економічні події. Розглянемо на конкретних прикладах, як пов’язані між собою 
економічна ситуація та мовленнєві інновації.

У 1870-1920-ті рр. панувала виробнича концепція маркетингової діяльності, тобто 
підприємства орієнтувалися на удосконалення процесу виробництва та зниження витрат 
виробництва і цін на продукцію [3: 7]. Це сприяло тому, що вироблялося товарів більше, 
ніж це було необхідно, тобто пропозиція перевищувала попит. Така ситуація у 1926р. 
отримала назву – buyer’s market – кон’юнктура ринку, вигідна для покупців.

У той же час перед виробниками постає проблема, як збувати свій товар, оскільки до-
слідження ринку ще не були започатковані, і продукцію виробляли у великих обсягах не 
враховуючи попит. Тому з’явилася потреба просувати свій товар. Це призвело до появи 
у 1925 р. нового значення слова  promotion - advertising, publicity (реклама), яке до цього 
часу означало лише advancement (покращення, розвиток) [13]. Крім того тенденція до 
вдосконалення процесу виробництва призвела до того, що багато працівників втрачали 
робочі місця через механізацію праці. Цей довготривалий процес, що розпочався ще у 
XVIII – XIX ст., призвів до того, що у 20-ті роки ХХст. з’являється  поняття, яке й доте-
пер найчастіше використовується саме в економічній мові, – technological unemployment [8]. 

Криза 20-30-х рр. ХХст. Також наклала відбиток на словниковий склад англійської 
мови та викликала появу таких неологізмів: red ink – debt (red ink on a financial statement), 
1929 [13]; recession - “temporary decline in economic activity,” 1929, from recess [13]; 
Depression - значення “a lowering or reduction in economic activity” існувало з 1826; але у 
1929 це слово набуває нового значення (з великої літери D-) – «велика депресія» 20-30-х 
рр., що спостерігалась в усьому світі [13].

У 30-40-ті рр. ХХст. виробники, враховуючи потреби у вищій якості продукції та 
більшій кількості модифікацій, намагаються вдосконалювати товар, забезпечуючи його 
високу якість, поліпшуючи його властивості та збільшуючи асортимент запропонованих 
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продуктів [3: 7].  Як результат виникає потреба контролю якості – Quality control (термін 
уперше згадується у 1935р. [13].

Поступово якісні товари без зовнішнього доповнення перестають задовольняти спо-
живачів, з’являється потреба у певних послугах та вигодах: упаковці та доставці цього 
товару,  гарантіях та можливостях ремонту тощо.  Тому у 40-50-ті рр. товарна концеп-
ція змінюється на збутову, що означає орієнтацію на активний збут вироблених това-
рів, «прорив до потреб споживачів на новому рівні» [3: 7-8]. У ці часи розвивається 
сервісне обслуговування, і відповідно, в економічній мові закріплюється нове значення 
слова support - services which enable something to fulfil its function and remain in operation 
(1953р.), наприклад: tech support [13]. Крім того, з’являється необхідність захисту прав 
споживачів – consumerism (1944) – protection of the consumer’s interest [13]. Пізніше, у 
60-ті рр., коли основною метою стала інтенсифікація зусиль у сфері реалізації  продук-
ції, нав’язування її покупцеві, слово consumerism набуває нового значення – encouraging 
consumption as an economic policy (1960р.) [13].

Ухвалення законів урядами також мали наслідки для економіки. Так, у 1933р. виникає 
термін black market. Саме поняття не було новим, але не було загальновживаного сло-
ва на його позначення. Появу нового терміну спричинили, по-перше, «сухий закон» у 
США (Prohibition, 1920 - 1933рр.), а по-друге, посилення системи оподаткування, яке 
відбувалось на початку 30-х рр. ХХ ст., що викликало розповсюдження нелегального 
бізнесу [15].

У сучасну епоху науково-технічного прогресу та економічного піднесення ми спо-
стерігаємо розмивання соціокультурних та національних бар’єрів, особливо в контексті 
кооперації та співробітництва у міжнародній торгівлі та бізнесі [5: 5].  Економічні від-
носини увійшли до всіх сфер людського життя. Вагомість ділової комунікації проявилась 
у зв’язку з розкриттям європейських кордонів, правом вільного пересування товарів, ка-
піталів, послуг. У XX ст. як  єдине ціле почала розвиватися світова економіка. Її поява 
була закладена попереднім економічним розвитком, формуванням ринкових відносин, 
переключенням на капіталістичне виробництво, посиленням ролі експорту, міжнарод-
них валютних відносин. Територіальний розподіл світу був завершений, а економічний 
розподіл світу відбувався між розвиненими міжнародними монополіями, а також продо-
вжувався процес інтернаціоналізації продукції. Взаємодія та взаємозалежність між дер-
жавами світу постійно поглиблюється. 

Досить помітним у сучасній економіці є прагнення до монополізації ринків збуту, що 
втілюється в глобалізації економіки, створенні транснаціональних компаній з метою роз-
ширення сфери впливу, збільшення прибутків та посилення контролю над ринком. Такі 
явища не могли не відбитися у мові економічних текстів. Тому в економічній літературі, 
починаючи з 80-х років ХХ ст., коли Т.Левіт видав книгу під назвою “Globalization of 
Markets”, все частіше зустрічається слово global (the global handset market has contracted 
[11 ]; to create a global “one-stop shop” for delivery [9]), та його похідні: globally (at a time 
when merger-and-acquisition deals have declined globally [12]), globalization (the direction 
of globalisation will change [14]) та ін.

В умовах глобального ринку багато країн активно співробітничають між собою. Такі 
процеси не можуть не відображатися в економічному дискурсі. Так, наприклад, тісна 
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взаємодія економік Америки та Китаю на початку ХХст.  викликала появу нового слова 
на позначення цього феномену – Chimerica (n. The interrelated elements of the economies 
of China and America, particularly the Chinese supply of credit to America and the American 
purchase of cheap Chinese goods.)  [6]. У випадках, коли Китай та Індія сприймаються як 
єдина економічна система або ринок, використовують неологізм Chindia (Chindia: High 
Food Prices Take a Bite. [7] 

Наприкінці ХХ століття модифікуються економічні теорії, створюються нові 
напрямки економічного розвитку, змінюються фінансово-економічні та господарські 
структури. У результаті виникає значна кількість неологізмів. Як приклад можна навести 
появу економічної теорії про необхідність контролю за грошовим обігом для втримання 
рівня інфляції і безробіття - monetarism [1: 132], або теорії, яка стверджує, що сучасна 
економіка вже не розвивається за законами циклічності – new paradigm [2: 39].

Економічна криза, що розпочалась у 2007 році, стала величезним потрясінням для 
країн всього світу. Сучасна преса фокусується на висвітленні численних економічних 
проблем, з якими стикається людство. Це накладає відбиток на мову економічної літе-
ратури. Так, наприклад, до загального вжитку увійшли наступні неологізми: recession 
roadkill (звільнена людина), staycation (відпочинок безробітних людей вдома або на при-
роді замість поїздки), toxic loan («отруйна» позика – позика нестабільним установам, 
що можуть збанкрутити), bailout (вихід із скрутного становища за допомогою коштів 
держави або кредиторів).

Отже, дослідивши взаємозв’язок між часом виникнення економічної лексики та 
економічними подіями, що супроводжували її появу, ми дійшли висновку, що факти зо-
внішньої історії (а саме, економічні події) визначають лінгвістичну ситуацію та значною 
мірою впливають на становлення та розвиток англійського економічного дискурсу. Ство-
рення нових смислів або слів не є випадковим явищем, воно мотивується зовнішніми по 
відношенню до значення мовних одиниць факторами. Дослідження впливу екстралінг-
вістичних чинників на формування економічного дискурсу допомагає глибше зрозуміти 
особливості загальних ментальних моделей англомовного суспільства. 
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УДК 81’276.1: 133.1 
Білас А.А.

 (Івано-Франківськ, Україна)

ЛЯргонЖі ЯК КорПоративний Код  
СоЦіаЛЬно-мовноЇ КомуніКаЦіЇ

Стаття присвячена кодовим соціально-діалектним варіантам французької мови. 
Докладно розглядається ляргонжі як корпоративний код соціально-мовної комунікації. 
Аналізуються способи і прийоми ляргонжізації одиниць стандартної і субстандартної 
французької мови.

Ключові слова: кодові арготичні підсистеми, ляргонжі, прийоми, словотвір, мета-
плазми.

Статья посвящена кодовым социально-диалектным вариантам французского язы-
ка. Подробно рассматривается ляргонжи как корпоративный код социально-речевой 
коммуникации. Анализируются способы и приемы ляргонжизации единиц стандартного 
и субстандартного французского языка.

Ключевые слова: кодовые арготические подсистемы, ляргонжи, приемы, словоо-
бразование, метаплазмы.

The article deals with the code social-dialect variants of the French language. The largonji 
as a corporative code in social-language communication is examined. The ways and methods of 
the largonjization of the units of the standard and substandard French language are analysed.
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Key words: argot codes, largonji, methods, word building, metaplasms.

Мовні і позамовні причини роблять французьке арго бар’єром комунікації як на між-між-
мовному (французько-українському), так і на одномовному рівні. Труднощі спілкування 
індивідів у межах функціонування однієї мови, зокрема французької, які зумовлюються 
її соціально-мовними особливостями, наприклад наявністю соціальних діалектів (арго, 
жаргонів) як корпоративно-комунікативних кодів та недослідженість цієї проблеми ви-
значають актуальність обраної теми. 

мета роботи полягає у дослідженні особливостей феномену ляргонжі як корпора-
тивного коду французької соціально-мовної комунікації. 

об’єктом статті визначаємо ляргонжі як кодову арготичну підсистему французького 
нелітературного дискурсу, а предметом – фонетико-морфологічні особливості ляргонжі 
як способу утворення нових лексичних одиниць у французькому мовному просторі. 

матеріалом наукової розвідки слугує корпус арголексем, утворених способом ляр-
гонжі.

Лінгвістичний аспект одиниць французького арго складнює дії користувача, а також 
перекладача через їх характерні особливості різного рівня: фонетико-орфографічного 
(zarbi (bizarre) – дивний, Bat’d’Af (bataillon d’Afrique) – дисциплінарний батальйон); 
морфологічного (réglo (réglementaire) – чесний, порядний; carapater (se carrer+patte) – 
накивати п’ятами); морфолого-синтаксичного (sèche – сига, сигарета; beurré – бухий, 
п’яний); лексико-синтаксичного (marie-pisse-trois-gouttes – пейор. дівчисько).

Структурна маркованість лексики арго, її формальні ознаки розглядаються мовоз-
навцями під різним кутом зору. Аналіз словотвірного аспекту французьких арготизмів 
простежується майже у всіх працях, присвячених цьому мовному феномену (С. Баву, 
А. Бекер-Го, А. Бош, М. Верделан-Буград, П. Гіро [1], Д. Делаплас, А. Доза [2], Г. Ено 
[3], Д. Франсуа-Жеже, Ж.-П. Гудайє, П. Мерль [4], Ж.-П. Колен [5], Л.-Ж. Кальве [6], 
Ф. Мандельбаум-Рейне [7], Г. Бенсімон-Шукрун, Ф. Робер Ларжентон [8] та ін.). 

Структурно-словотвірні особливості лексики арго розглянуті у дисертаційних дослі-
дженнях Г. Громової [9], А. Семіва [10], Л. Шевченко [11] та ін. Вивчення структурно-
лексичних проблем французько-української міжмовної комунікації простежуємо у пра-
цях А. Біласа [12], І. Кулібаби [13], О. Ткаченка [14] та ін.

Наявність у французьких арготичних підсистемах кодових способів утворення нових 
слів (верлан, жаване, ляргонжі, лушербем та ін.) та їх відсутність у сучасних субстан-
дартах української мови викликає неабиякі труднощі їх адекватного розуміння й відтво-
рення. Особливо важко інтерпретувати французьку арготичну лексику, що базується на 
кодових трансформаціях, адже відсутніми є основи перекладацької техніки структурно-
мовних особливостей вокабуляру, аналогів якого немає у рідній мові [14: 176]. 

Кодові трансформації як прийоми фонетико-орфографічного способу словотворення  
у французькому арго простежуються такі: 

– ляргонжі: larfeuille (feuillard) – папка; lardeuss (pardessus) – плащ; laféquès (café) – 
кава, laxé (sac) – тисяча франків;

– верлан, який полягає у зміні порядку складів чи фонем у слові: keum (mec) – чоловік; 
keuf (flic) – поліцейський;
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– лушербем, різновид ляргонжі: lauchem (chaud) – теплий; labatem (tabac) – тю- (chaud) – теплий; labatem (tabac) – тю-chaud) – теплий; labatem (tabac) – тю-) – теплий; labatem (tabac) – тю-labatem (tabac) – тю- (tabac) – тю-tabac) – тю-) – тю-
тюн; 

– жаване (введення складу -av-, -va-, -ag- у слово після кожної приголосної чи групи 
приголосних): favouille (fouille) – кишеня; baveau (beau) – гарний та ін.

Деякі кодові арготичні підсистеми французького арго залишаються у користуванні, 
оновлюючись чи змінюючись у засобах і способах творення нових слів, а інші зника-
ють із узусу групового і корпоративного рівнів, підтвердження чого знаходимо також у 
П. Мерля [4 39].

Докладніше зупинимося на розгляді специфіки ляргонжі як корпоративного коду 
соціально-мовної комунікації, а також як кодового різновиду французького арготичного 
дискурсу.

Перша лексикографічна поява елементів ляргонжі простежується у Словнику арго 
Е. Ф. Відока [15], колишнього злочинця, а згодом поліцейського, який вперше вивів фор-
мулу ляргонжі: прийому кодування мовних засобів, який полягає у заміні початкової бук-
ви слова іншої літерою, а саме «l», тоді як перша переносилася на кінець слова. Таким 
чином знаходимо кодові трансформації слів вже у мові тодішніх злочинців: lorgne або 
lorgnebé замість borgne (ніч), Lorcefée – в’язниця La Force, linspré – prince (принц). 

Згодом прийом ляргонжі поширився на значну кількість слів, що сприяло розвитку 
кодифікованого мовлення зловмисників: linvé – vingt sous (20 cy), Lochebé – boche (ні-
мець), laxé – sac (тисяча франків), en loucedé – en douce (тихцем), louf – fou (дурний), 
leudé – deux francs (два франки), lorantequé – quarante [sous] (40 cy); lobé – beau (гар-
ний).

Дотримуємося думки, що основною і чи не єдиною функцією ляргонжі як способу 
кодифікації було приховання слів просторічної i арготичної лексики у деформованому 
вигляді. Цю функцію детермінуємо як критичну або ізотеричну. Водночас, можна пого-
дитися з А. Бонаром, який вважає ляргонжі також «вербальною грою» («jeu verbal» [16: 
867]), тобто грою з формою слова.

В свою чергу Г. Ено яскраво та з гумором порівнює ляргонжі й лушербем з «оброб-
кою «батьком» Франсуа [Відоком] нещасного іменника, якого на початку «затикають», в 
кінці «завуальовують» і «розбирають» аж до самих нутрощів» [6: 57]. Уперше іменник 
largonji вжив Ж. Рішпен у 1881 [17].

Адже мова йде про «деформацію» іменника, за допомогою початкової «l» на місці 
перенесеної ініціальної літери в кінець слова та різноманітних «приховуючих» суфіксів.

Проте зауважимо, що утворення нової лексеми способом ляргонжі, який називаємо 
також ляргонжізацією, відбувається не лише у класі іменників. Простежуємо ляргонжі-
зацію й серед інших частин мови:

прикметників ( - fou – louf – loufoque); 
числівників ( - vingt [sous] – linvi); 
прислівників ( - peu – leupé, lopé); 
прислівникових зворотів ( - en loucedé – en douce).

Способи «деформації» слова типу ляргонжі не мають аналогів в інших європейських 
мовах. Водночас, як засвідчують автори 22-х томного Ляруса, в Азії було зафіксовано 
випадки застосування механізмів ляргонжі у словотворі. Так, м’ясники Ханоя (тепер 
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В’єтнам) модифікували лексему подібним прийомом, а саме замінювали початкову лі-
теру слова буквосполученням сh, переміщуючи першу в кінець слова з додавання за-
кінчення -im [18: 2934].

Г. Ено найчіткіше визначає структурну природу ляргонжі [3, 34], не зупиняючись 
на констатації факту заміни ініціальної літери першого складу слова буквою «l» з пере-
міщенням першої в кінець слова, акцентуючи увагу на додаванні «вільного» суфікса. 
Вчений уточнює дефініцію ляргонжі, наголошуючи, за умови присутності «l» або якоїсь 
голосної букви на початку першого складу, на механізмі заміни початкової букви не пер-
шого, а другого складу лексеми. 

Візьмемо, наприклад, лексему «abattu», яка трансформується в «alatubé» або 
«alatube», де «l», як маркер ляргонжі, знаходимо на початку складу, який у вихідному 
слові починається з приголосної «b». Оскільки в першому складі «abattu» («a») відсут-
ня початкова приголосна буква, «l» вставляємо замість ініціальної приголосної другого 
складу, тобто «b», і маємо «la», а не «ba».

Якщо одні аргологи настоюють на зникненні кодових аргосистем (напр. А. Доза  
[2: 122]), то інші, зокрема П. Мерль, стверджують, що ляргонжізовані лексеми зустрі-
чаються у мовленні сучасних арготьє [4: 39]. Так, молодь вживає інколи слово «liеuve» 
замість vieux. Залишаються в узусі також lerche (cher – дорогий), louf (fou – дурний), à 
loilpé (à poil – хоробрий) тощо.

В теорії ніби просто, а на практиці використання прийомів ляргонжі викликає певні 
труднощі. Візьмемо до прикладу femme. Замінимо початкову f літерою l, перемістивши 
першу в кінець слова: lamefé. Як бачимо, початкова форма піддалася не лише названій 
зміні. Голосна е стала а, оскільки «emm» у слові femme вимовляється [am]. Це свідчить 
про усно-розмовну орфографію слова, а до f додаємо ще й é.

Останнє положення дозволяє зробити висновок, що початкова літера нормативного 
слова, знаходячись в кінці отримує é. Подібне відбувається із буквою d (en dоuce – en 
loucedé), b (beau – laubé), s (sac – lacsé). 

Якщо у випадку з приголосними d, b чи p, такий прийом можна пояснити читанням 
їх як окремих літер, тобто [de], [be] чи [pe], де звук [e] відтворюється на письмі буквою é. 
Тому, певною мірою, важко зрозуміти застосування прийому передачі усного промовлян-
ня приголосної букви з літерами s, f, m та ін., які озвучуються з препозиційним голосним 
звуком [e] ([es], [ef], [em]).

Мабуть, легшим видається застосування однакового коду для всіх літер, що спрощує 
систему деформації слова у ляргонжі. І при цьому форма лексеми ще більше маскується: 
sou – loussé.

Проте суфікс é не вважаємо єдиним у словотворі ляргонжі. Характерними тут є також 
інші суфікси: 

-і (jargon – largonji), 
-que (marque – largue), 
-ic (monsieur – lesieumic, foie – loific), 
-qué/quès (café – laféquès), 
-ik (morceau – lorsomik), 
-ot (lerchot – cher), 



226

-iche (beau – lobiche), 
-uche (maquereau – lacromuche, patron – latronpuche).
Деякі ляргонжізовані слова вживаються в узусі з суфіксом або без нього. Порівняй-

мо: louf – loufoc, louftingue, loufoque; loilpé – loilpuche; loucedé – loucedoc.
Цікавою для аргологів видається також явище ляргонжiзації слів, які починаються з 

консонантної групи. Наприклад, prince трансформується у linspré, де обидві приголосні 
з початку слова (pr) переносяться в кінець замінюючись «l».

Отже, можна стверджувати, що система словотвору ляргонжі не є чимось сталим 
з точно визначеним науковим характером, оскільки підпорядковується законам усного 
мовлення (корпоративного, групового та індивідуального), оформляючись орфографічно.

Аналіз наведених прикладів та інших елементів словотворчої системи ляргонжі за-
свідчує, що цей корпоративно-комунікативний кодовий пласт французької нелітератур-
ної мови використовує метаплазми для зміни форми слова шляхом додавання (протеза, 
парагога), вилучення (синкопа), переміщення (метатеза) букв або складів, що може ста-
ти предметом окремих наукових досліджень у сфері трансформації зовнішньої форми 
французького слова.

Отже, визначаємо ляргонжі, по-перше, як одну з арготичних кодифікованих підсис-
тем французької мови, а, по друге, як корпоративний код соціально-мовної комунікації, 
по-третє, як підсистему способів, прийомів і засобів словотвору шляхом специфічної 
зміни зовнішньої форми слова.
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Змі ЯК ПідҐрунтЯ ПоБудови ЗанЯтЬ З роСійСЬКоЇ мови,  
СПрЯмованиХ на оПануваннЯ мови ФаХу

У статті розглядається проблема створення нових методичних посібників з науко-
вого стилю мовлення і, відповідно, − формування функційно пов’язаних лексичних міні-
мумів для певної категорії студентів за тематико-ситуативним принципом, який став 
підґрунтям навчального посібника, що розглядається.

Ключові слова: методичний посібник, студенти-іноземці, навчальний матеріал.
В статье рассматривается проблема создания новых методических пособий по на-

учному стилю речи и, соответственно, - формирование функционально связанных лекси-
ческих минимумов для определенной категории студентов за тематико-ситуативным 
принципом, который стал основой рассмотренного учебного пособия.

Ключевые слова: методическое пособие, студенты-иностранцы, учебный материал.
The article is devoted to the problem of compiling the new methodic manuals on scientific 

style of speech and respectively the problem of formation functionally connected lexical mini-
mums for the certain category of students by thematic-situational principle, which became the 
basis for the manual considered in the article.

Key words: methodic manual, foreign students, educational materials.

У Національному університеті фізичного виховання і спорту України кожного року 
навчається близько 100 студентів-іноземців. Ще кілька років тому, ми готували їх до 
вступу лише у медичні та політехнічні заклади освіти. Але останнім часом до нас на 
навчання прибувають іноземні громадяни, які планують отримувати освіту не лише 
у вище згаданих навчальних закладах, а і у економічних, філологічних, педагогічних 
університетах і, навіть, у консерваторії. Це висуває перед нами проблему створення 
нових методичних посібників з наукового стилю мовлення і відповідно – формування 
функціонально пов’язаних лексичних мінімумів для цієї категорії студентів.

Все більше використання російської мови як засобу міжнародного спілкування в по-
літику й у суспільному житті, у науці, в освіті й культурі, в економіці й у туризмі, як засо-
бу оволодіння спеціальністю, створює потреба у всебічній науковій розробці ефективних 
методів її викладання.

Тисяча закордонних громадян одержують освіту в Україні. Для більшості іноземців 
російський мова не є основною спеціальністю. Однак з перших днів занять вони пови-
нні активно залучитися до навчального процесу. Тому російська мова є для них робочою 
мовою, якою вони слухають лекції, володіння якою дає їм можливість брати участь у 
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практичних заняттях і семінарах за фахом. Тому перед викладачем російської мови по-
стає завдання побудувати програму навчання таким чином, щоб надати іноземним сту-
дентам максимальну допомогу в оволодінні російською мовою як засобом спілкування 
в навчальному процесі.

Студенти-іноземці з перших днів занять на основних факультетах стикаються із труд-
нощами, викликаними тим, що підручники за фахом написані складною мовою. Сту-
денти мають незначний запас загальнонаукової лексики й мінімальний запас так званої 
спеціальної лексики. Спеціальна ж лексика поряд з рисами, загальними для лексики ро-
сійської мови, має деякі особливості, властиві спеціальним термінам, спеціальним сло-
вам і словосполученням.

З огляду на вище викладене, викладачі кафедри російської мови Національного уні-
верситету фізичного виховання й спорту України працюють над створенням спеціальних 
навчальних посібників з російської мови для іноземних учнів з урахуванням їх спеціаль-
ності. Так, зокрема, уже підготовлено посібник з розвитку навичок усного мовлення на 
матеріалі спортивної лексики для іноземних учнів, підготовчого етапу навчання. 

Цільова настанова − активне володіння мовою − із психологічної точки зору вимагає 
вироблення навичок породження монологічного висловлення, що є першочерговим за-
вданням для спеціаліста-нефілолога.

Прийнята цільова настанова визначає психологічні труднощі, які зустрінуться на 
шляху учнів. До їхнього подолання студента готує вся система занять з російської мови, 
тому психологічні підстави враховуються як при доборі матеріалу /тобто при рішенні 
питання чому вчити/, так і при визначенні методики роботи /тобто при рішенні питання 
як учити/. При говорінні будь-якою мовою виникають мінімум 3 групи труднощів: 

- визначення предмета висловлення; 
- виділення логічної послідовності викладу; 
- вибір мовних засобів, за допомогою яких можна виразити даний предмет вислов-

лення.
Перші дві групи труднощів пов'язані із планом змісту, остання − планом вираження.
Частковому усуненню цих труднощів при вивченні іноземної мови (у нашому випадку 

російського) допомагає логіко- і тематико-ситуативна подача навчального матеріалу[1].
Об'єднання слів у тематично й логічно зв'язані групи полегшує семантизацію лекси-

ки, сприяє кращому її запам'ятовуванню в силу особливостей формування асоціативних 
лексичних зв'язків і відповідає основним вимогам мовного матеріалу при користуванні 
мовою як засобом комунікації.

Угруповання слів за тематичним принципом з показом сполучуваності дають дані 
про функціонування слова не взагалі в російській мові, а тільки в даній тематичній сфе-
рі. Це дуже важливо на першому щаблі навчання, тому що повна інформація про слово 
нічого не дає для його практичного вживання в конкретній мовній ситуації.

Тематика-ситуативний принцип методичної організації й розподілу навчального 
матеріалу допомагає вирішити завдання − навчання російській мові іноземних учнів з 
урахуванням спеціальності. Цей принцип, що у свій час одержав на практиці найбільше 
поширення й визнання, і став підґрунтям розглянутого навчального посібника[2].
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Мета посібника − розвиток навичок усного мовлення іноземних учнів, активізація 
наявного лексичного запасу, оволодіння спортивними термінами й термінологічними 
словосполученнями.

Центральне місце в посібнику посідає робота з теми «Спортивні новини». Чим по-
яснюється вибір саме цієї навчальної розмовної теми? Насамперед тим, що вона відпо-
відає інтересам учнів, які навчаються в спортивному вищому навчальному закладі, тісно 
пов'язана з їхньою майбутньою спеціальністю й дає можливість підготувати їх до роботи 
над текстами за фахом.

Вибір теми визначив і добір навчального матеріалу: саме газетні статті послужили 
першим і головним лінгвістичним джерелом добору лексики, визначили типову компо-
зиційну схему повідомлення «Спортивні новини».

Доцільність робота з газетою на першому етапі навчання може бути психологічно 
аргументована.

Відомо, що інтерес до вивчення мови може стимулюватися тільки тоді, коли він стає 
об'єктом особистісного інтересу учнів, коли на заняттях з російської мови пропонуються 
повідомлення, цікаві за змістом, виражені повнокровними мовними засобами. Урахуван-
ня цієї психологічної особливості служить підставою для залучення країнознавчого ма-
теріалу, тому що останній легко сприймається учнями, а повідомлювані факти бачаться 
в новому ракурсі.

Другий, не менш важливий, психологічний фактор - поєднання процесу виховання й 
навчання, що також будується на стимулюванні активності учнів, якщо об'єктивна зна-
чимість знань стає їхньою особистісною значимістю, особистісною необхідністю й ви-
кликає їх позитивну емоційну реакцію. Урахування даної психологічної особливості до-
зволяє з максимальною продуктивністю поєднувати процеси виховання й навчання, дає 
викладачеві простір для ідеологічного впливу на учнів[3].

І нарешті, читання газети російською мовою крім одержання інформації чинить ве-
ликий стимулюючий вплив на тих, хто навчається, даючи їм можливість переконатися в 
результативності робота над мовою, викликаючи особистісний інтерес до її вивчення. 

За основу роботи з газетним матеріалом були взяті хронікально-інформативні тексти. 
Аналіз даного матеріалу показав, що мовностилістичне оформлення цих повідомлень 
стабільне, має величезну кількість варіантів і синтаксично нескладне. Для розуміння 
їх досить знайомства зі структурою простого розширеного речення й основних типів 
складних речень. Тому вони можуть бути використані вже на першому році навчання.

Вивчення мовностилістичних особливостей тексту газети показує, що він може бути 
представлений у вигляді своєрідного коду, у якому виділяються й компенсуються у від-
носно стабільні форми мовні одиниці.

Це дозволяє зробити частотний добір слів, словосполучень і більше складних струк-
тур мови газети й тематично згрупувати їх. Знання цієї лексики дає можливість читати 
подібні за тематикою повідомлення, майже не вдаючись по допомогу до словника[4].

Таким чином, очним психологічним принципом, що став підґрунтям методики ро-
боти з газетним матеріалом, є вироблення асоціативних зв'язків між темою-ситуацією 
повідомлення ( і її мовним оформленням), що базується на динамічному стереотипі.
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Матеріалом для посібника послужили статті з газет «Спорт», «Факти», «Сьогодні», 
«Комсомольська правда в Україні», що вміщують багато інформації країнознавчого ха-
рактеру.

У результаті вивчення й аналізу газетних рубрик, які подають необхідну інформацію 
для повідомлення за темою «Спортивні новини», було визначене коло підтем, що покри-
вають зміст даної теми: «Види спорту», «Спортивна кваліфікація спортсмена», «Спор-
тивні споруди», «Види спортивних змагань», «Спортивні результати». Методом статис-
тичного аналізу газетних статей був виділений лексичний мінімум, відібрані структури, 
що забезпечують змістово-мовні ситуації. Вихідними принципами добору стали прак-
тична необхідність і навчально-методична доцільність.

Мета відібраного матеріалу - показати, якими ситуаціями покривається тема і які 
мовні засоби описують ситуацію.

Наприклад, готуючи повідомлення «Спортивні новини», учень повинен назвати 
учасників змагань, указати вид змагань, сказати, де вони відбувалися розповісти про їхні 
результати тощо. А щоб описати тільки спортивні результати, він повинен володіти на-
вичками вживання в мові таких слів і словосполучень: перемогти /кого?/, здобути пере-
могу /над ким?/, домогтися перемоги /над ким?/, завдати поразки /кому?/, виграти /у 
кого?/, програти /кому?/, потерпіти поразку /від кого?/, закінчити гру з рахунком 2:0, 
на користь /кого?/, зіграти внічию, встановити рекорд (новий, всесоюзний, світовий), 
одержати медаль (золоту, срібну, бронзову) завоювати кубок, першість, приз; посісти 
місце - 1-е / 2-е, 3-є/ та ін., знати видові форми дієслів, основні значення дієслівних пре-
фіксів тощо.

Таким чином, для успішного володіння відібраним матеріалом необхідно: 
- усвідомлення тематичної ситуації для побудови мовного висловлення; 
- активне знання лексичного матеріалу, що обслуговує дану тематичну ситуацію; 
- активне володіння необхідним граматичним матеріалом.
Цільова настанова навчання російській мові на першому році навчання визначила 

загальні завдання посібника: 
- допомогти іноземним учням в активному оволодінні відібраним, раціонально міні-

мізованим обсягом слів і словосполучень; 
- закріпити на матеріалі спортивної лексики основні слововимірюючі парадигми імен 

і дієслів; 
- розвивати вміння й навички репродуктивного й продуктивного говоріння. 
Виконання цих завдань забезпечується системою вправ.
Відібрані за темою слова, словосполучення, конструкції закріплюються в тренуваль-

них вправах, уводяться у відповідні лексико-граматичні й мовні вправи, спрямовані на 
збагачення словника учнів, на стереотипізацію мовних структур, породження асоціатив-
них стереотипних зв'язків між сигналом-ситуацією й одиницями вираження, типовими 
для мови спортивного репортажу. Приділено увагу словотворчим елементам.

Загальновідомо, що підготувати повідомлення на запропоновану тему значно важче, 
ніж просто переказати зміст тексту. Для цього необхідно навчитися мислити російською 
мовою. Тому задана логічна послідовність викладу багато в чому полегшує це завдання. 
Крім того, логічно організований матеріал вимагає набагато меншої кількості повторень 
при заучуванні.
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Аналіз значеннєвої структури жанру газетної інформації /хроніки/ дозволив визна-
чити типову схему повідомлення «Спортивні новини:

1. Коли? Де? відбулося ЩО?
2. Хто брав участь у змаганнях? 
3. Хід змагань.
4 Спортивні результати.

Формування власного висловлення учнем допомагає привчити його до логічного 
мислення. Він повинен навчитися будувати своє висловлення стосовно теми.

У посібнику дотриманий один з основних принципів дидактики - послідовне усклад-
нення матеріалу, наростання труднощів, що створює умови для поступового переходу 
від конкретного матеріалу, як більш легшого, до абстрактного, від відомого до невідо-
мого, від простого до складного.

У другій частині посібника наявні тексти з видів спорту. Тут переважають вправи 
творчого характеру /”Опишіть “футбольний матч, уживаючи вирази ...”; “Ви баскетболіст. 
Розповідайте про свої тренування”; “Опишіть останню зустріч баскетбольних команд, у 
якій ви брала участь або на якій були присутні”; “Ваш приятель не знайомий з підводним 
плаванням. Що ви можете розповісти йому про цей вид спорту?”; “Складіть розповідь на 
тему “Хокей − гра мужніх» тощо. Приділяється велика увага відпрацьовуванню мовних 
кліше, типових для усної розмовної мови /форми вираження згоди, подиву, заперечення, 
прохання, поради тощо/.

У розділі «Спорт учить життю» дані теми для узагальнюючих бесід і творів.
Як уже було сказано, посібник розрахований на учнів підготовчого етапу навчання. 

Але досвід роботи з посібником показав, що він може бути ефективно використаний й у 
роботі зі студентами-іноземцями I курсу.
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оСновнЫЕ ФунКЦии Эргонимов

Предметом аналізу в статті є основні функції ергонімів: номінативна, інформативна 
та рекламна. Також розглядається ряд вторинних функцій та їх вплив на потенційних 
реципієнтів. Крім цього, приділено увагу історії їх функціонування.

Ключові слова: ергонім, номінативна функція, інформативна функція, рекламна 
функція.

Предметом анализа в статье выступают номинативная, информативная и реклам-
ная функции эргонимов как основные, а также рассматривается ряд второстепенных 
функций и их воздействие на потенциальных реципиентов. Уделено внимание и истории 
их функционирования.

Ключевые слова: эргоним, номинативная функция, информативная функция, ре-
кламная функция.

The object of analysis of the article is nominative, informative and advertising functions 
as main ones. A number of secondary functions and their influence on potential recipients are 
considered. Some attention is paid to the history of their functioning.

Key words: ergonym, nominative function, informative function, advertising function.

Основными функциями, которые выполняют эргонимы, являются номинатив-сновными функциями, которые выполняют эргонимы, являются номинатив-
ная, информативная и рекламная. Кроме них, эргонимы реализуют и другие функции: 
указательно-выделительную (выделяют объект среди множества других), функцию 
узнавания (идентификация объекта по названию), запоминания, гарантии качества 
(выпускаемой продукции или обслуживания) и функции «языкового воздействия (экс-
прессивная, аттрактивная, мнемоническая, магическая и игровая)» [1: 7]. Кроме этих 
функций, Н.В. Носенко указывает еще на идентификативную, как на одну из ведущих. 
Следует отметить и выполняемую ими психологическую функцию, так как название воз-
действует (иногда посредством рекламы) и на подсознание потенциальных реципиен-
тов, создает убежденность в исключительных качествах товара или услуги. Гарантийная 
функция присутствует в том случае, когда известное название является «залогом» каче-
ства производимых либо предлагаемых товаров или услуг. Охранная функция эргонимов 
заключается в исключительном праве на использование названия, которое гарантирует 
владельцу законодательство, защищая его от недобросовестных конкурентов. Названия 
обращены к людям и призваны «оказать все большее воздействие на адресата, то есть 
заставить людей делать именно то, что требуют современная культура, идеология, со-
циальные условия» [2: 239].

Одна из основных функций эргонимов – номинативная. Как отмечает А.В. Беспа-
лова, «после того как номинативная единица начинает функционировать в качестве эрго-
нима, осуществляется его связь с понятием на уровне ономастического значения» [3: 5]. 

© Сидоренко Е.Н., 2010
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Эргонимная лексика осуществляет номинацию в сложном виде, выполняя номинативно-
идентифицирующую функцию, т.е. называет объект и выделяет его. Для номинации ис-ю, т.е. называет объект и выделяет его. Для номинации ис-
пользуется слово, группа слов, реже номер. Школы, а в недавнем прошлом и небольшие 
магазины, как правило, нумеруются – и номер выделяет их из ряда подобных. «Номер 
начинает функционировать на правах индивидуального обозначения. […] Числитель-
ные могут стать именами собственными, изменяя свою понятийную соотнесенность и 
становясь индивидуализирующими знаками для выделения различных типов объектов»  
[4: 196]. В речи жителей часты фразы: «В сорок втором свежая колбаса», «Покупаю хлеб 
в тридцатом» – о магазинах; или «Племянник учится в шестнадцатой», «У них третья 
рядом с домом» – о школах. 

Объект характеризуется множеством признаков, которые в той или иной мере пре-
допределяют характер номинации. При именовании объекта “на перший план виступає 
іноді детермінація майбутнім: автор новотвору, конструюючи його форму, у тому числі 
внутрішню, має на увазі майбутнє функціонування імені, орієнтується на необхідні для 
цього властивості” [5: 70-71]. Значительную часть этой группы составляют символиче-
ские названия.

Другая немаловажная функция эргонимов – информативная. Основная роль данной 
функции – информирование адресатов о деятельности учреждений, предприятий, и дру-
гих организаций. Информация может заключаться в описании их деятельности или ука-
зывать на их месторасположение. Основная задача адресанта – через название сообщить 
адресату сведения об организации, которые напрямую относятся к роду ее деятельности. 
«Інформаційні елементи являють собою фіксовану інформацію стосовно різноманітних 
властивостей [...] об`єкта» [6: 6]. Выполняя свою информативную функцию, эргонимы 
выступают связующим звеном между объектом деятельности и потребителем, заинтере-
сованным в ней. Эргоним нередко содержит имя владельца, которое дает определенную 
информацию об объекте, ведь «… в соответствии с давней традицией, основной гаран-
тией хорошего качества для российского клиента было доброе имя купца, а не товарный 
знак» [7: 57]. В советское время эргонимы стали отражать вид деятельности («Пищев-
кусовая фабрика», «Кирпичный завод»), вид реализуемой продукции («Продоволь-
ственный магазин», «Хлебобулочные изделия»), месторасположение объекта («Строй-
материалы на Карпинского», гастроном «Черемушки») или то и другое одновременно 
(«Мариупольская кондитерская фабрика», «Приморский районный отдел образования», 
«Ильичевская районная больница», «Центр занятости Жовтневого района»).

В пределах осуществления информативной функции эргонимов Н.В. Носенко вы-
деляет «прямо информирующие, косвенно информирующие и условные названия город-
ских объектов» [1: 7]. «Условные» названия не являются высоко информативными. Они 
могут передавать необходимую информацию через воздействие на адресата посредством 
ассоциаций. Название, содержащее положительный коннотативный аспект, предполагает 
и подчеркивает деятельность называемой фирмы – качественной, эффективной и полез-
ной. Такой ассоциативный фон воздействует на психику клиента, нередко предопределяя 
его выбор именно в пользу данного предприятия. Хотя в таких случаях информация, 
содержащаяся в названии, не всегда проверяема и носит характер субъективной оценки 
заинтересованных лиц – номинаторов.
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По поводу условных названий Н.В. Носенко добавляет, что они, «являясь моти-
вированными для номинатора, не дают представления о свойствах реалии и требуют 
дешифровки со стороны адресата» [1: 7]. С.А. Шестакова отмечает, что «найбільшу 
інформативність мають ергоніми, пов’язані з денотатом вказівкою на основну ознаку 
підприємства» [5: 77]. Е.С. Кара-Мурза подчеркивает, что «от того как выполняется эта 
функция, во многом зависит общая ценность имени» [8: 286].

В 90-е годы в связи с резким увеличением количества эргонимов наблюдается осла-
бление их информативной функции за счет усиления функции рекламной. «Фірмоніми 
з переходом до ринку розквітли буйним квітом, але в багатьох випадках утратили свою 
інформаційну функцію» [9: 11-12]. 

Традиция рекламировать свой товар сложилась еще во времена романской антично-
сти: «…торговцы, стоя на пороге своего дома, лавки, громким голосом объявляли о пред-
лагаемом товаре» [10: 154]. Но не только сами владельцы рекламировали свой товар: «С 
древнейших времен специально подобранные люди за особое вознаграждение занима-
лись оповещением публики о наличии товара. Они выкрикивала на площадях названия 
новых товаров, сообщали, кто, откуда приехал и что привез» [11: 16]. Позднее начали 
появляться вывески, рекламирующие товар и владельца и информирующие потенциаль-
ных клиентов. Реклама возникла в ходе развития торговли, а затем и других видов дея-
тельности – обслуживания, развлечений, промышленных предприятий. 

Т.А. Соболева и А.В. Суперанская подчеркивают, что любое название выполняет 
функцию рекламы, поскольку «реклама, во-первых, оповещает различными способами, 
создавая широкую известность с целью привлечения потребителей и т.д.; и во-вторых, 
является объявлением с таким оповещением» [11: 17]. В наше время выбором и создани-
ем названий занимаются в маркетологии, рекламистике, и это является одной из важных 
их «креативных» задач. «Возникло особое направление рекламного креатива – naming, 
нейминг (в переводе с английского – именование)» [8: 285]. В настоящее время выпуска-
ется огромное количество литературы о рекламе, где даются практические советы про-
фессионалов, как правильно именовать фирму или другой объект деятельности с целью 
эффективного воздействия на адресата.

Правильно сформулированное название – залог успеха фирмы, ее деятельности. Оно 
дает предварительное представление о характере предприятия. Это представление мо-
жет касаться как отраслевой (Металлургический комбинат), так и региональной деятель-
ности (АН «Мариупольская недвижимость»). «Хорошие коммерческие имена, подобно 
любому рекламному посланию, несут в себе УТП – уникальное торговое предложение» 
[8: 286]. 

 Выполняют рекламную функцию и коннотативные эргонимы, которые опосредован-
но указывают на услуги, характер, профиль предприятия. Такие наименования имеют 
цель оказать воздействие на адресата с помощью естественного языка. Таким образом, 
эргоним может рассматриваться как составляющая «рекламной политики фирмы», а это 
естественно предполагает, «что он должен создаваться с учетом того, как он может быть 
воспринят адресатом» [12: 5]. Одна из задач рекламной функции – влияние на подсо-
знательный уровень человеческой психики. Как утверждает Н.В. Кутуза: «Загальна мета 
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подібної номінації є тісно пов`язаною з психологічними основами реклами, репрезен-
тованими класичною схемою поетапної дії рекламного тексту на психіку людини [...], 
де 1 етап – привертання уваги до тексту (attention), який є домінуючим; 2 – виявлення 
зацікавленності до змісту інформації (interest); 3 – збудження бажання мати те, що про-
понують (desire); 4 – спонукання до дії, тобто до здійснення покупки (action)» [13: 41]. 
Еще раз подчеркнем, что целью номинатора является впечатление, которое название вы-
зывает у клиента, и как следствие – увеличивает популярность объекта. Название фор-
мирует образ-представление о деятельности объекта, который воздействует на сознание 
и подсознание клиента. На уровне подсознания оно создает определенную социально-
психологическую установку, прогнозирует выбор. Влияя на чувства и эмоции, название 
объекта убеждает в его значимости, указывает на исключительность в отличие от других 
ему подобных. Удачный, с точки зрения рекламы, эргоним способен волновать вообра-
жение адресата, вызывать его эмоциональную реакцию относительно данного объекта. 
Яркое, эмоциональное название выполняет рекламную, агитационную функцию, рас-
ширяет круг клиентов. Название моделирует имидж фирмы с целью воспользоваться 
товарами или услугами при наименьших затратах.

«Осознавая необходимость увеличения рекламного потенциала собственного 
имени, предприниматели идут по пути замены компонента, определяющего тип дея-
тельности предприятия, на более солидный, престижный, демонстрирующий более 
высокий статус. … Так заводы и фабрики превращаются в корпорации, компании, хол-
динги; магазины – в торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, гипермар-
кеты; дома культуры и клубы – в культурно-развлекательные комплексы или центры»  
[14: 77]. Не минула участь переименований и Донетчину. Гастрономы стали супермар-
кетами, а вновь построенные получили статус торговых комплексов и торговых цен-
тров, металлургические заводы стали комбинатами, летние детские лагеря – оздорови-
тельными центрами, парикмахерские переименованы в салоны красоты. Канула в Лету 
«социальная реклама типа «Книга – лучший подарок», которая внушала определенную 
систему моральных ценностей» [2: 202]. Основная цель номинаторов – «заставить лю-
дей обратить внимание на эти необычные слова, заинтересовать их не только словами»  
[7: 62], но и самим объектом, названным этими словами, заинтриговать, убедить сделать 
покупку или воспользоваться услугами. Мы разделяем точку зрения Т.В. Смирновой, 
что «сприйняти рекламований об`єкт означає ідентифікувати його шляхом асоціацій з 
власною особистістю через стереотипи в межах відповідного менталітету» [6: 6]. Особо 
следует отметить рекламную функцию среди объектов торговли. Магазин рекламирует 
свою престижность посредством названия. Если это наименования типа «Все для дома» 
или «Все для офиса», то в таких магазинах действительно должно быть абсолютно все, 
что требуется в доме или в офисе. В противном случае у покупателей возникает недове-
рие к таким магазинам. А недоверие приводит к потере потребителя. Удачное рекламное 
название обеспечивает магазину или другому эргонимическому объекту соответствую-
щее положение на рынке сбыта, утверждает его высокую репутацию. Оно привлекает 
значительное количество потребителей, большая часть которых становится постоянны-
ми и способствуют расширению круга потенциальных клиентов.
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Для усиления рекламной функции эргонимы должны быть эстетичны, лаконичны, 
легкозапоминаемы и легкопроизносимы. Посредством вербализуемых элементов можно 
выразить все разнообразие идей, возникающих в человеческом разуме. Название, соз-
данное с учетом менталитета, стереотипов, сознания и подсознания масс, несет в себе 
особые социально-психологические и культурные ценности, способствующие благопри-
ятному эмоциональному восприятию. 

Наиболее выражена рекламная функция у эргонимов, созданных на основе апелля-
тивной лексики, где задействованы «любые слова, соответствующие требованиям обще-
ства» [15: 15]: бар «Уют», кафе «Сказка», магазины «Для Вас», «Элегант» и др.

Рекламный успех, по мнению О.Е. Белея, обеспечивает наличие в названиях теонимов 
[16: 102], «реалій сучасної західноєвропейської та американської культури, одноіменних 
назв із загальновідомими словесними товарними знаками» [16: 105]. Эти тенденции 
характерны не только для эргонимии Закарпатья. Так, в эргонимии Мариуполя также 
прослеживается употребление теонимов и мифонимов: АН «Медея», кафе «Атлант», 
«Гермес», магазины «Галатея», «Янус», парикмахерские «Афродита», «Венера». Стоит 
заметить, что реалии западноевропейской и американской культуры в эргонимии здесь 
также популярны: АН «Византия», игровые автоматы «Невада», кафе «Бродвей», «Сан-
Ремо», «Эллада», ресторан «Акрополис». Для рекламы товара объекты получают назва-
ния, одноименные с ТЗ: автомагазины Honda, Mazda, BMW, магазин косметики Christian 
Dior. Рекламную мотивацию имеют названия, образованные путем трансонимизации 
антропонимов иностранного происхождения: кафе «Глория», «Марго», магазин «Мо-
ника», парикмахерская «Долорес», свадебный салон «Камелия», салон-парикмахерская 
«Анжелика».

В наши дни названия объектов выполняют рекламную функцию повсюду: на теле-
видении, на рекламных роликах над многолюдными проспектами, на рекламных щи-
тах по городу и за его пределами, на рекламных листовках в транспорте и в наших 
почтовых ящиках. «Реклама – це соціальна технологія спрямованої інформаційної дії, 
мета якої – надати певного напряму масовій або груповій активності» [6: 1]. К недо-
статкам рекламы можно отнести заметное «отступление от норм традиционного лите-
ратурного языка в сторону плохо освоенных иноязычных слов и вульгаризмов» [7: 63]: 
кафе «Оба-на», магазины «Мобильный прикид», «Красотка». Все действия рекламы 
направлены на создание имиджа объекта, убеждение населения в необходимости и ис-
ключительных качествах именно этой фирмы. Она проникает в сознание масс и ста-
новится элементом массовой культуры. И напротив, «неудачные вывески и названия 
как единицы городской рекламно-информационной среды загрязняют лингвоэкологию 
города» [8: 287]. Способствует продлению жизни удачного эргонима, превращению 
названия в бренд выпуск высококачественной продукции, должный уровень обслужи-
вания и развлечения. Эргонимы являются частью словесной рекламы, но в то же вре-
мя это «явление лингвистическое, поскольку название создается средствами языка»  
[10: 162].

Один и тот же эргоним может выполнять одновременно несколько функций. Кроме 
номинативной (которую выполняют все эргонимы), в названии может присутствовать 
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функция информативная (АН «Левобережье» – название сообщает, что агентство зани-
мается продажей квартир только в одном районе города; магазин «Буквоед» - речь идет 
о продаже книг и канцтоваров). Номинативную и рекламную функции можно выделить 
в названиях гастронома «Виват», торгового центра «Браво», кафе «Фортуна». Задей-
ствованы номинативная, информативная и рекламная функции в названиях АН «Стиль-
ный дом», банк «Комфортный банк», кафе «Украинский борщ», магазины «Джинсовый 
шок», «Джинсовый каприз», «Компьютерная мода». Многопрофильные объекты полу-
чают фантазийные, отвлеченные названия, так как информативное имя отражает лишь 
одну сторону деятельности фирмы, но «молчит» о другой.

Роль тех или иных функций с течением времени не может оставаться неизменной. 
Они развиваются в зависимости от экономических, политических, социальных условий 
в обществе. В конкурентной борьбе усиливаются одни и ослабевают другие. Спустя не-
которое время их позиции могут изменяться. 

условные сокращения:
АН – агентство недвижимости.
ТЗ – товарные знаки.

ЛитЕратура

Носенко Н.В. Названия городских объектов Новосибирска: структурно-семанти- 1. 
ческий и коммуникативно-прагматический аспекты. - Автореф. дис. ... канд. фи-
лол. н.: 10.02.01. – Новосибирск, 2007. – 22 с.
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – 264 с.2. 
Беспалова А.В. Структурно-семантические модели эргонимов и их употребление 3. 
в современном английском языке (на материале названий компаний). – Автореф. 
дис. … канд. филол. н.: 10.02.04. – Одесса, 1989. – 16 с.
Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – 367 с.4. 
Шестакова С.О. Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української но-5. 
мінації (на матеріалі ергонімів і прагмонімів). – Дис. ... канд. філол. н.: 10.02.01. –  
Харків, 2002. – 204 с.
Смирнова Т.В. Когнітивні механізми формування рекламного іміджу. – Автореф. 6. 
дис. …канд.филол. н.: 10.01.08. – Київ, 2003. – 24 с.
Суперанская А.В. Товарные знаки и знаки обслуживания // В пространстве фи-7. 
лологии: [Сб. ст.] / Отв. ред. В.М. Калинкин. – Донецк: Юго-Восток, 2002. –  
С. 55 – 71.
Кара-Мурза Е.С. Новые времена – новые имена. Коммерческое имя как риторичес-8. 
кая и маркетологическая проблема // М.В. Ломоносов и современные стилистика 
и риторика: сб. статей. Науч. ред. И.Б. Александрова, В.В. Славкин.- М.: Флинта: 
Наука, 2008. – С. 282-303.
Карпенко О.Ю. Структура індивідуального ергонімічного фрейму // Записки з 9. 
ономастики: Випуск 10. [Сб. наук.пр.]. – Одеса: АстроПринт, 2007. – С. 11-22. 



239

Микина Е.Г. Из истории французской эргонимии // Актуальные вопросы теории 10. 
языка и ономастической номинации: [Сб. ст.]. – Донецк: ДонГУ, 1993. – С. 154-162. 
Соболева Т.А., Суперанская А.В. Товарные знаки. – М.: Наука, 1986. – 176 с.11. 
Шимкевич Н.В. Русская коммерческая эргонимия: прагматический и лингвокуль-12. 
турологический аспекты. – Автореф. дис. …канд.филол. н.: 10.02.01. – Екатерин-
бург, 2002. – 23 с.
Кутуза Н.В. Актуальні параметри ергонімічного декодування // Записки з ономас-13. 
тики: Випуск 4. [Сб. наук.пр.]. – Одеса: АстроПринт, 2000. – С. 40-47.
Романова Т.П. Эволюционные процессы в области современной российской 14. 
эргонимической терминологии // Вопросы ономастики. – 2006. - № 3. – С. 76-83.
Грушевська Ю.А. Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і 15. 
функціональний аспекти. – Автореф. дис. ... канд. філол. н.: 10.02.02. – Дніпропе-
тровськ, 2005. – 19 с. 
Белей О.О. Сучасна українська ергонімія (на матеріалі власних назв підприємств 16. 
Закарпатської області). – Дис. ... канд. філол. н.: 10.02.01. – Львів, 2000. – 209 с.

УДК 81’42
Шилина А.Г.

(Киев, Украина)

Форма маниПуЛЯЦии СоЗнаниЕм в ЖЕнСКом ЖурнаЛЕ

Манипулятивная функция выступает доминирующей в жанрах женских журналов. 
Одним из основных приемов манипуляции является интимизация изложения материала. 
Транслирование гендерных стереотипов может быть классифицировано как техника 
оформления приема интимизации. 

Ключевые слова: женский журнал, жанр, манипулятивная функция, прием инти-
мизации. 

Маніпулятивна функція – домінуюча функція в жанрах жіночих журналів. Одним із 
основних прийомів маніпуляції є інтимізація викладу матеріалу. Транслювання гендерних 
стереотипів може бути класифіковано як техніка оформлення прийому інтимізації.

Ключові слова: жіночий журнал, жанр, маніпулятивна функція, прийом інтимізації.
Manipulating function has become dominated in genres of woman’s magazine. One of 

the main means of manipulation is intimization of material exposition. Translation of gender 
stereotypes could be classified as a design technique of intimization approach.

Key words: woman’s magazine, genre, manipulating function, intimization approach.

Всякое общество и эпоха имеют свою систему жанров, 
связанных с их культурой и идеологией.

Станислав Гайда

© Шилина А.Г., 2010



240

Среди ключевых проблем информационного общества XXІ века – глобализации,  
дифференциации государств в информационном отношении, культивации неоднознач- 
ных и небезопасных архетипов, перенасыщенности информацией, дезориентации лич-
ности (Л.Е. Варакин, Т.П. Воронина, С.М. Пюкке, А.В. Столяров, А.А. Чернов) – ма-
нипулирование сознанием индивида с помощью специально структурированной инфор-
мации занимает центральную позицию. Одним из масс-медийных проводников «воли 
инициатора манипулятивного воздействия» [1: 3] выступает женский журнал, в жанрах 
которого манипулятивная функция является доминирующей (ядерной).

Цель настоящей статьи – описать лингвистические средства манипулятивного воз-
действия в жанрах русскоязычных женских журналов Украины. 

Обобщив и систематизировав исследования по проблеме языкового манипули-
рования А.Н. Баранова, Н.А. Безменовой, Т.М Бережной, А.Д. Бойко, О.Н. Быковой,  
В.В. Зирки, С.Г. Кара-Мурзы, Г.А. Копниной, А.П. Сковородникова, А.М. Тикоцкого, 
В.Е. Чернявской, мы под вербальным манипулированием понимаем «высказывание та-
кого рода, когда говорящий, вербально сообщая одно, желает достичь какой-то цели, ни-
как не обозначенной словесно» [2: 51].

В женских журналах одним из основных приемов речевой манипуляции является 
интимизация – использование речевых средств, в результате которого создается эффект 
доверительного непосредственного общения адресанта с адресатом [3: 224] и формиру-
ется у читательниц определенное мнение, выгодное адресанту. 

В жанрах женских журналов интимизация изложения материала имеет как 
традиционно-классические (Л.А. Булаховский, Ю.А. Бельчиков, Т.Г. Винокур), так и ин-
дивидуальные черты. 

Среди традиционно-классических средств, организующих прием интимизации, мож-
но выделить следующие: 

использование глаголов 2-го лица ед.ч. и мн.ч. в повелительном наклонении, «при-• 
глашающем читателя подумать, взвесить, оценить сообщаемое автором» [4: 456]: 
Ежедневно утром и вечером протирай тоником лицо и шею; Ежедневно втирай 
средство в кожу проблемных зон жесткой губкой (журнал «Единственная», жанр 
поддержание красоты и здоровья); Спроси ребенка, чем бы он хотел заниматься, 
а если в прошлом году он уже посещал кружок или секцию, узнай, намерен ли про-
должить (журнал «Лиза. Мой ребенок», жанр разговор о детях); Подбирай паль-
то, ориентируясь на качество ткани и простоту кроя (журнал «Натали», жанр 
модный обзор); Обратитесь к стоматологу: с помощью специальных реминера-
лизирующих средств он проведет курс аппликаций, и цвет эмали восстановится 
(журнал «Женский журнал. Здоровье», жанр совет специалиста); Принимайте 
гостей, проявите кулинарные таланты, займитесь благоустройством дома 
(журнал «Любимая», жанр астрологический прогноз); 
обращение к «причудливо смешанной» (с точки зрения стиля и культуры речи) • 
лексике для создания «речевой обособленности, щегольства, подчеркивающего 
недоступные посторонним отношения с предметом (субъектом – А.Ш.) высказы-
вания» [5: 78]:
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- к разговорным и просторечным словам: Гаишник так обалдел, что молча про-
пустил троицу дальше… (журнал «Oops!», жанр письма читательниц); 12% очень 
способных детей имеют узконаправленные наклонности, однако все равно это не 
«чистые» технари или гуманитарии (журнал «Женский журнал. Здоровье», жанр 
разговор о детях); Вторая подруга познакомилась с парнем и в итоге вышла замуж 
«по залету» (журнал «Joy», жанр разговор о сексе); 

- к жаргонизмам (сленгизмам): Офигенный вопрос, который обязательно обидит 
одного из родителей, если ребенок не изобретателен и скажет правду (журнал 
«Любимая», жанр разговор о семье); Встречаться они должны так часто, на-
сколько это возможно. Не переживай – отец не подсадит сына на наркотики и не 
изнасилует (журнал «LQ», жанр разговор о детях); Зато, отдыхая на Мальдивах, 
«оторвалась» по полной, ловя в океане с лодки осетров! (журнал «Женский жур-
нал», жанр интервью со знаменитостью); 

- к бранной (табуированной [6: 3]) лексике: Молчун стоит рядом с начальником, слу-
шает с понимающим видом, что тот говорит о сотрудниках, и как только речь 
заходит о жертве, выдыхает сигаретный дым, морщится и говорит еле слышно: 
«Да не работает он ни х..» (журнал «LQ», жанр совет психолога); - Ты меня из-
вини, но это п..дец, - сказала мне бабушка на следующий день, когда я ввалилась в 
прихожую (журнал «LQ», жанр разговор о детях).

Одной из индивидуальных вербальных техник оформления приема интимизации яв-
ляется транслирование гендерных стереотипов – «культурно и социально обусловлен-
ных мнений о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов»  
[7: 227]. Каждый жанр женского журнала культивирует в сознании коллективного адре-
сата гендерные стереотипы, тем самым формирует у читательниц систему патриархат-
ных суждений, оценок, экспектаций. 

Например, наиболее частотные гендерные стереотипы в отношении женщин можно 
представить в таблице:

Классификация 
гендерных 

стереотипов

Пример 
гендерного 
стереотипа

Жанр Пример употребления
гендерного стереотипа 

I группа гендер- группа гендер-
ных стереотипов 
– нормативные 
представления 
о соматических, 
психических, 
поведенческих 
свойствах, ха-
рактерных для 
женщин [8: 78];

настроение 
девочки (а 
в будущем 
женщины) 
зависит от 
количества и 
качества на-
рядов

разговор 
о детях

В детском саду вместо желтой 
юбки выдали розовые шорты. 
Нормальные женщины за такое 
уходят в дождь в одной ночнуш-
ке, хлопнув дверью по голове всем 
этим мерзавцам (журнал «LQ»).
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II группа гендер- группа гендер-
ных стереотипов 
– содержание 
мужского и жен-
ского труда [8: 
81];

четкое рас-
пределение 
домашних 
обязанностей 
на «женские» 
и «мужские»

ведение 
хозяйства

Так уж сложилось, что за жен-
щиной закреплены роли орга-
низатора досуга и хозяйки, а за 
мужчиной – главы семьи и добыт-
чика. Да, древним не откажешь 
в мудрости. Безупречнее распре-
деления не придумаешь (журнал 
«Натали»).

III группа 
гендерных 
стереотипов – 
распределение 
семейных и про-
фессиональных 
ролей [8: 85]

женщина 
несет ответ-
ственность за 
сохранение 
семьи, брака, 
только она 
виновата в 
ссорах или в 
разводе

интервью 
со знаме-
нитостью 

Если семья распалась, виновата 
женщина. У нее больше средств, 
чтобы удержать мужчину, со-
хранить семью. Если двое не до-
говорились, значит, женщина не 
приложила максимум усилий. 
Мужчину надо любить (журнал 
«Женский журнал»).

Проведенный анализ жанров русскоязычных женских журналов позволяет сделать 
следующие выводы: 

Доминирующей (ядерной) функцией жанров женских журналов является манипу-• 
лятивная функция.
Интимизация выступает одним из основных приемов речевого манипулирования.• 
Традиционно-классические параметры интимизации (глаголы 2-го л. ед. и мн.ч. • 
повелительного наклонения, разговорная, просторечная, жаргонная, табуирован-
ная лексика) обеспечивают разговорно-непринужденный характер коммуникации 
адресанта и адресата.
Адресант, используя индивидуальные черты интимизации изложения материа-• 
ла (транслирование гендерных стереотипов, детерминированных патриархатной 
культурой и идеологией), регламентирует ценности, нормы и поведение адресата. 
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ФунКЦіонуваннЯ оБраЗноСті в рЕКЛамному тЕКСті 
(на матеріалі турецькомовної друкованої реклами)

У статті досліджується функціональне відображення експресивних стилістичних 
засобів вираження образності в друкованих турецькомовних рекламних текстах, що ви-
користовуються для більшого впливу на адресата. Ми розглянули лінгвістичну образ-
ність, що являє собою абстрактне поняття, як семантичну категорію, дослідивши її 
на основі формальних засобів вираження образної семантики.

Ключові слова: рекламний текст, образність, стилістичні засоби вираження об-
разності.

В статье рассматривается функциональное отображение экспрессивных стили-
стических способов выражения образности в печатных турецких рекламных текстах, 
которые используются для эффективного влияния на адресата. Мы исследовали лингви-
стическую образность, которая являет собой абстрактное понятие – семантическую 
категорию, изучивши ее на основе фактических способов выражения образной семан-
тики.

Ключевые слова: рекламный текст, образность, стилистические фигуры.
The article deals with the functional reflection of expressive stylistic facilities of expression 

of vividness in Turkish advertising message. The investigation has been made on the material 
of advertising messages of modern Turkish edition. We considered a linguistic vividness which 
shows by itself an abstract concept, as a semantic category, probing it on the basis of formal 
facilities of expression of vivid semantics.
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Постановка проблеми й завдань дослідження. В центрі уваги дослідження зна-
ходиться турецький рекламний текст, що як предмет наукових розвідок розширив свої 
межі. Сучасна реклама – це багатоаспектне явище, що привертає увагу фахівців з різних 
галузей науки. Рекламні тексти являють особливу цінність для лінгвістики, тобто є ще 
однією сферою використання мови лаконічної, ефективно-виразної, спрямованої на до-
сягнення результативної дії. Пропонована стаття є частиною дослідження лінгвістичних 
аспектів турецьких рекламних текстів. Методологічною основою є функціональний під-
хід на основі структурно-семантичного методу. Завданням здійснюваного дослідження 
є, виявлення механізмів встановлення стилістичних засобів вираження образності в ту-
рецькому рекламному тексті на матеріалі друкованої реклами. Ми спробуємо системати-
зувати підходи вивчення образності, виявити індикатори та джерела встановлення засо-
бів вираження образності в просторі рекламного тексту та класифікувати їх.

аналіз останніх публікацій і актуальність дослідження. Проблема виникнен-
ня образності і її функціонування, привертає увагу значної кількості мовознавців. 
Більшість з них розглядають образність як повноцінний компонент конотації (Ахманова 
О.С., Марченко В.К., Шмелев Д.Н. та інші). Вони досліджують образність в тісному 
взаємозв’язку з експресивністю, що мають однакову кінцеву ціль обох цих категорій 
– виразність. Рекламний текст як тип тексту особливого і прагматичного спрямуван-
ня продовжує привертати увагу лінгвістів з різних країн світу. Дослідженням окремих 
стилістичних засобів, як метафора, гіпербола, епітет, фразеологізми в рекламному тексті 
займалися такі мовознавці: Тонкова Н.І., Абрамова Г.А., Баркова Л.А., Хімуніна Н.А.. 
Незважаючи на чисельність досліджень мова турецьких рекламних текстів залишається 
не дослідженою. Отже, актуальність роботи зумовлена браком у сучасній тюркологічній 
науці наукових розвідок, спрямованих на дослідження мови реклами, її стилістичних 
особливостей.

об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження є друковані турецькі реклам-
ні тексти. Предметом дослідження в пропонованій статті є лінгвостилістичний аналіз 
рекламних текстів за допомогою компонентного і контекстуального аналізу.

мета дослідження. Метою є визначення функціонування стилістичних засобів ви-
раження образності в турецьких рекламних текстах.

основний матеріал і наукові результати дослідження. Образно висловлюватися – 
значить використовувати слова, вирази і засоби мови в основі яких є образне сприйняття 
дійсності. Вміле використання образних засобів мови збагачує мовлення, впливає на на-
стрій реципієнта, робить висловлення не вимушеним і легким.

Образність є об’єктом вивчення лінгвостилістики, лексикології і літературознавства. 
В 50-60 рр. ХХ століття відбувалась гостра полеміка відносно точного тлумачення по-
няття „образність мовлення”. Єфімов А.І. зводив поняття образності мовлення до мета-
форичного і взагалі переносного вживання слів і образних порівнянь [1:58]. Деякі вчені 
вважають образність як здатність слова визвати в підсвідомості індивіда певний образ, 
уявлення про позначуване [2:28]. В лінгвістичній літературі є термін „первинна образ-
ність”, тобто образність, що притаманна прямим значенням слів [2:3]. Наочний образ 
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розуміється як компонент лексичного значення слова, денотат якого характеризується 
чуттєво-сприймаючою ознакою.

Найбільш розповсюджене тлумачення образності як семантичної дво-плановості, пе-
ренесення назви з одного об’єкту на інший (Гак В.Г., Федоров А.И., С.М. Мезенін та ін.).

В.В. Виноградов вважає образність як семантичну двоплановість, перенесення на-
зви з одного об’єкта на інший [3:69]. Загалом образність протиставляється автології, за 
визначенням Мезеніна М.С. вона є вторинна по відношенню до автології, як образ вто-
ринний по відношенню до об’єкта – „предмет існує незалежно від відображення, але 
можливість відображення визначається існуванням предмету”[4:61]. Словесна образ-
ність базується на законах асиметричного дуалізму мовного знака, що виражається від-
сутністю однозначної відповідності плану вираження плану змісту. Нікітін М.Н. вважає, 
що в якості основної передумови виникнення образності є неадекватність номінативної 
системи наявними задачами вираження. Образність за допомогою вже наявних в слов-
нику одиниць допомагає виразити і позначити ті поняття, які не мають в мові прямого 
найменування [5:95].

І.Р. Гальперін підкреслює, що розуміння образності як відношення між двома типами 
лексичного значення слова відображено у визначенні лінгвістичного образу як результа-
ту взаємодії словникового і контекстуального значення [6:37]. 

Образність і образ – два взаємо-поєднаних поняття. В лінгвістиці спостерігається 
деяка дифузність в підході визначення образності і образу, вони розглядаються разом і 
визначаються одне через інше.

Говорячи про рекламний текст, необхідно враховувати, що текст – це лише мовний 
компонент системи рекламного повідомлення в цілому. В якості інших компонентів ви-
ступають стилістичні засоби вираження образності, що забезпечують комунікативний 
успіх рекламного повідомлення.

Ми виділяємо серед ознак рекламної сфери продукцію рекламної творчості, що від-
окремлюється від повсякденного життя конкретним місцем дії, рекламними образами. 
Реклама націлена на реалізацію прихованої функції, що використовується для зближення 
з адресатом, для інтимізації рекламного простору. Рекламна „маска” будує декілька видів 
імітації. „По перше, імітація в аспекті співвіднесення рекламного образу з конкретним 
споживачем, тут вмикається механізм самоідентифікації, і відбувається двохстороння 
імітація: рекламний образ намагається бути схожим на споживача, а сам споживач – на 
рекламний образ. Кожен із учасників приміряє маску чи приховується за нею. По-друге, 
саме рекламне повідомлення. Комунікаційний продукт – це вже маска, оскільки об’єкт 
представлений через призму образу. По-третє, імітація полягає в тому, що звичайний 
предмет вжитку повертається до споживача своєю міфічною стороною, він має сподо-
батися і задовольнити потреби споживача. Рекламісти мають втілити задум і ідею рекла-
модавця продукції, послуги, що рекламується” [7:126].

Варто відмітити, що саме завдяки образності ми можемо говорити про „мовну сві-
домість” в рекламі, що визначена Є.Ф. Тарасовим як „сукупність образів свідомості, що 
формуються завдяки мовних засобів – слів, вільних чи стійких словосполучень, речень, 
текстів і асоціативних полів”[8:178]. Образні засоби допомагають побачити і проаналізу-
вати явище з усіх сторін і запам’ятати його, вони роблять думку предметною, помітною. 
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Н.Кохтев стверджує, що „образність підвищує інформативну насиченість мовлення, 
збільшуючи її змістовну ємність при словесному лаконізмі” [9:179].

Мова як практично діюча свідомість не може не виражати разом з поняттями ще й 
судження і емоції, в цьому їй допомагає категорія експресивності чи образності, що на-
цілена на полегшення сприйняття і підсилення роботи думок.

Зважаючи на вище зазначене можемо констатувати, що значна кількість рекламних 
текстів – неповторна образна система, в якій переплітаються і зображувально-виразні 
засоби мови, їх традиційне переосмислення і трансформації, індивідуальні авторські 
новоутворення. Тексти різного стилістичного спрямування – майстерня для створення 
засобів організації мовного дискурсу, а реклама проникає в цю майстерню, відбираючи 
для себе ті способи, що можуть „примирити” з стратегією рекламного тексту. Автора 
має цікавити в першу чергу, що реципієнт отримує з рекламного повідомлення, вико-
риставши виразність, образність і емоційність мови. Ці поняття містять частково сумісні 
семантичні структури, між якими виявлено асоціативні зв’язки.

Турецькі рекламні тексти містять і словесні текстові образи, що іноді мають за мету 
створити візуальні образи для увиразнення мови. Ці образи можуть бути в одному сло-
ві. Та частіше слово стає образним вже в певному тексті, коли виступає як будівельний 
матеріал для створення образу. На думку Кохтева Н.Н., відомого лінгвіста, символізація 
слова можлива тільки в контексті, в мовленнєвому ланцюжку на відміну від сигніфікації 
цього ж слова, що задане словником. Це відбувається в процесі написання рекламного 
повідомлення. Адресант намагається викликати у реципієнтів певні уявлення, рекламні 
зорові образи, намагаючись відкрити нові сторони об’єкту, що рекламується [10:134].

Можемо констатувати, що образ приблизно відповідний метафорі, порівнянню, гі-
перболі. Всі ці стилістичні засоби увиразнення формують образність турецького реклам-
ного тексту. На думку Фещенко Л.Г., ефективність рекламного тексту визначається по 
вдало створеному образу [11:378].

В створенні рекламного образу активну участь приймають виразні засоби, що 
утворенні поєднанням вербальних і візуальних елементів тексту. В результаті взаємодії 
різноманітних семіотичних систем в рекламному тексті виникають образи, що асоціативно 
здатні утворювати нові значення в загальному контексті турецького рекламного тексту.

Окремим випадком мовного втілення образності є такі стилістичні засоби як тро-
пи – зображувально-виразні засоби, що базуються на перенесенні значення: заміщення 
одного семантичного змісту іншим, коли слово наділене значенням не збігається з його 
початковим значенням, а саме значення переходить від прямого значення до переносного 
[12:178]. En tatlı sebzeli kelebek makarnadır! – Найсмачніші овочеві макарони-метелик! 
Приклад рекламного тексту макаронів. Реклама побудована на співставленні продукції 
з метеликом, де образ комахи перенесли на макаронний виріб. В даному контексті 
використання порівняння значно підсилює імпресивність даної диктеми.

Одним із образних засобів реклами є метафора. Метафора виникає внаслідок 
перенесення прямого значення слова на об’єкт, якому перенесена дія не властива. У 
рекламному мовленні зазвичай вживаються вишукані, несподівані метафори через 
“емоційно-експресивну та агітаційно-впливову функції” Як зазначає Р. Хофман „ме-
тафора виключно практична і завжди збагачує розуміння людських дій, знань і мови” 
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[13:327] . Метафора містить моделюючу функцію, саме вона і відіграє основну роль в 
творенні рекламного образу. Окрім цього, в рекламі часто використовується якісний 
аналіз емоційного змісту ірраціональних образів. В рекламному тексті метафора спрямо-
вана на адекватне сприйняття інформації потенційним споживачем і ефективне втілення 
інформації у вдалу форму вираження. „Рекламна метафора”, „дає можливість осмислен-
ня одних об’єктів через властивості чи якості інших”[14:245] і спрямована на створення 
оригінального рекламного образу чи створення якого-небудь оцінного ефекту в реклам-
ному тексті. Метафора „Aslan kalbi. Peugeot 504. Çok ciddi arabadır” реклама відомої 
марки автомобіля. Метафора Aslan kalbi – „серце лева” належить до словесно-образних 
турецько-українських паралелей, які збігаються не лише за змістом, а й за своїм компо-
нентним складом, стилістичними та емоційно-експресивними відтінками. Іншими сло-
вами, переклад: «Серце лева. Пежо 504. Дуже серйозна машина», де метафора «серце 
лева» характеризує двигун потужного автомобіля, є повним образним еквівалентом ту-
рецького рекламного дискурсу. 

 „Рекламна” метафора містить змодельований характер, тобто утворюється за загаль-
ними моделями, що існують. Серед функціонуючих метафор можна виділити такі типи 
метафор:

- транспортні метафори, що пов’язані зі словами „yol” – дорога, „adımlar” – кроки, 
„ilerleme”, „hareket” – рух. Цей тип дуже розповсюджений в текстах турецької реклами. 
Наприклад: „Hayalinizdeki tatile ulaştıran en kısa yol!” – Найкоротший шлях досягнення 
відпочинку ваших мрій! Реклама турецького туристичного сайту bookınturkey.com”. 
„Geleceğinizle doğru adımla başlayın ...” – Почніть з правильних кроків у Ваше майбутнє 
(реклама американської школи в Туреччині); „Oriflame – güzelliğe giden kolay yol!”– 
Oріфлейм – легкий шлях, що веде до краси!

- Масштабні метафори: „Işıltılı bir gelecek!” – Блискуче майбутнє! (реклама косметики 
Clinicue), „Tek bir ruj ile sonsuz parlaklık” – Безкінечний блиск з єдиною помадою! (реклама 
помади Nivea; 

- початково-кінцеві метафори, де використовується слова – старт, джерело, вершин, 
що передають ідею початку, кінця рідше середину якого-небудь процесу. Наприклад: „Vi-
chy. Cildinizin sağlık kaynagı.” – Vichy. Джерело здоров’я Вашої шкіри (реклама косметики 
Vichy). „Esinin kaynağı” – Джерело натхнення (реклама мобільного телефону Siemens). 

Це лише частина проаналізованих метафор, що містяться в турецьких рекламних 
текстах. Можемо констатувати, що метафори, привертають до себе увагу реципієнта і 
викликають позитивні емоції. Ці стилістичні засоби допомагають зекономити мовлення 
і більш точно охарактеризувати поняття, предмет чи дію. 

Широко використовується в рекламі порівняння, епітети, гіпербола. Це най вживані 
стилістичні засоби вираження образності в турецьких рекламних текстах. За допомогою 
порівняння встановлюється перевага одного виду продукції над іншим чи виділяються 
найбільш характерні якості товару, що рекламується, наприклад: „En büyük ‘residence’ – 
Antromeda. Gökyüzünün en büyük ve en parlak yıldız!” – Найбільша резиденція. Найбільша 
і найблискучіша зірка небосхилу (реклама готелю Antromeda). Готель порівнюється з 
найбільшою і найблискучішою зіркою на небі. Порівняння може передаватися за допо-
могою сполучника ‘gibi’ – як, наприклад: „Her kadın çiçek gibi olacak!” – Кожна жінка 
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буде як квітка! (реклама шампуні Elseve). Цей сполучник використовується для того, 
щоб відволікти увагу реципієнта від думки про сам товар і звернути його увагу на дещо 
більше. Отже, образність, що виражена в рекламних текстах за допомогою різних стиліс-
тичних засобів виконує свою основну мету реклами – вплив на адресата. 

висновки. Рекламний текст – це продукт рекламного дискурсу, зафіксований за до-
помогою знака мовленнєвої діяльності, створений відповідно з певною метою, що воло-
діє тематичною, структурною і комунікативною єдністю, особливий тип тексту прагма-
тичного спрямування. Своєрідність рекламного тексту обумовлена його спрямованістю 
на вплив, при цьому функція впливу реалізується на рівнях тексту: використовуються 
всі можливі системи і засоби. Саме прагматична спрямованість текстів є фактором, що є 
вагомим відмінним і є важливим для формування інших відмінних особливостей турець-
кої друкованої реклами, таких як креалізація (семіотична ускладненість), стилістична 
неоднорідність, експресивність.

Для вираження яскравості і виразності адресанти під час створення рекламного ого-
лошення використовують різні стилістичні засоби увиразнення. За допомогою образнос-
ті адресанти намагаються створити текстовий каталізатор рекламного образу в свідомос-
ті реципієнта, що спонукає його до відповідної дії. Емоційно насичена рекламна мова, 
стилістичні засоби образності підвищують ефективність рекламних повідомлень.

Перспективи подальших досліджень. Безумовно, стилістичні особливості турець-
кого рекламного повідомлення не обмежуються описаними засобами образності реклам-
ного тексту. В подальшому ми розглянемо інші мовні засоби рекламного тексту. Увесь 
цей комплекс проблем, поряд з іншими лексико-стилістичними особливостями турець-
кого рекламного тексту, є завданням для наших подальших наукових досліджень.
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рЕПрЕЗЕнтаЦиЯ ЭтноКуЛЬтурной  
СПЕЦиФиКи новоСтнЫХ Программ

В статті пропонуються результати дослідження етнокультурних елементів  
у дискурсі програм новин деяких національних каналів та актуалізація національної  
ментальності на рівні мовних стратегій.

Ключові слова: масова комунікація, дискурс новин, комунікативна стратегія, етно-
культурна специфіка.

В статье предлагаются результаты исследования этнокультурных элементов  
в дискурсе новостных программ некоторых национальных каналов и актуализация на-
циональной ментальности на уровне речевых стратегий.

Ключевые слова: массовая коммуникация, новостной дискурс, коммуникативная 
стратегия, этнокультурная специфика.

The article deals with the news programmes discourse of the national channels and gives 
an insight into the ethnic nature of some communicative strategies of the media texts.

Key words: mass media, media discourse, communicative strategy, ethnic roots.

Все средства массовой информации обладают первым и главным качеством, тем, 
ради чего они создавались, – удовлетворение аудитории в новостях. Американский ис-
следователь У. Липман писал, что «новость – не отражение социальных условий, а отчет 
о том, что навязчиво лезет в глаза» [4, 42]. Исследователи Э.Деннис и Д.Мэрилл дают та-
кое определение: «Новость – это сообщение, в котором представлен современный взгляд 
на действительность в отношении конкретного вопроса, события или процесса. В ново-
сти прослеживаются важные для индивида или общества изменения, которые подаются 
в контексте общепринятого или типичного. Новость оформляется с учетом консенсуса 
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относительно того, что интересует аудиторию» [3, 38]. Из этого следует, что внешние 
события формируют новости, а средства массовой коммуникации, делая ее доступной 
для аудитории, представляют собой важнейшую разновидность социально-речевой дея-
тельности современного социума. 

В лингвистической науке проведен целый ряд значительных исследований, посвя-
щенных массовой коммуникации, проблемам газетно-публицистического стиля, языку 
кино и телевидения, которые могут служить надежной основой для дальнейших разра-
боток, обобщений и практических рекомендаций. Вместе с тем, совершенно очевидно, 
что существует далеко не полное и равномерное освещение специфики различных видов 
медиа дискурса и роль этнокультурных феноменов в его формировании. 

Итак, средства массовой коммуникации играют важную роль в социальной деятель-
ности современного человека. Телевидение является отражением всех событий (поли-
тических, культурных, экономических и т.д.) в социуме. Процессы, которые происходят 
в речевой сфере телевидения, фиксируются в результате наблюдений за применением 
конкретных языковых средств. 

При анализе речевой специфики телевидения необходимо исходить из того, что его 
коммуникативно-общественные функции в определенной сфере обусловливают выбор и 
мотивацию использованных средств выражения. В результате удается проследить, как в 
зависимости от ситуации общения меняются конкретные речевые средства, по выраже-
нию В.А. Кожиной, «как они сочетаются, в какую систему организуются, то есть каковы 
принципы отбора и сочетания языковых единиц, закономерности их функционирования, 
отношение их к выражаемой мысли, к содержанию» [2, 58].

Для выявления преференциальных стратегий в текстах новостных программ, фак-
торов определяющих их выбор, и принципов их языковой реализации мы рассмотрели 
новостной дискурс каналов CNN и BBC, ОНТ и НТВ, т.е. этнически близкие с одной 
стороны англосакские, с другой стороны славянские. 

Несмотря на универсальные принципы построения новостных программ, структуры 
репортажей, способов их репрезентации посредством видеоряда и звукового сопрово-
ждения, лингвомедийных технологий создания образов и стереотипов, программы но-
востей не лишены собственной специфики, этнокультурного элемента. В связи с этим 
рассмотрение новостного аспекта телевидения и его лингвистической реализации в све-
те национально-культурной специфичности представляется интересным и перспектив-
ным. 

В дискурсе новостей BBC и CNN актуализируются ригидная и гибкая речевые стра-
тегии. На план авторитарного дискурса указывают формы глагола в настоящем и бу-
дущем времени; инфинитив и причастие при глаголе-сказуемом в настоящем времени, 
формы глагола в повелительном наклонении; модальные глаголы и существительные, 
выражающие долженствование (must-должен, requiment-потребность); модальные слова, 
частицы, наречия, выражения с модально-оценочным значением уверенности (certainly-
конечно, by no means-ни в коем случае); глагольные фразы, выражающие категориче-
ские намерения; решительное отрицание; тезисные высказывания (one more question-
еще один вопрос); метатекстовые выражения, указывающие на направление хода мысли 
автора (first-во-первых, yes/no- да/нет). 
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Напр.:
It has certainly sparked a lot of controversy
Security precautions for tomorrows meeting in Pakistan are extraordinary
There’s no doubt.
Речевыми сигналами плана гибкого коммуникативного поведения являются формы 

глагола в прошедшем времени некатегориального утверждения; причастие II и соответ-
ствующее ему в русском языке причастие совершенного вида; формы глагола в сосла-
гательном и условном наклонениях; модальные глаголы и их эквиваленты, выражаю-
щие возможность (to be, likely-вероятно); существительные, выражающие возможность 
(likelihood-вероятность); модальные слова, частицы, наречия, выражающие сомнение 
(maybe-может быть, hardly-едва ли); предикаты мнения (think-считать); глаголы види-
мости и кажимости (to look like-представляться); неопределенно-личные местоимения 
(someone-кто-то); придаточные предложения времени и условия; цитаты и ссылки. 

Напр.:
If the British Prime Minister believes that
He said – quote – “intense attraction at first sight”
If a sport is considered so brutal
Представленные значения авторитарности/гибкости опираются на перечисленные 

формальные показатели. Преобладание речевых маркеров указанных стратегий связыва-
ют в масс медийной коммуникации с коллегиальным отправителем сообщения основной 
целью, которого является моделирование картины мира получателя информации. Частая 
репрезентация речевых сигналов плана категорического утверждения свидетельствует о 
высокой интенсивности авторитарности и коммуникативной ригидности адресанта, в то 
время как дистрибуция речевых актуализаторов плана некатегорического утверждения 
указывает на эпистемическую корректность и гибкость автора в реализации персуазивно-
моделирующей стратегии. 

Анализ новостного дискурса выявил признаки авторитарного коммуникативного по-
ведения как ингерентного свойства текста американского канала CNN, в сравнении с 
которым тексты новостей британского BBC представляются стратегически более гиб-
кими. 

В целом доминирование категоричного дискурса является релевантным для амери-
канского культурного пространства. Для индивидуалистической маскулинной культуры, 
в которой поощряется уверенность, стремление к успеху и признание достижений, а так-
же в которой одной из основных культурных ценностей декларируется «честная игра», 
коммуникативное поведение характеризуется широким использованием дискуссионных 
форм, прямолинейных речевых ходов, преобладанием эксплицитных знаков над импли-
цитными. 

В британской культуре, напротив, гибкость в речевом поведении как конституирую-
щий признак дискурса пронизывает все сферы коммуникативного пространства, смяг-
чение авторитарности и категоричности происходит посредством как языковых средств 
(rather, quite), так и речевых ходов и тактик.

Таким образом, при неизбежной унификации текстов массовой информации на уров-
не формата и содержания многообразие лингвистических способов выражения культур-
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ного компонента все же реализует культурные особенности в контексте новостного дис-
курса.

CNN и BCC являются одними из самых влиятельных телекомпаний мира, их принци-
пы телевещания стали образцом для новостных программ средств массовой коммуника-
ции в различных национальных медийных пространствах. Белорусские новостные про-
граммы канала ОНТ и российские новости канала НТВ имеют по параметру гибкость/
ригидность речевых стратегий свои характерные коммуникативные позиции.

Исследования показывают, что среди населения постсоветских государств 24% про-
являют активный интерес к новостным программам, а 65%, по их признанию, лишь в той 
или иной мере интересуются новостями [1]. В Республике Беларусь в равной степени до-
ступны российские и белорусские медийные источники новостей, однако при сопостав-
лении новостных программ прослеживается как идентичность, так и дифференциация 
по ряду характеристик.

Новостной дискурс НТВ точный, образный, его семантический ряд насыщен оце-
ночными эпитетами и эмоционально окрашенной лексикой. Коммуникация строится на 
двух уровнях явном и скрытом: эксплицитно проявляется позиция информативности 
(Мы хотим Вам сообщить, что происходит в стране и мире), в то время как персуазив-
ность реализуется импликативно. Ведущие программ – яркие динамичные личности, чья 
экспрессивность позволяет зрителям понять их субъективное отношение к излагаемым 
событиям. 

Белорусские новости направлены на создание положительного образа страны, дис-
курс строится из эмоционально нагруженных лексических единиц, контекст их исполь-
зования выстраивается так, чтобы подтолкнуть аудиторию к позитивному восприятию 
информации. Язык сообщений тщательно выверен. Ведущие – энергичны, профессио-
нальны, сдержанны, статичны, но их имиджи воспринимаются зрителями как однообраз-
ные и дистанцированные. В контексте государственного вещания такой образ выглядит 
вполне гармоничным. Новостной дискурс апеллирует к потребностям в безопасности, 
уверенности в завтрашнем дне, в причастности к происходящему в стране, к граждан-
ским чувствам аудитории. Комфортность восприятия достигается за счет отсутствия 
либо умеренности в показе напряженных видеосюжетов, которые отражают конфликты, 
драматические события и их последствия.

Национальные новостные программы высвечивают рефлексивные черты белорусско-
го этноса, стремление к спокойной, упорядоченной жизни, которая оценивается выше, 
чем яркие драматические события, угрожающие стабильности в жизни социума.

В новостном дискурсе белорусского и российского каналов выявлены различия в ре-
чевых стратегиях, несмотря на родственные этнические славянские корни, так же как и 
в текстах британского и американского новостных каналов, также близких англосакских 
этносах.

Таким образом, стремление средств массовой коммуникации добиться максимально-
го результата определяет стратегию новостных каналов, и реализация ими персуазивно-
сти предполагает использование разнообразного коммуникативного инструментария, и 
актуализацию национальной специфики, которые в конечном итоге и определяют эффек-
тивность их работы. Несмотря на унификацию ряда параметров национальных новост-
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ных медиа-пространств, которая является следствием мирового процесса глобализации, 
национальная ментальность остается одним из определяющих факторов в медийной 
политике, репрезентацию которой мы обнаруживаем в коммуникативных стратегиях и 
лингвистических средствах их актуализирующих.
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вЗаЄмодіЯ ПиСЬмовиХ ЛітЕратурно-КритичниХ Жанрів  
ангЛомовного мЕдійного диСКурСу

Статтю присвячена розгляду характерних особливостей взаємодії літературно-
критичних жанрів сучасного англомовного медійного дискурсу.

Ключові слова: медійний дискурс, рецензія, анотація, огляд, проблемна стаття. 
Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей взаимодействия 

литературно-критических жанров современного англоязычного дискурса.
Ключевые слова: медийный дискурс, рецензия, аннотация, обзор, проблемная  

статья.
The article highlights the peculiarities of the interaction of the genres of literary criticism 

in modern media discourse (based on the English language).
Key words: media discourse, review, annotation, overview, problem article.

Постмодернізм з такими його характерними рисами, як інтертекстуальність, фраг-
ментарність, ризоматичність структури, поява у наративі образів-симулякрів і їхнє обі-
гравання на різних оповідних рівнях, міфологізм, монтаж, вплинув не тільки на художню 
літературу, а й на сучасний медійний дискурс, особливо на його літературно-критичні 
жанри. Критики сьогодні вдаються до прямого та прихованого цитування, наслідування, 
алюзії. Внаслідок цього літературно-критичні жанри медійного дискурсу можуть вза-
ємодіяти, змішуватися, гібридизуватися. 

Письмові літературно-критичні жанри сучасного медійного дискурсу є об’єктом до-
слідження таких лінгвістів, як Р. Бубняк, Т. Пєшкова, С. Яворська, О. Борисович, В. Фе-вич, В. Фе-, В. Фе-В. Фе-. Фе-Фе-
доровська, Т. Синдеєва тощо.
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Звернення до літературно-критичних жанрів сучасного медійного дискурсу є осо-нення до літературно-критичних жанрів сучасного медійного дискурсу є осо-
бливо актуальним, оскільки сучасний літературно-критичний медійний дискурс є 
своєрідним синтезом модерністського та реалістичного наративу. Феномени різних 
дискурсів поєднуються та створюють нову мозаїку, свого роду синкретичну та поліцен-
тричну поетику, яка відкриває нові можливості та перспективи для лінгвістичних студій. 
Літературно-критичні жанри характеризуються інформативністю, оцінністю, аргумента-
тивністю, каузативністю, поліадресатністю, поєднанням елементів медійного науково-
публіцистичного, художньо-публіцистичного та літературно-критичного аналізу. 

мета статті – дослідити мовні явища, які впливають на взаємодію письмових 
літературно-критичних жанрів англомовного медійного дискурсу. 

об’єктом дослідження є письмові літературно-критичні жанри англомовного медій-
ного дискурсу.

Предметом дослідження є вербальні та невербальні компоненти письмових 
літературно-критичних жанрів англомовного медійного дискурсу.

матеріал дослідження – тексти літературно-критичних жанрів у таких англомовних 
друкованих виданнях за 2008-2010 рр., як Journal of Modern Literature, Literary Review, 
The New Yorker, World Literature Today.

Літературно-критичні жанри сучасного медійного дискурсу характеризуються таки-
ми загальними ознаками, як учасники комунікації, предмет комунікації, комунікативна 
функція та канал комунікації.

Учасниками комунікації є адресант та адресат повідомлення. Їхня характеристика 
включає врахування таких факторів: ступінь підготовленості адресанта, соціальний ста-
тус адресанта й адресата та відношення між ними. 

Адресантом повідомлення є критик (рецензент). Критик у медійному дискурсі не 
завжди має спеціальну освіту у галузі літературознавства, оскільки ним може бути не 
тільки літературознавець, письменник, а й журналіст. Згідно з аспектом ступеня під-
готовленості адресанта, адресант має можливості продумати композицію тексту статті, 
відібрати найбільш точні слова та граматичні конструкції, які найповніше забезпечують 
втілення комунікативної мети [1: 69]. Адресатом повідомлення є аудиторія (читачі, гляда-
чі, слухачі). Потенційна аудиторія є масовою, різнорідною за соціальним статусом. Сюди 
відносяться як особи, які мають літературознавчу освіту, так і непідготовлена публіка, 
яка цікавиться літературними новинками. Цей фактор покладає велику відповідальність 
на літературного критика та вимагає від нього врахування неоднорідності аудиторії. 

Літературно-критичні статті – це аргументація головної ідеї автора. Аргументами 
можуть бути знання, досвід, життєві спостереження автора, уривки з твору, коментар-
оцінка до нього інших критиків, письменників, читачів.

Авторитетні друковані видання, де склалися стійкі традиції у висвітленні культурно-
го життя суспільства, а також явищ літературного процесу, справляють великий вплив на 
читацьку аудиторію та до певної міри формують у неї уявлення про те, що таке сучасна 
література.

До письмових жанрів літературної критики сучасного медійного дискурсу належать: 
літературна рецензія, анотація, огляд, проблемна стаття.

Літературна рецензія – жанр медійного дискурсу, основу якого складає відгук про 
твір художньої літератури. Мета рецензії – виявити ставлення рецензента до твору та 
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побачити у ньому те, що не помічають інші. Рецензія складається з біографії автора, 
інформації про попередні твори автора та зіставлення з ними, інформації про колишні 
оцінювання автора, їхнє підтвердження або зміна, зіставлення творів автора з творами 
інших авторів, інформації про зміст, тему, форму, мову, мету та оформлення книги, оцін-
ки тексту, стилю та проблематики книги [2: 218, 226-228].

Перший абзац рецензії зазвичай є анотацією. Наприклад,
The thirteen stories that make up Pasha Malla’s first book of fiction take place in 

unremarkable households, hospitals, streets, a dry Niagara Falls, and assorted other places 
that have an atmosphere familiar to Canadians. Yet, there is nothing borderpatrolled about 
the concerns in these stories: boredom, loss, regret and death are universal. The Withdrawal 
Method is, from its surface to its core, a work that concentrates on details instead of presenting 
a large picture, and this may strike some as unambitious. It is, rather, an intense and satisfying 
concentration on what we might consider humdrum or mundane matters (Literary Review, 
Summer 2009, Vol. 52, Iss. 4, p. 29).

Жанр літературної рецензії характеризується чотирма комунікативними цілями: 
проінформувати читача про твір, що рецензується; дати загальну оцінку твору та його 
окремих аспектів; обґрунтувати оцінки, висловлені у рецензії про твір у цілому та його 
окремих аспектів, пояснити, проілюструвати ці оцінки та довести їхню правомірність; 
вплинути на читача [3: 49-50].

Літературним рецензіям властива поліфункціональність Вони можуть виконувати 
рекламну функцію. Тому виокремлюють „комерційні” та „некомерційні” рецензії. Ко-
мерційні рецензії використовуються як засіб привернення уваги та переконання потен-
ційного читача та покупця.

Особливостями літературної рецензії є її лінгвістичні та екстралінгвістичні стратегії [4]. 
Анотація – різновид короткої рецензії, де новий твір розглядається поверхово. В 

анотації представлено зміст твору, його важливі моменти. Наприклад, 
The Sister, by Poppy Adams. This suspenseful first novel is set in a crumbling Dorset 

mansion and features two aging sisters, reunited after a separation of nearly fifty years. […] 
(The New Yorker, July 21, 2008, p. 87). Здебільшого вона складається з одного абзацу.

В огляді критик оцінює декілька літературних творів або письменників, яких 
об’єднує літературна течія, стиль, своєрідність форм, подібність фабули або одночасне 
видання творів.

The Catalan identities that surface in these poems are culturally hybrid. Andreu Vidal, 
influenced by French poets like Nerval and Rimbaud, explores philosophical themes in a 
gothic phantasmagoria that, when Englished, carries Swinburnian overtones. Anna Montero 
constructs her “self-portrait” obliquely, through relations to objects and languages, requiring 
the English translator to retain her use of French. Ernest Farrés ventricloquizes the American 
icon Edward Hopper in a biographical narrative conveyed through ekphrasis (World Literature 
Today, Sep/Oct 2009, Vol. 83, Iss. 5, p. 39).

Проблемна стаття завжди має дуже специфічний характер, оскільки розрахована 
на цільову групу читачів, тому друкують її лише у спеціалізованих виданнях. Проблемна 
стаття інформує читача про літературний процес у цілому, появу, зміну, зникнення, кризу 
жанрів, стиль тощо.
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Two new books, both published by Cambridge University Press, take modernist outsiders 
as their subjects. Collectively, these books illustrate the breadth of interpretation that modernist 
movement demands. […] Both books will afford the reader a deeper understanding of how and 
why the period continues to define art in the twentieth century (Journal of Modern Literature, 
Winter 2010, Vol. 33, Iss. 2, p. 149).

Таким чином, взаємодія письмових літературно-критичних жанрів (рецензії, анота-
ції, огляду та проблемної статті) проявляється у змішуванні жанрів. Елементи рецензії 
зустрічаються в анотації, огляді та проблемній статті. Перспективами подальших дослі-
джень можуть бути розгляд взаємодії усних літературно-критичних жанрів сучасного 
англомовного медійного дискурсу. 
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ПроБЛЕма иЗучЕниЯ тЕрминоЛогии ЖурнаЛиСтиКи 
в КрЫмСКотатарСКом ЯЗЫКЕ

Кримськотатарська журналістика налічує більш ніж вікову історію, проте спеці-
альна термінологія, яка використовується у цій галузі, до цього часу не була предметом 
серйозних наукових досліджень. У статті аналізуються різні аспекти даного питання: 
1) проблема вивчення журналістської термінології в кримськотатарській мові; 2) шля-
хи розвитку цієї галузі національного мовознавства. 

Ключові слова: кримськотатарська журналістика, термінологія журналістики, на-
ціональні ЗМІ, термінологічний словник, журналістська лексика, публіцистичний стиль.
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Крымскотатарская журналистика насчитывает более чем вековую историю, од-
нако специальная терминология, которая используется в данной области, до сих пор не 
была предметом серьезных научных исследований. В статье анализируются различные 
аспекты данного вопроса: 1) проблема изучения журналистской терминологии в крымс- 
котатарском языке; 2) пути развития данной области национального языкознания.

Ключевые слова: крымскотатарская журналистика, терминология журналистики, 
национальные СМИ, терминологический словарь, журналистская лексика, публицисти-
ческий стиль.

Crimean Tatar journalism has more than a century old history but special terminology used 
in that field has never been a subject of serious research. In this article different aspects of the 
problem are investigated: 1) problem of learning journalism terminology in Crimean Tatar 
language; 2) the ways of further development of this branch of national linguistics.

Key words: Crimean Tatar journalism, journalism terminology, national mass media, 
terminological dictionary, journalism vocabulary, public style.

В связи с бурным развитием передовых технологий во второй половине 20-го века 
ученые выдвинули теорию нового «информационного общества» [32]. Эта эпоха обо-
значена возрастающей ролью СМИ: прессы, радио, телевидения, а в последние годы –  
электронных изданий. Журналистика приобретает особый статус – отражает наиболее 
значимые явления социальной жизни общества, а также современные тенденции в об-
ласти развития языка. В связи с этим для обеспечения качественной работы средств мас-
совой информации представляется необходимым наличие специальной терминологиче-
ской системы.

После возвращения крымскотатарского народа на родину и активного развития эт-
нической прессы, с конца 1980-х годов, особенно актуальной стала проблема форми-
рования терминов журналистики крымскотатарского языка. В период репатриации во-
просами национальной терминологии занимались А. Эмирова [30], Э. Ганиева [7; 8],  
И. Керимов [9] и др. Термины журналистики в крымскотатарском языке рассматрива-
лись в работах Э. Меметовой [15], Р. Муедина [17; 18], Л. Селимовой [22]. Однако эта 
проблема требует серьёзных научных исследований.

В данной работе сделана попытка анализа изучения журналистской терминологии 
в крымскотатарском языке, а также определения путей развития данной области нацио-
нальной лингвистической науки.

Формирование терминологической системы предполагает проведение научных ис-
следований в данной области и составление специальных словарей. Появление первых 
крымскотатарских терминологических словарей ученые-филологи датируют 30-ми 
годами прошлого столетия, когда проводилась большая работа в этом направлении. В 
течение нескольких лет были подготовлены к изданию более десятка книг по термино-
логии в различных областях знаний: по языку, литературе, математике, физике, геогра-
фии, химии, биологии, терминологический сборник по нескольким наукам [5]. Говоря о 
дальнейшем развитии этого направления лингвистической науки, следует отметить, что 
работы в области национальной терминологии появились лишь в начале 1990-х годов. 
Такой большой перерыв связан с войной и депортацией крымскотатарского народа, что 
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повлияло на состояние науки. В 1991-1994 гг. были переизданы довоенные словари [29]. 
Увидел свет труд выдающегося филолога У. Куркчи, а также работы современных уче-
ных по терминологии лингвистики [13; 12; 14; 26]. Следует также отметить словари по 
юридической, медицинской, религиозной и военной лексике [6; 20; 24; 21]. Однако до 
настоящего времени не издано ни одного терминологического словаря по крымскотатар-
ской журналистике, история которой насчитывает более ста лет.

Ученые-филологи неоднократно ставили этот вопрос на повестку дня. 17-21 июня 
1992 года в Симферополе проходила международная научно-практическая конферен-
ция на тему: «Крымскотатарский язык: проблемы перехода на латинскую графику», в 
ходе которой наряду с проблемами новой графики и орфографии обсуждались вопросы 
терминологии. Ш. Асанов в своем докладе говорил о необходимости начать работу по 
составлению терминологических словарей по всем областям знаний [2]. К. Мусаев, рас-
сматривая современное состояние крымскотатарской терминологии, выделил несколько 
основных проблем: 1) расширение функционирования и использования письменного ли-
тературного языка; 2) «разработка терминосистем в различных областях и создание но-
вых терминов»; 3) упорядочение созданных ранее терминосистем; 4) изучение терминов 
в различных аспектах: лингвистическом, функциональном, логическом, историческом 
и др. [19]. В тексте резолюции научно-практической конференции отмечена целесоо-
бразность создания специальной комиссии по крымскотатарской терминологии, которая 
должна решить следующие задачи: «а) разработать терминологические словари по раз-
личным отраслям; б) собрать банк терминов; в) наблюдать за процессом использования 
терминов» [11]. К обсуждению данной проблемы ученые вернулись в 1997 году, когда 
в Симферополе в стенах Крымского государственного инженерно-педагогического ин-
ститута (ныне – РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет) состоялась 
первая в истории национальной языковедческой науки конференция по теме: «Актуаль-
ные проблемы крымскотатарской лексикографии». Один из докладов на этом форуме 
был полностью посвящен вопросам терминологии [3]. В начале 2010 года в научно-
исследовательском центре крымскотатарского языка, литературы, истории и художе-
ственной культуры состоялся ряд совещаний с участием ведущих филологов, где, в част-
ности, было принято решение организовать специальную комиссию и начать работу по 
созданию сводного терминологического словаря крымскотатарского языка.

В условиях отсутствия специальной литературы сотрудникам национальных 
СМИ можно рекомендовать использовать в работе украинско-крымскотатарский, 
крымскотатарско-украинский словарь терминологии, где определенная часть журна-
листской лексики представлена в таких смежных областях знаний, как филология и ин-
форматика [28]. 

Анализируя национальную прессу 1930-х годов, исследователи отмечают такую язы-
ковую особенность, когда под влиянием политики большевиков происходила искусствен-
ная замена многих крымскотатарских терминов и слов русскими эквивалентами [9:138]. 
В настоящее время в среде крымских татар явление билингвизма более широко пред-
ставлено, чем в начале прошлого века. Носители языка активно используют в своей речи 
русские, узбекские и украинские слова и выражения [23]. Несомненно, это отражается в 
СМИ, поскольку «язык журналистики является ярчайшим срезом языка общества» [32]. 
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При обзоре крымскотатарской прессы специалисты отмечают многочисленные слу-
чаи русских калек, когда при подготовке текстов журналисты «словно стараются при-
сягнуть на верность нормам русского языка». Л. Селимова в своей критической статье 
приводит примеры наиболее частых ошибок работников СМИ при построении предло-
жений, а также употреблении слов и выражений [22]. Имеет место также влияние турец-
кого языка. Например, заимствованные русизмы газета, проблема часто употребляются 
в форме газет, проблем. По мнению исследователей, в периодической печати, а также 
на радио и телевидении бывают случаи неправильного использования лексического и 
грамматического значений слов, нередко наблюдается двоякое написание одних и тех же 
лексем [27].

В начале 1990-х годов в прессе были попытки уточнить орфографию нескольких де-
сятков слов, которые в различных СМИ писались неодинаково [1]. Однако и сейчас в 
прессе параллельно существуют два и более графических варианта целого ряда слов. 

Терминология журналистики до сих пор не являлась самостоятельным объектом нау-
чного анализа. Ряд работ отражает отдельные стороны данной проблематики. Например: 
Р. Муедин в критической статье отмечает, что на страницах газет «Яны дюнья» («Новый 
мир») и «Кырым» («Крым») одинаковые по значению слова отличаются на письме, и 
приводит пример слова муарририет (крымтат. – ’редакция’). В первом издании исполь-
зуется вариант муарририет, а во втором – муариет [17:156]. В свою очередь, С. Сулей-
ман объясняет правильность написания данной лексической единицы его этимологией: 
слово муарририет является производным от существительного муаррир (крымтат. – ’ре-
дактор’) [25]. Также в прессе ведется дискуссия вокруг правильного использования дру-
гого арабского заимствования метн – метин в значении ’текст’ [18:174; 25].

При изучении морфологического способа словообразования в крымскотатарском 
языке специалисты отмечают, что ряд существительных составляет активную лексику 
СМИ [4:66].

Общие проблемы терминологии журналистики достаточно детально рассмотрены в 
некоторых работах Э. Меметовой. В книге [16] автор подразделяет лексику публицисти-
ческого стиля на две группы. Основу первой составляет язык газет, специальная терми-
нология публицистики, а также социально-политические термины. Эмоционально окра-
шенная лексика относится ко второй группе [16:99-127]. В зависимости от того, в каком 
публицистическом жанре работает журналист, меняется способ подачи материала и ис-
пользуемая при этом лексика. Исследователь описывает такие жанры публицистики, как 
статья, интервью, хроника, репортаж, рецензия, фельетон и др., и приводит выдержки 
из материалов двух национальных газет – «Яны дюнья» и «Кырым». В работе широ-
ко представлена журналистская терминология, которая используется современными 
крымскотатарскими СМИ: газета (’газета’), меджмуа (’журнал’), телеяйын (’телепере-
дача’), мухбир (’корреспондент’) и др. 

Таким образом, анализ изучения терминологии журналистики в крымскотатарском 
языке показывает, что данное направление национальной лингвистики практически не 
исследовано. Обзор событий в области крымскотатарской филологии свидетельствует 
о том, что подготовлена достаточная теоретическая база для развития журналистской 
терминологии. Необходимо собрать банк терминов, упорядочить созданную ранее и, при 
необходимости, разработать новую специальную лексику для СМИ. 
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В связи с переходом крымскотатарского языка на латиницу особенно актуальным 
является вопрос о разработке новых правил орфографии.

Пресса является одним из мощных факторов сохранения языка. По нашему мне-
нию, терминология журналистики может способствовать оптимизации газетно-
публицистического стиля крымскотатарского языка. 
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УДК 821.112.2
Шевченко Г.О.

(Дніпропетровськ, Україна)

ПоЕтиКа нонСЕнСу в німЕЦЬКій ЛітЕратурі аБСурду

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей явища абсурдного  
у німецькій літературній традиції. Здійснюється аналіз творів німецькомовних поетів-
дадаїстів як яскравих виразників поетики нонсенсу. 

Ключові слова: літературний абсурдизм, нонсенс, відчуженість, екзистенція, да-
даїзм

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей явления абсурдного 
в немецкой литературной традиции. Проводится анализ произведений немецкоязычных 
поэтов-дадаистов как ярких выразителей поэтики нонсенса.

Ключевые слова: литературный абсурдизм, нонсенс, отчужденность, экзистенция, 
дадаизм 

The article deals with the characteristic features of the phenomenon of absurd in German 
literary tradition. Pieces of German Dadaism poets as spirited spokesmen of nonsense-poetics 
are analyzed in the research.

Key words: literary absurd, nonsense, estrangement, existence, Dadaism

Коло питань, до вивчення якого ми звертаємося в даній статті, являється актуальним, 
особливо зважаючи на те, що у зарубіжному та вітчизняному літературному дискурсі не 
сформовано одностайної концепції явища літературного абсурдизму. 

Абсурдне світосприйняття – це особливий емоційний стан окремої особистості, що 
пов’язаний з гострим усвідомленням цього розладу і супроводжується почуттям само-
тності, хвилювання, туги та остраху. Оточуючий світ прагне знеособити кожну конкрет-
ну індивідуальність, перетворити її в частину загального знеособленого буття. Тому лю-
дина й відчуває себе «сторонньою» у світі байдужості [1: 26].

Згадаємо, що цю ситуацію змоделював ще у 1888 – 1889 рр. Ф. Ніцше, коли він го-
ворив уже не просто про абсурд, а про «абсурдне становище Європи», відчувши, що на 
рубежі 19 – початку 20 ст. абсурд набуває світоглядні форми [1: 14]. З погляду німецького 
філософа абсурд представляє собою реакцію на відчуженість особистості, обумовленої 
кризою, тобто гострими протиріччями між інтересами цієї особистості та умовами її 
існування, втратою життєвого смислу. Світ абсурду для Ніцше – не надреальний світ, а 
справжня – монструозна (адже «Бог помер») – дійсність, яку можна пізнати за допомо-
гою гострої рефлексії. 

А вже мистецтво, згідно з його думкою, виступає у ролі «правдивої» ілюзії, сила 
впливу якої здатна приборкати жах і, відповідно, абсурд буття [1: 14]. У розумінні філо-
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софа абсурд є зовсім не літературною формою, а онтологічною ситуацією, коли рефлек-
туючий герой виходить за межі усталених норм життя і опиняється, подібно до Гамлета, 
в трагічній ситуації кризи. Але разом з тим не можна відкидати той факт, що абсурд – це 
також особливий стиль створення літературних творів.

Дослідники трактують літературу абсурду як стиль або напрям, метою якого є виста-
вити безглуздими, парадоксальними чи комічними звичні умовності, правила та закони. 
Література абсурду грає логічними значеннями, описує механістичність та безцільність 
окремого людського життя, наголошує на непорозуміннях між особистістю та суспіль-
ством [2: 18]. Слід зазначити, що спектр проблем, які підіймала ця література, досить 
широкий: психологія, суспільство, криза духовності, культурні цінності, державний то-
талітаризм тощо. 

Основними способами побудови абсурдного тексту є мовні та мовленнєві аномалії, 
навмисні орфографічні помилки, спростування власних слів, фрагментарність, відсут-
ність логіки та ін. Засновники різновиду абсурдизму в російській літературі – оберіути – 
стверджували, що поряд з існуючими чотирма значеннями предмету (нарисним, емоцій-
ним, цільовим та естетичним), які закріплюють відносини між людиною та предметом, 
потрібно ввести «п’яте значення», яке визначається самим фактом існування предмета 
і надає йому повну свободу, вивільняючи від умовних зв’язків. Тобто слово у літературі 
абсурду розглядається як предмет, а предмет – як слово [3: 260]. 

Яскравими виразниками цього ексцентричного літературного стилю стали С. Беккет, 
А. Бретон, А. Камю, Д. Хармс, Е. Йонеско. Звісно, цей список буде недостатньо яскравим 
і повним, якщо не згадати німецьких філософів, письменників та поетів. Теорія абсурд-
ного світобуття стала невід’ємною ланкою філософських трактатів Ф. Ніцше, М. Гайдег-
гера, К. Ясперса, О. Ф. Больнова. Серед німецькомовних літераторів-абсурдистів осо-
бливо відзначилися М. Фріш, Ф. Дюрренматт, В. Гільдесгеймер, Т. Бернхард, Г. Таборі, 
М. Вальзер та ін.

Фактично, абсурдизмом називають різні літературні напрямки епохи постмодерну. 
Американський літературний критик І. Хасан вбачав у абсурдизмі декілька течій або 
стадій. Першими з них він виділив дадаїзм і сюрреалізм, в основі яких лежить метод ан-
тиномізму. Окрім того, до течій цього «безцеремонного» літературного стилю він відніс 
екзистенціальний або героїчний абсурд, фіксуючий безглуздість буття по відношенню до 
рефлектуючої особистості. Третій щабель своєї класифікації він приділив негероїчному 
абсурду, в якому немає бунту, а людина почуває себе безсилою і самотньою. І. Хасан 
відокремив також абсурд-агностицизм, в якому акцентується на смисловій розпливча-
тості та на сукупності інтерпретацій та ігровий абсурд, що викриває претензії мови на 
істинність та достовірність, а також підкреслює ілюзорність будь-якого тексту, органі-
зованого за правилами «культурного коду». Американський літературознавець називає 
характерним для письменників модерністського абсурду світоглядним принципом ху-
дожню анархію [1: 28].

Цікаво, що з усіх течій, які І. Хасан відносив до літератури абсурдизму, ексцентрична 
поезія нонсенсу чи не найяскравіше уособлює концепції абсурдистів, хоча б вже тим, що 
вона непрямо посилається на первинну етимологію слова «абсурд»: аbsonus – какофоніч-
ний та surdus – глухий, що можна тлумачити як тотальну дисгармонію.
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Зведення до абсурду, нісенітниці, хаосу стало також головним завданням дадаїзму, 
течії, яка стала «вірусом усієї Європи». Але найбільшого поширення вона здобула в Ні-
меччині в особах таких митців слова як Г. Арп, О. Фрейндліх, Р. Хаусманн, М. Ернст, 
Р. Хельзенбек, К. Швіттерс, Х. Баль та ін.

У своєму маніфесті вони відзначають, що слово «дада» символізує найпримітивні-
ше ставлення до оточуючої дійсності, що передбачає створення ними нової реальності. 
«Життя постає як співзвуччя шерехів, фарб та ритмів духовного життя, яке без вагань 
стає до боротьби силами дадаїстського мистецтва з усім сенсаційним гамором та лихо-
манкою буденної мови» [4: 294]. Вони називають себе першими, хто «не протистоїть 
життю естетично, але розриває на друзки поняття етики, культури і внутрішнього життя, 
які є лише одягом для слабких м’язів» [4: 295].

Такі крикливі лозунги та екстравагантні спроби звести нанівець усі культурні та мо-
ральні цінності провокує звернення до есе А. Камю «Людина, яка бунтує», де нестримне 
прагнення до бунту стало предметом дослідження і з відомого афоризму трансформува-
лося на «Я бунтую, отже, я існую».

«Бунти» дадаїстів проявлялися у відмові від формальних ознак твору, від усіх кано-
нів і стандартів у мистецтві, у показній ірраціональності та безсистемності. Яскравим 
прикладом є вірш Х. Баля «Караван» («Karawane»), який, завдяки яскравому образу, що 
задається в назві, до речі в єдиному тут зафіксованому в мові слові, створює картину 
пекучих пісків з уповільненою ходою навантажених коштовностями «кораблів пустелі»: 
«jolifanta bambla o falli bambla / großgiga m’pfa habla horem / egiga goramen» [4: 301].

Спробою виразити роз’єднаність світу і людської свідомості, втрату соціальних, 
культурних, історичних, і зрештою, логічних зв’язків, які дозволили б говорити про 
цілісність світу, є поезія одного з теоретиків дадаїзму Р. Хельзенбека «Травнева ніч» 
(«Maiennacht»): «He he es ist die Zeit wo die Geldschrankknacker unterwegs sind / Es ist die 
Zeit wo die Lungenkranken in den verschwitzten Betteln röcheln» [4: 298]. Написаний у 1916 
р., цей вірш зображує невтішні картини життя тогочасної Німеччини очима небайдужо-
го, рішуче налаштованого «бунтівника». 

У формальному відношенні це – якщо звернутися до дадаїстської термінології –  
симультанний вірш, який складається з непов’язаних між собою картин чи образів. Кож-
на така картина складає одне речення, один мікротекст. Вірші-мікротексти можуть слід-
кувати один за одним, а інколи вони поєднуються зовсім неочікуваним способом. 

Незважаючи на те, що при першому знайомстві з такою поезією, вона здається ало-
гічною, безглуздою, все ж таки вона не є пустим набором слів. Тут ми можемо знайти 
образи, що відносять нас до теми війни («Noch ist Krieg»), посилання на біблійні мотиви 
(«Christus… der die Welt in seinem Kopf trägt»). Тут ми знаходимо навіть пародії на мані-
фест дадаїстів, в якому його засновники дають визначення бруїтистському віршу: «Das 
bruitistische Gedicht schildert eine Trambahn wie sie ist, die Essenz der Trambahn mit dem 
Gähnen des Rentiers Schulze und dem Schrei der Bremsen» [4: 295]. У поезії Р. Хельзенбека 
цей атрибут технічної цивілізації відіграє важливу роль. Читач почуває себе «втягну-
тим» у зображені події, він ніби подорожує трамваєм разом з автором крізь нічне місто 
«Strassenbahn he he Deine Feuerzange in der Nacht» [4: 295], де картини та образи зміню-
ються відповідно до міського маршруту.
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На фоні цих сміливих та епатажних ідейних експериментів відсутність розміру, рими, 
розподілу на строфи здаються пустотливою дрібничкою.

Але одним з найрадикальніших представників поезії нонсенсу є К. Швіттерс, що 
в своїх вишукано оформлених поезіях провокує у читача усі можливі відчуття (вияв-
ляється, їх може бути необмежена кількість, наприклад у самого автора їх 27). У творі 
«До Анни Блуме» («An Anna Blume») автор створює зовсім неочікувану на іноді навіть 
шокуючу своєю неестетичністю реальність. Образ загадкової, самобутньої, дивакуватої і 
можливо неіснуючої («Du bist – bist du? – Die Leute sagen, du wärest») коханої ліричного 
героя викликає у читача яскраву палітру відчуттів, які до того ж неодноразово «піді-
гріваються» автором («Blau ist die Farbe deines gelben Haares»). Приголомшливим та без 
сумніву неперевершеним є порівняння імені коханої з яловичим жиром, що крапля за 
краплею стікає по спині автора: «Rindertalg träufelt streicheln über meinen Rücken. Anna 
Blume, du tropfes Tier, ich liebe dir!» [4: 313]. Це порівняння посилює тактильні відчуття 
та демонструє надчутливість автора по відношенню до коханої та її присутність у кожній 
його клітинці.

Незважаючи на тематику та надзвичайно широкий спектр мистецьких засобів, усі ці 
твори безперечно формують естетичний досвід читача. Між читачам та абсурдистським 
твором виникає почуття заперечення, негативності, «порожнього місця». Як стверджує 
В. Ізер, категорія негативності є чи не найголовнішою ознакою абсурдизму. Обумовлена 
деформацією тексту, категорія негативності ставить читача в ситуацію текстової опо-
зиції. На відміну від категорії заперечення, яка примушує читача зайняти певну позицію 
щодо твору, негативність передбачає, що небайдужий читач сам для себе буде формулю-
вати смисл прочитаного та декодувати авторські естетичні прагнення [5: 55].

Підсумовуючи досвід німецьких поетів нонсенсу, не можна не зрозуміти як пози-
тивну їхню епатажність та відверту скандальність, зважаючи на історичне тло подій, яке 
виховувало суспільство на руйнівних картинах світових війн. Прогресивно налаштовані 
діячі мистецтва не могли стояти осторонь культурного, суспільного та морального зане-
паду свого народу та вибирали (на їхню думку) найдоцільніші засоби боротьби з кризо-
вою ситуацією, залишивши яскравий неповторимий слід не тільки в історії Німеччини, 
а й в цілому світі.
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СЕЦЫФіКа наЦЫЯнаЛЬнага тоПаСу  
Ў БЕЛаруСКай ЛітаратурЫ ПачатКу ХХ СтагоддЗЯ 

Кожна нація, проходячи основні етапи свого історичного розвитку, формує свої 
просторово-часові поняття. На хронотоп нації впливає цілий комплекс факторів: ланд-
шафт, культурні традиції, менталітет, історичні процеси. Специфіка національного 
хронотопу формується під впливом глибоких підсвідомих і свідомих процесів у менталь-
ності народу.

Ключові слова: хронотоп, менталітет, історичний розвиток, ландшафт
Каждая нация, проходя этапы своего исторического развития, формирует свои 

пространственно-временные понятия. На хронотоп нации влияет множество факто-
ров: ландшафт, культурные традиции, менталитет, исторические процессы. Специ-
фика национального хронотопа формируется под влиянием глубоких подсознательных  
и сознательных процессов в ментальности народа.

Ключевые слова: хронотоп, менталитет, историческое развитие, ландшафт. 
Going through its historical development stage every nation forms up its spatio-temporal 

concepts. A number of factors have impact on the nation’s chronotope: landscape, mentality, 
cultural traditions, and historical processes. Specific character of the national chronotope 
is generated under pressure of profound subconscious and conscious people’s mentality 
processes. 

Key words: chronotope, mentality, historical development, landscape. 

Апошнім часам усё большую папулярнасць набываюць тэорыі аб генетычнай сувязі 
народа з тэрыторыяй, на якой ён жыве. 

Кожнаму народу ўласцівыя індывідуальныя архетыпы, тыя ўяўленні пра будову кос-
масу, што былі закладзены яшчэ ў час першабытнага грамадства з яго міфалагічным 
асэнсаваннем рэчаіснасці. Гэтыя ўяўленні звязаны з тым асяроддзем, у якім развівалася 
гісторыя народа. 

Каб зразумець асаблівасці народнага светапогляду, трэба навучыцца чытаць кні-
гу быцця кожнага народа, якая напісана на яго зямлі. Прырода – фон для гісторыі, а 
ў працэсе прыстасавання да прыроды ўзнікае культура. Нацыянальны космас – гэта 
той парадак, які кожная нацыя будуе з агульнага хаоса быцця, і логас (нацыянальнае 
светаразуменне, логіка), дзе першы з’яўляецца асяроддзем, у якім фармуецца апошні. 
Іншымі словамі, гэта супрацьстаянне можна абазначыць як “Прырода – Культура”, дзве 
ўзаемадапаўняльныя субстанцыі, якія знаходзяцца ў своеасаблівым дыялогу.

У выяўленні значэнняў архетыпаў мы ўбачым, як адлюстравана ў літаратуры сувязь 
гістарычнага лёса беларусаў з геапалітычным становішчам краіны, і сувязь культуры з 
прыроднымі першаасновамі наогул.

© Сігаева С.А., 2010



267

Так, шырыня прасторы – характэрная для беларускай зямлі, але ўсё ж не бязмежная: 
далягляд, як правіла, закрыты. У Я.Коласа, песняра тыпова нацыянальнага пейзажу, зна-
ходзім: “Прасторы зямлі шырыліся, разгортваючы свае малюнкі-чары. І хто не паддасца 
гэтым чарам? месцамі рассцілаліся прасторныя даліны рэчак, а самі рэчкі пакручастымі 
завітушкамі вельмі прыгожа вырысоўваліся ў сваіх высокіх беражках. Над далінамі 
ўзнімаліся роўненька схілыўзгоркаў, аздобленыя зеленню маладой ярыны… Выступалі цём- 
на-сінія сцены высокіх лясоў, прыгожа раскіданых па бясконцай прасторы зямлі” [1 : 15].

Прасторавая культура беларусаў уключае ў сябе скрыжаванне гарызанталі і вертыкалі: 
поле, сінь азёраў, стужкі рэчак, дарогі і курганы, дрэва, лес.

Дарога – цэнтральны, можна сказаць, дамінуючы архетып беларускай літаратуры. 
Але калі ў рускіх яна імкнецца ў бясконцасць, дык у беларуса яна вымагае да пошуку, 
творчасці, выбару.

Гістарычнаму лёсу Беларусі і беларусаў, так званаму “адвечнаму шляху” беларус-
кай нацыі ў літаратуры прысвечаны ні адзін дзесятак твораў. Асаблівая ўвага надавалася 
гэтай праблеме падчас значных зрухаў у жыцці грамадства, а менавіта ў перыяд ўздыму 
нацянальнага адраджэння на пачатку ХХ стагоддзя, калі паняцці “беларуская свядо-
масць”, “беларуская нацыянальная культура” ўвайшлі ў шырокі ўжытак. Вобраз беларус-
кага шляху прысутнічае ў творах многіх паэтаў і пісьменнікаў-адраджэнцаў: Купалы, Ко-
ласа, Цёткі, М.Гарэцкага і іншых, часам акрылены надзеяй на лепшую будучыню, часам 
змрочны, і справядліва можна заўважыць, што ў большасці выпадкаў шлях гэты бачыцца 
творцамі трагічна. Найбольш трагічны лёс беларусаў паўстае ў творчасці Я.Купалы. 

Сапраўды, драматызм лёсу беларусаў у сусветнай гісторыі беспрэцэндэнтны: мала 
якая іншая нацыя столькі разоў за сваё існаванне знаходзілася на мяжы як поўнага 
знішчэння, так і этна-культурнай асіміляцыі, знішчэння духоўнага. Што гэта – накана-
ванне, або беларусам проста не пашчасціла патрапіць у той час і ў тое месца? На гэтае 
пытанне розныя творцы даюць розныя адказы. У п’есе Купалы “Тутэйшыя”, на Беларусі 
“лбамі” сутыкнуліся Захад і Усход, і не толькі як глабальна-геаграфічныя паняцці, але 
як два розныя светаадчуванні, дзве розныя ментальнасці, кожная з якіх прэтэндавала на 
выключнасць у сваіх праявах на гэтай тэрыторыі.

Атрымалася, што “выгаднае” геапалітычнае становішча апынулася найвялікшай 
трагедыяй беларускай нацыі: насельніцтва памяншалася то на палову, то на чвэрць 
падчас крывапралітных войнаў. Беларуская ментальнасць, нацыянальны характар, све-
таадчуванне сфарміравалася ва ўмовах інтэнсіўнага дыялогу культур, іх канфрантацыі 
і ўзаемадзеяння. Такое становішча стала найвялікшай перашкодай для стварэння 
ўласнабеларускага, для вызначэння беларусамі свайго месца ў свеце. У выніку мы маем 
абсалютна ўнікальную, непаўторную гісторыю кампрамісаў, саступак, прыстасавання да 
чужога і ў той жа час пошукаў свайго, адвечнага. Геапалітыка прадвызначыла псіхалогію 
і гістарычны лёс народа.

Першыя асаблівасці беларускага шляху ў сувязі з адмысловым становішчам краіны 
на карце заўважылі Янка Купала і Ігнат Абдзіраловіч.

“Тутэйшыя” – найвыразнейшае гэтаму пацверджэнне. У трагікамедыі Беларусь 
паўстае як калідор, па якім ходзіць хто заўгодна, а жыхары яе – як людзі, што адчуваюць 
сябе хутчэй гасцямі, а не гаспадарамі. 
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Эсэ І.Абдзіраловіча “Адвечным шляхам” мае іншую назву – “Дасьледзіны беларуска-
га сьветапогляду”, што ўжо само па сабе прадвызначае яго тэматыку. Аўтар засяроджвае 
сваю ўвагу не толькі на праблемах самавызначэння беларусаў на фоне стасункаў заход-
няй і ўсходняй культур, але і на ўніверсальных праблемах творчасці як асноўнай мэты 
быцця, духоўнага мяшчанства, ўзаемаадносінаў творчасці і формы, што набліжае гэты 
твор да ўзораў сусветнай культуралагічнай думкі. Праблемы, узнятыя ў творы, ахопліва-
юць не толькі нацыянальны шлях беларусаў, але і шлях чалавецтва наогул. 

Архетып шляху выявіўся ў беларускай літартуры ў пошуках ўласнага беларус-
кага шляху і станаўлення беларускага светапогляду, абумоўленага прасторавымі і 
геапалітычнымі фактарамі. Актуальнасць праблемы “адвечнага шляху” беларусаў да 
самавызначэння і стварэння ўласна-беларускай культуры не знікае і сёння, таму творы 
нашых класікаў пачатку ХХ ст. не сыходзяць з поля ўвагі грамадства. 

Прырода – гэта тэкст, поўны сімвалаў. Кожны ланшафт семантычна зараджаны: для 
беларусаў, напрыклад, сакральнымі з’яўляюцца лес і балота “Балота – сумесь Зямлі і 
Вады – кропка сутыкнення са звышнатуральным светам, яно такое ж бясконцае, сімвалі-
зуе пачатковы стан космасу” [2 : 25]. 

Балота ўспрымаецца як своеасаблівы архетып беларускі, бо гэта адна з вызначальных 
рыс ландшафту. Пытанне пра балота як беларускі архетып не толькі нельга не ўзняць, але 
і патрэбна шукаць як мага больш разнастайных падыходаў і метадалагічных прынцыпаў 
яго распрацоўкі. Ва ўсіх жанрах вуснай народнай паэтычнай творчасці беларусаў ба-
лоту надаецца вялікае значэнне, прынамсі, у гаворках існуе працяглы сінанімічны 
рад, утвораны словамі: багна, балота, бездань, віць, валага, дрыгва, дрыгвянік, імша-
ра, імшарышча, мроіва, нетра… І наогул уся фальклорная спадчына беларусаў нясе 
артэфакт балота. Артэфакт гэты дзейсны ў розных формах асацыятыўнасці. Шырока 
распаўсюджаны параўнанні: дрыжыць, як дрыгва, ускочыў, як у багну, ідзе, як па 
дрыгве. Шырокае адлюстраванне знайшоў вобраз балота ў творчасці Я.Коласа, які данёс 
надзвычай шырокі спектр менавіта народнага беларускага светапогляду. Трылогія “На 
ростанях” таксама мае шмат апісанняў балота. У аповесці “Дрыгва” “нетры і пушчы 
палескіх балот сталі прыпынішчам і домам яе герояў”.

Старажытнымі помнікамі з’яўляюцца курганы, яны – сведкі гісторыі, матэрыяльнай 
культуры, помнікі культуры, помнікі прыроды, арганічна ўпісаныя ў яе. Увайшоўшы ў 
беларускую літаратуру, курган стаў сімвалам вечнасці, дарога – руху і пошуку, крыж – 
духоўнасці, дрэва – жыцця.

Мастак, выкарыстоўваючы тыя ці іншыя артэфакты і сімвалы, абапіраюцца на спрад-
вечную культуру і народны вопыт. Вывучаючы твор у адносінах вобразнасці, характараў, 
ўжываемых мастацкіх сродкаў, мы спасцігаем веды пра народнае светаадчуванне ў цэым. 
Праўда, літаратура – гэта верхні паверх нацыянальнага логасу, яна не так набліжана да 
космасу, як, напрыклад, фальклор, бо аўтары абапіраюцца не толькі на нацыянальнае, 
але і на інтэрнацыянальнае.
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інтЕЛЕКтуаЛЬний роман «Привид мЕртвого дому»  
ваЛЕріЯ ШЕвчуКа: Жанрово-КомПоЗиЦійні оСоБЛивоСті

У статті досліджується своєрідність композиційної організації інтелектуального 
роману-квінтету Валерія Шевчука «Привид мертвого дому», п’ять частин якого утво-
рюють цілісну конструкцію завдяки наскрізному мотиву самотності людини. 

Ключові слова: інтелектуальний роман, роман-квінтет, композиція, герой креатив-
ного типу.

В статье исследуется своеобразие композиционной организации интеллектуально-
го романа-квинтета Валерия Шевчука «Призрак мертвого дома» («Привид мертвого 
дому»), пять частей которого образуют целостную конструкцию благодаря объеди-
няющему мотиву одиночества человека.

Ключевые слова: интеллектуальный роман, роман-квинтет, композиция, герой кре-
ативного типа.

The article studies compositional peculiarities of the intellectual novel-quintet ‘The Ghost 
of the Dead House’ (‘Pryvyd Mertvogo Domu’) by Valeriy Shevchuk, five parts of which are 
joined into the monolith construction by the loneliness motive.

Key words: intellectual novel, novel-quintet, composition, character of the creative type.

Інтелектуальний роман, як жоден інший жанр, для найповнішого розкриття глибин-
них смислів тексту потребує діалогу, співтворчості читача з твором, вміщення в нього 
«власного я» реципієнта. Так, тільки за умови активної читацької позиції стає можливим 
усвідомлення інтелектуального роману-квінтету «Привид мертвого дому» Валерія Шев-
чука як цілісної художньої одиниці, а не механічного поєднання п’яти окремих повістей, 
написаних прозаїком протягом 1986 – 2000 рр. Специфічне жанрове утворення роман-
квінтет, що вже за самим визначенням (квінтет) розуміється як п’ятичленна конструкція, 
постає як сума п’яти голосів, адже VOX – саме таку назву мають частини роману – з ла-
тинської мови «голос». Причому сума смислів, значень та асоціацій, які виникають після 
прочитання кожного з VOXів, не дорівнює смислу всього роману-квінтету. Про що ж спі-
вають ці голоси і що змусило автора об’єднати їх в одному творі? На твердження Раїси 

© Мініч Н.П., 2010



270

Мовчан, у композиційній організації роману «основним і водночас цементуючим обра-
зом… виступає архетип дому, власне який є однією з тих основних авторських цеглинок, 
що у сукупності утворюють художній світ Валерія Шевчука» (Курсив мій. – Н.М.) [1: 
15]. Вказаний архетип дому, на думку дослідниці, специфічним чином виконує функції 
хронотопу: «цей образ дому з’єднує минуле з теперішнім, таким чином прокладаючи 
місток в майбутнє. Насамперед це дім як осердя й носій автентичної подоби людини, 
її внутрішнього, істинного єства; це дім як внутрішній диктат і рушій її вчинків; це дім 
як земля обітована…» (Курсив мій. – Н.М.) [1: 15]. Дана концепція пояснює вибір пись-
менником назви інтелектуального роману-квінтету, проте, на наше глибоке переконання, 
на цілісну конструкцію окремі частини тексту перетворює мотив самотності людини, 
її онтологічної невиправної одинокості, що просякає всі частини роману. П’ять VOXів 
фактично є різними варіаціями на тему тотальної самотності, а роман-квінтет в цілому 
пропонує філософське осмислення даного феномену. Герої всіх частин інтелектуального 
роману – одинаки, навіть якщо мають родичів чи друзів. 

Прикметно, що тема самотності людини у її численних проявах для творчості пись-
менника не нова, на що неодноразово звертали увагу дослідники. Так, Анна Горнятко-
Шумилович підкреслила, що «мотив самотності як духовної упослідженості пронизливо 
звучить зі сторінок повістей та романів В.Шевчука» [2: 24], становлячи цілий тематич-
ний пласт у його творчості. Як зазначав сам письменник в одному з інтерв’ю, «безмірна 
самотність – одне з найбільших лих двадцятого століття» [Цит. за: 2: 24]. Саме тотальна 
відчуженість та самотність героїв Валерія Шевчука поряд з абсурдністю оточуючої 
їх дійсності зумовлюють вписаність його творів у контекст літератури екзистенціа-
лізму, на що, зокрема, вказують Романа Багрій, Анна Горнятко-Шумилович, Роман Коро-
годський, Людмила Тарнашинська та інші. 

Саме «закинутість», внутрішня еміграція героїв Валерія Шевчука як результат усві-
домлення ними марності зусиль у хаотичному абсурдному світі, відчуття «вселенської 
самотності», за твердженням Людмили Тарнашинської, єднає їх з персонажами Вільяма 
Фолкнера та атмосферою романів французьких екзистенціалістів, Кнута Гамсуна та Ай-
ріс Мердок. Героїв письменника «з’їдає сартрівська «нудота» (іноді – туга), знайомий їм 
ясперсів «страх», гайдеггерова «тривога» [3: 173].

Розглядаючи твори Валерія Шевчука у світовому контексті літератури екзистенціа-
лізму, Роман Корогодський віднаходить Шевчукову національну особливість у його «спо-
відуванні» — «прив’язаність до родинного вогнища» [4: 67], яка, за думкою дослідника, 
йде ще від Шевченка: «Нема на світі України, немає другого Дніпра…» [Цит. за 4: 66]. 
Філософія екзистенціалізму, на переконання Романа Корогодського, є природно опано-
ваною та провідною у творчості письменника. Так, великий тематичний пласт у його 
творчій концепції становить екзистенційна самотність з кількома її моделями, а єдиним 
можливим та доцільним шляхом для героїв Валерія Шевчука у моральному та духовно-
му вакуумі стає шлях самопізнання, «сходження до себе».

Прикметно, що, на думку багатьох дослідників, є всі підстави говорити про «екзис-
тенційний характер українського світоглядного менталітету» [2: 5], що особливим чином 
проявився у багатому на бурхливі події ХХ ст. Як наслідок утворився своєрідний україн-
ський екзистенційний дискурс, в якому послідовне сповідування філософії екзистенціа-
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лізму єднає творчість Валерія Шевчука з такими попередниками-творцями українського 
інтелектуального роману, як Володимир Винниченко, Валер’ян Підмогильний, Майк Йо-
гансен, Юліан Шпол та В.Домонтович. 

Таким чином, з’ясовується, що поліаспектне філософське дослідження феномену 
самотності, що є композиційним стрижнем роману-квінтету «Привид мертвого дому», 
не є ноу-хау досліджуваного письменника. Зацікавлення феноменом самотності, «заки-
неності» людини, абсурдності її існування в абсурдному світі вміщує романну творчість 
письменника в контекст світового інтелектуального та екзистенційного роману. 

Так, усі герої роману-квінтету тотально, екзистенційно самотні. Головний персонаж 
(він же наратор) першого VOXу створює свою повість, як мотивується, по-перше, для 
увічнення пам’яті своїх колишніх сусідів по будинку, які відійшли у світ тіней. По-друге 
ж, креативна діяльність потрібна героєві, щоб позбавитися відчуття тотальної само-
тності, бо пригадування пожильців «мертвого дому» дає йому відчуття потрібності: 
«Не я їм потрібен, а вони мені. Адже вони – частина моєї пам’яті, притому найяскраві-
шої, тобто я маю у них потребу не меншу, ніж вони в мені. Бо самотні й неприкаяні не 
вони; ті, котрих нема, самотніми не бувають, — а я, адже самотність – це приречення 
живих. Отож, коли переді мною розквітають сцени життя мертвого дому, починаю від-
чувати, що життя моє не було в’язанкою пустопорожніх днів, які не полишили після себе 
й сліду,… а таки частиною моєї живої присутності серед інших…» (Курсив мій. – Н.М.) 
[5: 99]. Як бачимо, головний герой усвідомлює самотність як приречення живих. Для 
сприйняття себе як вартісної одиниці оповідачеві потрібна включеність до кола небайду-
жих людей. Саме з метою спростування стану самотності герой вдається до креативної 
діяльності, оскільки творена ним повість розповідає про період його дитинства і юності, 
коли він був інтегральною частиною величезної родини – мешканців «мертвого дому». 
Таким чином, творчість у концепції першої частини роману-квінтету виступає як спосіб 
подолання екзистенційної самотності людини, а отже, набуття значимості, вартісності. 

Подолати самотність і тотальну відокремленість від родини та суспільства за допо-
могою креативної активності намагається і Максим, головний герой другого VOXу «За-
чинені двері нашого «Я»». Створення повісті про власне життя, що представлена на роз-
суд читачеві, допомагає героєві здолати власні комплекси та відчути потребу у власній 
жінці. Самотність Максима, на відміну від героя першої частини роману-квінтету, є сво-
єрідним проявом ескапізму, способом утечі від радянської дійсності, в якій людина пере-
творюється на безликого манекена. Максим за власним бажанням обирає самотність –  
втікає з дому, починає жити снами, робить вигляд, що не пізнає знайомих та дружину, але 
такий неприродний стан не робить його щасливим. Він балансує на межі божевілля, не 
може розрізнити сни та дійсність. Єдиними ліками у такому важкому випадку свідомої 
чи несвідомої втечі від себе, внутрішньої еміграції стає життя серед природи та художня 
творчість – створення модерної повісті про власне життя у світі снів, марень та частково 
дійсності.

Герой третього VOXу «Сім тітоньок великого музиканта» – талановитий музика Ста-
ніслав, прототипом якого, за однією з версій, послужив Святослав Ріхтер, — лише зовні 
щасливий. Чудовий піаніст, гордість країни завжди оточений прихильницями, багато з 
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яких не проти поєднати з ним свою долю («летіли на ім’я та славу, як нетлі на вогонь чи 
мухи на мед» [5: 311]), герой впускає їх у своє життя лише на певний період, адже спо-
гади про перше кохання не дозволяють йому полюбити досвідчену непоетичну жінку. 
Геніальний музикант відчуває симпатію лише до дівчат, що ще не «опростились» і не 
«втратили поезії». Виникає ремінісценція з життя Тараса Шевченка, якому «не повело-
ся з коханням у юності, отож опісля зупиняв свій позир і увагу тільки на юних істотах 
протилежної статі. Але в тому був свій дисонанс, вікова невідповідність, — ось чому 
Шевченко так і не одружився» [5: 311]. Глибоко в душі Станіслав відчуває болючу само-
тність, якій не можуть зарадити ані численні компліменти шанувальників, ані богемне 
життя. Єдині рідні у цьому світі істоти – сім самотніх похилого віку тітоньок – рік за 
роком чекають на появу онука, адже, за словами тітки Настусі, «в людини є обов’язки пе-
ред своїм родом», а Станіслав – остання їхня надія [5: 311]. Красень-чоловік, улюбленець 
жіноцтва приречений на одиноке життя, бо його обраниця має передусім сподобатися 
його володарці – Музі. Талант не дається Богом задарма, людина завжди платить за нього 
і завжди дорогою ціною. Ціна, що її сплачує за талант Станіслав, — самотність та відсут-
ність можливості продовжити власний рід. Окрім того, самотність та безплідність стали 
бичем цілої родини: жодна з тітоньок Станіслава не є заміжньою, в жодної немає дитини. 
В минулому майже в кожної з них була власна сім’я, але тепер усі семеро живуть під од-
ним дахом, ворогують, тихо ненавидять та потаємно люблять одна одну. Великий піаніст 
та сім його тітоньок – велика родина, в якій кожна окрема людина надзвичайно, болісно, 
екзистенційно самотня; саме такою, здається, є плата за Станіславову геніальність. 

Четвертий VOX роману-квінтету – «Придивися до світу» — складається з двох, зда-
валося б, далеких одна від одної історій. Перша з них – про дивний і позбавлений казко-
вості родинний світ, в якому живе маленький головний герой. Друга ж – про безрадісне 
існування кульгавого бібліотекаря, книжника й одинака. Що ж єднає ці історії між собою 
та як прив’язуються вони до трьох попередніх частин роману-квінтету? Об’єднані вони 
тотальною, безпорадною, екзистенційною самотністю, в якій живуть герої обох худож-
ніх мікросвітів. У першій частині четвертого VOXу черговий раз зображений «мертвий 
дім», заселений родиною людей-одинаків. Кожен у цій сім’ї існує сам по собі: чистий 
душею привітний хлопчик-оповідач не має жодного друга, тому грається завжди нао-
динці у брудних бур’янах чи проводить час зі сварливою «бабцею», яка навіть фізично 
відокремлена від іншої частини родини стіною (реальне втілення сартрівської стіни, що 
розділяє всіх людей). Нікому не потрібна і хвора та немічна баба Ганя, що цілими днями 
тільки те й робить, що їсть та стогне. Нічим і ніким не цікавиться та, здається, нікого й 
не потребує хлопчикова матір. Проживає самітником і батько хлопця, тонкий розум та 
начитаність якого не поціновує, крім сина, жоден член родини. Часом батько ще й фізич-
но усамітнюється у клуні, щоб тихо випити наодинці та продовжити писати книгу, що, 
мабуть, ніколи не буде опублікована. Розраду батько й син знаходять лише один в одному, 
проте це не робить їх менш самотніми, душа кожного з них – непізнана, бо ніхто ніколи 
і не намагався її пізнати. Книжна таткова мудрість залишається мудрістю для себе, хоч 
часом він і ділиться сентенціями з сином: «Світове добро ламаної копійки не варте, про-
голошував він і навчально підіймав, наче Будда, пальця, без нашої спроможності його 
творити» [5: 403]. 
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Такий самий книжник і одинак, як і батько у першій історії VOXу четвертого, герой 
другої історії. Він не цікавить жінок і вже навіть не почуває дискомфорту через свою 
самотність: «…Мій дім не відвідують друзі, не збираю я компаній, не переступають мого 
порога жінки; скажу чесно, від того не терплю незручностей, чи якогось ущемлення, чи 
якоїсь урази, бо я, до вашого відома, старий книжник і моя однокімнатка – це не житло 
нормальної людини, а нора, викладена стосами книжок» [5: 459]. Черговий раз маємо 
приклад художнього трактування Валерієм Шевчуком у межах інтелектуального роману 
феномену одинака-бібліофіла, якому спілкування з книжками заміняє людську комуні-
кацію. Самотність героя-оповідача частково є вимушеною, адже він кульгає та чомусь 
викликає в жінок бажання здаватися «святошею» та «незачепою» [5: 459], частково ж 
його одинокість зумовлена прагненням триматися подалі від хвиль житейського моря: 
«Я захистився від них («мікровоєн» з жінками. – Н.М.) в особливий спосіб: жінки мого 
порогу не переступають. Мені не потрібно йти на смішні компроміси, не треба нікому 
писати розпачливих листів – мене воює, однак, і часом звойовує самотність, але «мікро-
вієн» я ні з ким не веду» [5: 474]. Герой відокремлений від світу тому, що так склалася 
доля, і тому, що він свідомо пішов у внутрішню еміграцію. Самотність, у концепції Ва-
лерія Шевчука, не завжди є результатом вільного вибору. Не завжди вона й усвідомлена, 
не завжди приходить коли людина на самоті. Вона може з’явитися і в гучній залі, і за 
щедро накритим столом. Так, інший герой історії – Сиротюк – відчуває себе тотальним 
чужинцем та одинаком на зустрічі однокласників серед пісень та танців: «…Один тільки 
Сиротюк сидів, скоцюбрившись біля вогню, і дивився засклілими очима на вогонь, який 
палахкотів серед ночі,… у тій ночі одному лише Сиротюку було холодно і самотньо... – 
маленький, скулений, забутий усіма Сиротюк…» (Курсив мій. – Н.М.) [5: 465]. 

Буває, що самотність – внутрішнє відчуття, іманентно властивий людині стан, не 
залежний від зовнішніх обставин. Так, навіть поряд з жінкою та власною дитиною є 
одиноким та нещасливим герой «Колапсоїду», п’ятого VOXу роману-квінтету, який від-
чуває себе зрадженим та упослідженим, адже на ніщо перетворилися всі цінності, якими 
він жив – батьківська хата, долина з джерелом, ідеал родинного затишку. На рубежі тися-
чоліть на зміну звичайним людським радощам прийшли замінники природного спілку-
вання: телебачення з примітивними російськими чи американськими фільмами, в яких 
людина перетворена на жорстоку тупу істоту. Герой і себе відчуває такою напівлюдиною 
і добирає влучну, на його думку, назву – «колапсоїд». Колапсоїдом-одинаком, людиною 
з обниженими духовними прагненнями, з погаслими очима та виблідлими мріями герой 
стає внаслідок життя в країні «щасливого комуністичного майбутнього». «Великі іміта-
тори» — саме таку назву в п’ятому VOXі мають панівні для соціалістичної країни ідеали 
та установи, що вбивають ці ідеали у мозок людини, – перетворюють існування героя 
на фікцію, змушуючи до усамітнення за «зачиненими дверима власного «Я»». Будучи 
тотально самотнім і нещасним, він втрачає мрії та ідеали: «Отже, я людина-колапсоїд, і 
то з простої причини: великі імітатори намагалися вбити і перетворити в солончаки 
всі мої святощі: батьківський дім, логіку життя та існування моїх батьків, долинку із 
джерелом та квітами «мило», школу, яка мала б навчити мене бути добрим і розумним у 
світі, а натомість робила з мене ґвинтика, відтак усе живе довкола мене спалювалося, 
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бо навіть родина моя, ненароджена дитина, дружина, навіть захоплення мої – все існува-
ло не на справжньому рівні, а на рівні імітацій. Ось чому я колапсоїд…» [5: 575]. 

У симфонії самотності, витвореній у романі-квінтеті «Привид мертвого дому», 
з’являється ще один її інваріант – втеча від суспільства як намагання вберегти себе 
від нищівного впливу системи, для якої людина – лише «ґвинтик» у потужній машині. 
Як засіб утримання власної свідомості на належному рівні герой застосовує метод 
книготворчості – пише твір про власне життя, намагаючись зрозуміти, яким чином воно 
перетворилося на «солончак», а він сам на «колапсоїда». Функція текстопородження – 
прагнення зрозуміти, логічним шляхом осягнути навколишню дійсність та її закони – у 
даному VOXі збігається зі стратегією Дмитра Жука з інтелектуального роману Валерія 
Шевчука «Кросворд». Обидва герої осмислюють, чому їхнє життя перетворилося на 
фікцію і чому кохання не стало щасливим. Якщо Дмитро розплутує кросворд власного 
невдалого кохання, занурюючись у творчий процес, то герой VOXу «Колапсоїд» прагне 
усвідомити себе у «світі імітацій». 

В аналізованому п’ятому VOXі маємо також черговий варіант образу людини-
книжника, одинака і творця, наскрізний для інтелектуальної романістики письменника. 
Головний герой «Колапсоїда» – працівник меморіального музею, а тому щодня прихо-
дить «у світ вигаслих речей, що належали людині, від котрої залишилася велика тінь та 
й речі», стаючи «служником великої тіні» [5: 512]. Він зовні та внутрішньо надзвичайно 
схожий на героя іншого твору інтелектуального ґатунку, а саме Василя Комаху з рома-
ну В.Домонтовича «Доктор Серафікус» - товстун («кожен знайомий, якого не зустрічав 
довший час, зчудовано згукував і розсипався в дотепних і милих компліментах: як ти, 
бідолахо, розбух і як чудово тебе рознесло!» [5: 512]), що страшенно боїться жінок (при-
гадаймо, усвідомлення Комахою себе «Дон-Жуаном навпаки»), дрібний клерк з енци-
клопедичними знаннями, аскет, що на сніданок їсть черствий хліб з варенням (Доктор 
Серафікус їв холодні котлети, аби не витрачати час на безглузде приготування їжі). Якщо 
Василь Комаха у своїй професійній діяльності – укладач приміток та коментарів до на-
укових книжок, то Шевчуків герой-колапсоїд на роботі підтримує культ «великої тіні», 
а вдома укладає примітки до власного життя та намагається створити книгу за мотива-
ми власного існування. Вочевидь маємо цікавий приклад тісного інтегрального зв’язку 
інтелектуальної романної творчості двох діячів української літератури ХХ ст. – Валерія 
Шевчука та В.Домонтовича, – властивістю якої є звернення до героя особливого типу – 
інтраверта-інтелектуала, книжника та творця. 

Щодо героїв роману-квінтету Валерія Шевчука, всі вони або дрібні клерки, або 
науковці, хоч і байдужі до своєї кар’єри, але цілком не байдужі до власного інтелекту, 
тому постійно збагачують його читанням і власною творчістю. Переважно їм не тала-
нить у особистому житті. Крім того, вони є героями креативного типу і як хобі або як по-
шук порятунку у «світі імітацій» вдаються до творчості про власне життя. Виявляється, 
отже, що композиційним чинником, який об’єднує багатоголосся окремих частин рома-
ну в монолітний текст, є не лише осмислення концепту самотності, а й особливий тип 
героя – інтелектуала-креатора наодинці з книжною мудрістю і власною творчістю. 

Як бачимо, самотність у романі-квінтеті «Привид мертвого дому» постає багатоли-
кою та щоразу урізноманітнюється. Це і вимушений стан, коли близькі та рідні люди 
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покинули світ живих (VOX перший), і внутрішня еміграція, втеча від руйнівної машини 
тоталітарної держави (VOX другий та п’ятий), і необхідний внутрішній стан творчої лю-
дини, що дослухається до вимог та порад власної Музи (VOX третій), це і екзистенційна, 
нездоланна самотність, в якій мимоволі живе кожен з нас (VOX четвертий). Роздуми над 
причинами самотності як феномену та особливостями її втілення в кожному конкрет-
ному випадку, осмислення одинокості як теоретичної ідеї та життєвого факту – ось той 
внутрішній інтелектуальний стрижень, навколо якого формується зовнішня п’ятичленна 
композиція роману «Привид мертвого дому». Крім того, сприйняттю роману-квінтету як 
цілісного гомогенного тексту сприяє функціонування в усіх його частинах однотипного 
героя лише зі зміненим іменем (якщо воно згадується), віковими характеристиками та 
рядом зовнішніх атрибутів. Завдяки такій композиційній організації інтелектуального 
роману за принципом квінтету – п’ятичленної жанрової конструкції – створюється ефект 
багатоголосся, поліфонії, коли обрана автором тема чи ідея апробується на різному фак-
тичному матеріалі, внаслідок чого читач отримує множинну відповідь на актуальні буттєві 
питання. Залучення тієї самої концепції за різних обставин розв’язання конфлікту щоразу 
дає інший результат. Жанрове утворення «роман-квінтет» a-priori потребує надзвичайної 
концентрації читацької уваги, як і здатності до аналізу та синтезу. До того ж багатогранна 
за своєю сутністю структура породжує множинність потенційних прочитань. При цьому 
інтелектуальний роман «Привид мертвого дому» ажніяк не є сухою розумовою схемою. 
Кожна з його частин по-своєму лірична, драматична, комічна, часто просто мила чи над-
звичайно сумна. Інтелектуальні пасажі, що яскраво проступають крізь текст роману-
квінтету, не позбавляють героїв неповторності душі та характеру. Кожен з них, попри 
існування у певній парадигмі, є індивідуальністю, що сукупно з філософським рівнем 
осмислення поставлених проблем та неперевершеним завжди упізнаваним авторським 
стилем утворюють дуже своєрідний, традиційний за жанром, але цілком новаторський за 
формою Шевчуків варіант українського інтелектуального роману. 
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урБаніСтЫчнЫЯ матЫвЫ Ў БЕЛаруСКай  
ЛітаратурЫ ПачатКу ХХ СтагоддЗЯ

Статтю присвячено аналізу урбаністичних мотивів у білоруській літературі по-
чатку ХХ століття. Дослідження здійснюється на матеріалі оповідань В. Ластовсь-
кого.

Ключові слова: урбанізм, модернізм, світосприйняття, традиція.
Статья посвящена анализу урбанистических мотивов в белорусской литературе на-

чала ХХ века. Исследование проводится на материале рассказов В.Ластовского.
Ключевые слова: урбанизм, модернизм, мировосприятие, традиция.
The article is devoted to the analysis of urbanistic motives in the Belarus literature at the 

beginning of XX-th century. The research is made on V.Lastovska's stories.
Key words: urbanism, a modernism, attitude, tradition.

Сучасная беларуская проза з’яўляецца складанай сiстэмай мастацкiх кiрункаў, 
стылявых плыняў i жанравых формаў. Калi раней твар беларускай лiтаратуры вызначаў 
“здаровы сялянскi патрыятызм”, то цяпер пiсьменнiкаў усё больш цiкавiць унутраны 
свет гараджанiна. У пачатку ХХ ст. Беларусь у асноўным была сялянскай краiнай. Хаця 
зберагала нацыянальныя традыцыi i выпрацоўвала новыя фiласофскiя iдэi высокаадука-
ваная гарадская iнтэлiгенцыя. У нацыянальна арыентаваных колах не магла ўзнiкнуць 
урбанiсцкая проза як пэўная мастацкая плынь.

Асноўнай iдэяй творчасцi В. Ластоўскага з’яўляецца захаванне i адраджэнне 
нацыянальных культурных здабыткаў. Паколькi сяляне выступаюць захавальнiкамi бе-i сяляне выступаюць захавальнiкамi бе-
ларушчыны, творы В. Ластоўскага не могуць мець чыста ўрбанiсцкай скiраванасцi. На 
наш погляд, варта гаварыць пра своеасаблiвыя праяўленнi гарадского светаўспрымання, 
урбанiсцкiя матывы ў творчасцi пiсьменнiка.

З'яўленне ў прозе В. Ластоўскага фiласофскiх асэнсаванняў, спробаў надання 
звычайным праявам жыцця глыбокага схаванага сэнсу можна растлумачыць якраз 
праяўленнем урбанiсцкага светаўспрыняцця. Абразкi «Нарадзiны» i «Зайчык» пера-
гукваюцца памiж сабой iдэйнай скiраванасцю. Нараджаецца чалавек, Власт не дае яму 
iмя — гэта ўжо падстава для абагульнянняў. «Раз, з волi спрадвечнага Кону, прычыны 
ўсякага быту, дано было яму жыццё i духа спутнiка дано было яму — Долю»[1 : 86]. 
Доля паказвае чалавеку ягоны жыццёвы шлях, якi ўяўляе сабоў шэрую пуцiну, поўную 
заломаў i завалаў. Абразок «Зайчык» пачынаецца з простай, можа нават наiўнай, 
побытавай замалёўкi. Дзяўчына ловiць сонечных зайчыкаў, якiх пускае люстэркам 
Старац. Паляванне за сонечнай плямкай можа цягнуцца бясконца. В. Ластоўскi за-
канчвае твор рытарычным пытаннем: «... Колькi ж такiх зайчыкаў лавiў кожны з нас?!» 
Гараджанiн, жывучы ў створаным iм, штучным, свеце, перастае ўспрымаць натуральную 
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прыгажосць. Такую iдэю можна прасачыць у апавяданнi Власта «Дзень ружавай кветкi». 
Ружа нарадзiлася ў вёсцы (нават не ў аранжарэi) i гвалтоўна памерла ў гарадскiм парку 
(пародыi на натуральны лес). У горадзе не зразумелi яе прыгажосцi. Смерць спынiла 
пакуты кветкi.

Творчасць В. Ластоўскага адмаслова ўпiсваецца ў эстэтычную традыцыю беларус-
кай лiтаратуры пачатку ХХ ст., аўтар не грашыць чыстым бытаапiсальнiцтвам. Власт 
iмкнецца асэнсаваць духоўныя пошукi чалавека. Мы не можам гаварыць пра ўрбанiсцкую 
прозу як пра самастойную эстэтычную плынь цi школу ў беларускай лiтаратуры пачатку 
ХХ ст., бо з'яўленню яе перашкаджалi аб'ектыўныя рэалii таго часу. Але ўрбанiсцкае 
светаўспрыняцце, безумоўна, знайшло сваё адлюстраванне ў спадчыне нашых класiкаў, 
i творчасць В. Ластоўскага — яркае таму пацвярджэнне.
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руССКий СимвоЛиЗм в оСмЫСЛЕнии К. БаЛЬмонта
(на материале статей-манифестов)

Стаття містить аналіз маніфесту в літературно-критичній спадщині К. Д. Баль-
монта. Розглядаються погляди критика на витоки та перспективи розвитку сим- 
волізму. 

Ключові слова: критика, маніфест, символізм, імпресіонізм, декаденство.
Статья содержит анализ манифеста в литературно-критическом наследии 

К. Д. Бальмонта. Рассматриваются взгляды критика на происхождение и перспективы 
развития символизма.

Ключевые слова: критика, манифест, символизм, импрессионизм, декадентство. 
The article contains the manifesto analysis in K. D. Balmont’s literary-critical heritage. The 

critic’s views concerning the origin and prospect of development of symbolism are considered.
Key words: criticism, the manifesto, symbolism, impressionism, decadence.

Символисты проявляли повышенное внимание к прогностической функции крити-
ки. В 1890-1900-е гг. появляются статьи А. Волынского, посвященные судьбам русской 
критики, «При свете совести» Н. Минского, «Три момента в развитии русской критики» 
В. Розанова, «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литерату-
ры» Д. Мережковского, предисловия В. Брюсова к сборникам «Русские символисты», 
«Цель творчества» К. Эрберга, циклы статей А. Белого и Вяч. Иванова. Сам термин «ма-

© Шемахова А.С., 2010



278

нифест», вошедший в обиход в XIX в., имеет довольно широкий объем: в него вклю-
чают и программные декларации литературных течений, и эстетические трактаты, и 
статьи-предисловия теоретического характера, и даже программные художественные 
произведения (стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат» О. Мандельштам). 
В критическом манифесте провозглашаются принципы того или иного литературного 
направления, но, как правило, этому предшествует стихийный период вызревания новых 
тенденций.

В 1890-х гг. в России появляется новый тип манифеста, во многом отличный от про-
граммных работ «толстых» журналов XIX в. Это скорее было возвращением к романти-XIX в. Это скорее было возвращением к романти- в. Это скорее было возвращением к романти-
ческой традиции, но осложненной новым культурно-философским опытом. Усиливает-
ся влияние художественного дискурса («вечные образы», типичные ситуации, цитаты, 
реминисценции из русской и мировой литературы); в роли аргумента выступают раз-
нообразные философско-эстетические суждения. Критики широко используют совре-
менную им терминологию литературоведения, философии, эстетики. Эстетическая уста-
новка влияет на тип заглавия: заглавия-цитаты («Священная жертва», «Поэт и чернь»), 
метафора («Ключи тайн»), заглавия с ключевым словом «символизм» («Символизм как 
миропонимание», «Символизм и современное русское искусство», «Мысли о символиз-
ме», «Заветы символизма»).

Расширяется сфера контактов писателей с читателями: писатель начинает участво-
вать в диспутах, читать публичные лекции перед большой аудиторией, вокруг него на-
гнетается атмосфера литературного скандала, легенд и домыслов. Многие манифесты 
первоначально являлись лекциями, докладами и лишь затем дорабатывались до публи-
кации.

Статья К. Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии», выросла из до-
клада, прочитанного перед русской аудиторией в Латинском квартале в Париже весной 
1900 года, и впервые опубликована в сборнике «Горные вершины» (1904). 

В начале статьи К. Бальмонт прибегает к приему параллели, чтобы разграничить ма-
неры художественного восприятия, он предлагает читателю две точки нахождения: как 
наблюдатель толпы за окном (символист), и как равноправный член движущейся толпы 
(реалист). Он доверительно обращается к читателю, как бы беседуя с ним. У К. Бальмон-
та широко использовано авторское «я». По отношению к читателю используется фор-
ма «вы»: как обозначение читательской позиции. Автор не боится скрыть трудностей 
в определении течений символизма: «Я чувствую себя совершенно бессильным строго 
разграничить эти оттенки и думаю, что в действительности это невозможно и что, стро-
го говоря, символизм, импрессионизм, декадентство – суть не что иное как психологи-
ческая лирика, меняющаяся в составных частях, но всегда единая в своей сущности»  
[1: 77]. 

К. Бальмонт обращается к истории мировой литературы, пытаясь проследить истоки 
возникновения, процесс становления и развития символического мышления. По мнению 
автора, символическая манера восприятия существовала уже в 16-17 вв. (Кальдерон, 
Джон Форд) наряду с реалистической (Шекспир, Лопе де Вега), и постепенно голоса 
поэтов-символистов становятся все отчетливей. Автор дает определение символической 
поэзии – «это поэзия, в которой органически, не насильственно, сливаются два содер-
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жания: скрытая отвлеченность и очевидная красота… Однако, несмотря на скрытый 
смысл того или иного символического произведения, непосредственное конкретное его 
содержание всегда закончено само по себе, оно имеет в символической поэзии само-
стоятельное существование, богатое оттенками» [1: 77]. Также он отграничивает сим-
волическую поэзию от поэзии аллегорической, и подчеркивает ее генетические связи с 
декадентством и импрессионизмом, объединяя эти три вида в психологическую лирику. 
Определения, даваемые Бальмонтом далеки от понятийной строгости, в них преобладает 
образность. Однако он обращался не только к аналитическим способностям читателей, 
но и к их способностям эстетического восприятия и переживания.

К. Бальмонт отказывает французам в праве считаться создателями символизма и 
передает пальму первенства английским и американским поэтам. Бодлер всего лишь 
«развил некоторые мысли, которые Эдгар По не успел высказать, или не имел времени 
договорить» утверждает автор, а Верхарн и Мелларме (упомянуты лишь в сноске) «в 
литературной перспективе занимают место им неподобающее» [1: 79]. Далее К. Баль-
монт переходит к анализу особенностей творчества трех русских поэтов-символис- 
тов – Тютчева, Фета и Случевского. Необходимо отметить, что здесь он в общих чертах 
повторяет мысли высказанные ранее в статье «О русских поэтах» (1987): пантеизм авто-
ров; различное восприятие природы у реалистов (Пушкин, Лермонтов) и символистов; 
идея одинаковой ценности добра и зла для художника, способного обнаружить красоту и 
в том и в другом; женственность поэзии – что указывает на продолжительные и глубокие 
размышления автора над данной проблемой.

Критик очень корректно ведет полемику с читательскими «заблуждениями»: «Глубо-
ко неправы те, которые думают, что декадентство есть явление реакционное. Достаточно 
прочесть одно маленькое стихотворение Бодлера «Рriere», чтобы увидеть, что здесь мы 
имеем дело с силой освободительной» [1: 78]. К. Бальмонт приводит (что довольно редко 
встречается в этом жанре) сонет Бодлера «Смерть влюбленных» («образец символиче-
ской поэзии») и вслед дает интерпретацию скрытого содержания стихотворения.

Подводя итог, критик не только выделяет основные черты символической поэзии, 
но и, обращаясь к читателю, призывает его обращаться к ней, если он любит непосред-
ственное, сложное впечатление.

Полемика с Брюсовым (статья последнего «Право на работу») подтолкнула К. Баль-
монта к дальнейшим размышлениям о сущности поэзии. Он стал работать над темой 
«Поэзия как волшебство». Сначала была подготовлена лекция, которую он в 1914 году 
многократно читал в разных аудиториях, а в 1915 году под этим названием в издатель-
стве «Скорпион» вышла книга. В ней Бальмонт развивал свои мысли о поэтическом 
творчестве.

Работа, которая осмыслялась К. Бальмонтом как программная, написана поэтически-
метафорическим языком. Во вступлении отражен взгляд автора на мироустройство: «Две 
строки напевно уходят в неопределенность и бесцельность, друг с другом несвязанные, 
но расцвеченные одною рифмой, и глянув друг в друга, самоуглубляются, связуются, и 
образуют одно, лучисто-певучее, целое. Этот закон триады, соединение двух через тре-
тье, есть основной закон нашей Вселенной», «В начале было Безмолвие, из которого 
родилось Слово по закону дополнения, соответствия и двойственности» [2]. 
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«Поэзия есть внутренняя Музыка, внешне выраженная размерною речью» [2]. Для 
иллюстрации этого положения Бальмонт привлекает обширный материал из мифологии 
народов мира. Именно в древний период возникают «чародеи» способные «магической 
своею волей и напевным словом» расширять и обогащать «круг существования» [2]. Бу-
дучи двойственным, мир нуждается в преображении и совершенствовании, и это делает 
Бог, в том числе через человека-поэта, «чародея». Оба и Бог, и поэт-творец – творят кра-
соту. «В слиянии природного и человеческого, стихийного и человечного, заключается 
звуковая тайна Поэзии как Волшебства» [2].

Особая роль в творческом акте принадлежит музыке, поскольку она ближе к перво-
основам бытия, – в ней есть колдовская, чарующая сила. Музыка реализуется в поэзии, в 
размеренной стихотворной речи. «Мир есть всегласная музыка. Весь мир есть изваянный 
стих» [2]. Музыка и слово взаимосвязаны, природно слиты воедино и восходят к перво-
творению. Звуковая сторона слова в стихе тяготеет к первобытной музыкальной сти-
хии. Отсюда стремление К. Бальмонта разобраться в функциональной направленности 
гласных и согласных звуков в стихе. Он пытается выявить ассоциации, которые возника-
ют при употреблении того или иного звука. 

В заключении К. Бальмонт обращает внимание на достоинства и недостатки совре-
менного стиха. С одной стороны, он «многогранен и угадчив», как у Вячеслава Иванова 
или Юргиса Балтрушайтиса, а с другой: «легко забывает, слишком часто не помнит, что 
нужно быть как цветок, для того чтобы чаровать, корнями быть в темных глубинах вне-
сознательного, долго быть в испытующих недрах Молчания, прежде чем, раскрыв свою 
чашу, быть влюбленником Луны, и главное, главное, пламенником Солнца» [2]. Таким 
образом, К. Бальмонт возвращает читателя к началу работы, к происхождению Слова из 
Безмолвия.

После выхода книги «Поэзия как волшебство» Бальмонта часто обвиняли в том, что 
он не различает звук и букву. На самом же деле автор пытается выявить содержательный 
смысл звуков, и современная фонология не отрицает этого, хотя вопрос о цветовых зна-
чениях звуков (звукобукв, графем), несмотря на некоторые обнаруженные исследовате-
лями частотные закономерности восприятия, остается дискуссионным. 

Хотя индивидуально крупнейшие писатели-символисты находились в расцвете твор-
чества, символистские доктрины об автономности искусства и теургическом жизнестро-
ительном призвании художника в новых условиях не отвечали потребностям времени, 
и кризис этих доктрин был неизбежен. В период, когда провозглашали свои манифесты 
акмеисты и футуристы, работа К. Бальмонта воспринималась как своего рода запоздалый 
манифест поэта-символиста. По мнению В. Крылова, этой работой, сочетающей «мета-
физическое, мифологическое и эстетико-лингвистическое начала в обосновании природы 
поэзии» [3: 139], Бальмонт завершил цикл символических манифестов.

Трактовка символизма К. Бальмонтом в ряде существенных моментов совпадает 
с высказываниями Волынского, Мережковского, Минского и Брюсова и в то же время 
отличается от них, обнаруживает свою оригинальность. Символизм он видит в «наме-
ках и недомолвках», выражении неуловимого, таинственного и считает, что как метод 
творчества он связан с импрессионизмом стиля и декадентским мировосприятием. В 
целом это – психологическая лирика, призванная запечатлеть чувства и переживания 
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раздвоенного человека на сломе двух периодов, в эпоху упадка. Декаденство он опред-
еляет метафорически: «это песни сумерек и ночи», главное в нем – развенчание старого 
и экстатический порыв к новому, которое, однако, остается неясным. По отношению к 
декадентству он переживает известную эволюцию: для него, как было сказано выше, 
это явление не реакционное, а освободительное. Импрессионизм, считает К. Бальмонт, 
определяется впечатлениями, субъективно пережитыми и выраженными художником. В 
целом же символизм, импрессионизм, декадентство то расходятся, то сливаются друг с 
другом, но неизменно связаны, их оттенки различить трудно.

ЛитЕратура

Бальмонт К. Д. Горные вершины. Искусство и литература. Сборник статей / Бальмонт 1. 
Константин Дмитриевич – М. : Изд. «Гриф», 1904. – 304 с.
Бальмонт К. Д. Поэзия как волшебство [Электронный ресурс] / Бальмонт  2. 
Константин Дмитриевич – Режим доступа к статье : http://lib.rus.ec/b/4901/read
Крылов В. Н. Русская символистская критика: генезис, традиции, жанры / Кры-3. 
лов В. Н. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2005. – 268 с.
Куприяновский П. В., Молчанова Н. А. «Поэт с утренней душой» : Жизнь, твор- 4. 
чество, судьба Константина Бальмонта / П. В. Куприяновский, Н. А. Молчанова – 
М. : Индрик, 2003. – 464 с.
Перхин В. В. «Открывать красоты и недостатки...»: Литературная критика от ре-5. 
цензии до некролога. Серебряный век / Перхин В. В. – СПб., 2001. – 170 с.

УДК 130.2 
Северин Н.В.

(Харьков, Украина)

уКраиноФиЛЬСКиЕ тЕндЕнЦии в творчЕСтвЕ а.П. чЕХова

Статтю присвячено аналізу творчості А.П. Чехова у контексті його зв’язків  
з Україною. Розглядаються українофільські тенденції у творчості письменника. Наво-раїною. Розглядаються українофільські тенденції у творчості письменника. Наво-
дяться приклади українських тем та образів, які були використані Чеховим у багатьох 
творах.

Ключові слова: українофільство, українофільські тенденції, бікультуральність, ро-
мантизм.

Статья посвящена анализу творчества А.П. Чехова в контексте его связей с Украи-
ной. Рассматриваются украинофильские тенденции в творчестве писателя. Приводят-
ся примеры украинских тем и образов, которые были использованы Чеховым во многих 
произведениях. 
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The article deals with analysis of Chekhov’s works in the context of his connection with 
Ukraine. Ukrainophilian tendencies in the writer’s works are considered. The examples of 
Ukrainian themes and images, which were used by Chekhov in many works, are given.

Key words: Ukrainophilia, Ukrainophilian tendencies, bicultural, romanticism.

Постановка проблемы. Культурно-просветительские связи двух славянских наро-
дов – русского и украинского – имеют глубокие корни. На протяжении многих веков эти 
народы тесно сотрудничали, взаимодействовали, дружили; их объединяли, прежде всего, 
общность культуры, истории и судьбы. Взаимопроникновение культур было настолько 
глубоким, что и сегодня мы не всегда можем убедительно и точно сказать, к какой куль-
туре принадлежали многие деятели истории, науки, культуры Украины и России. Напри-
мер, В.Г. Короленко сам долго решал, чему отдать предпочтение: тому, что он украинец 
по рождению или тому, что он русский по культуре. А выдающийся историк, писатель 
и поэт Н.И. Костомаров, русский по отцу и украинец по матери, через всю свою жизнь 
пронес уважительное отношение к обоим своим началам, при этом трудясь на благо раз-
вития украинской культуры. Такой же вопрос возникает при упоминании о Н.В. Гоголе, 
А.И. Потебне, И.Е. Репине, П.Д. Юркевиче, Феофане Прокоповиче и многих других. 
Они владели необычайным богатством – бикультуральностью. Здесь уместно вспомнить 
слова Георгия Вернадского – выходца из такой же бикультуральной среды, ярко сви-
детельствующие о близости и родстве украинской и русской культур, взаимодействие 
которых осуществлялось на протяжении многих веков и продолжает осуществляться 
сегодня. «Деревья, выросшие из одного корня, рассадить трудно; если срубить одно, то 
и другое захиреет. Общерусская культура будет без украинской неполна; общерусская 
культура и создавалась в значительной степени усилиями украинского племени. Но как 
раз потому и украинская культура, оторвавшись от культуры общерусской, т.е. оторвав-
шись от своего собственного стебля, измельчает или сделается лишь привеском одной из 
более западных культур» [1: 348]. 

На наш взгляд, наиболее характерным для иллюстрации взаимодействия двух культур 
является пример Н.В. Гоголя, который, будучи украинцем по происхождению и русским 
по культурной принадлежности, в одинаковой мере явился выразителем национального 
самосознания украинского и русского народов. Как утверждал И.С. Тургенев, «из рука-
вов гоголевской шинели вышла вся великая русская литература XIX века. Автор «Мерт-
вых душ» обучил Россию «поглядывать на себя со стороны». Ведь истинно великий и 
одновременно истинно украинский Гоголь – это не только автор «Вечеров на хуторе близ 
Диканьки», но и «Невского проспекта», который всепроникающим взглядом оценивает 
имперский Петербург. Без Петербурга Гоголя не было бы и Петербурга Достоевского, а 
без Петербурга Достоевского мы были бы духовно беднее – и русские, и украинцы, да, 
наверное, и весь мир. Так что здесь все взаимосвязано, все переплетено» [2: 181].

В этом году в связи со 150-летием со дня рождения великого русского писателя  
А.П. Чехова нам кажется уместным обратить внимание на причастность и любовь этого 
великого мастера слова к Украине, проанализировать украинские темы и мотивы, ис-
пользованные им в произведениях. Ведь мы имеем немало примеров того, как украсили 
и обогатили русскую литературу украинские темы в творчестве А.С. Пушкина, А.К. Тол-
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стого, Л.Н. Толстого, А.И. Куприна, Б. Пастернака, О. Мандельштама и многих других. 
В связи с этим, актуальность темы заключается в необходимости изучения и анализа 
творческих связей А.П. Чехова с украинскими литературными и культурными деятеля-
ми XIX в., так как именно дружеские связи между представителями двух родственных 
славянских культур являются, по словам М. Рыльского, «золотым мостом», по которому 
взаимно переходят духовные ценности, созданные русским и украинским народами. Ак-
туальным, на наш взгляд, является раскрытие украинофильских тенденций в творчестве 
Чехова. Ведь именно украинофильские тенденции играли доминирующую роль в духов-
ной русской культуре XIX века. 

анализ последних исследований показывает, что изучению творчества А.П. Че-
хова в контексте его связей с Украиной, нахождению сходств и различий в произве-
дениях Гоголя и Чехова, посвятали свои работы М.Л. Семанова, В.Я. Звиняцковский, 
Г.П. Бердников, В.А. Кошелев, А.Г. Головачева, Л.В. Дербенева, М.М. Сосенкова,  
Т.Б. Зайцева и др., но изучение украинофильства Чехова осталось на периферии внима-
ния литературоведов. Данная статья является попыткой исследовать именно этот аспект, 
поскольку увлечение украинской историей и культурой, обращение русских писателей к 
украинскому фольклору, чарующей природе, темам, образам, традициям, обычаям, об-
рядам было характерно даже для таких мастеров слова, как А.С. Пушкин («Полтава», 
«Гусар»), К.Т. Рылеев («Войнаровский», «Наливайко»), для членов «Вольного общества 
любителей российской словесности» М. Гнедича, М. Милонова, О. Сомова (этническо-
го украинца, создавшего на основе украинского фольклора и исторических фактов рас-
сказы «Киевские ведьмы», «Гайдамаки), а также для поэтов-декабристов В. Раевского и  
А. Раевского. Благодаря им украинская история и культура находили отражение и по-
пуляризировались в русской литературе. Но глубже всего тема украинофильства входит 
в русскую литературу благодаря творчеству этнического украинца с украинским нацио-
нальным сознанием Н.В. Гоголя, который «открыл глаза великорусскому обществу на 
Украину и ее прошлое, благадаря своему таланту сделал собственную родину объектом 
интереса, способствовал лучшему взаимопониманию украинцев и русских и осуществил 
большое влияние на русский язык, расширив и укрепив его основу» [3: 488]. В связи с 
этим целью данной статьи является выделение украинофильских тенденций в творче-
стве выдающегося классика русской литературы А.П. Чехова, нашедших отражение в 
русской литературе XIX века.

В связи с поставленной целью необходимо рассмотреть концепт «украинофильство» 
в исторической ретроспективе. Наиболее основательно данный концепт разработан в ис-
следованиях XIX века М. Драгоманова, Н. Костомарова, В. Антоновича, А. Стороженко. 
Благодаря их концепциям рассмотрены экспликации украинофильства, которое в XIX 
веке использовалось для обозначения разнородных, хотя и взаимосвязанных тенденций, 
для которых общим был интерес к языку, культуре и истории Украины, в частности, 
казачеству, как на ее территории, так и в Польше и России. В разные периоды времени 
украинофильство исследовали украинские, русские и зарубежные ученые: О. Забужко, 
С. Ефремов, Г. Вернадский, М. Шкандрий, М. Молчанов, др.

Влияние украинской культуры на русскую имело место в определенные периоды и 
проявлялось в таких направлениях, как просвещение, литература, искусство, философ-
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ская мысль и др. Подтверждением этому в области просвещения служит деятельность 
украинских (в то время малороссийских) священников Стефана Яворского, Симеона 
Полоцкого, Феофана Прокоповича, Феофилакта Лопатинского, Дмитрия Ростовского, 
политических и культурных деятелей генерал-фельдмаршала Алексея Разумовского, 
президента Академии наук России Кирилла Разумовского, канцлера Александра Без-
бородко, первого министра образования России Петра Завадовского, полководца, фель-
дмаршала Ивана Паскевича и многих других. Своей безупречной работой они помога-
ли реформировать русскую православную церковь, поднимали уровень образования в 
России, развивали культурную и просвещенную общественность Российской империи, 
укрепляли ее могущество. За 20 лет правления Елизаветы, имевшей морганатического 
мужа А. Разумовского, «все украинское стало в моде» [4: 428]. При Елизавете и Павле I 
благодаря украинцу А. Безбородко ни одна пушка в Европе без позволения России «вы-
палить не смела». «Грамматика» М. Смотрицкого на долгие годы стала в Москве глав-
ным учебником, который М. Ломоносов назвал «вратами своей учености». Так, на про-
тяжении почти двух веков украинские государственные, военные и культурные деятели 
вносили украинский элемент в русскую культуру, способствовали росту просвещения, 
дипломатии, военного могущества России, укреплению русско-украинского культурного 
содружества. 

Феномен украинофильства в русской литературе и искусстве XIX в. можно проде-
монстрировать на примере творчества Н.В. Гоголя, который стал медиатором, связываю-
щим украинскую и русскую культуры, транслятором украинской культуры, способствуя 
введению новых для России культурных, национальных, исторических мотивов. А при-
чиной украинофильства стал романтизм. Важной философско-идеологической состав-
ляющей романтизма было внимание к национальному фольклору, литературе, музыке. 
Романтизм обратил внимание русских писателей на Украину с ее драматической, герои-
ческой историей и богатой народной поэзией. Кроме влияния на писателей, Гоголь ока-
зал воздействие и на русских композиторов – Глинку, Чайковского, Римского-Корсакова, 
Мусоргского, которые создали оперы по его произведениям. Это говорит о том, что 
гоголевские темы значительно обогатили русскую классическую музыку. А благодаря  
Г.С. Сковороде софиология и «философия сердца» вошли в русскую философию и наш-
ли развитие в у В. Соловьева, П. Флоренского, С.Н. Булгакова и других философов. При-
веденные примеры дают основание предложить новый взгляд на культуру Украины как 
не только собственную культурную сокровищницу, но и существенный ресурс для обо-
гащения других культур, в том числе и русской. 

А.П. Чехова не случайно привлекала Украина, ведь он был связан с ней своими кор-
нями. Он родился в 1860 г. в Таганроге, где большинство населения составляли укра-
инцы. Его бабушка по отцовской линии Е.Е. Шимко была простой крестьянкой, гово-
рила по-украински, носила украинскую свитку и очипок, ходила в Киев на поклонение 
святыням. В детские годы в Таганроге в доме Чеховых постоянно звучала украинская 
речь. Дети слушали и знали украинские песни. Поэтому не случайно писатель говорил, 
что в его жилах течет украинская кровь, что в детстве он «не говорил иначе, как по-
малороссийски». Этот факт объясняет присутствие в его произведениях украинизмов. 
В речи и письмах он также использовал украинские выражения, пословицы и поговор-
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ки. В одном из писем Чехова звучит мысль о том, что ему очень хотелось побывать на 
Украине, в гоголевских местах, поездить по ярмаркам подобно Ноздреву. Гоголевские 
произведения, его описания Малороссии навсегда пленили Чехова и пробудили в нем 
интерес и любовь к Украине и ее талантливому народу. В московский период жизни, 
будучи уже известным писателем, он имел серьезное намерение купить хутор в Мало-
россии, где-нибудь в Миргороде или Сорочинцах, и жить в тех местах, «где родился 
Гоголь» [5: 115]. 

Гоголь был одним из самых любимых писателей Чехова. О принадлежности Гоголя 
к украинской и/или русской литературе существует много мнений. П. Кулиш настаивал 
на его принадлежности к русской литературе. Г. Грабович утверждал, что Гоголь явля-
ется также украинским писателем. Это дает основание считать, что Гоголь репрезен-
тировал украинскую культуру в России, создав образ Украины в такой манере и стиле 
изложения, которые значительно повлияли на русскую литературу, что особенно заметно 
в творчестве Лескова, Бунина, Булгакова, Чехова и др. Сестра Чехова Мария Павловна 
писала: «Гоголевские типы в нашей семье имели большое хождение. «Маниловщина», 
«плюшкинство» в смысле обобщающей характеристики употреблялось у нас постоянно. 
В письмах Антона Павловича можно встретить очень много гоголевских персонажей, 
использование которых позволяло кратко и метко характеризовать те или иные отрица-
тельные лица, встречавшиеся на жизненном пути» [5: 116]. Фантасмагоричность Гоголя 
присуща чеховской драме «Иванов». И сюжет ее в своей общей схеме местами восходит 
к гоголевской комедии о несостоявшейся женитьбе: у Гоголя жених прыгает в окно, у 
Чехова – застреливается. Драма Чехова насыщена гоголевскими реминисценциями не 
только из «Женитьбы», свидетельством чему служит обилие явных и скрытых цитат из 
«Ревизора» и «Мертвых душ». К примеру, то, что от Боркина («Иванов») пахнет водкой, 
напоминает о заседателе из «Ревизора», которого «в детстве мамка <…> ушибла, и с тех 
пор от него отдает немного водкой» [4 (6: 14)]. С помощью гоголевских реминисценций в 
«Иванове» иронический замысел Чехова реализуется на нескольких уровнях: отдельных 
реплик, высказываний и словечек, сюжетных ситуаций, заставляющих сопоставлять че-
ховских и гоголевских героев. Гоголевскими выражениями из комедии «Ревизор» поль-
зуются многие чеховские персонажи, независимо от возраста и социального статуса. 
Таким образом, гоголевский «дух», язык, его художественный мир, основывающийся на 
выдумке, шутке, анекдоте, наполняет произведения Чехова.

Симпатии писателя к Украине усматриваются в употреблении украинизмов, диалек-
тизмов, в любви к украинским песням, удивительной природе и простым людям, в друж-
бе с деятелями украинской культуры Марией Заньковецкой, Лидией Яворской, Николаем 
Соловцовым и Игнатием Житенецким, которые, в свою очередь, считали его «своим». 

Известно, что любимым местом отдыха семьи Чеховых в летнее время 1888-1889 
гг. стала Лука – дача семьи Линтваревых в живописном уголке на окраине Сум. В этой 
семье было три дочери, мечты которых были устремлены в прекрасное будущее, а 
деятельность направлена на то, чтобы улучшить жизнь народа и принести ему пользу. 
Украинофильство Линтваревых, заключавшееся в любви к костюму, языку, родной зем-
ле и людям, было симпатично и трогательно, оно не осталось за пределами внимания 
Чехова и сблизило его с пишущим «по-хохлацки» Гоголем. Две старших дочери Линтва-
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ревых Зинаида и Елена были врачами, что способствовало их дружбе с Чеховым на по-
чве профессиональной деятельности – они вместе лечили местных крестьян. Младшая 
дочь Наталья отркрыла народную школу, в которой преподавала крестьянским детям на 
украинском языке. Эти девушки послужили прототипами для создания Чеховым образов 
сестер в пьесе «Три сестры». Интеллигентная семья Линтваревых – добрых, ласковых, 
отзывчивых людей – была достойна изучения, и Чехов во многих своих произведениях 
обращается к ним при создании различных образов. Сумские впечатления использованы 
Чеховым в рассказах «Именины», «Скучная история», пьесах «Леший» и «Чайка».

В рассказе «Огни» мы встречаемся с героиней Натальей Степановной, или Кисоч-
кой, прототипом которой стала украинская актриса Мария Заньковецкая. Чехов пишет: 
«Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну 
знаменитую хохлацкую актрису» [7 (7: 128)]. Талант Марии Заньковецкой Чехов назы-
вал «страшной силой». Он высоко ценил ее исполнение роли Харитины в «Наймичке» 
Карпенко-Карого. Заньковецкая явилась одним из прообразов Нины Заречной в «Чайке». 
Украина привлекала и вдохновляла писателя, поэтому с целью узнать о ней побольше, 
окунуться в ее великолепную природу, постичь глубину характера украинских людей он 
совершает поездки по Сумщине и Полтавщине. Впечатления от поездок легли в осно-
ву многих его призведений. Например, герой рассказа «Именины» Петр Дмитрич (как 
и сам автор) «ездил в Полтавскую губернию, чтобы отдохнуть, чтобы не видеть свого 
кабинета…» [7 (7: 171)]. Замечательные пейзажные зарисовки в рассказе «Именины» 
посвящены Украине. «На Украйне сенокос самое поэтическое время. <…> На лугу косят, 
в саду косят, гостей нет, так что вы поневоле видите, слышите и чувствуете один только 
сенокос. На дворе и в комнатах пахнет сеном, от зари до зари звенят косы…» [7 (7: 171)]. 
Это свидетельствует о том, что изображение украинской природы, характера трудового 
человека, использование образа дороги стало неотъемлемой тенденцией творчества Че-
хова. Во время поездок Чехов изучал также местные говоры, национальные обычаи, тра-
диции, костюмы. Замечать и талантливо описывать все увиденное мог только человек, 
глубоко любивший украинскую землю. Позже, уже будучи в Италии, Чехов, восторгаясь 
великолепными побережьями Адриатического моря, писал, что «Лука и Псел лучше», что 
Венеция чрезвычайно напоминает Луку. Чехов неоднократно ездил на Украину, побывал 
в Харькове, Одессе, Львове, но для творческого развития писателя особенно важное зна-
чение имели все же впечатления, которые он получил на Сумщине. Не случайно многие 
заметили существенные перемены в творчестве писателя именно после его пребывания 
на Украине в 1888-1889 гг. Он перестал сотрудничать в юмористических журналах, его 
«Степь», опубликованная в 1888 г., была восторженно встречена подлинными ценителя-
ми литературы. В этот период в творчестве Чехова укрепляется протестующее начало, 
которое наиболее ярко проявляется в рассказах «Княгиня» и «Человек в футляре». Несо-
мненно, что писатель наделил Вареньку («Человек в футляре») некоторыми чертами, при-
сущими Н.М. Линтваревой, о которой он писал еще в 1888 г.: «Мускулистая, загорелая, 
горластая... Хохочет так, что за версту слышно». Варенька поет с чувством «Віють вітри» 
(из оперы «Наталка Полтавка»), с таким же чувством рассказывает о своей родине –  
Гадячском уезде Полтавской губернии, что свидетельствует об общем принципе исполь-
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зования в рассказе украинских впечатлений писателя, об идейно-художественном значе-
нии включенных в повествование украинских мотивов.

Приведем еще один пример, подтверждающий мысль о принципиальной важности 
для творчества Чехова украинских мотивов и образов. Это пьеса «Вишневый сад», одно 
название которой подчеркивает связь с Украиной, так как вишневые сады не характерны 
для России. Образ вишневого сада присутствует в украинском фольклоре, который Че-
хов хорошо знал. В нем нередко слова «вишневый сад» начинают первую строку песни 
и по своей функции близки к заглавию литературного произведения. В этом контексте 
уместно вспомнить стихи Т.Г. Шевченко «Садок вишневий коло хати». Вероятно, Чехов 
использовал известную культурную традицию, ориентируясь при создании «Вишневого 
сада» на украинские впечатления, украинский фольклор и литературу. В рассказе «Не-
веста» А.П. Чехов использовал песенный мотив из «Кобзаря» Т.Г. Шевченко «Не женися 
на багатій». В повести «Три года» размышлениям чеховского героя Алексея Лаптева со-
ответствуют строки из другого стихотворения украинского поэта – «Не завидуй багато-
му…» [8: 223]. 

Таким образом, украинофильство нашло яркое отражение в творчестве А.П. Чехова. 
Недаром Богдан Ступка назвал великого русского писателя среди знаменитых украин-
цев, очевидно, усматривая в этой связи глубинные связи русского и украинского народов. 
Знание о том, что Чехов жил и творил в Украине, вдохновлялся ее красотой и любил ее 
трудолюбивый народ, способствует высоконравственному воспитанию молодого поко-
ления украинцев.
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ФунКЦионаЛЬнаЯ роЛЬ оКСЮморона в ПСиХоЛогичЕСКой  
ПовЕСти а. Браво «імЯ ЦЕнЮ – СвЯтЛо»

Статтю присвячено розгляду функціонування оксюморона як художнього тропу  
у сюжетно-композиційній структурі психологічної повісті Альони Браво. Здійснюється 
аналіз проблематики твору, системи художніх образів.

Ключові слова: оксюморон, художній троп, сюжет, композиція, епізод, художній 
образ.

Статья посвящена рассмотрению функционирования оксюморона как художествен-
ного тропа в сюжетно-композиционной структуре психологической повести Алены 
Браво. Проводится анализ проблематики произведения, системы художественных об-
разов. 

Ключевые слова: оксюморон, художественный троп, сюжет, композиция, эпизод, 
художественный образ. 

The article draws readers’ attention to functioning of oxymoron as an artistic trope in the 
compositional structure of the psychological story by Bravo A. The agenda analysis of the story 
and the system of images are carried in the article.

Key words: oxymoron, artistic trope, plot, composition, episode, artistic image.

Важным лексико-семантическим приемом, создающим эффект неожиданности не 
только в самом заглавии произведения, но и во всей образной структуре психологической 
повести А. Браво “Імя Ценю – Святло. (Гісторыя адной фабіі)”, является оксюморон.

Оксюморон (оксиморон) (от греческого – oxymoron – остроумно-глупое) – один из 
художественных тропов, сочетание противоположных по смыслу определений, понятий, 
в результате которого возникает новое смысловое качество [1: с. 259].

Как справедливо замечает В. А. Маслова, “каждая языковая единица, используемая 
автором, является носителем той или иной идеи, выразителем той или иной функции”  
[2: c. 15]. Оксюморон, используя свои функциональные возможности, моделирует худо-
жественное пространство повести, выстраивает его сюжетно-композиционную структу-
ру, проникает в отдельные эпизоды поэтического целого, составляет смысловой эпицентр 
отдельных деталей в рамках образов-персонажей.

Повесть начинается описанием “фэста” в районном Доме культуры. Красочная кар-
тинка провинциального праздника быстро сменяется горестным падением ни в чем не 
повинных участников: “…дзецям наогул давялося горш за ўсіх: вылецеўшы ў іскрыстым 
рытме “Крыжачка” на коўзкую, як лёд, сцэну, яны адразу ж пачалі падаць… Словам, 
свята, да якога мастацкія калектывы правінцыяльнага Палаца культуры рыхтаваліся ў 
моцна настроенай атмасферы нервовага зрыву, перанасычанай – аж да немагчымасці 

© Лобан М. Г., 2010



289

дыхаць! – пахам карвалолу, асабліва пасля наездаў сталічных рэжысёраў, што 
ліхаманкава правілі ўжо зацверджаны сцэнар, – свята гэтае абярнулася “задницей”, у 
якой усе яны цяпер сядзелі”[3: с. 97]. На всем протяжении повести А. Браво в белоруссий 
текст в самые острые моменты повествования включает ёмкое русское словцо, которое 
саркастически еще раз подчеркивает парадокс просходящих событий.

Читатель начинает догадываться о печальном предсказании троянской Кассандры: 
“Гэта не дзеці на сцэне – гэта я ўчора ўпала” [3: с. 98]. Так в повести появляется мотив 
одиночества и предрешенности судьбы главной героини, ее жизненного падения, начи-
ная с самого детства. Виктория, имя которой победоносно требовало от нее смелых ре-
шений, дерзких выходок, требовало смелости по жизни, высоко поднятой головы во что 
бы то ни стало, потерпела провал: “…каменем ляціць яна ў глухі калодзеж пад сцэнай, 
у суфлерскі будыначак, у сваё – ці ўжо не сваё – дзяцінства, у агульнае дзяцінства ўсіх 
нялюбых дзяцей, з цемры якога правальную гульню акцёраў агучвае страх, які паступова 
ператварае памост для відовішчаў у месца катавання” [3: с. 99].

Здесь намечается мотив страха, который идет из детства героини и ломает всю ее 
жизнь. Он педантично уничтожает Викторию , шаг за шагом выдавливая из нее самодос-
таточное “я”: “Страх рабіў падзенне непазбежным” [3: с. 99]. Образ жестокой матери, 
которая всегда была недовольна ее поведением, вызывал в памяти только серые воспо-
минания, полные горечи и обиды за несложившееся женское счастье, за неудавшуюся ка-
рьеру, за все, что не так лежало, не так подавалось, имело не тот цвет, не тот запах. Мате-
ри нужна была только причина затеять ссору, унизить Викторию, еще раз подчеркнуть ее 
ничтожность. Болезь дочери не останаливала женщину: назначалось свое лечение – пи-
онерский лагерь с душной столовой, жаркими душевыми и шумными линейками. Мать 
даже и не думала обращаться к врачу, ведь дочь только притворяется, чтобы не учиться, 
не покорять великие вершины гениальности. Самое дорогое в жизни каждого человека –  
мать – стала самым ненавистным существом на свете. Образ ее сохранился на пожел-
тевшей черно-белой фотографии с перекривленным от злобы лицом: “…перакрыўлены 
пагардай і гневам твар, змяінае шыпенне ярка-кумачовых вуснаў: “Каб ты правалілася, 
праклятая!” [3: с. 136].

Материнское лоно во многих мифах – символ рая. Виктория своим больным пато-
логоанатомическим воображением рисует другую картину: она мечтает “…застацца 
назаўжды ў маміным жывоціку, стварыць сабе ў ім магілу – скамянелы плод-літапедыён” 
[3: с. 137]. Это стремление возникает из потребности защитить себя, приспособиться к 
окружающей жизни, просто выжить. Настоящий жизненный оксюморон рисует А. Бра-
во: женщина – продолжательница человеческого рода, которой предначертано охранять 
материанство и детство, жизнь в целом, мечтает о смерти, о прекращении деторожда-
ющей функции, она боится родиться заново.““Вязень дзяцінства” Вікторыя рызыкуе 
так і не знайсці сваё сапраўднае “я”. Як, зрэшты, і народ, да якога яна належыць” 
[3: с. 138].

Рецепты своего выздоровления героиня пытается найти сама. Виктория начинает 
жить в состоянии падающей Пизанской башни: она притворяется перед собственным 
мужем, придумывая аллергию на ”запахи других людей”; прикрывается книгой от окру-
жающих, чтобы ехать в лифте в одиночку; планирует весь день провести в магазине или 
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на многолюдном базаре; играет роль успешной бизнесс-леди и тем самым скрывает свои 
многочисленные фобии. Страх приводит за собой ложь. “А калі няма шчырасці, каханне 
памірае” [3: с. 109].

Чувствуя свою вину перед близкими, Виктория старается маскироваться под “мышку-
норушку” и даже составляет себе жизненный лозунг : “Ніхто мне не суддзя” [3: с. 122]. 
Она блуждает во мраке своих страхов и не может выйти. БМС предлагает ей рецепт 
выздоровления – метод парадокса, который также не срабатывает. В особо трудные 
минуты приступов к ней подбираются оранжево-черные круги, мрак раступается и по-
является свет. Парадоксально, что в минуты страшной болезни свет не несет героине 
освобождения и выздоровления: “Чым ад людзей далей, тым спуск круцейшы.

   Як вышчараны лесвіцы прыступкі!
   Мой Цень – ён там, хаваецца унізе,
   Я асвятляю да яго дарогу…

   На жаль, кароткае жыццё ў свечкі:
   То гасне, то перамагае цемру,
   Пачвараў неабдымны сон трывожыць.
   І толькі час адкрывае таямніцу:
   Імя другое Ценю ёсць Святло” [3: с. 151].
Таким образом, в повести А. Браво “Имя Ценю – Святло” оксюморон выступает как 

активный стилистический прием, который несет на себе значительную семантическую 
и эмоциональную нагрузку. Серия авторских оксюморонов (побежденная Виктория, 
светлый мрак, заключенный детства, могильный утроб, патологоанатомы-акушеры) 
выстраевает мотивный комплекс произведения, составляет основу его сюжетосложения 
и ведущего конфликта. Парадоксальным оказывается финал повести: героиня только в 
последнюю минуту жизни осознает, что всегда боялась тех, кто сам всего боится, она 
решает жить по-другому, все начать сначала, заново родиться … и вновь проваливается 
в небытие.

ЛитЕратура

Словарь литературоведческих терминов / Л. И. Тимофеев [и ] др. – М.: Просвеще-1. 
ние, 1974. – 509с.
Маслова В. А. Филологический анализ художественного текста: учеб. пособие / 2. 
В. А. Маслова. – Минск: Университетское, 2000. – 173 с.
Брава А. Каменданцкі час для ластавак: Аповесці, апавяданні / Алена Брава. – 3. 
Мінск: Маст. літ, 2004. – 183с.



291

УДК [821.11+821.16]-31.09”19”:159.923.2
Сторощук І.І.

(Львів, Україна)

у ПоШуКаХ Самого СЕБЕ:
твір ЯроСЛава іваШКЕвича „міСЯЦЬ СХодитЬ”  

ЯК Жанровий ріЗновид роману Про митЦЯ

У статті проаналізовано жанрове визначення твору Я. Івашкевича „Місяць схо-
дить” як „роману про митця”, оскільки його сюжет ґрунтується на емоційному, 
інтелектуальному і духовному формуванні особистості головного героя – поета Антонія 
та його естетичних пошуках. 

Ключові слова: модернізм, роман про митця, формування творчої особистості, 
поетичне кредо. 

В статье проанализировано жанровое определение произведения Я. Ивашкевича 
„Луна восходит” как „романа о деятелях искусства”, поскольку его сюжет основан на 
эмоциональном, интеллектуальном и духовном формировании личности главного героя – 
поэта Антония и его эстетических поисках. 

Ключевые слова: модернизм, роман о деятелях искусства, формирование творче-
ской личности, поэтическое кредо. 

The article is concerned with a comprehensive study of the genre definition of a work “The 
Moon Rises” by Ya. Ivashkevych as a novel concerning an artist, because its plot is based on 
emotional, intellectual and spiritual formation of personality of the main character – poet 
Antoniy and his aesthetical searches. 

Key words: modernism, novel concerning an artist, formation of an artistic personality, 
poetic credo. 

Тема мистецтва і взаємин митця з оточенням є однією з провідних у світовій літера-
турі. Особливо яскраво вона проявилася у добу модернізму. Письменники намагалися 
осмислити роль творчої інтелігенції, еліти суспільства у формуванні й становленні світо-
гляду нової доби. Свідченням цього є літературна спадщина Я. Івашкевича, зокрема його 
роману „Місяць сходить” („Księżyc wschodzi”, 1924), який має жанрові риси роману про 
митця, адже твір присвячено історії формування творчої особистості. Хоча до роману 
вже не раз зверталися наші літературознавці, однак досі обговорювано переважно його 
українську тематику. А між тим, твір видатного польського письменника заслуговує 
пильнішого розгляду в плані його архітекстуальності, тобто відношення до жанрового 
коду. Сподіваюся, такий розгляд дасть змогу уточнити й доповнити сучасні уявлення 
про контекст мистецьких ідеологій міжвоєнного двадцятиліття на європейському 
континенті.

Отож, як зазначив критик Р. Пшибильський, ‹‹ „Місяць” – це роман про становлення 
особистості молодого митця та його естетичні пошуки...›› [цит. за: 1: 109]. Проблемно-
тематичне визначення, яке цей дослідник дав романові, – „портрет митця замолоду” (за на-
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звою твору Джеймса Джойса). Ключем до багатої літературної спадщини Я. Івашкевича є 
проблема творчої особистості. Мить сприйняття глибини існування, мить альтруїстичної 
ревізії власного життя, естетичне переживання – усе це відбувається у сфері відчуттів, 
які нас возвеличують, підносять і дають змогу відчути повноту людського буття. Ми-
тець, для Я. Івашкевича, – це якраз і є духовно возвеличена людина [2: 545]. 

Хоча роман „Місяць сходить” і не належить до найбільших досягнень автора як 
прозаїка, проте, розглядаючи цей твір у контексті літературного доробку письменни-
ка, можна стверджувати, що він має ключове значення для розвитку творчої манери 
Я. Івашкевича і по-особливому йому близький: „... І дотепер це улюблена моя книжка, 
де я більше розповів про часи своєї молодості, аніж у цих спогадах”, – пише автор у 
„Книзі моїх спогадів” [3: 257]. У передмові до другого видання Я. Івашкевич, з пер-
спективи досвідченого письменника і з відтінком ностальгії, описує свої враження від 
перечитування твору: „Химерна та творчість молодості. Коли я читаю цей роман, то 
дивно стає, як можна було так творити. Більш інстинктивно, аніж осмислено, більше 
імпровізацією, аніж зусиллями... Ця молодеча наївність може якраз і є силою цієї кни-
ги. Мабуть, саме тому я настільки до неї прив’язаний...” [4: 5]. Критики вважають, що 
„Місяць сходить” є першим систематичним логічним переходом від молодопольської 
стилізованої напівпоетичної прози до роману традиційної форми. На думку Р. Мату-
шевського і С. Буркота, це своєрідний „роман на роздоріжжі” [див: 5: 105-106]. Формаль- Буркота, це своєрідний „роман на роздоріжжі” [див: 5: 105-106]. Формаль-
ним показником роздвоєння роману можна вважати стан головного героя – Антонія. Ось 
як в одному з інтерв’ю Я. Івашкевич описував його: „Це поет на роздоріжжі, який по-
став перед важливим внутрішнім вибором. Саме історія цього вибору, здійсненню якого 
інколи перешкоджають містичні й еротичні захоплення, і є психологічним змістом моєї 
оповіді” [цит. за: 6: 103]. Проте перебіг подій у творі наштовхує на цілком протилежні 
припущення. На нашу думку, „містичні й еротичні захоплення” не тільки не стоять на 
заваді, а якраз навпаки – сприяють духовному розвитку головного героя. Поки Антоній 
усвідомить своє призначення і віднайде творчий шлях, у романі відбудеться своєрідне 
театралізоване дійство – взаємодія життєвих позицій і світоглядів окремих персонажів, 
які стосовно головного героя виступають опонентами у дискусіях на теми життя і мис-
тецтва. Внутрішньо дезорієнтуючи Антонія, вони тим самим змушують його до само-
визначення і пошуків нового ідейно-морального підґрунтя, яке б давало відчуття зрілості 
та душевної рівноваги. 

Літературознавчий аналіз із опорою на біографічні матеріали дає підстави для ви-
сновку про те, що в основу створених персонажів та їхніх естетично-філософських 
концепцій письменник поклав реальні життєві прототипи, з якими познайомився під 
час навчання у Києві. Адже, як визнавав сам письменник, „творчість окремих митців, 
безсумнівно, буває тісно пов’язана з середовищем, з якого вони вийшли... Дитинство 
і молодість завжди залишають глибокий слід на все наступне життя – у творах зрілого 
творця раз у раз виникає нота, яка запала в його серце ще в давні часи. Відкривається 
усвідомлена таким чином або й зовсім неусвідомлена єдність між країною дитячих літ і 
зрілим періодом творчості” [цит. за: 7: 8]. Саме до таких митців і належить Я. Івашкевич. 
Світоглядні орієнтири свого друга Ю. Міклухо-Маклая, племінника відомого мандрів-
ника, автор утілив у поручику Кнабе, Ізидор уособлює віру в абсолют мистецтва М. Не-
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дзведзького, прототипом містичного кузена Єжи став Я. Залеський, а в образі панни 
Констанції проглядаються риси Ядзі Ганницької зі Ставищ. 

Антоній, сентиментальний, зачарований віршами Ю. Словацького юнак, який щойно 
закінчив гімназію, а тому „czuł pewien żal i strach przed rozpoczynającym się odmiennym ży-się odmiennym ży-
ciem” [4: 17]. Утомлений сумнівами і власною невизначеністю, він намагається віднайти 
свій життєвий шлях, поетичне кредо і відповіді на запитання, які нещадно терзають 
його: „Czym jestem ja i skąd się tu znalazłem? Co mam zrobić, aby być naprawdę sobą? 
Czy mam uciec od życia i dokąd? I po co?” [4: 27]. Вагання, побоювання і суперечності, 
які супроводжують спроби пошуку самого себе у світі, спричинюються до того, що 
Антонія охоплює жах – він раптом став непотрібний нікому, самотній серед людей: 
„Przerażił się po prostu samotności człowieka – swojej samotności… Samotność człowieka, 
rzuconego pomiędzy drzewa i kamienie! Samotność człowieka pomiędzy ludźmi!.. Odczucie 
osobności i niemożności wyjścia w nim poza samotność” [4: 11]. Екзистенціальні роздуми 
поєдналися зі страхом перед внутрішньою порожнечею, і з’явилося виснажливе відчуття 
невизначеності. Антоній перестає себе розуміти: „І siebie nie może odnaleźć pośród zło-
mowisk, które zasłały dno jego pojmowania świata” [4: 14]. Ситуація, у якій опинився 
головний герой, універсальна і часто повторювана, відображає стан молодого митця, що 
намагається віднайти власний творчий шлях. Пошук „klucza od swej duszy” стає для нього 
головним завданням, яке зумовлене як творчим, так і психологічним самозаглибленням 
юного поета. У процесі самоусвідомлення власної ідентичності Антоній не відкидає 
світоглядні концепції інших персонажів лише тому, що не відчуває своєї спорідненості з 
ними, а передусім намагається серед оригінальних автентичних цінностей і пріоритетів 
знайти ті, які б вповні виразили його неповторну індивідуальність і поглибили сенс 
існування. Адже те, чого ми не сприймаємо, що вважаємо чужим, може слугувати нашому 
самовдосконаленню настільки, наскільки ми його внутрішньо засвоїмо – погодимось чи 
відкинемо, тим самим позбувшись відчуття тиску і пригніченості. 

Відмінності між світоглядними концепціями героїв, як влучно зауважив 
О. Сухомлинов, проростають передусім на ґрунті філософії життя [7: 124]. Спроби 
Антонія самореалізуватися, на думку Кнабе, це даремна трата часу, бо хіба ті пошуки 
чогось варті, людське життя і так позбавлене сенсу. „Po prostu płyń sobie rzeką, jak płyną 
tysiące twych braci, i czekaj – na jaki brzeg wyrzucą cię fale” [4: 17]. Проте нігілістичні 
твердження не зневірюють головного героя, а навпаки викликають бажання жити і 
відкривати усе нові й нові перспективи, адже у цьому світі стільки цікавого і вартого 
уваги. Суперечка між Антонієм і Кнабе є відображенням дискусійних розмов автора з 
Ю. Міклухо-Маклаєм. У „Книзі моїх спогадів” Я. Івашкевич пригадує: „Припускаю, що 
стикаючись з „самотністю” Юри, я вперше зрозумів вічну самотність людини і біль, що 
супроводжує principium individuationis. Відчуття цієї самотності, розуміння безсенсов-
ного існування, невизначеність буденності – „метафізичний страх”, що народжується в 
істоти, яка лише починає розмірковувати, це і є найбільші переживання юності” [3: 65]. 
Саме перед таким випробуванням постає й Антоній. 

Проте не лише з концепцією нігілізму, яку уособлює Кнабе, стикається головний ге-
рой. Далекий він також і від уайльдівського розуміння естетичної краси, яке проголошує 
Ізидор. На думку Антонія, прекрасне у його класичному трактуванні – „róża, puchar wina, 
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muzyka, elegia, piękny rytm, piękne rymy” – у порівнянні з сірою буденністю виявляється 
мертвим, воно не спроможне виразити багатства і глибини життя, а лишень спотворює 
реальність: „To wszystko odsuwa nas w należyty sposób od tego, co nazywamy życiem, a 
co w rzeczywistości jest tylko uosobieniem brzydoty” [4: 10]. Можна припустити що не-
сприйняття Антонієм цієї концепції базується на почуттях самого автора. На початкових 
етапах творчого шляху О. Уайльд зі своїм „Портретом Доріана Грея” був для Я. Іваш-
кевича гідним прикладом для наслідування, але поступово письменник відмежовується 
від уайльдівського розуміння мистецтва. Можливо, саме тому статуетка О. Уайльда у 
кімнаті Ізидора викликає у головного героя внутрішній спротив і сарказм. 

Виїзд на літні канікули до тітки якоюсь мірою звільняє Антонія від необхідності ви-
бору, який пропонують йому двоє друзів. Зрештою юнак усвідомлює, що ані заперечення 
будь-яких цінностей, ані абсолют мистецтва не втамовують його бажання самореалізації. 
Антоній не вважає їх міцним фундаментом, на якому він зміг би вибудувати власну фі-
лософію життя. Відчуття порожнечі ні на мить не покидає головного героя, а навіть ще з 
більшою силою охоплює його: „Odczuwał przez cały czas fizyczny ból ogromnej samotności 
i potrzebę ciszy... Odcięty od świata przepaścią, która mu się nigdy jeszcze nie wydawała tak 
ogromna, nie mógł znaleźć połączenia telegraficznego z żadną stacją idei” [4: 20]. Внутрішню 
спустошеність Антоній пробує заповнити коханням, що цілком закономірно, адже добре 
відома формула: якщо у домі є гувернер, він обов’язково буде втягнений у тенета лю-
бовних інтриг. „Właśnie ta sytuacja, tak zazwyczaj nadużywana w romansach i powieściah, 
stwarzała niemożliwość zakochania się. To postanowione od razu, że „korepetytor” musi się 
zakochać w siostrze swego ucznia, sprawiało w nim baczne uważanie na siebie i wycofanie 
się od razu na z góry uplanowane pozycje” [4: 80]. Юнак намагається не піддатися такій 
спокусі, але його зусилля виявилися марними. Хоча автор і змушує нас сумніватися у 
щирості його почуттів (Антоній усвідомлює, що закохався, лише тоді, коли дізнався про 
майновий статус дівчини), але саме кохання спричиниться до розуміння ним власної сут-
ності, штовхне його на шлях самопізнання. 

У таємничій, замкненій у собі Констанції головний герой передусім шукає вірного 
друга, якому міг би звіряти свій смуток, страхи і відчуття внутрішньої порожнечі. Зда-
валося, їхні почуття взаємні. Проте це, мабуть, була майстерна гра автора з читачем. 
Ілюзорність такого кохання розвінчує викрадення дівчини, режисером якого виступив 
кузен Єжи, що полюбляв експериментувати над людьми, бавитися їхніми долями. Ан-
тоній зрозумів, що став маріонеткою, його просто використали, кожен для своїх цілей: 
Єжи знайшов нових жертв для забави, а рідні Констанції нарешті побачили її страждання 
і збагнули, як їй важко і незатишно вдома. 

Розчарування у коханні настільки поглибило відчуття екзистенціальної пустки і від-
чуження, що Антоній не знаходить іншого виходу, як кинутися на коні в урвище. Стри-
бок юнака має символічне значення відриву від реальності, спроби визволитися і позбу-
тися внутрішньої спустошеності. Він символізує завершення старого і початок нового 
етапу, зміну цінностей і життєвих пріоритетів: помирає розчарований у коханні юнак і 
народжується свідомий свого вибору поет. Одразу спадає на думку концепція творчості 
Ф. Ніцше: „Творити – ось велике звільнення від страждань і засіб полегшити життя. Але 
щоб бути творцем, треба зазнати страждань та істотних змін. Так, творці, не одну гірку 
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смерть повинні ви пережити ...” [8: 84]. Відчуття прозріння, яке раптово спалахує після 
цієї невдалої спроби самогубства, допомагає Антонію зрозуміти власну сутність і здо-
лати страх існування. Хоча навколишній світ і надалі постає таємничим і непроглядним, 
але він уже не лякає юнака. Свідомий своєї причетності до нескінченного коловороту 
змін, головний герой втамовує душевні страждання і звільняється від тривожного від-
чуття, що життя проходить повз нього, відчуття самотності і відчуження. 

Підсумком пройденого шляху формування Антонія як особистості можна вважати 
його останню розмову з кузеном Єжи про те, що кожен з них вкладає у поняття „жити”. 
Ця дискусія допоможе головному героєві утвердитися в особливостях своєї, щойно ство-
реної, життєвої програми, яку він може сміливо протиставити поглядам кузена, звільни-
тися від його впливу. Саме тому він відмовляється від нової спокуси – спільної подорожі 
до Італії та Південної Америки, бо навіть найцікавіші подорожі, повні незвичних пригод, 
не допоможуть зрозуміти життя, якщо воно не буде для людини найціннішим у кожному, 
хоч би найпростішому, своєму прояві. Колекціонуванню бурхливих вражень головний 
герой протиставляє щире захоплення кожною хвилиною існування і щоденним дивом, 
яке проявляється як у березових листочках, так і в срібних краплях роси. Зауважмо, 
що така концепція була близькою ідейно-естетичній програмі поетичного угруповання 
„Скамандр”, до якого належав Я. Івашкевич [5: 127-128; 6: 125]. 

Головному героєві вдалося заповнити внутрішню порожнечу і віднайти самого себе. 
Ключовим моментом стало формулювання поетичного кредо. С. Яковенко зазначає, що 
Антоній знаходить себе у своєрідній формулі „філософії життя” з її, берґсонівською за 
духом, ідеєю віртуальної пам’яті, вбачає своє призначення у творчості, яка, на його дум-
ку, дасть змогу дистанціюватися від світу, не зневажаючи і не ненавидячи його. Саме 
здійснення цього позитивного філософського проекту відрізняє роман „Місяць сходить” 
від інших, пізніших, творів Я. Івашкевича [9: 369]. Свою ідейно-естетичну програму Ан-
тоній визначив трьома ключовими завданнями: пізнати – зрозуміти – висловити (остання 
є виявом його прагнення до творчої самореалізації). Мистецтво замінило і кохання, і 
працю, і Бога, стало вираженням самого життя: „Zrozumiał, że niczego mu już w świecie 
nie trzeba, ani miłości, ani pracy, ani może Boga, tylko te najpiękniejsze, codzienne chwile 
ujmować w dłonie, przytrzymywać. Poznać, zrozumieć i wyrazić. Dawać im nowe życie, tym 
chwilom – i życie wieczne” [4: 223].

Заперечуючи ідеї раннього модернізму, головний герой виявляє новий, екзистенціаль-
ний тип свідомості, бо „...są inne, większe, ogólnoludzkie smutki, istnieją tęsknoty szersze od 
świata, są bóle mające swe źródło jedynie w samym istnieniu” [4: 13-14]. У процесі пошуку 
власного „я” він зрозуміє важливу для себе істину, що життя – це „najwyższy i codzienny 
cud” [4: 203]. Антоній побачить своє призначення у творчості, адже лише вона здатна за-
тримати прекрасні миті життя, і як наслідок, література з простої забави перетворюється 
на обов’язок пізнання і відтворення пізнаваного у слові. 

Отже, внутрішній світ і поведінка Антонія нагадують набір романтичних і модер-
ністських схем, стилістичних кодів і літературних дискурсів, тобто світ прочитаних 
ним книжок, уявні формули яких він прикладає до власного життя, бавлячись у дорос-
лу відповідальність вибору. Усвідомленню головним героєм власної гармонійної єднос-
ті з всесвітом і формулюванню творчого кредо передують випробування, які зводяться 



296

до подолання у собі застарілих постулатів раннього (молодопольського) модернізму. Їх 
уособленнями у романі стали троє друзів Антонія – Кнабе, Ізидор і кузен Єжи, яких 
Я. Івашкевич змальовує схематично, не як людей з характерами, а як ідеї, світогляди, 
що слугують джерелом мотивації для головного героя, який перебуває у пошуках са-
мого себе. На шляху становлення як особистості і митця йому довелося зустрітися з 
уайльдівським естетизмом Ізидора, нігілізмом Кнабе і ніцшеанством кузена Єжи. Світо-
глядні позиції перелічених образів можна трактувати не лише як фактори, що вплинули 
на формування особистості молодого митця, а й у ширшому значенні – як філософські 
принципи життя інтелігенції початку ХХ століття. 

ЛітЕратура

Сухомлинов О. Специфіка креації простору у повісті Ярослава Івашкевича „Мі-1. 
сяць сходить” / О. Сухомлинов // Київські полоністичні студії. – Том ІІІ. Ярослав 
Івашкевич і Україна: [зб. наук. праць / відп. ред. Р. Радишевський]. – Київ: Бібліо-
тека українця, 2001. – С. 109-120. 
Kleiner J. Zarys dziejów literatury polskiej / J. Kleiner, W. Maciąg. – Wrocław: Zakład 2. 
Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 590 s.
Iwaszkiewicz J. Książka moich wspomnień / J. Iwaszkiewicz. – Warszawa: Czytelnik, 3. 
1975. – 389 s. 
Iwaszkiewicz J. Księżyc wschodzi / J. Iwaszkiewicz. – Warszawa: Czytelnik, 1975. – 4. 
223 s. 
Mokranowska Z. Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza / Z. 5. 
Mokranowska. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. – 219 s.
Kryński S. Artysta – Świat. W kręgu międzywojennej powieści o artyście / S. Kryński. 6. 
– Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. – 277 s.
Сухомлинов О. Польсько-українське культурне пограниччя у прозі Ярослава 7. 
Івашкевича: топіка і функціональність: монографія / О. Сухомлинов. – Донецьк: 
Юго-Восток, 2006. – 192 с.
Ніцше Ф. Так казав Заратустра / Ф. Ніцше. – Київ: Основи, 1997. – С. 84. 8. 
Яковенко С. Три сходинки до прірви: Ярослав Івашкевич і Валерій Шевчук / С. 9. 
Яковенко. – // Київські полоністичні студії. – Том ІІІ. Ярослав Івашкевич і Україна: 
[зб. наук. праць / відп. ред. Р. Радишевський]. – Київ: Бібліотека українця, 2001. – 
С. 358-373. 



297

УДК 821.161.2
Мегеря Т.В.

(Одеса, Україна)

оСоБЛивоСті наративноЇ СтратЕгіЇ у романі  
ЛЕоніда Кононовича «тЕма дЛЯ мЕдитаЦіЇ»

У статті на матеріалі роману «Тема для медитації» Леоніда Кононовича дослі-
джується наративна стратегія автора, яка полягає у взаємозв’язку наративних рівнів 
з особливостями ризоматичної структури тексту. Увага акцентується на трансфор-
маціях розповідних форм у процесі відображення дискурсивної моделі твору. 

Ключові слова: наративна стратегія, ризома, плато, наративний світ.
В статье на материале романа «Тема для медитации» Леонида Кононовича иссле-

дуется нарративная стратегия автора, состоящая во взаимосвязи нарративных уров-
ней с особенностями ризоматической структуры текста. Акцентируется внимание на 
трансформациях повествовательных форм в процессе отражения дискурсивной модели 
произведения.

Ключевые слова: нарративная стратегия, ризома, плато, нарративный мир.
In the article on the material of “Subject for meditation” by Leonid Kononovich narrative 

strategy of the author is analyzed. We touch upon the issue of interconnection of narrative fields 
with peculiarities of rhizomatic text structure. Attention is concentrated on transformations of 
narrative forms in process of interpretation of discursive work model.

Key words: narrative strategy, rhizome, plateau, narrative world.

Роман Л. Кононовича «Тема для медитації» є своєрідною репрезентацією часової 
площини історії України ХVІІ-ХХ ст., для якої характерне поєднання значущого хро-
нотопного розвороту, висвітлення основних історичних подій через ускладнену синте-
тичність форм оповіді, що є домінуючою рисою поетики твору, зумовленою передусім 
оригінальною наративною моделлю.

Кожен художній твір є наративом, що має тривалу тему й утворює ціле. «Центральна 
проблема наратології (теорії розповіді) – модель нарації й образ наратора. Структура 
цього образу прямо залежна від того, як він розуміє світ, яка, на його думку, роль окремої 
особи в житті суспільства» [1: 4]. У “Темі для медитації” Л. Кононовича за допомогою 
різноособових нарацій проливається світло на індивідуальну та колективну роль людини 
у ХХ ст. Автор цікаво і переконливо трактує долю інакомислячої особистості в тоталі-
тарному заанґажованому суспільстві: на моноприкладі головного героя Юра розкрива-
ється увесь життєвий політрагізм української молоді, на яку свого часу повісили ярлик 
“націоналісти”. У романі існують різні моделі наративних ситуацій, тому його оповідна 
модель – змінна і залежна від зміни відношень наратора до художнього світу. За визна-
ченням “Наратологічного словника”, складеного Олександром Ткачуком, “наратив не 
просто називає видозміни стану, він утворює й інтерпретує їх як значущі частини зна-
чущих цілих (ситуації, звичаї, особи, суспільства)” [2: 75]. Полісемантичність кожної зі 
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складових макронаративу, яким виступає роман як цілісність, передбачає множинність 
потрактувань, що в свою чергу залежить від концептуального дискурсу, в якому перебу-
ває читач. Маніпулятивні видозміни типів нараторів, до яких звертається Л. Кононович, 
сприяють розширенню реципієтивних горизонтів, створюючи ефекти присутності чи то 
опосередкованості у текстосприймача.

За класифікацією Ж.Женетта, виділяються два типи нараторів: гетеродієгетичний, 
який не функціонує в тексті як окрема постать, і гомодієгетичний – учасник зображу-
ваних подій. Виникає не тільки питання про те, чи спрацьовує дана класифікація в кон-
кретному зразкові сучасної української літератури (це не так важливо), але передусім –  
про доречність вибору автором саме тих форм нарації, які якнайповніше відповідають 
естетичному задуму сказати про світ героїв у певному часі і просторі їх буття переконли-
во, з дотриманням правил історичної і художньої правди, щоб читач сприйняв її якомога 
повніше і повірив, що саме так воно й було в тому трагічному ХХ ст.

За композиційними ознаками “Тема для медитації” – книга-ризома (термін “ризома” 
запровадили французькі вчені Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі. Використовуючи біологічну тер-
мінологію, вони називають ризомою «ієрархічну нелінійну систему без початку і кінця, 
яка перебуває у постійному процесі становлення» [3]), де основний сюжетний стрижень 
руйнується, а від нього відгалужується безліч побічних ліній, внаслідок чого відбува-
ється накладання текстів один на одний. Як результат з’являється гіпертекст, цілісність 
якого зумовлена саме ризоматичною композицією. Поширення гіпертекстуальності у по-
стмодерній літературі пояснюється передусім тим, що “нелінійне письмо, розриваючи 
одномірність тексту, надає простір рухові думки, надає їй змогу рухатися в різних на-
прямках, здійснювати переходи в інші виміри” [4: 77]. Змінився тип читача: на зміну 
пасивному сприймачу прийшов активний інтелектуал, якому надається змога самостійно 
розширити текст до розмірів гіпертексту, створивши, таким чином, свій власний варіант, 
включившись в інтелектуальну гру словом і його інтерпретаційним наповненням.

Враховуючи специфіку мозаїчної структури роману, слушним є його аналіз через 
текстову орнанізацію мови як сукупності наративів, які об’єднуються в одне ціле за до-
помогою глосаріїв, що їх створено автором не задля зовнішнього прикрашання твору. 
Внаслідок того, що головною структурною одиницею роману-ризоми виступає плато, 
небезпідставним є твердження, що кожне плато містить у собі нарацію, тобто оповідь, 
яка включає в себе одну чи кілька подій. «Тема для медитації» – кода історії ХХ сто-
ліття. Тому, декодуючи послання, нарататор переосмислює події цілої епохи. Вивчаючи 
мікроелементи роману з позицій наративної форми, слід виділити такі групи наративів: 
я-форми; ти-форми; він-форми; нейтральної наративної ситуації.

Конґломерат наративних форм надає об’єктивності оповіді, бо читач бачить дій-
сність очима героя, який виступає оповідачем у наративах Я-форми. Ефект присутності 
реципієнта дає відчуття достовірності, бо він виступає свідком подій та безпосереднім 
їх учасником. Встановлюючи тісний зв’язок між читачем і нарататором, автор тим са-
мим змушує працювати інтелект об’єкта, на якого спрямована оповідь, задля складення 
цілісної мозаїки. У романі функцію гомодієгетичного наратора виконують свідки голодо-
мору: «На весні од голоду вимерла всенька наша родина. Вилізла я надвір та й поповзла 
вулицею, вигризаючи бур’ян попід тинами» [5: 126]. Прикметами цієї нарації є доку-
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ментальність зображених подій 30-х років, передана промовистими фактами і смислово-
навантаженими деталями, що розраховані на коливання психоемоційного стану читача, 
що сприяють розкриттю суб’єктивних поглядів, а отже, і формуванню його світоглядно-
го концепту по відношенню до української історії. 

Доволі поширеним на сторінках тексту «Теми для медитації» здобуває ще такий 
підтип, як автодієгетичний наратив, тобто автобіографічні спогади, представлені у дис-
курсивному полі оповідача, яким виступає Юр. Через його споглядання і осмислення в 
думках і відтворення у словах висвітлено ключові та переломні епізоди власного життя, 
які вплинули на подальшу долю. Так, випадки з дитинства, юності та зрілих років дають 
змогу простежити формування життєвої позиції та зміни Юрового світосприйняття. Го-
модієгетична оповідь допомагає авторові виразити внутрішній світ суб’єкта розповіді, 
охопити ізсередини все, що відбувалося в Юровій свідомості, бо саме тут криється «се-
крет» долі героя [1: 428]. У його оповідях висвітлене протистояння тоталітарній системі, 
втіленій в образі білого нава (він виступає лейтмотивом дитячих спогадів Юра) та його 
представників і прихильників (учительський колектив, Поліщук, університетські «акти-
вісти», енкаведисти). 

«Наративні моделі українського письменства» Миколи Ткачука: «Наратор сюжетно 
належить до світу зображуваного ним життя, часто є персонажем, включеним разом з 
іншими персонажами в причинно-наслідкові зв’язки, просторовий та часовий зв’язок» 
[1: 15]. Саме такою функцією наділений оповідач і водночас персонаж роману «Тема 
для медитації»: найбільш вагомі зустрічі, знайомства, персонажі постають крізь при-
зму гомо- та гетеродієгетичних наративних моделей, поєднаних між собою причинно-
наслідковим зв’язком.

Прикметною ознакою повіствування є розмежування функцій нарацій: якщо в го-
модієгетичному наративі подається певна ситуація (арешт Юра органами КДБ), то в ге-
теродієгетичному розкривається розв’язка (розмова у кабінеті слідчого Лимаря) або ж 
проводиться аналіз давноминулих подій (записи у щоденнику Юра). Простежити це у 
тексті можна, зокрема, на прикладі ретроспекції знайомства та розвитку стосунків Юра 
та Леляни, яка подається в автодієгетичних наративах: «Із-за колони вийшов Стоян, а з 
ним – якась дівчина, й перше, що впало мені в око, був золотий спалах її кіс» [5: 131]. 
А про розв’язку розповідається вже за допомогою третьоособової форми («Леляно, ми 
ніколи більше не зустрінемось з тобою. Просто я подзвонив, ...щоб сказати тобі... – він 
перевів подих, почуваючи, як шалено гамселить серце, і з відчаєм прошепотів: – ... про-
сти, ... що все так склалося» [5: 249]). 

Фактор правдивості змушує автора віддати перевагу гомодієгетичним наративам, 
тоді як резолютивна розв’язка дається гетеронаратором, оскільки «наратор, знаючи 
про віддалені події й обставини буття героїв та суспільства, віддає перевагу наративу з 
фокалізацією на героєві, його свідомості, переживаннях, захопленнях, розчаруваннях» 
[1: 429], мова йде про принцип авторського всезнання.

Зміна форм оповіді відповідає логіці розвитку подій. Так, коли йдеться про автобіо-
графічні деталі чи історичні події, то аналіз ситуацій та їх наслідків, крім гетеродієгетич-
ного, проводиться ще у двох дискурсах:
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потоку свідомості; -
Я-форми. -

У нараціях потоку свідомості немає автора, оскільки більшою мірою це процес на-
ближення до Істини, Абсолюту буття, ніж стандартизована оповідь, адже «цей прийом 
має свої незаперечні переваги в показі процесів мислення й почування» [6: 84]. Сама 
назва роману містить сенсологічну коду: в перекладі з лат. Мeditacio – осмислення. Це 
один із кроків на шляху до просвітлення людини, її вознесіння. Переосмислення таких 
епохальних аномалій, як жорстокість жінки-активістки чи то феномену “собачої зграї”, 
подані у формі щоденникових записів; таким чином використовується так званий дис-
курс у дискурсі, текст у тексті. Можна назвати цей авторський хід “принципом матрьош-
ки”. Щоденникові записи у романі згадуються в трьох аспектах:

- по-перше, це третьоособова форма: “Він писав: я не маю жодних ілюзій щодо свого 
майбутнього” [5: 195];

- по-друге, це потік свідомості. Тут подаються філософські роздуми на тему звернен-
ня до релігії (“раціоналістична свідомість потрапляє у замкнене коло й, щоб вирватися 
з цього вакууму, повертається до ідеї Бога” [5: 17]) або ж проблеми небуття (“Чи існує 
життя після смерти?” В цій короткій фразі криється увесь трагізм і безнадія, котрі охо-
плюють особистість, коли їй виповнюється сорок років») [5: 60];

- по-третє, має місце використання першоособової форми: “Мене і зараз дивує, що 
того вечора я не почував жалю за Чумаком ... мене переповнювали якісь не зовсім зрозу-
мілі емоції” [5: 115].

Однією з ключових особливостей роману є деяка тотожність категорій автора і ге-
роя в автодієгетичних наративах, які містять чимало біографічних фактів життя Лео-
ніда Кононовича: вони подвні як згадки про війну в Боснії, проблеми під час навчання 
у Київському університеті і відчислення з нього у зв’язку з харалужним характером і 
внутрішнім дисидентством.

Характерною рисою твору є також сугестивність: у “Темі для медитації” ітеративним 
наративом розповідач неодноразово повторює описи природи, які є відображенням пси-
хічного стану Юра: “...літо було, зелене й квітуче, ... літо-літечко, яке барвистим колесом 
котилося через леваду... і тоді давній жаль збудився в його душі, й він знову зачудувався 
од того, наскільки ж самотньою може бути людина у цім світі...” [5: 128-129]. Завдяки 
цьому прийому реципієнт потрапляє під навіювання загальноемоційного тла роману.

У наративах від другої особи до протагоніста, тобто головного героя, звертаються 
як до другої особи. Про це йдеться у “Наратологічному словнику” О. Ткачука так: “Ти” 
може позначати “я” наратора, іншого персонажа в гомодієгетичному світі чи особу в 
гетеродієгетичному світі» [2: 76]. У художньому тексті це листи баби Чакунки до онука, 
які подаються у формі потоку свідомості: “Юру дитино моя не журися нічогісінько вони 
не вискіпали Облизня ухопили собаки да й поїхали” [5: 172]. Бабині епістоли нагадують 
хаотичне внутрішнє мовлення з наголошенням постійного мотиву: страждання, біль, ви-
кликані важкими обставинами буття українського селянина й інтелігента в тоталітарно-
му суспільстві, спрямованому на денаціоналізацію і приниження моральних цінностей.

В усіх формах нарації значне місце відводиться діалогу, що надає оповіді динамізму 
й компактності. Саме через форми діалогічного мовлення ословлюються у романі чи не 



301

всі події з життя головного героя: зустрічі, знайомства “проговорюються” учасниками 
діалогів і полілогів вдруге, але вже в Юрових спогадах. Прикметною є концентрація 
уваги на деталях, міміці, жестах. Характерними для «Теми для медитації» є наявність 
діалогічних форм спогадів та частотне використання абруптивного діалогу, в якому у 
висловленні мовця відсутні кінцеві реченнєві компоненти:

“ – Вовчицею мене прозивають ...десятою дорогою обходять, плюють на мене.
Чого б се?
...Ти ж пам’ятаєш, який отої весни голод був на селі?
У тридцять третім? “ [5: 233].
Прикметно і те, що сама структура нарації утворює різкий протиставний дуалізм 

хронотопних площин “минуле-сучасне”, що виразно передає драматичний стан світо-
сприйняття наратора, який перебуває у “пороговій” ситуації. Саме під час зустрічі Юра зі 
Стояном, Вовчихою, Чумаком відбувається злиття двох паралельних світів роману (ми-
нулого і сучасності), усі оповідні лінії поєднуються, і перед читачем постає результат, а 
підсумок всіх подій робить вже сам реципієнт. 

Опинившись на межі провалля, смертельно хвора людина у своїх видіннях, поданих 
у наративах від першої особи, вдруге проживає власне життя, внаслідок чого в свідомос-
ті героя відбувається зіткнення теперішнього (кількісні деталі) з минулим, пов’язаним зі 
спогадами про дитинство та юність. Майже половина подій роману “Тема для медитації” 
відбувається у часопросторі пам’яті, чим викреслюється світоглядна криза головного ге-
роя, який, поринаючи у минуле, відсторонюється від катастрофічності сьогодення. Пе-
ред нами постають два паралельних світи, де дії виконуються одночасно одним героєм 
у кількох його вікових іпостасях: Юр-дитина, яка вже готується до подолання життєвих 
перешкод, Юр-юнак із “свіжим” максималістичним поглядом на історію українського 
народу і на його майбутнє, Юр-борець із тоталітарною машиною, яка його перемогла, але 
не зломила: від відкритої боротьби він переходить на деякий час до аналізу феноменів, 
як і закономірностей та аномалій чи не всього ХХ століття. Зрештою, наприкінці роману 
перед читачем знову постає сорокарічний Юр, але оновлений: зробивши новий оберт, 
спіраль його життя продовжується – перед ним відкривається нове майбутнє, в якому він 
має зробити все, “щоб рід наш не зійшов із круга світа і щоб народжувалися богатирі, 
скільки триватиме Україна” [5: 271]. 

Містком між паралельними наративними світами, місцем стику теперішнього і ми-
нулого виступають численні деталі, які одночасно є інтелектуальними стимулами для 
читача – це так звані “привіти” з далекого минулого: партквиток, купи самвидаву, рядки 
з поезій Антонича, “голова з бюсту Леніна”, від яких відштовхується Юр у спогадах 
про ключові моменти власного життя. Так поступово і виразно розкривається механізм 
людської пам’яті як складна і неосяжна річ. Чимало інформації приховано у надрах під-
свідомості, для пригадування яких необхідний якийсь психологічний струс, емоційне 
навантаження у цьому випадку несуть саме численні деталі, до використання котрих 
часто звертається автор: “Увіччю різонуло: на криваво-червоному тлі – лиса як макогін 
голова, котра...” [5: 63]; “Грубі штоси машинопису ... й увіччю замигтіли імена, імена... й 
вірші, вірші... усе те, що він й досі знав напам’ять, те, що горіло десь у душі під тягарем 
прожитих літ, час від часу спливаючи на поверхню свідомости...” [5: 110]. 
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У романі відводиться значне місце функціональній ролі сну як метанаративу, що 
освітлює психічні підвалини Юрового “Я”. Леонід Кононович використовує прийом на-
ративної градації, виокремлюючи наративні фрагменти сну за допомогою слова-формули 
“снилося”: “...снилося: безкрає чорне поле” [5: 95]; “...снилося: вечірній присмерк” [5: 
32]. Кожний сон подається у наративах Він-форми, де у грі з підсвідомістю герой од-
ночасно спостерігає, аналізує і бере безпосередню участь у своєму сні. Максимальне 
відчуття псевдореальності передається за допомогою деталізації пейзажних описів, 
вчинків, динаміки психічних станів, і знову спостерігається принцип “матрьошки”: пе-
ребуваючи у стані сну, тобто вже занурившись у підсвідомий світ, наратор “підсвідомо 
знає...” [5: 32]. Можна припустити, що світ сновидінь – це друга паралельна реальність, 
у котрій на даний момент перебуває “Я” Юра. Докладний пейзаж у даному випадку ви-
конує подвійну функцію: картинно передає простір дії сну і в той же час відтворює його 
психологічну атмосферу.

Загалом же наративна модель “Теми для медитації” побудована за принципом “анах-
ронії”, тобто на початку твору подається більш пізній час, який представлений розповід-
ним теперішнім, а потім виникає минуле, порушуючи хронологічну послідовність історії 
життя героя-наратора» [7:129]. У романі Л.Кононовича функція цієї анахронії – передати 
аналітизм та підсумковий характер світосприйняття Юра у пороговій ситуації, у момен-
ти фатального вибору.

Тому твір видається прикметним за якістю звучання екзистенційної проблематики. 
На думку О.Веретільник, «експресіоністична манера письма розкриває фрагментаризо-
вані світи головного героя, який прагне дошукатися першооснов зла, причому ним від-
кидаються раціоцентричні, логічні міркування – він надає перевагу інтуїтивній методі 
осягнення істини» [8: 66]. Елементом екзистенції Юра, окрім болю й смерті, виступає 
і самотність, що зумовила моральне зростання героя, “стимулювала відчуття щасливої 
окремішності від світового абсурду” [8: 67]. 

Наявність кількох паралельних наративних світів у творі підтверджує і воскресіння 
Юра у трьох параметрах – фізичному, екзистенційному та національному: “Людська іс-
тота не повинна замислюватися над сенсом буття... Світ, який вона бачить, – це ілюзія, 
щоб зазирнути за цю завісу, вона мусить відмовитися від таких категорій, як “життя” і 
“смерть” [5: 269]. Прикметним є те, що, переживши знову весь цикл свого життя, Юр 
перероджується, злиття з Абсолютом оновлює його, хвороба зникає, і починається новий 
цикл його буття.

Особливий наративний світ роману складають численні глосарії. Саме «через пер-
ший головний Глосарій автор виводить екзистенційні проблеми епохи ХХ століття на 
універсальний світовий сюжет боротьби добра і зла» [9: 10]. Цей Глосарій дваоаспек-
тний: є ряд суто матеріальних речей і є божественний Тезаурус. Можна стверджувати, 
що «Бог у романі присутній не як об’єкт, а як напрям» [9: 10]: “...і тоді стало йому зро-
зуміло, що немає страждання для того, хто здатний зіллятися із Творцем” [5: 270]. Серед 
глосарійного макронаративу виокремлюється фольклорний пласт “Теми для медитації”, 
зокрема використання замовлянь: “Над тихою водою красна дівка біль білила, до свої 
біли говорила” [5: 159]; “Ой на Івана та на Купала да ластівонька в Дунаю купалася!”  
[5: 130]. Таким чином, «створене у міфологічному вимірі буття, замовляння переносить-
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ся у сферу реальності, де набуває форми і реалізує весь потенціал свого містичного біо-
поля» [8: 70].

Використовуючи антиципацію, автор подає передчасну інформацію, яка стосується 
наступних подій. На прикладі досліджуваного тексту цей прийом простежується у дитя-
чому сні Юра – пророцтві про його майбутнє: “...це щось таке, як людський тулуб. Воно 
без рук і без ніг...” Він [Юр] добре знає: чіпати його не можна... Підсвідомо знає: те, що 
воно йому вкоїть, буде гірше, ніж смерть” [5: 32]. Тим часом більша частина подій у 
романі подана у ретроспективному аспекті, що дозволяє охопити великий часопросто-
ровий масив історії. Через спогади головного героя розкривається історія 20 – 70-х років 
ХХ ст., його власне життя та доля роду.

У романі категорія роду як сім’ї поєднується з категорією роду як української на-
ції. Юр – носій національної пам’яті. У зв’язку з цим слід говорити про певну модель 
буття української нації, втіленої у Юровій сім’ї, на прикладі якої розкривається весь тра-
гізм долі українців: голодомор забрав життя маленьких синів Чакунки; Юрового діда за 
співпрацю з петлюрівцями вбили; сам хлопець ріс без батьків, сам Юр – це уособлення 
покоління, яке виступило проти тоталітарного режиму. 

Якщо зіставити форми нарації з часовим простором, то можна виділити таку особли-
вість: про подієвий план сучасності розповідається у наративах від третьої особи. Ціл-
ком імовірне припущення, що, виклавши його у такий спосіб, автор залишає за читачем 
право аналізу та підбиття підсумків од усього прочитаного. В останніх двох розділах, що 
ретранслюють події, які відбуваються у теперішній часовій площині, не спостерігається 
розмаїття наративних типів – третьоособова нарація постає у лінійній хронологічній по-
слідовності, кульмінацією якої стає двобій між постійними опонентами – Юром і Стоя-
ном. Лише перегорнувши останню сторінку, читач може скласти цілісну картину подій, 
що розгортаються у романі. Завдяки концептуальній грі наративними площинами автор 
до останньої сторінки зберігає інтригу сюжетологічної розв’язки. 

Отже, роман Леоніда Кононовича “Тема для медитації” – це складний конґломерат 
наративних і часопросторових форм «у розгортанні, структуруванні й дозуванні наратора 
у впливі на читачів» [10: 217], що спрямовані на переосмислення читачем усіх подій ХХ 
століття. Таким чином постає репрезентована сукупність оповідей, які поєднуються між 
собою за допомогою таких композиційних прийомів, як ретроспекція, антиципація та 
численні повторювані деталі, що дає змогу охопити значний проміжок часу у порівняно 
невеликому за обсягом романі. Своїм дискурсом Леонід Кононович виводить українсько-
го читача на новий інтелектуальний рівень, оскільки містить численні факти з історії, 
психології мас, народної творчості. З точки зору наратології “Тема для медитації” –  
глибинний твір, який передбачає численні інтерпретації та прочитання. Як доводить 
аналіз, цим романом Леоніду Кононовичу вдалося по-новому розповісти історію укра-
їнського народу на перетині історії і сучасності, в моменти трагічних випробувань, які 
припали на долю України в ХХ ст.
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драма івана ФранКа „уКрадЕнЕ ЩаСтЯ”
та ЇЇ тЕЛЕвіЗійна вЕрСіЯ

У статті подається компаративний аналіз драми І. Франка „Украдене щастя” та 
телесеріалу режисера А. Дончика, створеного за мотивами цієї п’єси. Авторка робить 
спробу виявити й описати окремі аспекти трансформації художнього змісту літера-
турного твору, яка характеризує його втілення у форматі кіномистецтва.

Ключові слова: екранізація, інтерпретація, інтерсеміотичне перекодування.
В статье подается компаративный анализ драмы И. Франко «Украденное счастье» 

и телесериала режиссера А. Дончика, созданного по мотивам этой пьесы. Автор пред-
принимает попытку выявить и описать отдельные аспекты трансформации художе-
ственного содержания литературного произведения, которая характеризует его во-
площение в формате киноискусства. 

Ключевые слова: экранизация, интерпретация, интерсемиотическое перекоди- 
рование.
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In the article comparative analysis of I. Franko’s drama “The stolen happiness” and serial 
by A. Donchik, created on basis of this play, is made. The author makes an attempt to describe 
some aspects of the literary work content transformation, which takes place in the process of 
embodiment in the format of moving pictures.

Key words: screen version, interpretation, intersemiotic re-coding.

З погляду семіотики екранізація літературного твору є перекодуванням тексту-
повідомлення за допомогою іншої системи знаків. Значна відмінність між художніми 
мовами літератури і кінематографа вимагає розглядати екранізацію як новий текст (на-
віть у тому випадку, коли сценарист і режисер свідомо не прагнуть відхилятися від літе-
ратурного першоджерела). Зауважимо, що в сучасному кіномистецтві переважає тенден-
ція не до буквального відтворення оригіналу кінематографічними засобами, а до творчої 
адаптації твору письменства, яка може супроводжуватися зміною історичного чи націо-
нального колориту, художньої стилістики, внесенням елементів полеміки з першоджере-
лом, його жанровим „переінакшенням” тощо [1: 319]. Екранізація становить інтерсемі-
отичне переведення літературного твору у вимір іншого виду мистецтва, що спирається 
на його суб’єктивну рецепцію сценаристом, режисером, акторами. Використання іншої 
художньої мови та свобода інтерпретації зумовлюють іноді дуже значну трансформа-
цію ідейно-художнього змісту, закладеного письменником. З’ясування специфіки такої 
трансформації в процесі порівняльного аналізу літературного першоджерела та екрані-
зації, на наш погляд, дозволяє глибше осягнути як поетику конкретних творів, так і осо-
бливості художньої мови окремих видів мистецтва та сутність їх взаємодії у єдиному 
просторі духовної культури. 

Однак, очевидно, через інтердисциплінарний характер окресленої проблеми транс-
формація художнього змісту в екранізації, відхилення від письменницької інтенції чи, 
навпаки, її увиразнення, спричинені творчим прочитанням оригіналу та його інтерсе-
міотичним перекодуванням, майже не досліджуються, про що свідчить поява лише по-
одиноких розвідок (зокрема статей А. Ткаченка [2], О. Левицької [3], Н. Овчаренко [4], 
О. Левченко [5], І. Зубавіної [6]). Отже, мета нашої роботи полягає у спробі з’ясувати 
особливості втілення у форматі кіномистецтва п’єси І. Франка „Украдене щастя” – одно-
го з вершинних досягнень української класичної драматургії. Вибір художнього матері-
алу зумовлено тим, що складність і багатоаспектність драматичного конфлікту у творі 
І. Франка, неоднозначність персонажів, суперечливість їх переживань залишають про-
стір для різноманітних тлумачень п’єси – від акцентовано соціологічного до морально-
філософського, психологічного, екзистенційного. Це, до речі, засвідчує багата сценіч-
на історія драми, особливо її театральні інтерпретації останніх десятиліть: постановки 
С. Данченка (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка), А. Бі-
лоуса (Майстерня театрального мистецтва „Сузір’я”), Д. Богомазова (вистава „Щастя по-
руч” Одеського українського музично-драматичного театру імені Василя Василька, яка 
2004 року висувалась на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка), 
І. Бориса (Івано-Франківський обласний український музично-драматичний театр імені 
Івана Франка), І. Волицької (творча майстерня „Театр у кошику”) та ін. 
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Вітчизняні кінематографісти тричі звертались до п’єси „Украдене щастя”. 1952 року 
І. Шмарук екранізував виставу Г. Юри, у якій головні ролі виконували Н.Ужвій, А.Бучма, 
В.Добровольський. Телевізійну версію драми І. Франка створив Ю. Ткаченко 1984 року, 
знявши у головних ролях Н. Савиченко, Б.Ступку, Г.Гладія. Через 20 років режисер  
А. Дончик здійснив „серіальну” адаптацію твору. Сценарій чотирьохсерійного фільму 
написали Сергій та Марина Дяченки, саундтрек, який, за словами В. Кандинської, „бук-
вально „підносить” події фільму над буденністю” [7], створив С. Вакарчук, лідер гурту 
„Океан Ельзи”, ролі центральних персонажів виконали Н.Доля (Анна), О.Богданович 
(Микола Задорожний), А.Пашинін (Михайло Гурман). Остання кіноверсія п’єси є най-
менш дослідженою. Художній серіал А. Дончика розглядається, зокрема, у статтях 
В.Кандинської [7] і Л.Брюховецької [8], але відомості про нього подаються, швидше, у 
формі рецензій, що не передбачає докладного порівняльного аналізу, апеляції до літера-
турного першоджерела. Обсяг статті дозволяє висвітлити лише окремі аспекти транс-
формації художнього змісту п’єси в її кінопрочитанні, а отже, пропонований порівняль-
ний аналіз драми „Украдене щастя” І. Франка та однойменного телесеріалу А. Дончика 
не претендує на повноту і завершеність. 

Екранізація драматургічного твору, на перший погляд, є найпростішим випадком 
переведення словесного тексту в аудіовізуальний, оскільки цей літературний рід (за ви-
нятком „драми для читання”) первинно зорієнтований на перекодування мовою іншого 
виду мистецтва. Дійсно, сама структура тексту драми полегшує сценічну або кінемато-
графічну презентацію оповіді через мовлення та дії персонажів, разом із тим, присут-
ність авторського слова лише у вигляді ремарок обмежує художній матеріал для побу-
дови візуальних образів художнього простору та дійових осіб, для речового наповнення 
кінокадру. Трансформація художнього змісту літературного першоджерела має місце вже 
на етапі створення сценарію і виявляється на сюжетно-композиційному рівні – у вилу-
ченні / додаванні окремих епізоді чи сюжетних ліній, що може суттєво змінити концеп-
цію драматичного конфлікту й образів персонажів. Інший аспект кіноінтерпретації без-
посередньо пов’язаний зі специфікою кіномови: екранізація передбачає трансформацію 
„вербальних образів у звуко-пластично-ритмічні” [6: 143], створені за допомогою суто 
кінематографічних засобів (побудова кадру, монтаж, акторська гра, музичний супровід 
тощо [докладно про них див.: 9]). У „серіальній” версії „Украденого щастя” до цього 
додається зміна історичного колориту, тобто перенесення подій в іншу епоху. Окреслені 
аспекти трансформації художнього змісту, зумовлені адаптацією літературного твору до 
художнього фільму, перебувають у єдності та взаємодії, їх розмежування має умовний 
характер.

Не змінивши місце подій (селище Незваничі), автори кіноверсії перенесли їх з 70-х рр.  
ХІХ ст. у 90-ті рр. ХХ ст. У п’єсі І. Франка, окрім ремарки на початку твору, практично не-
має вказівок на перебіг історичного часу, він не вмотивовує розвиток зображених подій. 
В екранній версії твору зв’язок розповіді про спробу „відокрасти” щастя з історичним 
часом набагато тісніший. Автори кіноверсії вдаються як до прямого, так і до опосеред-
кованого датування. Маркерами історичного часу виступають не лише титри на початку 
фільму (своєрідний аналог письменникової ремарки), дати, викарбувані на надгробках 
на могилах Анниної матері, пані Олени – матері Михайла, на хресті, встановленому на 
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цвинтарі після звістки про загибель Михайла, але й грошові одиниці („купони”, згодом 
гривні), які потрапляють у кадр, портрет тодішнього українського президента в кабінеті 
директорки школи, а також згадки про масове заробітчанство у Польщі та Португалії, 
про війну в Югославії – історичні реалії 90-х рр., які мотивують певні сюжетні ходи.

Працюючи над сценарієм, Сергій і Марина Дяченки доповнили колізії драми багать-
ма епізодами і навіть цілими сюжетними лініями, „максимально розвинувши Франкові 
ремарки” [7]. Власне Франковий сюжет відтворено лише у 3-й та 4-й серіях. Подієвий 
ланцюг, зображений у 1-й і 2-й серіях співвідноситься з „досценічною” історією, уявлен-
ня про яку збирається, подібно мозаїці, з розрізнених реплік дійових осіб (Анниної сусід-
ки Насті Бабич, самої Анни, інших її односельців, Михайла). Характеристика „нелюди”, 
„поганці”, які Анну „за наймичку мали, між людей не пускали і вкінці за наймита замуж 
випхали, ще й на посагу покривдили” [10: 99], розгортається в докладно виписані образи 
названих братів головної героїні – „дрібних шахраїв, що обдурили сестру й вигнали з 
дому, аби прибрати до рук її спадок” [7]. Конфлікт з братами у кінострічці є рушійною 
силою сюжету до того моменту, як починає окреслюватися „любовний трикутник”, а зго-
дом відступає на другий план. Розв’язка цієї сюжетної лінії відповідає вимогам жанру: 
„серіальні” негідники Паша і Льоша дістають заслужене покарання – бажаючи влашту-
вати пастку Михайлові, самі гинуть від вибуху газового балона. 

Історія конфлікту через спадщину становить обрамлення для центральної сюжетної 
лінії, з нею пов’язана мотивація арешту Миколи. Слід зауважити, що цей конфлікт вихо-
дить за межі зіткнення лише на побутовому ґрунті, він оприявнює протиставлення двох 
життєвих позицій. Брати Анни, примітивні і духовно вбогі, у гонитві за наживою врешті-
решт стають справжніми злочинцями – рекетирами, які контролюють місцевий ринок, і 
вбивцями. На тлі драматичної історії ці образи (особливо Льоша – „малий”, що навіть 
порівняно зі старшим Пашею, видається справжнім дегенератом) вирізняє певна кари-
катурність. Образи Анниних братів у гротесковій формі (а можливо, і без особливого 
перебільшення) втілюють певний типаж 90-х рр. Сутність цих персонажів розкривається 
за допомогою характерної деталі: майже в усіх епізодах за їх участю в кадрі з’являється 
випивка та закуска, а самі брати постійно зайняті пережовуванням їжі. Закономірно, що 
Паша і Льоша, чиї життєві прагнення зводяться до наповнення шлунків, не здатні зрозу-
міти Анну, яка відмовляється від добре оплачуваної роботи в місцевому барі заради мож-
ливості продовжувати материну справу – працювати вчителькою навіть за мізерні гроші, 
виплату яких затримують по кілька місяців. На такий ракурс сприйняття взаємин Анни 
та її братів налаштовує ненав’язливо подана надзвичайно інформативна деталь: про про-
фесію Анниної матері повідомляє, перш за все, вихоплена крупним планом фотографія, 
де вона зображена серед своїх учнів. Духовні запити Анни, її інакшість викликають у 
братів лише зневагу, роздратування й агресію.

Ланцюг епізодів, об’єднаних постаттю Михайла виконує насамперед характеро- 
логічну функцію, яка співвідносить їх з неоднозначною характеристикою персонажа у 
п’ятій дії п’єси (Жандарм ...Ти знаєш, хто я був колись, ще там, у нашім селі? Микола. А 
хто? Урвитель, забіяка. Жандарм. Брешеш, друже мій. Я був чесний парубок, може троха 
загарячий, запалкий. Але кривди я не любив, неправди не міг знести... [10: 148]). Сутич-
ка з роботодавцем, розповідь матері, невербальний коментар її слів самим Михайлом, 
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зіткнення з братами Анни та інші сцени вимальовують суперечливий образ персонажа, 
який, дійсно, „неправди не міг знести”, але разом із тим, не здатний контролювати свій 
гнів, може зухвало легковажити не тільки своїм життям, а й життям коханої дівчини 
(згадаємо епізод, у якому Михайло проноситься на мотоциклі перед самим потягом, що 
рухається на повній швидкості). За словами матері, „він змалечку смерті шукав, завжди 
десь улізе”. 

Адаптуючи літературне першоджерело до реалій іншої епохи, сценаристи доповню-
ють сюжет п’єси іще однією історією – розповіддю про стосунки Миколи Задорожного зі 
старшим сином та колишньою дружиною. Ця сюжетна лінія, перебуваючи на периферії 
оповіді, докорінно змінює не лише мотивацію вчинків дійових осіб, але й навіть сам 
характер драматичного конфлікту. Якщо у п’єсі І. Франка герої опиняються у безвихід-
ній ситуації через вимушений шлюб Анни і, головне, неможливість його розірвати, то в 
реальності 90-х рр. ХХ ст. діють зовсім інші чинники: „В серіалі Анну й Миколу зв’язує, 
по-перше, спільна дитина, по-друге те, що Микола врятував Анні життя, й, по-третє, той 
факт, що свого часу Миколу вже позбавили сина внаслідок розлучення й, знаючи про це, 
Анна не може вчинити з чоловіком так само жорстоко, як його колишня дружина” [7]. 

Події часового відтинку від звістки про смерть Михайла до вінчання Анни і Мико-
ли (спроба Анни покінчити життя самогубством, її хвороба, турбота Миколи, поради 
Анастасії Володимирівни, директорки школи, у якій працює Анна, розмова з матір’ю 
Михайла) логічно вмотивовують згоду героїні на шлюб. Отже, рішення Анни – її добро-
вільний вибір (не випадково зі сцени вінчання вихоплено саме той момент, коли вона 
вимовляє: „Згідна”), разом із тим воно ніби нав’язане самим перебігом подій. Зміни у 
свідомості Анни у цій частині кінострічки співвідносяться із символікою циклічного 
часу: її повернення до життя починається з Різдва, а епізод, у якому вона дає згоду на 
шлюб, розгортається на тлі весняного дощу – символіка цього образу, очевидно, не по-
требує особливих коментарів.

Створюючи за допомогою монтажу ефект одночасності, автори екранної версії чер-
гують фрагменти подій, що відбуваються у Незваничах та у югославському госпіталі: 
Анна вінчається з Миколою, і ніби в той самий момент з обличчя пораненого Михайла, 
якого приймали за іншого, знімають пов’язку. Отже, прийом монтажу надає подіям дра-
матизму, тим самим вчинок Анни зображується як фатальна помилка.

Таким чином, доповнення, зроблені сценаристами, суттєво трансформують концеп-
цію драматичного конфлікту: перенесення подій п’єси І. Франка в іншу епоху усуває дію 
зовнішнього, соціального, чинника, натомість жоден з героїв не спроможний розв’язати 
драматичний вузол через причини психологічні й морально-етичні. Розглянута кіновер-
сія „Украденого щастя” є адаптацією літературного твору до жанру масової культури. 
Не можемо не погодитися з думкою В.Кандинської про те, що „згідно з серіальними за-
конами, трагедія перетворилася на мелодраму” [7]. Однак така інтерпретація оригіналу, 
на наш погляд, не призвела до його суттєвого спрощення. Як показав аналіз сюжетно-
композиційного рівня, завдяки ускладненню структури наративу сюжет літературного 
першоджерела збагачується новими смислами, актуальними для сучасного глядача.
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КонФЛиКт ПоЭЗии дуХа и ПоЭЗии дуШи. 
в.Я. БрЮСов и м.и. ЦвЕтаЕва

У статті розглядаються антиномічні світобачення М.Цвєтаєвої і В.Брюсова  
у контексті часу, інтертекстуального діалогу культури. На перший погляд, особистий 
конфлікт у ширшому розгляді стає проблемою протистояння душі і духа, який не може 
розв’язатися у недіалоговому, «гегелівському» просторі культури XX століття.

Ключові слова: поезія духа, поезія душі; вчене знання і душевне відчуття.
В статье рассматриваются антиномичные по отношению к друг другу мировиде-

ния М.И. Цветаевой и В.Я. Брюсова в контексте времени, интертекстуального диалога 
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культуры. На первый взгляд, личный конфликт при широком рассмотрении оказывается 
проблемой противостояния души и духа, неразрешимой в недиалоговом «гегелевском» 
пространстве культуры XX века.

Ключевые слова: поэзия духа, поэзия души; учёное знание и душевное ведание.
The article considers two contradicting world outlooks of Marina Tsvetaeva and Valeriy 

Bryusov. This antinomy is shown in the context of time and intertextual culture dialogue. The 
conflict, which seems to be a private one from the first cosideration, appears to be the problem 
of the opposition between spirit and soul, which cannot be solved in space of Gegel's culture 
context refusing a dialogue. 

Key words: poetry of spirit, poetry of soul, scientific knowledge and awareness of soul.

Исключая начало истории этих непростых взаимоотношений (М.И. Цветаевой была 
увлечена романом «Огненный ангел» В.Я. Брюсова, В.Я. Брюсов, как обычно, несколь-
ко высокомерно, сдержанно и иронично отнёсся к творчеству молодой поэтессы, но 
готов был вступить в диалог, который так и не состоялся, так как стихотворение-
вызов Цветаевой исключило возможности какого бы то ни было диалога) ― в итогах 
жизненного пути, в посмертных масках, выявляющих суть, устремлённость личности, 
эти поэты навсегда оппоненты, как Север и Юг, сходящиеся только в моменты паро-
ксизма неприятия: в ледяном бесчувствии ― Брюсов, и ледяной обжигающей страст-
ной нетерпимости ― Цветаева как два полюса Арктики и Антарктики. Причин для ан-
типатии у М.И. Цветаевой было много: полные презрительного высокомерия отзывы 
Брюсова о цветаевской поэзии (хотя Брюсов и признавал неоспоримость её таланта); 
организованный Брюсовым вечер женской поэзии, где поэтессы были представлены 
большим «табуном», получив за свои выступления мизерную плату; отказ в издании 
книги ранних стихов Цветаевой; злая ирония Брюсова в отношении романтизма Цветае-
вой, и вообще в отношении всего женского творчества («Женщина, с начала веков, умела 
петь только о любви и страсти»); Цветаевой ненавистна «страсть к власти» Брюсова и 
«охотное подчинение ей», «бюрократ-коммунист» Брюсов1. Но суть конфликта, всё же, 
не во внешних причинах. 

Обратим внимание на постоянство отталкивания: обращение друг к другу этих 
поэтов всегда обнаруживает роковой круг спора, за границы которого выйти нет никакой 
возможности из-за непримиримости позиций противников, позиций, сформированных 
развитием самой культуры: культуры строя и культуры высокого наитья. Конфликт твор-
ческих миров поэтов близок разлому XVII ― первой половины XVIII века, когда искус-
ство школы и высокого ремесла, наук «тривия» и «квадривия», сменилось искусством 
фантазии; когда «порядок, число и ясность», воплощавшие в музыке идею Божествен-
ного мироздания, сменились «эстетикой гения»; А.С.Пушкин в «Моцарте и Сальери» 
перенёс этот конфликт эпохи барокко на героев более поздних времён, М.И.Цветаева в 
статье «Герой труда (Записки о Валерии Брюсове)», написанной в 1925 году, после смер-
ти поэта, продлила конфликт ещё дальше, до XX века: «Брюсов в мире останется, но не 
1 Эта статья М.Цветаевой во многом созвучна статье Владислава Ходасевича «Брюсов» (1924), где 
также тема «власти» и «властвования», женская тема в жизни и творчестве Брюсова, «ремесленни-
чество» Брюсова в поэзии занимают главное место; как отмечала поэтесса, со статьёй Ходасевича 
она не была знакома во время написания статьи о В.Брюсове.
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как поэт, а как герой поэмы. Так же как Сальери остался творческой волей Пушкина» 
[1: 551], Брюсов назван «бесстрастным мастером строк», совершившем «покушение на 
поэзию негодными средствами»: «Вдохновение + воловий труд, вот поэт; воловий труд +  
воловий труд, вот Брюсов: вол, везущий воз. Этот вол не лишён величия» [1: 524]. «Ге-
ний» названа глава в большой статье М.Цветаевой «Искусство при свете совести», 1932: 
«Воля без наитья ― в творчестве ― просто кол. Дубовый. Такой поэт лучше бы шёл в 
солдаты» [1: 838]. Новый Ренессанс XX века был конфликтен и взрывоопасен, в отличие 
от самого Ренессанса с его единым разнообразным миром, соединяющим противопо-
ложности в неподвижное целое мироздания, космоса. Наверное, нужно было прожить 
ещё один век, чтобы увидеть насколько противоположности мира Цветаевой и мира Брю-
сова дополняют друг друга, но тогда они по-гегелевски (не по-гераклитловски, посколь-
ку противоположности Гераклита именно дополняют друг друга, на них как на кол-
ки натянуты струны гармонии: «гармония натянута в противоположные стороны», 
«стреляет из лука»; не понятно, почему Цветаева, чтя Гераклита, не увидела свой кон-
фликт с Брюсовым в этом свете: «враждебное ладит», «наилучшая гармония ― из раз-
нящихся звуков», «разногласое согласие») были агрессивно вне диалога, стремясь лишь 
к победе. В стихотворении «Нить Ариадны» (1902) Брюсов обвиняет женщину, которая 
не выводит из тупиков, а заманивает в них, бросая на съедение Минотавру: «Вперяю 
взор, бессильно жадный:/ Везде кругом сырая мгла./Каким путем нить Ариадны/ Меня 
до бездны довела?» Тот же упрёк звучит в более раннем стихотворении «Позвать ко мне 
на крестины…» (1895). В статье о Брюсове (напомним, статья написана в 1925 году) 
Цветаева почти дословно повторяет обвинение Брюсова, но в отношении его самого: 
«Поэт предела. Есть такие дома, первые, когда подъезжаешь к большому городу: мно-
гоокие (многооконные), но ― слепые какие-то, с полной немыслимостью для них жизни. 
Казённые (и, уже лирически), казнённые. Таким домом мне мерещится творчество Брю-
сова. А в высших его достижениях гранитным коридором, выход которого ― тупик. 
Брюсов: поэт входов без выходов» [1: 523]. 

Жалкому Мефистофелесу из брюсовского «Огненного ангела», меркнущему в си-
янии Фауста, в художественном мире Цветаевой противостоит романтический Чёрт-
«Мышатый», герой из детских видений, спасающий тонущую Марину, жених, одним 
своим существованием уже бросающий вызов лицемерной фальшивой набожности 
окружающего мира. Пошлому Крысолову из одноимённого стихотворения Брюсова, 
распевающему исполненные злого цинизма песенки, заманивая наивных дев в свои ло-
вушки:

Малый домик там таится,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Милой девушке приснится,
Что ей душу отдал я.
…………………………..
И, сменившись с ней колечком,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля,
Отпущу ее к овечкам,
В сад, где стройны тополя.
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Цветаева противополагает своего Крысолова, страшного, исполненного силы и вели-
чия, прозревающего суть вещей, испытывающего человека в его убеждениях, казнящего 
беспощадно, близкого Мефистофелю из «Фауста» Гёте и Аполлону-Сминфею, Аполлону-
Мышиному, во власти которого было изгонять и насылать в наказание мышей. Исследо-
ванию мифической связи Аполлона с мышью посвящена статья друга М.И.Цветаевой 
М.А.Волошина «Апполон и мышь» (1909-1911)2. В трагедии «Крысолов» Цветаевой 
слышен также диалог и с работой Вячеслава Иванова «Эллинская религия страдающего 
бога»3, представляющей собой курс лекций, прочитанных Вяч.Ивановым в 1903 году, 
посвящённый исследованию древнегреческих дионисийских культов, их связи и слия-
нии с аполлоническими культами, а также связи дионисийства с ритуалом христианства. 
В «Крысолове» прослеживается типичная для художественного мира Марины Ивановны 
связь-отталкивание («Всё наше искусство в том, чтобы суметь (поспеть) противу-
поставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос» ― из статьи «Искусство 
при свете совести» [1: 840]) с концепцией В.И.Иванова (Из цикла «Вячеславу Иванову» 
(2): «О Равви, о Равви, боюсь ―/ Читаю не то, что ты пишешь!»). С одной стороны, 
Цветаева берёт из работы Иванова слившийся в единое целое в поздней античности об-
раз Диониса-Аполлона: «В Дельфах оба бога празднуют своё примирение, необходимое 
для духовного равновесия Эллады и для полноты творческого раскрытия идеи обоих. В 
ряде изображений керамики и пластики мы видим символы союза. Дионис и Аполлон 
подают друг другу руки при ликовании священного фиаса. Они обмениваются своими 
атрибутами. Дионис, отныне «Тирсоносец-Пеан», «Эвий-Пеан», увенчивается лавра-
ми, Аполлон — плющом; Дионис играет на лире, Аполлон — «флейтист» приближает 
к устам двойную флейту» [5: 346]. В диалоге с властями города цветаевский Крысолов 
вырастает до размеров божества, или, возможно, музыкант-волшебник находится «под 
чарой»4, принимая на себя образ бога Аполлона-Диониса, ставшего в эпоху Средневеко-
вья демоном. В данном случае не имеет значения Аполлоном, Дионисом, Крысоловом, 

2  М.Волошин «Аполлон и мышь»: «В первых строках Илиады мы читаем воззвание к Аполлону-
Сминфею ― Аполлону Мышиному. Известна статуя Аполлона работы Скопаса, где солнечный бог 
изображён наступившим пятой на мышь. Есть сведения, что в некоторых городах Троады под алта-
рями Аполлона жили прирученные белые мыши, а на острове Крите изображение их стояло рядом с 
жертвенником бога. Таким образом, с культом Аполлона-Сминфея связаны обе эллинские области, 
над которыми для нас глубже всего разверзалось время под кирками Шлимана и Эванса. Одни объ-
ясняют связь этого зверька с Аполлоном тем, что Аполлон на некоторых островах, как например 
на Тенедосе, являлся истребителем мышей, которых он сам же пред этим наслал на страну. Другие 
предполагают, что этот атрибут является указанием того, что в некоторой местности культ старых 
полевых богов, имевших связь с мышью, был вытеснен культом Аполлона» [3: 96].
3 В статье Н.В.Дзуцевой «Пересечение границ: М.Цветаева и Вяч.Иванов» делается акцент 
на жизненных пересечениях Вяч.Иванова и М.Цветаевой, отразившихся в поэтическом цикле 
М.И.Цветаевой «Вячеславу Иванову» (1920); исследователь считает, что научное творчество Вяч.
Иванова к началу 20-х гг. XX в. было уже не актуальным и не могло оказать какое-либо влияние 
на взгляды М.Цветаевой: «Цветаева, в отличие от общего мифотворческого сознания начала века, 
оставляет без внимания Иванова ― проповедника дионисийской культовости» [4].
4 Сравним, М.Цветаева «Искусство при свете совести»: «”Двенадцать” Блока возникли под чарой. 
Демон данного часа революции (он же блоковская «музыка Революции») вселился в Блока и заста-
вил его».



313

демоном, волшебником или Сивиллой Мариной Цветаевой провозглашается истина, но 
это истина, и потому она вне времени и она божественна: 

Тих как мех. 
Тих как лев. 
Губы в смех. 
Брови в гнев. 
 
Выше звезд, 
Выше слов, 
Во весь рост — 
Крысолов. 
 
«Раз музыкант — так мот. 
Дудки не бережет 
Дудочник. Треснет — свистнет. 
Чехолоненавистник 
Он — и футлярокол. 
Раз музыкант — так гол. 
 
Чист. Для чего красе — 
Щит? Гнойники скрывают! 
Кто со всего и все' 
В мире — чехлы срывает! 

 
Нехороша — так пнуть! 
Чтоб просияла суть. 

 
Не в ушеса, а в слух 
Вам протрубят к обедне 
В день, когда сбросит дух 
Тело: чехол последний.

Но здесь, в этой точке пересечения античных и средневековых мифов, «Крысолов» 
Цветаевой обнаруживает и полемику с концепцией Вяч.Иванова, в этом обнаруживает-
ся узел конфликта с Брюсовым и с теми, кто представляет учёный, исследовательский 
взгляд на мир. Более конкретно, даже агрессивно, полемика с учёностью, с концепцией 
В.И.Иванова, связывающего христианские культы с дионисийством, выражена в ста-
тье М.Цветаевой «Искусство при свете совести»: «Многобожие поэта. Я бы сказала: 
в лучшем случае наш христианский Бог входит в сонм его богов. Никогда не-атеист, 
всегда многобожец, с той только разницей, что высшие знают старшего (что было и у 
язычников). Большинство же этого не знают и слепо чередуют Христа с Дионисом, не 
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понимая, что одно уже сопоставление этих имён ― кощунство и святотатство» [1: 847]5. 
С благодарностью и почтением принимая от «равви»-учителя Вячеслава Ивановича 
Иванова, исследующего путь человеческого духа с его озарениями и помрачениями, его 
учёную премудрость (из 8 Записной книжки М.Цветаевой: «Мне от человека надо ― 
необходимо: или очарование или большой, во всеоружии, бессонный ум (как у Вячесла-
ва). Вне этого мне с человеком пусто» [6: 154]; «Вячеслав Иванов ― Царьград мысли»  
[6: 166]; из письма В.И.Иванову 18/31 мая 1920: «…через Ночь ― в День, я знаю, что 
ничего бы не испугалась, пошла бы с Вами ― за Вами ― в слепую. Если во мне ― ми-
нутами это пронзительно чувствую ― (по безответственности какой-то!) воплоти- 
лась ― Жизнь, В Вас воплотилось Бытие. ― Das Weltall6» [6: 179-180] ) Марина Цве-
таева не может разделить восторг учителя по поводу духовных открытий в истории 
культуры людей, переживая события этой истории душой, она ощущает лишь «ночь» и 
«песок»:

Как будто в песчаный сугроб 
Глаза мне зарыли живые.
Так дети сияющий лоб
Над Библией клонят впервые.

Уж лучше мне камень толочь!
Нет, горлинкой к воронам в стаю!
Над каждой песчинкою - ночь.
А я все стою и читаю.
(Цикл «Вячеславу Иванову», (1) «Ты пишешь перстом на песке…», 1920)

Разность путей: путь духа, видения, нудительных поисков, ведущих к озарению, 
путь мужества, отринувшего переживания как бремя; в отрицательных проявлениях 
путь духа может стать путём бесчувствия, фанатизма, жестокости, бездушных игр ра-
зума и власти ― этого бесчувствия и боится Цветаева. Психея-Цветаева видит события 
душой, сердцем, за бодрым голосом учёного, она слышит горе, слёзы, её сердце ужа-
сается жестокости древних культов и не соглашается в них видеть исторический путь 
людей к свету и мудрости. Но путь только души, сердца, также может впадать в свои 
помрачения: слепоту, несвободу, экзальтацию, истерию и панику; в высших проявлениях 
своих душа и дух неразделимы, едины, целостны, сердце-сознание ― у восточных му-

5 Здесь звучит намёк на культурологические исследования дионисийства В.И.Иванова, Цветаева 
не культуролог, она не сознанием, а душой переживает как Античность, так и Средневековье. В 
реплике отражено и продолжение давнего разговора-спора с В.И.Ивановым: на вопрос Иванова «…
Вы христианка? Цветаева отвечает: ― «Теперь, когда Бог обижен, я его люблю.» ― «Бог всегда 
обижен, мы должны помогать быть Богу. В каждой бедной встречной женщине распят Христос. 
Распятие не кончилось, Христос ежечасно распинается, ― раз есть Антихрист. ― Словом, Вы хри-
стианка?» ― «Думаю, что да. ― Во всяком случае, у меня бессонная совесть.» ― «Совесть? Это 
мне не нравится. Это что-то протестантское ― совесть.» (На лице гримаска, как от запаха серной 
спички.) ― «И кроме того ― я больше всего на свете люблю человека, человеческую душу, ― боль-
ше природы, искусства, больше всего…» [6: 169].
6 Вселенная (нем.).
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дрецов неразделимое единство. В начале XX века всеобщая завороженность гегелевским 
переживанием мира как войны, увлечённость диалектикой как борьбой противополож-
ностей, не даёт увидеть взаимодополняемость этих двух центров в человеке; это время 
ещё не осмыслило понятия душа и дух в их различиях и целостности: так М.Цветаева 
называя различия духа и души, привязывает «дух» к мужчинам, «сердце» ― к женщи-
нам: «”Девчонке самой легконогой ―/Всё ж дальше сердца ― не уйти!” (Из «Учени-
ка»). (Далее даём сразу в переводе с французского) Мужчины всегда: или слишком тело 
или слишком дух, чтобы быть душой. А женщины ― может быть ― слишком сердце. 
Оттого-то так редки существа» [6: 200], цветаевские «существа» ― это те, кто наделён 
душой, именно душа, по мнению Марины Ивановны, должна главенствовать в жизни: не 
дух, не сознание ― душа ведёт человека. Напротив, работы Н.А. Бердяева «Метафизика 
пола и любви» (1907), «Смысл творчества» (1916), книга О.Вейнингера «Пол и характер. 
Принципиальное исследование» (1902) и отзыв на неё Н.А. Бердяева в статье «По по-
воду одной замечательной книги» (1910) ― все эти исследования, обнаружившие два 
начала в человеке, обозначившие их единство как «андрогинность», женскому началу 
отводят низшую, пассивную роль (аналогичную «инь» ― в древней философии Китая); 
мужскому, напротив, руководящую, направляющую («ян»); соответственно выражается 
активное неприятие женской мысли, женского творчества, какого бы то ни было женско-
го самопроявления; только в слиянии с Вечной Женственностью и вдохновлении муж-
чин на всяческие подвиги, мужчины-философы видят миссию женщин и «женского» на 
земле. Этот крен в осмыслении мужского и женского начал в человеке в сторону муж-
ского (духа) или в сторону женского (души) и создают непримиримость мужского и жен-
ского интеллектуальных полей, порождая непримиримые баталии. Так в позиции Цвета-
евой по отношению к таланту писателя оказывается определяющим путь души: наитье, 
слышание; гений ― это прежде всего избранник, ведомый богами, посредник между бога-
ми и людьми, божественный оракул; можно уважать широкие познания учёного «равви» 
Вяч.Иванова, но признать за ним права ведания человеческих путей Марина Ивановна в 
1925 году уже не может, потому что, по мнению поэтессы, ведает только душа, те же, кто 
идёт путями духа-сознания, по прошествии влюблённости-восхищения-очарованности 
В.И. Ивановым, вызывают у Марины Цветаевой отталкивание-отторжение: они могут 
знать как «равви» Вяч.Иванов, но не ведают. Эти разные полюса ― знания и «веда-
ния» ― мы можем увидеть в осмыслении легенды о Крысолове. Размышляя над сю-
жетом будущей поэмы, Цветаева пишет в рабочей тетради: «Краткая фабула (по леген-
де). Город (Гаммельн) погибает от крыс. Бургомистр назначает награду: тому кто город 
Гаммельн от крыс избавит ― руку своей дочери (красотки). Явление зеленого охотника 
(Jager'a). Ратуша. Предложение. Подтверждение. Крыселов играет на дудке и уводит (не-
известно куда) всех крыс. На след<ующее> утро ― в ратушу. Отказ бургомистра отдать 
ему свою дочь. (Предшествует целый ряд предложений (замен) к<отор>ые Крыселов 
отвергает.) Угроза Крыселова. Третий день. Утро (или полдень?). Звуки волшебной дуд-
ки. (Что встает? Дать постепенность.) Дети ― мальчики и девочки. Если будни ― с 
школьными ранцами, если воскресенье ― с игрушками и молитвенниками. Мимо рату-
ши. Из ворот ― дочка бургомистра с молитвенником. Врастающий в землю бургомистр. 
(Лучше ― бегущий вслед!) 
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Два варианта: или описание озера: постепенность захождения, погружения. Вода 
смыкается над головой. Центр ― бургомистрова дочка. Либо ― по слухам ― завел их 
всех в гору. (Горное озеро, внутри горы.) Толкование: Охотник ― Дьявол-соблазнитель ―  
Поэзия. Бургомистр ― Быт. Дочка бургомистра ― Душа... Крысы ― земные заботы, от 
которых Охотник освобождает город. (?) Быт не держит слова Dichtung [поэзии (нем.)], 
Dichtung мстит. Озеро ― вроде Китеж-озера, на дне ― Вечный Град, где дочка бурго-
мистра будет вечно жить с Охотником. Тот свет. (Входят в опрокинутый город.)» [7]. 
Цветаева избирает не символически-сказочный вариант, историю духа, где вывод детей 
из города заканчивается исходом в новую, лучшую жизнь, а именно трагический, зем-
ной, правдивый, не оставляющий надежды на Китеж (в средневековой хронике города 
Гамельна документально было зафиксировано исчезновение детей). «Крысолов» у Цве-
таевой ― это история души, которая гибель, исчезновение детей не может принять как 
путешествие духа. Марина Ивановна физически заставляет пережить читателя весь ужас 
потопления детей, Китеж в цветаевской истории ― иллюзия, обман, морок, насылаемый 
Крысоловом («и хотя повсеместно оболган ―/ Стар и мал, / Равнодушно никто не вни-
мал…»; обман «рая» Крысолова разоблачает старая крыса, но её никто не слушает)». 

Обратим внимание на противоположность, разнонаправленность легенды о 
Крысолове и евангельского мифа о спасении Христом бесноватых: Иисус наставляет 
прощать не до семи раз, «но до седмижды семидесяти раз» ― Крысолов прощать не 
умеет; Иисус спасает злых бесноватых ― Крысолов топит невинных детей; Иисус об-
наруживает, раскрывает истину ― Крысолов очаровывает ложью; «ловец сердец» Иисус 
собирает детей вокруг себя для жизни («Пустите детей и не препятствуйте им прихо-
дить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» ― Евангелие от Матфея: 19,14) ― 
«ловец сердец» Крысолов заманивает в смерть. Долгая, мучительная, щебечущая дет-
скими голосами последняя глава, и заставляет особенно остро пережить эту инакость 
древнего гнева ― оголтело жестокого, даже в справедливости не праведного гнева ― и 
всем сердцем воззвать к милосердию, которое и лежит в основе христианства, забытое 
или не востребованное средневековым городом Гамельном, так пекущемся о своей пра-
ведности. Эта фигура умолчания ― милосердный Христос, о котором плачет сердце ― 
звуковыми отголосками проходит за текстом: «Хри―зо―лит!» ― «Хри―зо―праз!» ―  
«Хру―ста―ли…» ― «Пу-зы-ри»

 ― это не только живая вода, становящаяся неживым зелёным камнем и хрустом, а 
затем пустотой пузырей (обратим внимание на двойной смысл: прямой ― речь о воде 
и утонувших в ней детях, и переносный ― речь о христианском учении, потерявшем 
суть, из «живой воды» превратившемся в пустую форму, в камень, в пузыри); 

― это и спрятанный смешок чёрта в соблазняющем чародее: «Где же ваш спасаю-
щий Христос?»;

― но здесь, в последних строчках и ответ и этому чародею, и жителям города Га-
мельна, ответ поэта XX века: «не ведитесь» на посулы соблазнителей, ищите своих 
путей, имейте свою голову на плечах, Христос ― не власть, а путь внутри сердца, у 
каждого свой путь: «Обратная крайность природы есть Христос. Тот конец дороги есть 
Христос. Всё, что между, ― на полдороге» (М.Цветаева «Искусство при свете совести» 
[1: 849] ). Искусство ― величайшее из свобод, в этом его величайший дар и величайший 
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искус: как только культура перестаёт чувствовать себя ребёнком в отношении к сложно-
му миру, в неустанном поиске истины, как только культура начинает гордиться и берёт 
на себя роль окончательной власти, она губит и себя и других; но как открыватель и 
пролагатель путей искусство не может не увлекать, не вести, в этом его ответственность 
перед Богом, перед собственной совестью, об этом в статье Цветаевой «Искусство при 
свете совести»: 

«Тёмная сила!
 Мра-ремесло!
 Скольких сгубило,
 Как малых ― спасло.

Боюсь, что и умирая… Мра, кстати, беру как женское имя, женское окончание, зву-
чание ― смерти. Мор. Мра. Смерть могла бы называться, а может быть где-нибудь, 
когда-нибудь и называлась ― Мра, Слово-творчество, как всякое, только хождение по 
следу слуха народного и природного. Хождение по слуху» [1: 846-847]. Марина Ивановна, 
как будто забывая, что слово «культура» произошло всё-таки от слова «свет» ur ― культ 
света, а не «тьмы», намеренно берёт самую мрачную сторону воззрений на искусство, 
тему свободы-своеволия, исчерпывая горечь этого вопроса до дна, тем самым отводя 
упрёк религии к «прельстительной» стороне искусства, ― очаровывая, само зачаровы-
вается красотой мира, очаровывая, спасает, потому что не теряет путь истины, жажду 
истины в основе, в глубине своей, ― «хождение по слуху». Но, отводя упрёк ко всему 
искусству, Цветаева не отводит упрёк и предостережение к поэту, человеку искусства, 
поставившему в гордыне своей себя краеугольным камнем мира, тем самым обольстив-
шего «малых сих» ― детей этого мира, и погубившего свою душу: «Скольких сгубило,/ 
Как малых спасло». В этом смысле «Крысолов» нацелен и против В.Я.Брюсова, не слу-
чайно эта поэма писалась в то же время, что и очерк о Брюсове «Герой труда» ― в 1925 
году. Прежде чем обозначить эти аллюзии, необходимо обратиться к ещё одному тексту 
В.Я. Брюсова, к сатирической поэме «Замкнутые» (1900-1901). Написанная в истоке XX 
века, эта история изображает гибель культурной Европы, повергнутой во прах новы-
ми дикарями-варварами: доведённая до предела технического «усовершенствования», 
но по сути оставаясь традиционалистской, Европа в видении Брюсова превращается в 
город-монстр; веками длящееся умирание прерывают восставшие рабы, дикари, уни-
чтожая все накопленные веками ценности цивилизации, уничтожая всю европейскую 
культуру, давая рождение новой жизни. Цветаева в своём «Крысолове» показывает ги-
бель человеческого социума от иного ― от отсутствия культуры: в буржуазном городе 
лавочников всё «как быть должно»: все набожны, все трудятся, все сыты, «застёгнуты 
на все пуговицы» в чувствах и в нравах («Божье застёгнуто чадо на / Все, ― а козёл 
расстёгнут -/Весь! Коли с ангелами в родстве,/ Муж, ― застегнись на все!»), и даже 
сны видят благонравные, какие должно видеть: «Пуды колбасы/ колбасник (со шпэком),/ 
Суд видит весы, Весы же ― аптекарь,/ Наставнику ― трость, / Плод дел его швей-
ных ― /Швецу. Псу же ― кость?/ Ошиблись: ошейник!». Здесь все гордятся тем, что 
не преступают границ, установленных бургомистром, являясь его маленькими подобия-
ми. Всё мелко, без вдохновения; жизнь длится ― не переживается; из города изгнаны 
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«Нищие, гении, рифмачи,/ Шуманы, музыканты, / Каторжники…», живущие чувствами 
и страстями: «Кто не хладен / и не жарок, прямо в Гамельн / поез―/жай-город, рай-
город, горностай-город./ Бай-город, вовремя-засыпай-город». Случайно или нет, но об-
лик города находит много общего с чертами цветаевского Брюсова, обозначенными в 
статье: «немотствовал», «родился ограниченным» [1: 522]; «Брюсов: вол, везущий воз» 
(с.524); «Римская воля московского купеческого сына»7 [1: 525]; «Мне кажется, Брюсов 
никогда не должен был видеть снов» [1: 525]; «непомерно мелок» [1: 536]; «бездуш-
ность, скудосердие» [1: 537]; «бездушная коммунистическая душа» [1: 546]; «чувствами 
Брюсов не жил» [1: 547]; «Чтение8 самой идеи власти, ранга» [1: 550]; «бесстрастный, 
оценивающий, любопытствующий взгляд» [1: 551]; «Герой труда» ― не вдохновенья; 
и, наконец, «застёгнутость на все пуговицы» ― и на всех портретах, и в чувствах, и 
в социальном статусе ― чиновник нового коммунистического общества, и, как считает 
Цветаева, в самом творчестве: «застёгнутый наглухо поэт», «Брюсов именно в творении 
своём был застёгнут (а не забит ли?) наглухо, забронирован без возможности проры-
ва» [1: 523]. По мнению М.И.Цветаевой, советская рационализация и упорядочивание 
мира по обывательским нормам влечёт катастрофически необратимые последствия: мир 
мельчает, мир становится диким, по-младенчески хрупким и неопытным, мир навсегда 
забывает о чести, значит, призывает и к себе самому бесчестное отношение, этот ограни-
ченный мир легко завлекать и обманывать яркими миражами, ведь он ничего не видел, 
кроме своих скучных снов и ничего не знал, кроме своего скучного труда-долга. Рок и 
карающий древний Бог, избравший бродягу-чернокнижника Крысолова своим орудием 
кары, ― обрушивают возмездие на город обывателей, уводя детей в смерть. Не это ли 
ещё один намёк 

― на В.Я.Брюсова, путешествующего, бродяжничающего в своём творчестве в 
иные времена и страны: «Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чу-
жим, не только странам: землям: планетам»9;

― на Брюсова ― от Брюса-чернокнижника: «”Маг”, “Чародей” (…) ― только о 
Брюсове, об этом бесстрастном мастере строк. (…) Брюсов. Брюс. Созвучие не слу-
чайное. Рационалисты, принимаемые современниками за чернокнижников. (Просвещён-
ность, превращающаяся на Руси в чернокнижие)»10, «его (Брюсова) исконная арелигиоз-
ность, наконец»11? Обратим внимание на то, чем завлекает, «завораживает» цветаевский 
Крысолов детей ― именно тем, что традиционно пользуется массовым спросом в муж-
ском и женском мире; тем, что традиционно обозначено как «рай» мужской жизни и «рай» 
женской жизни; мужские и женские границы строго обозначены и свято соблюдены (так 
у Брюсова, так у русских философов, пишущих о мужском и женском мирах, боясь ка-
ких бы то ни было смешений, вторжений и пересечений культурных пространств этих 
миров): «Есть у меня - не в службу, а в дружбу! ―/ Для девочек куклы, для мальчиков 

7 Тему Рима и Цезаря как тему Брюсова обозначает и прослеживает в «Крысолове» 
М.И.Цветаевой Р.С.Войтехович в статье «Брюсов как римлянин в «Герое труда» М.Цветаевой» [8].
8 Имеется в виду «почитание».
9 Цветаева М. Полн. собр. поэзии, прозы, драматургии в одном томе. ― М.,2008. ― С.550.
10 Цветаева М. Полн. собр. поэзии, прозы, драматургии в одном томе. ― М.,2008. ― С.525.
11 Цветаева М. Полн. собр. поэзии, прозы, драматургии в одном томе. ― М.,2008. ― С.549.
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ружья, /― Глубокая ловля и быстрая гребля, ―/Для девочек ― иглы, для мальчиков ―  
кегли, / На ― ряд и доспех, / И ― вафли ― для всех»; «Для девочек лани, для мальчиков 
кони, / Плоды Соломона и розы Саади, / Для мальчиков ― войны, для девочек ― свадьбы, 
/ Весь мир ― нараспев, / И ласка для всех»; «Для мальчиков ― игры, для девочек ― стра-
сти»; «Для девочек ― звуки, для мальчиков ― смыслы»; «Для мальчиков ― радость, для 
девочек ― тяжесть,/ Нежна ― перелюбишь, умна ― переборешь. /Для мальчиков ―  
сладость, для девочек ― горечь./ Дно ― страсти земной... / И ― рай ― для одной». 
Здесь также слышна явная перекличка с брюсовским Крысоловом, который намеренно 
завлекает «невест» и бросает, потешаясь над стадом «овец»: «И, сменившись с ней колеч-
ком,/ Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, / Отпущу ее к овечкам, / В сад, где стройны тополя», ― у 
Цветаевой: «Стройтесь, резвые невестины / Сёстры в свадебное шествие», ― свадеб-
ное шествие сестёр Цветаевой противопоставлено «овечкам» Брюсова. 

Ефим Эткинд в статье «Флейтист и крысы. (Поэма Марины Цветаевой «Крысолов» в 
контексте народной легенды и её литературных обработок)», выявляя множество ритми-
ческих и смысловых перекличек цветаевского «Крысолова» с маршевой поэзией Страны 
Советов, называет В.В.Маяковского как основного прототипа Крысолова [9]. Несомнен-
но, поэзия В.В.Маяковского, Демьяна Бедного и других революционных поэтов звучит в 
маршевом строе «Крысолова», и в чертах обывательской жизни Гамельна действитель-
но множество чёрточек советской действительности; исходя из всего этого, Крысолов, 
в некотором роде, фигура собирательная, и, всё же, не против Маяковского направлен 
сатирический пафос поэмы, именно против Брюсова, об этом тоже в статье о Брюсове: 
«Служение Брюсова коммунистической идее не подневольное: полюбовное, Брюсову в 
СССР, как студенту на картине Репина ― «какой простор!» (…) И не Маяковский, с его 
булыжными, явно-российскими громами, не Есенин, «если не последний певец дерев-
ни», то ― не последний последний её певец, и уж, конечно, не Борис Пастернак, новатор, 
но в царстве Духа, останутся показательными для новой, насильственной на Руси, без-
душной коммунистической души, которой так страшился Блок. (…) Брюсов один ей ―  
бровь в бровь, ровь в ровь» [1: 549]. 

Брюсов в восприятии большинства окружающих либо пророк, либо лжепророк, он 
же, сталкивая идеи, каждый раз показывает их предел, ограниченность: «С неустанными 
молитвами, / Повторяемыми вслух, / Прохожу я между битвами, / Ускользающий, как 
дух…» (1899). Брюсовское сredo не побеждать других, а побеждать себя ― вырастать из 
себя: «Хорошо, уносясь в безбрежность,/ За собою видеть себя» («Обязательства»,1898). 
Сказать, что Брюсов, как Ставрогин искушает, оставаясь «не холоден, не тепл», заво-
дя и бросая в лабиринтах смерти, было бы слишком опрометчиво. Показывая пределы 
сталкивающихся сторон, Брюсов незримо пытается направить читателя на непрерывный 
поиск пути (не то же ли делает Цветаева, предваряя новым вопросом ответ: «сумела (по-
спеть) противупоставить каждому ответу, пока не испарился, свой вопрос»). Обратим 
внимание, что брюсовскому грубому и циничному «Крысолову» (1904) противостоит 
его же «Орфей и аргонавты» (1904); слова «Орфея» как будто намеренно акцентиру-
ют двойной смысл (возможность их обращения к свету, и к тьме) и победу над этой 
двуликостью в намерении, в поступке, в желании добра: Орфей «чарователь» ― но не 
людей к гибели, а «чарователь скал», грозящих гибели «Арго»; «дремота», но не за-
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бытьё, а «Священная дремота», что провидит: «Ты же провидел в священной дремоте/ 
Путь предстоящий, Орфей!»; «Гимн волшебный», что также имеет силу захватывать 
«тёмных гребцов» (в данном случае эти гребцы ничуть не отличаются от наивных 
дев из брюсовского «Крысолова»), но ведёт «тёмных гребцов» «гимн волшебный» не 
к гибели, а к победе над обстоятельствами: «Славь им восторг достижимой награды,/ 
Думами тёмных гребцов овладей /И навсегда закляни Симплегады /Гимном волшебным, 
Орфей!» Так очаровываться или не очаровываться? А может, всё вершит случай и «тём-
ным гребцам» просто повезло больше, чем девам? ― Но эти стихи Брюсова не для тех, 
с кем случилось, а для тех, кто читает их, и именно они, читатели, должны увидеть этот 
незримо поставленный вопрос: как очаровываться хорошим и не очаровываться плохим? 
Чем отличается стадо от личности? ― Открывший свой путь, открывший свою дверь в 
духовную жизнь не даёт себе права быть слепым: он не слепо следует, он ищет путь ис-
тины, ― это пробудившееся чувство пути истины и позволяет отличить голос Орфея от 
голоса Крысолова. По сути, о том же говорит и трагедия «Крысолов» Цветаевой, более 
того, Марина Ивановна совсем близко подходит к версии Орфея Брюсова, называя саму 
себя Крысоловом, особенным Крысоловом в «Девяти письмах…» («Девять писем, с де-
сятым невозвращением и одиннадцатым полученным и послесловием»): «Открывателю 
родников не нужно осознавать: ни своей силы, ни ценности родника. Это ― дар, как 
и всякий другой, и потому чаще всего даётся неведающим и неблагодарным. Как все 
дары, кроме дара души, которая не что иное, как совесть и память. (Чтобы немного по-
смеяться: если Вы источникослов, то я Крысолов из немецкой сказки, который уводит 
своей флейтой крыс и детей ― а может и родники тоже!)» [1: 854]. Это сопоставление 
и противопоставление ― вновь скрытая полемика с Брюсовым: Крысолов-Брюсов ис-
кушает и бросает ― Крысолов-Цветаева зачаровывает других своей зачарованностью 
и выводит к свету. Взяв на себя в жизни и творчестве роль Психеи12, то есть одарённой 
даром «души и памяти», М.Цветаева выбирает не путь духа ― искушений, прозрений, 
самостоятельного познания себя и мира (В.Я.Брюсов), а иной путь: очарования и про-
свещения посвящёнными, ведущими путями истории, приоткрывающими завесы над 
тайнами мироздания. Этим параллельным мирам не суждено было встретиться в рамках 
Эвклидового пространства культуры XX века. 
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нЕоПуБЛиКованнЫЕ нЕоКончЕннЫЕ 
ПовЕСти Я.П. дЕ БаЛЬмЕна

У статті розглядаються жанрові особливості незакінчених неопублікованих по- 
вістей Я.П. де Бальмена “Пустыня”і”Повесть” як творів романтизму. Наводяться 
тези про ліричну сповідальність, автобіографізм творів.

Ключові слова: жанр, романтизм, оповідь, автобіографізм, сповідь.
В статье рассматриваются жанровые особенности неоконченных неопублико- 

ванных повестей Я.П. де Бальмена “Пустыня” и “Повесть” как произведений роман-
тизма. Проводятся тезисы о лирической исповедальности, автобиографизме произве-
дений.

Ключевые слова: жанр, романтизм, повествование, автобиографизм, исповедаль-
ность.

In this article genre peculiarities of the narratives “Desert” and “Novella” of Y.P. de 
Balmen are regarded as a work of romanticism. There is thesis about confessional works and 
autobiography of the author.

Key words: genre, romanticism, narrative, autobiography, confession.

Повести Я.П. де Бальмена, написанные в 1832-1837 годах, впервые увидели свет в 
1988 году, более чем за два десятилетия после того, как были найдены исследователем 
А.Е. Кузьменко в Полтавском государственном архиве, где находятся и ныне. В ходе 
подготовки А.Е. Кузьменко к публикации были отобраны, с его точки зрения, наиболее 
художественно совершенные произведения. Таким образом, пять повестей рукописного 
сборника, одна на французском языке, остались неопубликованными, в том числе и две 
неоконченные повести – “Пустыня” и “Повесть” (название на титульном листе рукопи-
си). Нами подготовлено и подано к публикации неоконченное произведение “Повесть” 
в издательство Нежинского государственного университета им. Н.В. Гоголя “Культура і 
література Полісся”.
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Данная статья представляет собой наблюдения над жанровым своеобразием неокон-
ченных повестей Я.П. де Бальмена и является попыткой объяснить художественный за-
мысел автора, в частности типологические особенности жанровой природы указанных 
повестей как произведений романтизма. 

Говоря о сборнике повестей Я.П. де Бальмена, отметим, что автор никогда не был 
равнодушен к актуальным проблемам своего времени и отражал их в своих произведе-
ниях. Но толчком к литературному творчеству стало чувство к Софье Гавриловне Виш-
невской, ставшее для Я.П. де Бальмена драмой всей его жизни. Каждая новая повесть 
так или иначе связана с событиями переживаемой драмы, её участниками. Повести де 
Бальмена рождались, как своеобразный способ решения, переживания своих проблем и 
страданий. В автобиографической повести “Отрывки из заброшенного дневника”, напи-
санной в 1836 году и содержащей рассказ о событиях из его жизни, он замечает: “Какая 
горделивая мысль посетила меня. Я хочу писать повесть. Я чувствую, как это безрас-
судно, как смешно. Но что же? Я буду писать для самого себя. Никто не увидит, не будет 
подозревать, чем я занимаюсь… Я не могу долго удерживать в груди избыток чувств: они 
меня задушат. Говорить, признаться в моей страсти и пыткой никто не заставит… А мол-
чать не могу. Мысли рвутся из головы… Так приди же, моя утешительница – черниль-
ница с большим пуком перьев вчера застреленного гуся. Приди, моя поверенная бумага, 
тайком купленная. Вы одни будете знать, что волнует мою душу” [1:240]. 

Экзальтированный дух романтизма, присущий авторскому повествованию, перено-
сит читателей повести “Пустыня” в экваториальную Америку, к берегам Ориноко, где 
среди красот девственной природы ещё можно встретить “остатки диких племён стран 
сих”, ненавидящих цивилизованных европейцев за истребление несметного числа их 
братьев. В эту дикую (вполне в духе Д. Дефо) страну попадает, в отличие от Робин-
зона Крузо добровольно, вполне цивилизованный молодой человек, сын своего века, 
француз. События повести относятся к 30-м годам XIX столетия, периоду вырождения 
идеалов Великой французской революции и перерождения их в жажду наживы. Именно 
о таком понимании происходящего говорит главный герой повести (имя отсутствует): 
“… я нашёл во Франции революцию, а дома – другого хозяина, который вместо ответа 
на мои вопросы, почему он здесь, толковал мне, что я роялист, <парик>, за что я его на 
прощанье приколотил и уехал из Европы”. Лишившись родительского наследства, герой 
не ищет ни справедливости, ни выгоды. Он избирает пустынническую жизнь, как можно 
дальше от стран Европы, приплывает в Америку на испанском корабле.

Романтический бунт героя связан не только с социальными потрясениями (послед-
ствиями революции), но и с его мировоззренческой позицией. Выходец из небогатой 
дворянской семьи, единственный сын у родителей он получил хорошее воспитание. Но 
пристрастился более всего к естественным наукам, а “словесность, историю, юриспру-
денцию ненавидел”. В публичном заведении он учиться не смог, не выносил принужде-
ния, убегал, чтобы отыскивать растения и минералы. Служить не захотел, но месяцами 
жил в лесах, удовлетворяя свою страсть к охоте и естественной истории. Автор заостря-
ет своё внимание на проблеме воспитания, отображая близкую ему по духу концепцию 
“природного человека”. Но подобный образ жизни героя не находит поддержки в обще-
стве. После смерти родителей, которые надеялись, что “сын их будет со временем другой 
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Буффон или Линней”, герой был осмеян и даже “прославлен сумасшедшим”. Негодуя на 
своё отечество, он уезжает в Швейцарию, путешествует по странам Европы, но нигде не 
находит понимания. А видит “ту же заботу о пустяках, то же пристрастие к ненавист-
ным… наукам и мало уважения к тем, которые… превозносил” [2]. Разочаровавшись в 
мненьях европейцев, герой возвращается во Францию, хочет жить в родительском име-
нии, но находит его захваченным новыми хозяевами жизни. Следствием неразрешимого 
конфликта героя с обществом становится его решение: “Я также был в свете, видел лю-
дей, полюбил их, но они меня не поняли, и я их бросил…” [2]. Прибыв в Южную Аме-
рику, он отстраняется от цивилизованного мира (“света”), намереваясь жить в согласии 
с природой и самим собой.

Но герой де Бальмена не одинокий отшельник. Из содержания повести мы узнаём, 
что на берега Ориноко он прибыл вместе со своими товарищами, соорудил с ними стан. 
Правда, эта сюжетная линия, основанная на идеях утопического социализма, провоз-
глашающих равенство и совместный труд, так и остаётся неразработанной, так как автор 
фиксирует лишь факт прибытия и более не упоминает о персонажах, а главный герой 
совершает поступки, казалось бы, позабыв о существовании своих товарищей. Зато по-
является новый герой – Эрнест, который, на наш взгляд, отчасти берёт на себя функции 
предыдущих персонажей в разработке сюжета. 

Однажды, блуждая среди непроходимого леса, герой неожиданно вышел к малень-
кой крепости, в которой нашёл одинокого пустынника, своего соотечественника по име-
ни Эрнест, который, как и он, покинул родину, чтобы жить в одиночестве. Из истории 
Эрнеста мы узнаём, что у него был брат, с которым с детских лет они были неразлучны и 
очень дружны. Мотив братской любви у автора имеет автобиографические корни, а опи-
сание жизни двух братьев напоминает юность самого Якова де Бальмена и его родного 
брата Сергея: “Мы учились, веселились, любили родителей и друг друга и были счастли-
вы. Забавы наши состояли из телесных упражнений. Охота, рыбная ловля, прогулки – вот 
чем заняты были свободные часы. Употребляя таким образом время нашей молодости, 
мы сделались крепки и ловки…. Оба мы избрали военную службу и поступили в один 
полк” [2]. В историю Эрнеста вплетается ещё один упомянутый факт биографии писате-
ля, который стал основным сюжетообразующим мотивом всех известных его повестей: 
драматическая история любви к Софье Гавриловне Вишневской. К моменту написания 
повести Яков де Бальмен узнал, что у его любимой девушки появился жених – богатый 
отставной офицер Михаил Андреевич Маркевич, младший брат известного историка и 
поэта Н.А. Маркевича, как выяснилось в последствии, Софью пытались выдать замуж 
против её воли. В повести “Пустыня” эта история представлена сюжетной линией брата 
Эрнеста, рассказом о любви к девушке, которая ему изменила: “Брат предался отчаянью. 
Вскоре вся Франция закипела. Революция была тогда в самой силе. Наш полк высту-
пил на границу, мы были окружены неприятелями. Брат радовался, что будут сраженья, 
жизнь сделалась ему ненавистна, он видел коварство женщины, которую боготворил и 
желал умереть. Накануне первого дела он дал мне этот портрет и просил его беречь. С 
зарёю полк наш был рассеян, истреблён. И брат мой исчез – он окончил на поле брани 
жизнь, которая была для него тягостна” [2].
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Темы любви и смерти, характерные для литературы романтизма, становятся основ-
ным лейтмотивом творчества де Бальмена. Лирический герой произведения испытывает 
пламенную страсть, не мыслит жизни без взаимной любви и поэтому, потеряв её, созна-
тельно ищет смерти. Правомерно говорить о романтическом сознании самого автора. В 
“Отрывках из заброшенного дневника” он напишет: “О, грустно! Пошло жить на этом 
свете, когда всё исчезло, когда не осталось ни малейшей надежды… Хочется умереть… 
О, как хочется!.. О, если бы я мог знать, что хоть там уже не будем разлучены! Как бы я 
ждал этой минуты… Я хочу перейти в Грузию. Не найду ли там покоя?” [1:304]. Этим 
словам суждено было сбыться. Яков Петрович де Бальмен погибнет во время военных 
действий на Кавказе в 1845 году.

Возвращаясь к истории Эрнеста, отметим схожесть описания его жизни в “пустыне” 
с жизнью знаменитого героя Д. Дефо: “Всё, что вы видели, сам я построил, питаюсь 
плодами садика своего или окрестных лесов, пашу небольшой участок земли, который в 
изобилии доставляет мне сарачинское пшено, хожу на охоту, ловлю рыбу и содержу не-
сколько диких коз, которых удалось мне поймать и сделать ручными” [2]. Герой Дефо и 
герои де Бальмена относятся к разным эпохам, и причины, приведшие их к схожим усло-
виям жизни, различны: прагматизм одного и романтический бунт других. Появившись в 
эпоху Просвещения, роман Д. Дефо стал гимном человеку европейской цивилизации, его 
труду. Плоть от плоти своей бурной эпохи Робинзон отправляется в путешествие, имея 
трезвый расчёт в поисках прибыли. Совсем иные цели преследуют герои де Бальмена. 
Они намеренно ищут одиночества, бегут не просто людей, но общества ими созданного, 
с его моралью, основанной на лицемерии и насилии. Они бегут от цивилизации, желая в 
уединении, в общении с природой залечить раны, им нанесённые. Особый акцент автор 
делает на негативных последствиях революции, захватившей в вихрь событий героев. 
Они теряют самое дорогое: дом героя-рассказчика был захвачен, от родителей дома Эр-
неста остался лишь пепел и развалины, он потерял любимого брата. Узнав историю друг 
друга и поняв, что у них много общего, герои решают соединить свои судьбы: “Что долго 
думать! – вскричал я, наконец, - кажется, мы нашли друг друга. Вы ищите друга при-
роды, врага светской жизни, я тоже, так будем жить вместе… Мы обнялись и положили 
жить вместе, трудиться и проводить дни в отдалении от мира, от его сует, приличий и 
злобы” [2]. Я.П. де Бальмен в своём произведении неоднократно отмечает пагубное воз-
действие “света” на личность и её судьбу, что является основной темой романтической 
светской повести, поднимает проблему положения неординарного героя.

В своём противостоянии герой не одинок, он находит единомышленников. Мотив 
романтической дружбы, призванной преодолеть одиночество и недоверие к людям, для 
писателя глубоко личностный – у него всегда было много друзей, как в годы учёбы, так 
и в период службы. Но и влияние традиции, в частности Рылеева, бесспорно. Строки 
поэта он цитирует, берёт в качестве эпиграфа. Возможно, что посвящение А.А. Бестуже-
ву к поэме “Войнаровский” Рылеева имело влияние на сюжет рассматриваемой повести. 
Вспомним эти строки:

Как странник грустный, одинокой
В степях Аравии пустой,
Из края в край с тоской глубокой
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Бродил я в мире сиротой.
Уж к людям холод ненавистный
Приметно в душу проникал,
И я в безумии дерзал
Не верить дружбе бескорыстной.
Незапно ты явился мне:
Повязка с глаз моих упала;
Я разуверился вполне,
И вновь в небесной вышине
Звезда надежды засияла [3:159].

Е.А. Маймин указывал, в частности, на связь Лермонтова с рылеевской литературной 
традицией и сходство одного из ранних стихотворений Лермонтова со стихотворным 
посвящением Рылеева [4:115]. А.Е. Кузьменко связывает образы героев повести и об-
стоятельства их жизни не только с отображёнными в произведении событиями Июль-
ской революции 1830 года во Франции, но и с политической реакцией 20-30-х годов XIX 
в. в России, последовавшей за восстанием декабристов. В частности, он указывает на 
возможных прототипов персонажей повести графов Булгари (Андрея Юрьевича и Спи-
ридона Николаевича), высланных за связь с декабристами в сентябре 1826 года, а также 
младшего профессора Нежинской гимназии высших наук Ф.О. Зингера, высланного за 
границу как австрийского подданного (в ноябре 1830 года) в связи с “делом о вольнодум-
стве”. Авторский замысел Кузьменко видит в том, что в “… намерениях, стремлениях 
и действиях персонажей произведения, которые стали на путь искания правды, выра-
зительно проявляются черты передовых людей того времени, которых Я. де Бальмен 
горячо любил и глубоко уважал; а образ рассказчика, от имени которого ведётся рассказ, 
напоминает самого автора – с его увлечением науками и прогрессивными веяниями эпо-
хи” [5:57].

Текст повести, хотя и содержит приключенческий элемент, носит исповедальный ха-
рактер. Герои исповедуются друг другу, разряжая напряжение своего внутреннего мира, 
находя друг в друге благодарных слушателей. События из прошлой жизни героев рас-
сказываются, но не разрабатываются в сценах. Центральный герой является повество-
вателем, свою историю рассказывает Эрнест. Герои анализируют цели и мотивы своего 
поведения, дают оценку событиям, обществу. Точка зрения автора совпадает с позицией 
героев, которые персонифицируют многие черты писателя. Взаимоотношения автора с 
миром монологичны. Он выступает, прежде всего, как заинтересованный комментатор 
событий, рассказчик своей истории. Воспроизведение жизни через переживания со-
общает повести лирический потенциал, вносит субъективно-оценочную точку зрения. 
Рассказ от первого лица создаёт “установку на подлинность”, достоверность событий. 
Писатель использует монологическую речь как средство отображения внутренней жизни 
героев, рассказ о событиях, движущих сюжет. Удельный вес диалогов невелик, с их по-
мощью автор осуществляет взаимодействие героев, раскрывает их внутренний мир.

Повесть Я.П. де Бальмена “Пустыня” соответствует жанровому содержанию пове-
сти 30-х годов XIX века, сосредоточившемуся на проблемах современности, внутреннем 
мире личности. Мы склонны отнести повесть к внутрижанровой разновидности роман-
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тической светской повести в обрамлении робинзонады с элементами просветительского 
романа воспитания. Исповедальность, присущая произведению, является одной из ха-
рактерных особенностей творческой манеры писателя. 

Вторая повесть Я.П. де Бальмена (“Повесть”) была написана в 1834 году. “Повесть” 
не является исключением, она, как и другие произведения сборника, отразила душевные 
переживания автора, связанные с его взаимоотношениями с Вишневской. Из “Отрывков 
из заброшенного дневника” мы узнаём, что крёстная Я. де Бальмена, она же бабушка 
Волховская Т.Г., помещица села Мойсевка и родственница С. Вишневской, после неудач-
ной попытки выдать Софью замуж за Маркевича находит ей очередного жениха – пол-
ковника фон Бриггена. Вот как об этом пишет де Бальмен в “Отрывках…”: “Ну, женюсь 
да и только. Хоть бы сам чёрт в виде десяти бабушек кинулся поперёк. От беса крестом 
да молитвою отделаюсь, а от бабушки по уланской совести. Экая ведьма! Прошу по-
корно – выдать мою Соню за Бриггена! Да Бригген – жених ей самой!.. Экая дерзость у 
этих стариков! Одна нога в гробу, а рукою хочет зацепиться за юность, за прелесть… Нет, 
чёрт возьми! Отобью я эту руку. И охоту запропастить мою Соню!” [1:291].Нам пред-
ставляется, что многие аспекты этой истории нашли своё отражение в неоконченном 
произведении.

Действие повести происходит в немецком герцогстве в имении Блюменвальд, ко-
торое купила русская помещица Правина и поселилась там с тремя дочерьми. Семья 
Правиных напоминает такую дорогую для де Бальмена семью Вишневских: мать и тро-
их дочерей. Образ главной героини Александрины Правиной – персонификация Софьи 
Вишневской, а образ молодого русского офицера Владимира – самого автора. Алексан-
дрина и Владимир искренне любят друг друга. Даже долгая разлука (Владимир при-
нимает участие в боевых действиях) не может её охладить. Возлюбленные встречаются 
вновь в Германии, куда Владимир приезжает поправить своё здоровье после ранения. 
Судьба готовит им новое испытание. В поисках очередных любовных побед в герцог-
ство приезжает наследник престола, сын герцога принц Фридерик. Произведение стро-
ится на изображении назревающего конфликта между чистыми чувствами влюблённых 
Александрины и Владимира и низкими домогательствами принца Фридерика. Домога-
тельства молодого Фридерика так же безнравственны, как и домогательства старого фон 
Бриггена. Я. де Бальмен в своей повести не только указывает на порочность облечённого 
властью лица, но и пытается понять природу этого явления. Он разрабатывает образ 
принца Фридерика, аморальность которого есть результат воспитания, полученного им 
при дворе. Заискивающая снисходительность, лукавая покорность наставника принца и 
его многочисленных учителей и воспитателей привела к тому, что из знаний он “имел 
все поверхностные сведения, которые нужны в свете и больше ничего”, его твёрдый от 
природы характер “превратился в непреоборимое упрямство, и пылкая душа сделалась 
вместилищем всевозможных страстей” [2]. И хотя все придворные усматривали в нём 
дурные качества, но покорно сносили и даже развивали их, в том числе и его отец Вели-
кий Герцог. 

Система образов представляет две противоборствующие стороны: русское семей-
ство Правиных и Владимир, с одной стороны, принц Фридерик и все, кто ему служат, с 
другой. Можно сказать, что раздел происходит также и по национальному признаку. Рус-
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ские герои (Правины, Владимир) – воплощение достоинств, как и всё связанное с Рос-
сией и русскими, двор Великого Герцога и сам принц Фридерик – воплощение пороков. 
Героем одного типологического ряда является Владимир. Практически у де Бальмена 
один и тот же главный герой. Так имя “Владимир” носят герои сразу трёх его повестей. 
Начиная работу над своей первой повестью “Ричард”, до нас не дошедшей, автор так ха-
рактеризует своего героя: “… у моего героя должно быть сердце, готовое переносить все 
горести, сердце мужественное. И сам он должен быть истинный герой – неустрашимый, 
благородный – бич врагов своего отечества. Верный до гроба своим чувствам, гордый, 
презирающий низкое соперничество и несчастный. Да, я изображу человека, каким бы 
я желал быть” [1:240]. Владимир не только идеал верности в любви, он ещё и воплоще-
ние лучших черт русского офицера: смелости, верности долгу, самоотверженности. На 
предложение Фридерика перейти на службу к его отцу Владимир отвечает: “Благодарю 
за честь, Ваше Высочество! Но никогда не покину Великого Государя моего” [2]. Образ 
Владимира глубоко автобиографичен, а тема русского офицерства одна из ведущих в 
творчестве писателя. Учась в Нежинской гимназии высших наук, Яков де Бальмен вна-
чале мечтает о научной деятельности: “Я люблю науку, люблю занятия. А в столице 
я буду иметь и время и случай… посвятить свой досуг исключительно какому-нибудь 
предмету, усовершенствоваться в нём, слушать какой-нибудь курс. Право, впереди мне 
улыбается прекрасная перспектива… ” [1:210]. Но встреча 11 января 1831 года со штаб-
ротмистром М.В. Юзефовичем и С. Вишневской, сыгравшими роковую роль в судьбе 
де Бальмена, резко изменила его планы. Он хотел завоевать любовь Софьи и уважение 
улана, поэтому на вопрос Юзефовича: ”Где намерены вы служить?” – с восторгом от-
ветил: “В военной службе!” [1:214]. Яков де Бальмен продолжит семейную традицию, 
верой и правдой будет служить отечеству, высоко нести честь офицера, сохраняя не-
зависимость суждений и относительно польской кампании, и аракчеевских поселений 
(отобразит их в своих произведениях), и кавказской войны, где сложит голову, выполняя 
приказ. Повесть, написанная в начале воинской службы Якова Петровича, носит следы 
восторженного увлечения армией, офицерской службой. Диалог Владимира и Правиной 
демонстрирует подобное отношение: “Помните ли вы приезд Русского царя в ваш город, 
когда перед польской войной он осматривал наш корпус? – Как не помнить! - отвечала 
Правина, - такие дни не забываются! Как сейчас вижу почётный караул грозных кираси-
ров, их исстрелянный штандарт, их гребнистые каски, белые мундиры, рыцарскую осан-
ку. Жалкое подражание в миньятюре, обезьянничество несчастных этих немцев! Куда им 
гонятся за войсками Белого Царя” [2]. Немцам достаётся не единожды. По-видимому, 
национальность соперника де Бальмена полковника фон Бриггена сыграла здесь не по-
следнюю роль. Немецкие офицеры, немецкая армия описаны с нескрываемой иронией и 
откровенной издёвкой. Облик антагониста-соперника своего любимого героя (в данной 
повести Фридерика) де Бальмен видел так: “Ещё будет один нежный, бездушный, раз-
душенный, сладкоречивый, льстивый гвардеец. …гвардеец, потому что все гвардейцы 
франты” [1:240]. 

В дальнейшем можно предположить, что сюжет повести будет строиться на антаго-
нистическом столкновении героев с характерным использованием мотива поединка. В 
повести, имеющей социальный подтекст, угадывается виновник будущих страданий ге-
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роев – общество высшей знати. В основу повести положен основной конфликт светской 
повести – противостояние неординарной личности и “света”, ему подчинены принци-
пы построения характеров, динамика сюжетного развития, эмоциональная тональность 
произведения. Автору присущ психологизм в изображении героев, в том числе и в раз-
работке индивидуальных речевых характеристик. В данной повести автор использует 
диалоги, которые придают динамизм произведению. Ещё одной особенностью повести 
является использование де Бальменом устаревающей поэтики сентиментализма, более 
всего на языковом уровне, в сценах изображения любовных чувств героев. Вот образец 
стиля: “Ах, помедли, солнце, дай мне ещё помечтать, глядя на тебя. В эту минуту мне 
сладко мечтать, мне сладко думать о Владимире, и он теперь на тебя смотрит. Лиза! мне 
кажется, что наши души сливаются, хотя он далеко, там, на родине святой, на любезной 
душе” [2]. Мы полагаем, что перед нами светская повесть, написанная “чувствитель-
ным” слогом.

В заключение выскажем предположение, почему из двенадцати повестей Я. де Баль-
мена две остались неоконченными. Известно, что во время написания повестей “Пу-
стыня” и “Повесть”, в драматических взаимоотношениях Вишневской и де Бальмена 
наступали благоприятные моменты, исчезали обстоятельства, заставлявшие их страдать, 
следовательно, и побудительные мотивы к написанию данных повестей. Романтический 
характер эстетического сознания автора проявился в субъективных переживаниях, лири-
ческой точке зрения, конденсирующей интимные переживания в область искусства. 

ЛитЕратура

Бальмен Я.П. Повести. – Х., 1988. – 358с. 1. 
Бальмен Я.П. Сборник повестей, одна другой глупее. Авторская рукопись, которая 2. 
хранится в Полтавском государственном архиве.
Рылеев К.Ф. Избранное. – К., 1984. – 261с.3. 
Маймин Е.А. О русском романтизме. – М., 1975. – 238с.4. 
Кузьменко А.Ю. Друже незабутній. – К., 1989. – 199с.5. 

УДК 82 – 1:821.161.2
Анісімова Н.П.
(Київ, Україна)

«… і СЕрЦЮ СтанЕ ПриродніШЕ…»: натурФіЛоСоФСЬКі  
та урБаніСтичні мотиви в ЛіриЦі 

натаЛКи БіЛоЦЕрКівЕЦЬ і СвітЛани КоронЕнКо 

У статті розглядаються урбаністичні і натурфілософські мотиви в ліриці Натал-
ки Білоцерківець і Світлани Короненко. Аналізується художня своєрідність віршованих 
текстів представниць поетичного покоління 80-х років ХХ ст.
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Ключові слова: лірика, натурфілософія, урбаністика, ліричний суб’єкт, мотив, ху-
дожній образ. 

В статье рассматриваются урбанистические и натурфилософские мотивы в ли-
рике Натальи Белоцерковец и Светланы Короненко. Анализируется художественное 
своеобразие стихотворных текстов представительниц поэтического поколения 80-х 
годов ХХ века. 

Ключевые слова: лирика, натурфилософия, урбанистика, лирический субъект, мо-
тив, художественный образ. 

The article deals with the urbanistic and natural philosophy motives in Natalka Bilotserkivets 
and Svetlana Koronenko’s lyrics. The artistic peculiarity in texts expressed in verse of the 
1980s female poetic generation has been analysed.

Key words: lyrics, natural philosophy, urbanistics, lyric subject, motive, artistic image.

Представники поетичного покоління 80-х років ХХ ст. (В.Герасим’юк, І.Малкович, 
І.Римарук, Н.Білоцерківець, С.Короненко, П.Мідянка та ін.), відірвавшись від природних 
коренів, сприйняли русифіковане й урбанізоване місто як данину часові, проте збере-
гли вірність автентичній природі і «малій» батьківщині, які становлять глибинний код 
їхньої творчості. Завдяки цьому в українській поезії відбувся благотворний і цілющий 
процес відродження естетичної свідомості через своєрідне перенесення «етнічного 
поля» у міський простір. Усю глибину цього явища можна збагнути, враховуючи заува-
ження Л.Гумільова: «Кожен живий організм володіє енергетичним полем… Його мож-
на зіставити з особливостями етносу і, відповідно, назвати етнічним полем…» [5: 43]. 
Л.Гумільов висунув принцип «етнічної регенерації», тобто відновлення етнічної струк-
тури після періоду деструкції [5: 224].

В українській поезії назріла потреба саме такої «етнічної регенерації» після кілька-
десятилітнього періоду застою у радянській літературі, ураженій надмірною заангажо-
ваністю, подавленням будь-яких проявів вільнодумства і, що найважливіше, – цілеспря-
мованою настановою на «розмивання» національної своєрідності літератур «братніх 
народів». Поети-«вісімдесятники» прагнули інтегрувати у чужий для них світ міста своє 
рідне «етнічне поле», зменшити між ними напругу протистояння, непорозуміння і від-
чуження. Відновлення «етнічних кровотоків» відбувалося шляхом «примирення» урба-
ністичних мотивів і натурфілософських концепцій. Усвідомлення того, що цивілізація, 
прогрес, рух людства вперед пов’язані нерозривно з містом і процес цей незворотній, 
спонукало до перегляду усталених поетичних традицій і філософських систем. Окрім 
того, духовна криза, що вразила усе світове суспільство наприкінці ХХ століття, змусила 
«вісімдесятників» удатися до пошуків нових форм художнього самовираження у проти-
дії глобалізованій дійсності.

Урбаністичний світ з його бездушним техногенним тиском на людину стає наріжним 
об’єктом художнього зацікавлення поетів 80-х. Вважаємо за доцільне прочитання їхньої 
поезії крізь призму шпенґлерівської концепції, викладеної у праці «Сутінки Європи». Її 
сенс полягає у чітко акцентованій О.Шпенґлером опозиції «село – місто». Причому фі-
лософ переконливо довів, що це конфлікт не тільки географічний, а й трансцендентний. 
Людина, яка живе серед природи, живиться її енергією, наділена внутрішньою душев-
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ною гармонією. Місто ж, навпаки, руйнує тонку духовну сферу людини, тисне на нею 
своїм камінням, безжально уніфікує: «…цивілізація зі своїми гігантськими містами зне-
важає коріння душі і позбавляється їх» [11: 112]. 

Пізньомодерністський поетичний дискурс 80-х років відзначається гострою опозиці-
єю «село (природа) / місто (техніка)», витоки якої проглядають у традиційній для україн-
ської літератури ХХ ст. дихотомії «модерне/рустикальне», яка завжди присутня у текстах 
з натурофілософськими мотивами. У творчості поетів 80-х картини природи уживають-
ся поруч із урбанізованими пейзажами, витворюючи особливу драматичну напругу й 
емоційно-смислове внутрішнє протистояння. Міський текст «вісімдесятників» насиче-
ний загостреною колізією цивілізаційного та первісного, автентичного. Поети утверджу-
ють важливу для себе думку: українська людина ніколи остаточно не позбудеться свого 
селянського коріння, так само як і ніколи не зможе прийняти вповні культурні, етичні 
цінності нового, міського середовища. Тому в Україні, за спостереженнями С.Павличко, 
«…перетворення сільської культури в міську ніколи остаточно не завершилося, ставлен-
ня до міста стало лакмусом позиції митця, а дискурс міста позначений глибоким і боліс-
ним конфліктом» [10: 210]. 

Своєрідну художню модель у вираженні складних стосунків між містом та приро-
дою простежимо на матеріалі поезії представниць покоління 80-х років Н.Білоцерківець 
(збірки «Підземний вогонь», «Листопад», «Алергія», «Готель Централь») та С.Короненко 
(збірки «Голос дощу», «Сузір’я веснянок»). На відміну від інших «вісімдесятників» 
творчість цих авторок залишається поки що на маргінесі наукових досліджень. Окремі 
рецензії та критичні відгуки не дають цілісного і повного уявлення про естетичну своє-
рідність їхньої лірики. Спираючись на філософські концепції Ф.Шеллінга, О.Шпенґлера, 
М.Епштейна, С.Павличко, спробуємо висвітлити урбаністичні та натурфілософські за-
сади поезії Н.Білоцерківець і С.Короненко.

У ліриці Н.Білоцерківець наскрізним нервом є культ європейського міста, у якому 
мешкає спрагла до природного існування сучасна людина, що прагне до порозуміння 
між мегаполісом і природою. Справжньою столицею її поезії є Київ, апологетом яко-
го виступили більшість «вісімдесятників» (Ю. Буряк, І.Римарук, О.Забужко). У збірці 
«Hotel Central» простежується міфопоетичний аспект значення «земного міста» як уті-
лення Космосу, як одного із центрів простору з чітко організованою структурою. У лі-
риці Н.Білоцерківець годі шукати сухих урбаністичних описів, каталогізації деталей та 
швидкісних ритмів сучасного міста. Міський простір виконує роль ситуативного тла і 
покликаний посилити психологізований малюнок, ліричну настроєвість тексту, як-от у 
вірші «Ти також щовечора їдеш у цій електричці»: «Народ мій зов’ялий, як жінка, що 
спить в електричці, / Народ мій маленький, як хлопчик на грудях її». Авторка своєрідно 
антропоморфізує і ліризує урбаністику, уникає її жорсткої агресивності, натомість вклю-
чає її в тонкий психологічний малюнок, висловлюючи віру у віднайдення гармонії між 
містом і селом, між містом і людиною: «Із міста в село, із села до ранкового міста – / 
Могутні масиви народного духу і сил / Пульсують і движуться далі. І де та врочиста мета, 
/ що штовхає вперед за масивом масив?». Двоєдиний рух людності стає глибокою мета-
форою гостроконфліктних стосунків міста і села, болючих протиріч між ними. Образи 
електрички, «старих приміських проїздів» із їх непривабливими деталями («де збились 
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тіла у єдине нудотне тепло», «сонні, тупіючи, стомлені, тьмяні обличчя / людей після змі-
ни, що їдуть із міста в село», «спить жінка зов’яла і спить на руках її хлопчик, / на лаву 
зачовгану звісивши ручку бліду») підкреслюють розрив української людини з рідними 
духовними коренями, з близьким для неї сільським простором та традиціями. Водночас 
звучить думка про незворотність цього процесу, як і урбанізації в цілому [4: 61]. 

Місто у Н.Білоцерківець позбавлене агресивної і наступальної урбаністики, натомість 
воно завжди позначене психологізованим малюнком. Його конкретика (описи кав’ярень 
і мостів, парків і бульварів, вокзалів і театрів) слугує засобом розбудови своєрідного 
психологічного тла для відтворення різних душевних і емоційних станів («Дівчина з 
кав’ярні», «Сто років юності», «Кохання в Києві страшніш од венеційських…», «Спо-
тикаючись між зірок»). «Ходімо ж так, у парки, на бульвари» – закликає лірична героїня 
поезії, маючи на увазі повернення до первісного світу природи. Топос міста тут виразно 
асоціюється з малою батьківщиною, рідною домівкою, райським сном дитинства. Місто 
для поетеси – духовна субстанція, яка робить людей добрішими, чуйнішими до ближ-
ніх, відкритішими до краси. Проте Н.Білоцерківець уникає штучного пафосу ідеалізації 
міського життя, натомість у її поезії спостерігається дивовижна майстерність поєднувати 
патріотичну тематику і зумисне спрозаїзовані деталі неестетичного побуту міста, що за-
свідчують складність існування індивіда у мегаполісі («Забуваються лінії, запахи, барви 
і звуки») [4: 59]: Отже, місто в Н.Білоцерківець виступає утіленням гармонійних стосун-
ків людини й урбанізованого простору, який хоч і знеособлює її, проте сприймається як 
символ набутої батьківщини, яку ліричний суб’єкт приймає як отчу землю. 

Опозиція «природа/місто» може бути витлумачена як протиставлення між центром 
і периферією [9: 23]. Поети-«вісімдесятники», самі вихідці з української «глибинки», 
порушували проблему співіснування столиці та провінції. С.Гурін так витлумачив зміст 
цієї опозиції: «Місто часто протиставляється селу. Ця опозиція досить очевидна, але її 
можна розглянути в контексті співвіднесення Столиці і Провінції, міста великого і мало-
го, центру і периферії…. У селі, у провінції небуття перетворюється у буття, неживе у 
живе, смерть у життя. Провінція – це місце життя і народження, це лоно, яке плодоно-лоно, яке плодоно-
сить, народжує. А столиця швидше навпаки – перетворює життя у смерть, живе у не-
живе, буття у небуття» [6]. 

Співець столичного життя Н.Білоцерківець, відома своїми віршами-одами на честь 
Києва, у збірці «Підземний вогонь» пише про «смітники південного містечка» [1: 27], 
«забуті закутки занедбаного міста» [1: 29]. Пильне око поетеси помічає непривабливі 
картини міста: «Втім, і в місті гнітять / жебраки в переходах з пропитими пиками…»  
[1: 43]. У поезії постають «околиці старого міста» з його «мертвим димом палаючого 
листя» [3: 43]. Столичне життя в поезії Н.Білоцерківець існує у теперішньому часі – воно 
гамірне і помпезне, бурхливе і штучне. Життя ж провінційних містечок постає здебіль-
шого чи то в ностальгійних спогадах-рефлексіях, чи то снах ліричного суб’єкта: «І знову 
місто… Я його впізнала / І на стіні табличку відшукала – / Це той будинок… Ось дитина 
спить. / І ще вікно – тут жінка спить… І втретє / До шибки припадаю. Дужча смерті, / 
Кристалом солі тут любов лежить» («Була холодна ніч. Зірки світили…») [3: 58–59]. 

Гармонія у стосунках міської людини і природи відносна і хистка, тож ураженість 
міста духовною хворобою Н.Білоцерківець помічає скрізь і у всьому: у забрудненні Дні-
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пра, у вживанні людиною неприродної води. Для увиразнення цієї думки авторка вда-
ється до нагнітання мало привабливих картин: «Оголені тіла на плесі простирадл – / 
невже це ми, як лілії – духовні?... / Шкірні покрови встелені гріховно / піском із пляжів 
смрадного Дніпра. / Подай мені ту склянку, де вода / із крана має сірий присмак хлору / 
і туги, невідомої з таблиць / хімічних елементів…» («Серпнева ніч у місті задушлива»)  
[1: 53]. Заявлений контраст («смрадний Дніпро» – «лілії духовні») загострює й увираз-
нює напругу протистояння між природою і занедбаними провінційними містечками. 

Н.Білоцерківець попереджала ще в 80-ті роки про загрозу духовної загибелі меш-
канців провінції в урбаністичному просторі, ураженому, окрім усього іншого, ще й чор-
нобильською бідою: «І туга, і задума, і тісна / злиденність гастрономчиків, їдалень; / і 
свіжопофарбована весна / ярів квітневих із окраїн дальніх – / на всьому знак утрат непро-
минальних. / Хто стане перегноєм рідних нив, / а хто поповнить звалища собою / міські, 
де крематорною трубою / завод вінчає житловий масив, / і шлях до раю в’ється, ніби 
стяг, / і понад пеклом сяє саркофаг». Красномовною видається назва поезії – «Сухішає, 
витончується шкіра…», що вказує на вичерпаність і природного, і людського ресурсу, на 
необхідність «лікування» і душі, і довкілля [1: 58].

Поетеса зіштовхує в одному тексті два опозиційні образи місто – село, природа – 
брук, як-от у вірші «З листопадних небес, із нічної пітьми Скорпіона…». Спочатку по-
стає образ нічного міста: «І здавалося нам, наче більше нічого немає, / тільки небо нічне 
над мостами заглиблених міст, / і насвистує в себе останні порожні трамваї / метеорної 
пустки важкий пролітаючий свист». У цей підкреслено урбаністичний пейзаж вриваєть-
ся інший – пасторально-ідилічний образ рідного села. Ліричний суб’єкт згадує «вогник 
сільської лікарні», «приглушений дим», що йде з хатів, «городи старі», «сільські кладо-
вища», «рідні могили» [4: 60].

У збірці «Листопад» елегійний і навіть у чомусь романтичний образ сучасного міс-
та змінюється на м’язистий, волюнтаристичний. Приміром, у вірші «Аеродром» місто 
наповнене швидкісним ритмом буття мегаполіса: «Двигтять міста, працює важко світ, 
/ Робочий піт стіка в бетонні пори»; «Немає тихих закутків / Навстріч / Вібруючи бі-
жать аеродроми, / Працює світ, штовхає в серце ніч / Нової ери роки многогромні»  
[2: 8]. Поетеса уболіває за долю «мегаполісної» людини, яка змушена жити не на землі, 
а серед громаддя металу і каміння: «Де в’ялу шкіру сонних тіл людських / Аеродром 
розвіяв, мов лахміття, – / Що буде з нами за дванадцять тих / Терпких останніх днів 
тисячоліття?». Поезія передає «ритм і брук» сучасного міста, яке живе, дихає, любить і 
ненавидить, а що головне – говорить, думає, тобто наповнене симфонією барв і звуків 
(«Лореляй») [2: 18]. Подібне зображення міста зустрічаємо у збірках «вісімдесятника» 
Ю.Буряка («Струми», «Брук»).

Поети-«вісімдесятники» відповідно до кращих традицій натурфілософської лірики 
(Ф.Тютчева, Б.-І.Антонича, раннього П.Тичини) зображували природу як рідну матір, 
яка захищає своїх дітей, турбується про їх духовність. Ця поезія позначена поглибленим 
філософським змістом, що виражається через складну систему образно-метафоричного 
відтворення дійсності.

Філософське наповнення та медитативний характер поезії Н.Білоцерківець вияв-
ляються у прагненні авторки не стільки відтворити красу пейзажу, скільки висловити 
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свої погляди на всесвіт, на довкілля, яке оточує людину, на закономірності буття. По-
етеса вважає, що людина повинна жити в гармонії з природою, усвідомлювати себе не 
«господарем» її, а люблячим сином. Подекуди звучать болючі роздуми і протест проти 
варварського ставлення до природи. Поезія «Просто в серці зими…» побудована як уяв-
не фантасмагоричне видіння про жахливі наслідки радіоактивного зараження довкіл- 
ля – ядерного підземного вибуху: «Чи це вибух підземний струснув її древнє коріння, / І 
коріння штовхнуло із себе отруєний плід – / Передчасне скресання й радіоактивне кипін-
ня / Брудно-сірої піни, що виповзла боком, під лід?..». Поетеса вихід бачить у поверненні 
людини до природи, у дбайливому ставленні до неї як до беззахисного немовляти: «Але 
скільки ще стерпить спотворене тіло природи, / Дотліваюче серце й отруєний мозок її?! / 
Повертаймось назад і дітей повернім до природи, / Будьмо мужніми в мить перед смертю 
чи перед життям. / Покладім тихі руки на ці покалічені води, / На благенькі сніги, як над 
нашим останнім дитям…» [2: 54].

Порушуючи проблему порозуміння між природою і Людиною, Н.Білоцерківець уда-
ється до оригінального прийому: ставить уявне дзеркало, аби кожна людина могла три-
мати звіт і перед нею, і перед Богом: «Ти дзеркало постав перед природою – / Нехай у 
нього дивиться вона / Як в озеро. Травою прохолодною / Вона сидить на березі одна. / 
Ти дзеркало постав перед природою, / І сам до неї збоку підійди, / І їй на плечі з ласкою 
негордою, / Як нареченій руки поклади» [3: 36]. Подекуди інтимність у звертанні до при-
роди набуває змісту щирого духовного одкровення: «Випий трохи роси із моєї руки, / Ти, 
мій оленю, ти, моя ніжна природо. Пролягли перед нами шляхи, як роки / Під сузір’ями 
Аеропорту й Заводу» [3: 37].

Якщо Н.Білоцерківець виступає апологетом міського життя, то в іншої представниці 
поетичного покоління 80-х років С.Короненко поширений образ зчужілого і маргіналь-
ного міста, в якому людина почуває себе незатишно і самотньо: «А жінка з ходою нечут-
ною до голосу його лине / і руки тонкі виламує так по-слов’янськи, так! / Розгублена, під 
вікнами чужого для неї міста…». У такому маргінальному просторі звучить «така чужо-
земна музика» («Чужоземці») [8: 41]. Самотність українця-емігранта в «заокеанському» 
місті досягає свого апогею: «Я в цім місті ніхто, я цим людям – чужак, / І ніяк з цього кола 
не вийти, ніяк!» («Емігрант в Америці») [7: 51]. 

На відміну від Н.Білоцерківець, С.Короненко у збірках «Голос пустелі», «Сузір’я вес-
нянок» не прагне до примирення мегаполісу і природи, уникає вона і суто «міської» тема-
тики чи бодай описів атрибутів міського життя. Її лірика репрезентує, за М.Епштейном, 
екологічний напрям натурфілофії, основою ідеєю якої є висловлена дослідником сентен-
ція: «Цивілізація не перевищила природу, а ще тільки знаходиться на підступах до неї, 
тільки починає усвідомлювати тісний зв’язок із нею – це світовідчуття в основі сучасної 
ліричної натурфілософії» [12]. Додамо, що екологічний зміст натурфілософії у творчос-
ті «вісімдесятників» доповнюється трагічним звучанням, зумовленим глобалізаційними 
процесами у світі і постчорнобильською дійсністю.

Трагізм у поетичній натурфілософії «вісімдесятників» підсилюють загострені кон-
флікти між природою і урбанізаційними процесами. С.Короненко протиставляє природу 
і цивілізацію, що забруднює довкілля, віддаляє індивіда від першовитоків, від природ-
ного існування: «І мокрі хвощі, і лобода, і пирій, / усім хімікатам і агрохіміці / такі не-
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підвладні, землю проб’ють / зеленими стрілами і зітчуть / килим світла і чистої зелені, / 
хоч руки жіночі їх виполють ще / десь через тиждень по дощику першому, / а тут навала 
таких бур’янів, / що глянеш – і серцю стане природніше…» («І мокрі хвощі, і лобода, і 
пирій…») [8: 50]. Остання фраза процитованого вірша, яка становить глибоку філософ-
ську сентенцію, може слугувати епіграфом загалом до всієї поезії «вісімдесятників» з 
натурфілософськими мотивами. 

Поезія С.Короненко сповнена виразної гостроконфліктності: звеличуючи природу, 
авторка водночас акцентує на неможливості повернення урбанізованої людини у природ-
не середовище, що обумовлює відповідний емоційний настрій ліричних текстів – нос-
тальгія, спогади, рефлексії над світом дитинства і юності. Так, у С.Короненко наскрізним 
стає мотив туги за первозданним світом сільської природи, який, на жаль, утрачений 
назавжди для мешканця міста: «Хочеться прибитись до власного двору, / пожбурить бо-
соніжки в запилені бур’яни / й ступити, втиснути рожеві вологі п’яти / в борошняну 
пилюку, в теплу лоскітливу траву, / в гостре каміння, в кусючу кропиву, / відчути терпкі 
цілунки землі-матері…». Земля у поетеси плаче, «вкрита задушливими асфальтовими 
кожухами»; людина «на столичних галасливих шляхах» позбувається індивідуальності, 
знеособлюється. Лірична героїня шукає порятунку у поверненні до рідних витоків: «По-
вертаюсь до рідної землі – / ступаю босими п’ятами по вранішньому полю…» («Земля») 
[7: 8].

У поезії Н.Білоцерківець і С.Короненко художньо зреалізувалися філософські ідеї 
Ф.Шеллінга, викладені ним у працях «Ідеї до філософії природи», «Про світову душу», 
«Перший начерк системи натурфілософії» та ін. Світ і природа у його філософії поста-
ють не зібранням окремих закінчених речей, а справжнім творчим актом, ненастанною 
працею. Філософ довів, що для людини зв’язок із природою означає перш за все глибоко 
внутрішню, особисту взаємодію, спрямовану на пізнання її таємниць. 

У натурфілософській ліриці С.Короненко основна увага зосереджена не на вираженні 
своєї любові до природи, а на розкритті таємниць світобудови, законів природного життя 
індивіда, ставленні людини до всесвіту, Землі, до іншої людини. Величні картини при-
роди у різні пори року живописуються без формально вираженого суб’єкта мовлення: 
сама природа своєю особливою мовою образів розкриває читачеві свої таємниці і красу 
(збірка «Голос дощу»). Саме такими постають описи дощу у поезії С.Короненко: «Певне, 
в Києві дощ / над асфальтами б’ється, а ти проти вікон, як свічка, / безборонний стоїш» 
(«Усвідомлена ласка, як поштрик ножа…») [8: 68]. Місто у дощову погоду персоніфіко-
ване, його життя конкретизується низкою міських атрибутів, увиразнених порівняннями 
та метафоричними образами: «Цей дощ, мов таємничий дикий звір, / пройшов асфаль-
том, і струсив краплини / з рудої шкіри порухом неквапним, / і в ніч пішов нечутно і 
шовково, / а круглі очі світлофорів / світилися ще довго проти ночі / на перехрестях, наче 
в місті цім / якісь істоти дикі все блукали, і пахли вічністю, розлукою й рудою / вологою 
кошлатістю» [8: 49]. Контрастним до «міського» дощу виступає благодатний і цілющий 
дощ сільських полів: «Дощі – як море! У дощах по призьби / Хати терпляче дожидають 
дня. / Світліє схід і чиста матіола / Неторкана стоїть, аж голуба» [7: 70]. Подібні пейзажні 
замальовки, позначені виразним імпресіоністичним забарвленням, за ними завжди про-
зирають емоційні переживання і внутрішній стан індивіда, який потерпає від болючого 
роздвоєння – між містом і природою. 
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Поети-«вісімдесятники» ввібрали концепцію Ф.Шеллінга про всезагальну одухотво-
реність природи, про тотожність явищ зовнішнього світу і світу людського життя. Як і 
Н.Білоцерківець, С.Короненко прагне максимально персоніфікувати природу, одухотво-
рити її, наділити рисами живої істоти: «П’яне літо відбуло у розкошах, / Осені лишивши 
в спадок клопоти. / Соняхи в зелених окуляриськах / Мудро так зіперлися на палиці. 
/ А із ними поруч вірні подруги, / Соняшниці з теплими руками / У хустках зелених 
перехрещених, / Молодицями на тин схилилися…» («Соняшниці й соняхи кохалися…»)  
[7: 69]. Відхід літа передано авторкою низкою вражаючих метафор, кожна з яких місить 
персоніфікований образ. 

У поезії С.Короненко активна діяльність природи передається насиченням дієслів, її 
одухотвореність – багатством метафор, метафоричних епітетів, уособлень. Рух, зміни, 
переходи природи від одного стану до іншого підкреслює і сам предмет зображення – 
образ саду, весняного вечора: «Коріння старих фіалок крізь листя опалого саду / запахне 
раптом весною рід темним осіннім дощем, / і плетиво щемних пальців маминої долоні / 
десь промайне поміж гілок з вологим важким відром / ледь приморожених яблук. Великі 
кущі жоржини / бордові похилять голови під памороззю сивини» [8: 55]. Постає майже 
філігранний образ зміни пір року – відхід літа і невблаганний прихід осені. Причому 
досягається це за допомогою синестезійного зображення квітів, рослин, саду, а також 
мистецьки вкраплених деталей, що засвідчують настання пізньої осені. 

Уміння бачити природу і людину в сутичці, у протиборстві протилежностей також 
бере витоки у філософії Ф.Шеллінга. Так, у поезії С.Короненко навіть звичайні, на пер-
ший погляд, явища природи вступають у певні у протиріччя: «В старім малиннику, де 
коники і кропива / так несумісно і давно існують, / і хащі де такі, що зливи їх / повільно 
і неквапно обминають, / і де немає ягід стільки літ, / що хащі ті за звичкою старою / ма-
линником зовуть і корчувать / укотре все збираються… Ще й досі / моя душа заблукана 
там ходить». Як бачимо з процитованих рядків, незатишно почувають себе у занедба-
ному «малиннику» і коники, і кропива, і душа людська між ними не знаходить спокою і 
прихистку («Зі старого малинника») [8: 47]. Завершується вірш ототожненням людини і 
природи, яка начебто тремтить і по жилах якої пробігає солодка хвиля знемоги. 

Тема болючого протиріччя людської душі і природи пронизує численні тексти 
С.Короненко. Її поезія втілює риси натурфілософського напряму – не трагічного, а швид-
ше пантеїстичного, пафос котрого – повне взаємопроникнення і злиття душі людини і 
духу природи [12]. Проте ці протиріччя не лежать на поверхні поетичної думки, вони 
закладені глибоко в підтекст, як-от: «З роси у сонце золотий кульбаб / хоробру щічку 
виставив і гріє, / а темне око кузки з лободи / здивовано і лячно виживляє / усе довкола, 
і стебло тремтить, / таке тонке і юне проти неба, / що сонечку оцьому з нього вниз / зі-
рватись можна кожної хвилини… / І тільки юний золотий кульбаб, / цивілізації, століття і 
морози / так героїчно вистоявши, знов / хоробру щічку виставив і гріє» [8: 49]. Чому «зо-
лотому кульбабу» доводиться героїчно вистоювати перед холодом цивілізацій і століть? 
Чи не про одвічний поєдинок природного й урбаністичного йдеться у цих начебто аж 
пасторальних рядках? У поезії С.Короненко немає готових моделей поведінки людини у 
ставленні до природи, її тексти спонукають до співпереживання і пошуку відповідей на 
непрості питання. 
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Окремі вірші постають як суцільна алегорія складних стосунків природи і міста. 
Приміром, вражає образ безпорадного, на перший погляд «патичка», який відчайдушно 
бореться за своє місце під сонцем, за своє життя: «Цей патичок тонкий від холоду і льо-
ду / тремтів сто довгих днів повільної зими. / Текла вода підземно і суворо, / і трави всі 
ховались під снігом голубим. / Між темних чагарів навскісне сонце впало / і вихопило з 
хащів той патичок малий – / аж засвітився день, коли одного ранку / листочком мокрим 
патичок забивсь…» [8: 47]. Беззахисний і водночас життєлюбний «патичок» уособлює 
природу, що прагне захиститись від безжального натиску техногенної доби. 

Таким чином, представники поетичного покоління 80-х ХХ ст. прагнули протиста-
вити агресивні і наступальні урбаністичні мотиви натурфілософській концепції у ху-
дожньому вираженні архетипу рідної природи. У поезії Н.Білоцерківець, С.Короненко 
філософський погляд на природу і місто позначений суцільними метафоричними «про-
зріннями», у яких тонко передано інтимне спілкування ліричного суб’єкта з деревами 
і птахами, явищами природи і комахами. Пейзажні замальовки не відзначаються осо-
бливою вишуканістю чи увагою до дрібних деталей, натомість вражають симфонічним 
багатством різнотонних кольорів, барв і звуків. 
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У статті розкриваються особливості критики радянського бюрократизму у фей-
летонах видатних сатириків Іллі Ільфа та Євгена Петрова. На матеріалі конкретних 
творів висвітлюються різні риси цього явища: формалізм, кар’єризм, демагогія, мі- 
щанська обмеженість тощо. Відштовхуючись від визначення бюрократизму та пропону-
ючи стислий екскурс в історію його функціонування в Росії та СРСР, автор дає цілісний,  
по можливості не ідеологічний, аналіз даної проблеми в сатиричному втіленні письмен-
ників. 

Ключові слова: фейлетон, бюрократизм, демагогія, формалізм, міщанство, сатира. 
В статье раскрываются особенности критики советского бюрократизма в фелье-

тонах выдающихся сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова. На материале конкрет-
ных произведений освещаются различные черты этого явления: формализм, карьеризм, 
демагогия, мещанская ограниченность и т.д. Отталкиваясь от определения бюрокра-
тизма и предлагая краткий экскурс в историю его функционирования в России и СССР, 
автор дает целостный, по возможности не идеологический анализ данной проблемы  
в сатирическом воплощении писателей. 

Ключевые слова: фейлетон, бюрократизм, демагогия, формализм, мещанство, са-
тира. 

The article is dedicated to the analysis of the critique of the bureaucracy in I. Ilf and 
E. Petrov’s feuilletons. Different features of the phenomenon (formalism, demagogy, philistine 
narrow-mindedness, etc) are elucidated on the material of the concrete pieces. Resting on the 
definition of bureaucracy and offering the brief excursion into the history of its functioning in 
Russia and USSR, the author gives a complete and not ideological analysis of the problem in 
the writers’ satirical embodiment.

Key words: feuilleton, bureaucracy, demagogy, formalism, philistinism, satire.

Творчество выдающихся советских сатириков Ильи Ильфа и Евгения Петрова, не-
смотря на проявляющуюся в нем некоторую идеологическую специфику и безусловное 
приятие социально-политических и культурных установок коммунистической партии, 
до сих пор актуально и вызывает интерес читателей и исследователей. Довольно значи-
мой частью наследия писателей является их фельетонистика, печатавшаяся в различных 
газетах и журналах конца 1920-х – первой половины 1930-х годов: «Гудок», «Чудак», 
«Крокодил», «Правда», «Литературная газета» и др. 
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Рассказы, очерки и фельетоны Ильфа и Петрова могут показаться вполне изученны-
ми – об этом можно судить хотя бы по частоте обращения советских литературоведов к 
их исследованию, как современниками писателей, так и учеными более поздней эпохи – 
1950-70-х годов. На поверку это совсем не так. Работы представителей советской науки, 
посвященные вопросу, грешат отсутствием глубины и откровенной тенденциозностью. 
Приведем лишь один пример, ярко иллюстрирующий своеобразие подхода критики к ана-
лизу художественного слова. С.В. Курляндская так характеризует литературный процесс 
конца 1920-х – начала 30-х годов, в целом, и фельетоны Ильфа и Петрова, в частности: 
«Активная борьба велась против теории интуитивности творчества, против формализма, 
вульгаризации марксизма. Партийная печать непримиримо боролась с аполитичностью, 
попытками оторвать литературу от политики партии, от жизни советского народа, с пере-
житками капитализма и национализма, с объективистским примиренческим отношением 
к искажениям советской действительности, с рецидивами натурализма, с лакирующей 
теорией бесконфликтности. Литературные фельетоны Ильфа и Петрова преследовали 
те же цели. В них велась неустанная борьба за высокохудожественную советскую ли-
тературу, за преданного делу партии и народу писателя» [1: 119-120]. В единственном 
монографическом исследовании творчества сатириков – Б. Галанова (1961) [2] – о про-
явлениях этого жанра в творчестве сатириков говорится вскользь, основное внимание 
ученого сосредоточено на романах. Работы, посвященные теории и практике русской 
сатиры и, в частности, фельетона [3], [4], показывают в большей степени формальную 
сторону фельетонистики этих авторов (стиль, язык), проблематика рассмотрена, доволь-
но поверхностно, в том же идеологическом ключе. Цель данной статьи – раскрыть тему 
бюрократизма в фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова. 

Приступая к анализу особенностей изображения данного феномена в произведениях 
советских сатириков, выясним его общую сущность и характеристики, а также – его рос-
сийское «своеобразие». Прежде всего, необходимым представляется разделение понятий 
бюрократизма и бюрократии. Последняя выступает стандартным и во многих отношени-
ях единственно возможным способом организации дел в современном обществе. Своего 
рода «кривым зеркалом» подобного, изначально рационального, принципа делопроиз-
водства и является бюрократизм, под которым принято подразумевать: во-первых, чрез-
мерное разрастание и безответственность исполнительной власти; во-вторых, пренебре-
жение к существу дела ради соблюдения формальностей, что ведет за собой увлечение 
канцелярщиной и демагогией; в-третьих, подчинение интересов дела исключительно 
интересам карьеры [5], [6], [7]. 

Бюрократизм имеет различные проявления в том или ином государстве, что всегда 
обусловлено особенностями исторического развития страны, социально-политическими 
условиями жизни в ней и менталитетом народов, ее населяющих. Каким было это явле-
ние в России до прихода большевиков показал еще Н.В. Гоголь в комедии «Ревизор», из 
которой можно вывести следующие основные черты стиля управления бюрократии в 
России: 1) служу своему начальнику; 2) обществу, гражданам служу в той мере и таким 
образом, как этого хочу я сам. При такой организации государственной службы на объ-
ективность, компетентность, справедливость, деловитость чиновника рассчитывать не 
приходится: сроков рассмотрения дел не существует, порядок делопроизводства и под-
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ведомственность крайне неопределенны, а главное – во всем господствует произвол с 
непременными спутниками – взятками, вымогательством, протекцией. 

Построение «нового» бюрократизма в России началось с деятельности В.И. Ленина. 
Он видел причины многих невзгод советской власти прежде всего в старых чиновниках, 
несущих в «новый» аппарат традиции имперского бюрократизма. Однако же эта про-
блема имела более глубокие корни. Она заключалась в реальной, собственно бюрократи-
ческой, политике революционеров в вопросах государственного строительства, привед-
шей к появлению двух начал: диктаторского, обусловленного стремлением одарить всех 
счастливой жизнью, и анархического беззакония, ставшего нормой нового правитель-
ства. Все властные функции оказались в руках одной партии [8]. Бюрократизм не только 
сохранился, но и начал набирать мощь, которая превзошла прежний «бюрократический 
аппарат», появляется новый правящий класс – партийной бюрократии. 

Вызванная условиями гражданской войны, система повышенного вознаграждения 
старых специалистов, а затем и остальных советских служащих, начинала выделять 
новый слой управленцев в привилегированное сословие. Следствием стремления боль-
шевиков к полному преобразованию общества стало создание многочисленных новых 
ведомственных организаций. По данным социологов, уже в начале 20-х годов число чи-
новников, по сравнению с 1913 годом, увеличилось вдвое (с 1 на 15 рабочих до 1 на 7) 
[9]. С началом в СССР индустриализации и коллективизации происходило расширение 
партийных рядов, в том числе и партбюрократии, то есть новый толчок в своём разви-
тии бюрократическая система правления получила в 30-е годы. Сталин стал опираться 
на бюрократию, как на основной инструмент построения социализма. В советах была 
сведена на нет самостоятельность, главную роль в них теперь играли партийные комите-
ты, фактически осуществлявшие властные функции, абсолютно не неся никакой ответ-
ственности за свои действия. В дальнейшем своем «развитии» бюрократизм в Советском 
Союзе означал «отчуждение большой массы рабочих от власти, от управления общими 
делами. Вместе с этим отчуждением расцвели все характерные для бюрократизма явле-
ния: корпоративность, формализм, ведомственность, карьеризм, тщеславие, авторитар-
ность» [9]. 

И.Ильф и Е. Петров в своих фельетонах рубежа 1920-30-х годов раскрывают все 
эти качества советского чиновничества. Своеобразным символом целой системы бю-
рократизма, укоренившейся в новом обществе, выступает некое учреждение, название 
которого вынесено в заголовок фельетона – «КЛООП» (1932). Никто из служащих этой 
конторы не может ответить любопытному зеваке, ни как расшифровывается ее назва-
ние (директор, работающий на должности только первый день, предлагает такие вари-
анты: «Кооперативно-лесо… Нет, лес нет… Кооперативно-лакокрасочное общество… 
Кооперативно-лихоимочное… кустарно-лихоимочное…» [10: 719-720]), ни чем в ней 
занимаются. Клооповцы деятельно отдают свое время полной бездеятельности, пере-
ливанию из пустого в порожнее. Их волнует разве что сообщение о продаже брынзы. 
Стены этой таинственной организации увешаны бесчисленными объявлениями, прика-
зами, выписками из протоколов, «различного рода призывами и заклинаниями, неизмен-
но начинающимися словом «Стой!»» [10: 717]. Большинство этих бумаг было связано 
с общественной работой, поэтому понять собственно сферу деятельности учреждения 
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не представлялось возможным. Рассказчик иронически замечает, что, несмотря на дан-
ный факт, «по некоторым признакам замечалось, что учреждение это любит новше-
ства и здоровый прогресс. Например, бухгалтерия называлась здесь счетным цехом,  
а касса – платежным цехом. Но картину этого конторского просперити портила дрянная 
бумажка: «Сегодня платежа не будет». Очевидно, наряду с прогрессом имелось и отста-
вание» [10: 718]. Авторы, выступая против бюрократически раздутых учрежденческих 
штатов, осуждают принцип «Где бы ни работать, лишь бы не работать». 

В книге «Сатирические жанры русской советской литературы» Л.Ф. Ершов как одну 
из типичных особенностей творческого почерка фельетонистов Ильфа и Петрова выде-
ляет «сатирический портрет, тесно слитый с лаконичным воспроизведением социально-
бытовой атмосферы, которая породила отрицательного героя» [3: 128]. Показателен в 
данном случае фельетон «Кабинет восковых фигур» (1929). В самом его начале действи-
тельно описывается реальный музей восковых фигур, которые «поражают зрителя сход-
ством своим с живыми существами» [10: 572]. Авторы, отталкиваясь от этой картины. 
изображают «восковых фигур» – чиновников Самары. внешне они кажутся живыми, на 
самом деле нет: «…работа их – только видимость работы… И чем больше эти фигу-
ры работают и скандалят, тем больше убеждаются в том, что они мертвы». [10: 572]. 
В фельетоне предлагаются наиболее типичные черты представителей этого «кабинета» 
(неслучайно в название вынесено именно это понятие, а не «музей», так сатирики на-
страивают читателя на то, что объект критики – чиновничий аппарат). Прежде всего, 
это – злоупотребление служебным положением: служащий Окрместхоза Юдин явился в 
«зубобольницу» и потребовал принять своих детей вне очереди на том основании, что 
он член партии и занимает определенный пост. Другая характеристика экспонатов са-
марского «музея» – отношение к своим обязанностям спустя рукава и трата казенных 
средств (это раскрыто на образе юрисконсульта Болонкина). Еще одна «типичная поза» 
описанной Ильфом и Петровым экспозиции – самодурство и равнодушие к простому 
человеку, рядовому гражданину нового общества показано через образ Е.Е. Морозовой. 
Возможно, фамилией авторы намекают на боярыню XVII века, известной своей привер-
женностью к старообрядчеству, – так утверждается мысль о том, что подобные чиновни-
ки давно должны кануть в лету. 

Игра с названием проявляется и в фельетоне «Кооп-генералы» (1929) – о бюрократах 
железной дороги, долгое время отказывающихся от открытия столовой для рабочих. Ког-
да, все-таки, уже после судебного разбирательства, столовая была открыта, управление 
«Казанской дороги» написало «наглое» письмо прокурору, суть которого сводилась к 
тому, что они сделали доброе дело из одолжения. Показано высокомерное отношение и 
равнодушие чиновников к нуждам обычных людей. Неслучайно фельетон имеет подза-
головок, раскрывающий истинное лицо описанных затем делопроизводителей: «Обще-
ство транспортных бюрократов под названием: «Мне все равно. Лопайте, что хотите». –  
Содружество чинуш и лентяев: «А мы просо вытопчем, вытопчем» [10: 573]. 

Из фельетона в фельетон проходит авторская критика формализма и демагогии со-
ветского управленческого аппарата. Иллюстрацией сатирического взгляда на данные 
аспекты бюрократизма может служить фельетон «Веселящаяся единица» (1932). Под-
черкивается, что «деятельность» чиновников охватывает абсолютно все стороны жизни 
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советского человека и в частности – отдых в парке. «Идеологи отдыхательного дела», 
как водится, ведут борьбу «за здоровое гулянье» [10: 708], подключают к ней как можно 
больше людей и произносят речи такого типа: «Товарищи, давно уже пора дать отпор 
вредным и чуждым теорийкам о том, что гулять можно просто так, вообще. Надо на-
конец осмыслить этот гулятельно-созидательный процесс, который некоторыми вульга-
ризаторами опошляется названием прогулки… Мы должны, мы обязаны дать нагрузку 
каждой человеко-гуляющей единице. И эта единица должна… не гулять, а… проводить 
огромную прогулочную работу» [10: 708]. Нагнетая пародийные элементы, сатирики 
заставляют персонажей саморазоблачаться. Бюрократы, в худшем значении слова, без-
мерно дорожат набором казенных слов, чаще всего абсурдных, болтовней они откре-
щиваются от настоящего дела. Ильф и Петров вскрывают противоречие между громким 
словом и никчемным и вредным занятием чиновников. Высмеивание лозунгов, к приме-
ру: «Превратим парк в кузницу выполнения решений съезда профсоюзов», «Превратим 
реку в незыблемую гранитную цитадель здорового отдыха» [10: 711], позволяет ярко 
продемонстрировать эту особенность. 

В некоторых образцах фельетонного жанра у Ильфа и Петрова возникает тип карье-
риста и приспособленца. Так, директор «вкусового комбината «Щи да каша» Аматорский 
(«Довесок к букве «Щ» (1930)) пытается очистить свое учреждение от умных, небеста-
ланных людей, которые могут занять его место. Авторы делают ироническую оговор-
ку: «Хотелось ему одним махом определить способности своих подчиненных, выделить 
способных и оттеснить на низшие ступени служебной лестницы глупых и нерадивых» 
[10: 612]. Для этого он доверяет некоему графологу образцы почерка своих сотрудников. 
Исследование показало, что в конторе есть один выдающийся человек, «гениальный ин-
дивидуум» – самый мелкий служащий Кипяткевич (он заплатил графологу за отличную 
характеристику, надеясь на повышение), его и увольняет опасливый начальник. А герой 
фельетона «Титаническая работа» студент Прелюбодяев прилагает массу усилий (взят-
ки, знакомства), чтобы его не распределили на Урал или Сахалин рядовым инженером, а 
оставили в Москве в «теплой» конторе с возможностью карьерного роста. 

Многие фельетоны Ильфа и Петрова касаются роли, причем определяющей, чинов-
ников в сфере искусства и литературы. Так авторы раскрывают печальную тенденцию 
своего времени. К примеру, в фельетоне «Полупетуховщина» (1929) «ответственные 
лица» созывают «обширное сверхобщее собрание» [10: 599], чтобы решить вопрос об 
«оздоровлении эстрады», насквозь пропитавшейся духом мещанства. Или: коллегия, за-
нимающаяся организацией съемок кинофильмов, из фельетона «Секрет производства» 
(1931) обеспокоена только наличием «бумажки, оправдательного документа» [10: 633], а 
не качеством, не говоря уже о художественных достоинствах картины. Кинобюрократов 
не особенно интересует даже смысл сюжета, его успех у публики или мнение крити-
ков, главное, чтобы «проблемы все до одной затронули» [10: 635]. Режиссеры, осознавая 
абсурдность сценария («но ведь это написано в плане бреда» [10: 634], все-таки согла-
шаются снимать фильм, сдаваясь на доводы начальника производственного отдела («За 
сценарий деньги плачены. Надо ставить» [10: 634]. Бюрократическая машина, издающая 
бесконечные распоряжения, вроде «циркуляра о необходимости культивировать совет-
скую комедию» [10: 634], обладает безмерной властью во всех вопросах творчества, – 
констатируют положение вещей сатирики. 
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В ряде фельетонов высмеивается глупость, боязнь прослыть отставшим от насущ-
ных проблем и новых веяний в социуме (обычно обеспечиваемых «руководящей и на-
правляющей силой советского общества», т.е. КПСС, в 30-е годы – ВКП (б)), боязнь от-
ветственности чиновников от искусства, идущих на поводу у мошенников, знающих об 
указанных слабостях управленческого аппарата. В частности, герой фельетона «Человек 
в бутсах» (1932), некто Лютиков, является в какое-то учреждение, ведающее театраль-
ными делами, и убеждает начальника выделить деньги на постановку «замечательной 
пьесы о моторах» [10: 651], ловко педалируя последние установки партии: «У меня не 
может быть ничего общего с людьми, которые смазывают важнейший вопрос о техниче-
ской пропаганде» [10: 651]. Добившись своего, он благополучно исчезает и появляется в 
другом ведомстве с новой идеей. 

В фельетоне «Здесь нагружают корабль» (1932) занимающейся общественной рабо-
той Самецкий придумывает всевозможные кружки и легко манипулирует начальством, 
пытающимся как-то ограничить его бурную деятельность: «Я рассматриваю этот возму-
тительный факт… как выпад против всей нашей советской общественности и прессы» 
[10: 657]. Уже названием произведения авторы метафорически иллюстрируют «работу» 
главного героя («нагружать сотрудников» общественной деятельностью) с известной 
игрой «нагружать корабль», в которую играют «только в часы отчаянной скуки, когда 
гостей решительно нечем занять» [10: 657]. Суть игры сводится к следующему: выби-
рают какую-либо букву алфавита и по очереди называют всевозможные предметы или 
даже абстрактные понятия, начинающиеся с этой буквы, которыми и «грузят корабль». 
Так подчеркивается алогичность и ненужность модного во всех советских конторах вея-
ния. Фельетон заканчивается довольно оптимистически: чересчур ретивого работника 
все-таки увольняют: «он перегрузил свой корабль. И корабль пошел ко дну» [10: 658]. 
Сатирики надеются, что описанное явление будет изжито. 

Литературная тематика в фельетонах советских сатириков наиболее полно и ярко 
проявилась в циклах «Под сенью изящной словесности» (1932-33) и «Искусство для Гла-
вискусства» (1934). Такое целенаправленное внимание к литературной ситуации в стране 
вполне закономерно. В апреле 1932 года выходит известное постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», с которого на-
чалась подготовка Первого съезда советских писателей (1934). В нем констатировалось, 
что «рамки существующих …литературно-художественных организаций становятся 
уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятель-
ство создает опасность превращения этих организаций …в средство культивирования 
кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности» [11: 130] и за-
креплялась необходимость объединения «всех писателей, поддерживающих платформу 
Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в еди-
ный союз советских писателей» [11: 131]. Большинство писателей восприняло поста-
новление как долгожданное освобождение от диктатуры рапповцев. Но вскоре приходит 
осознание того, что организованный Союз писателей стал инструментом уже тотального 
контроля власти над творческим процессом. Не быть членом Союза было нельзя, так как 
в таком случае писатель лишался возможности публиковать свои произведения и, более 
того, мог быть привлечен к уголовной ответственности за «тунеядство». 
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Несмотря на усиление контроля властей над искусством, Ильф и Петров продолжа-
ют высмеивать «творчество на заказ» в фельетонах 1932-1934 годов. Их критика не на-
правлена против налагающихся новым Союзом ограничений писателей в темах, а тем 
более – методов их отражения, их сатирический запал бичует бесталанность и чиновни-
чий подход к творчеству. Известные фельетоны «Великий канцелярский шлях» (1932), 
«Как создавался Робинзон» (1932), «Куда уходят капитаны» (1932) пронизаны крити-
кой писателей-халтурщиков и, как их называют сатирики, «гарпунщиков». В «Великом 
канцелярском шляхе» представлен образ писателя Самообложенского, собирающегося 
написать «давно задуманный роман-двулогию …к пуску первой очереди московского 
метрополитена» [10: 669]. Больше привыкший заседать в бесконечных комиссиях, кото-
рых великое множество в литературных и окололитературных учреждениях, он находит 
новую форму для своей книги, посвященной любви, с примечательным названием «Пя-
тое колесо» – протокол. В издательстве этот опус приняли на ура и сразу же предложили 
заманчивую должность: «Ваша двулогия – великолепный творческий документ, говоря-
щий за то, что вы смогли бы занять у нас должность начальника канцелярии. Какой слог! 
Какая форма!» [10: 671]. Он соглашается и вскоре заслуживает репутацию «дельного 
работника». Эту историю Ильф и Петров резюмируют: «правда в составляемых им отно-
шениях проскальзывает иногда излишняя писательская легкость, ненужная метафорич-
ность, но его …начальство убеждено, что со временем это пройдет бесследно» [10: 671]. 
Таких приспособленцев, настоящих чиновников, а не творцов, очень много в современ-
ной литературе, убеждены сатирики. 

Формализм и безраздельная вера в документ выступает объектом критики во многих 
фельетонах сатириков. Сущность этой особенности применительно к области литера-
туры прекрасно выражена в фельетоне «Маленькая Ху-Ху» (1932). Его герой писатель 
Лутфей Гумиров, пользуясь справкой о том, «что он в самом деле является крупным 
татарским писателем» [10: 680], печатает всевозможные опусы в солидных изданиях и 
зарабатывает на этом приличные деньги. «У нас, к сожалению, до сих пор очень плохо 
представляют великую разрушительную силу бумажки, снабженной печатью. Обладая 
таким удостоверением, человек с покосившимися моральными устоями может в очень 
короткий срок… разорить большую страну. Он может пройти по ней, как Аттила, остав-
ляя позади себя дым пожаров, обуглившиеся останки журнальных редакций, пепел и 
мусор на месте некогда величественных… издательств» [10: 680-681], – в серьезном тоне 
замечают авторы. Редакторы, принимающие бездарные стихи в печать, хотя и замечают 
их бестолковость, полагаются на удостоверение («Литфонд в человека не верит. Лит-
фонд верит в бумагу» [10: 681]), к тому же их успокаивает «политическая выдержан-
ность автора» и обилие идеологии. 

В фельетонах И. Ильфа и Е. Петрова дается обобщенный портрет советского бюро-
кратизма, раскрываются его типичные свойства, большинство которых были приобрете-
ны уже при власти большевиков: демагогия, ведомственность, следование «политиче-
скому моменту», карьеризм. Особенно угнетает авторов засилье чиновников в искусстве 
и литературе. Своими фельетонами сатирики пытаются обратить внимание читателей на 
негативное явление и выражают надежду, что ситуация изменится к лучшему. 
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Стан і ПЕрСПЕКтЫвЫ раЗвіЦЦЯ

Статтю присвячено аналізу історико-пригодницького жанру у сучасній білоруській 
літературі. Вказаний жанр постає як найбільш перспективний і такий, що динамічно 
розвивається в умовах масової літератури і глобалізації.
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мично развивающийся в условиях массовой литературы и глобализации.

Ключевые слова: детектив, историографический метароман, фэнтези.

© Борисенко О.В., 2010



345

The article is devoted to the analysis of an historico-adventure genre in the modern  
Belarus literature. The specified genre appears as the most perspective and dynamically 
developing in the conditions of the popular literature and globalisation.

Key words: a detective, the historiographic metanovel, a fantasy.

У савецкі час мастацтва, і ў прыватнасці літаратура, часта служыла ідэалагічным 
мэтам. У выніку адсутнічала прамая залежнасць вытворчасці культурнага прадукту ад 
патрэб спажыўцоў. Сёння на ўсёй постсавецкай прасторы сацыяльны статус літаратуры 
значна знізіўся, адбылася яе дэсакралізацыя. Літаратура пачала існаваць па законах 
рынку. Найбольш запатрабаванымі аказаліся забаўляльныя жанры, якія раней былі даво-
лі слаба развіты і выконвалі часцей ідэалагічныя мэты. Існавала “мастацтва для народу”, 
гэта значыць, зразумелае народу і сапраўдная літаратура, якая вывучалася ў школе і якую, 
часцей, не чыталі, але мець якую ва ўласнай бібліятэцы было пытаннем прэстыжу. 

Прыгодніцкая літаратура ў свеце здаўна выдавалася мільённымі тыражамі, чыталася 
на адным дыханні і пры гэтым сур’ёзнымі крытыкамі лічылася нізкагатунковай, а яе 
папулярнасць тлумачылася сапсаваным ці неразвітым густам чытачоў. Сёння сусветнае 
літаратуразнаўства схільнае не дзяліць літаратуру на “вялікую”, “сур’ёзную” і нейкую 
іншую. Ёсць адна літаратура як мастацтва з розным родавым і жанравым напаўненнем. 
Прыгодніцкія жанры ўваходзяць у адзіны літаратурны працэс і не могуць разглядацца 
па-за кантэксту яго развіцця. 

На гэтыя агульныя тэарэтычныя развагі накладаецца спецыфіка развіцця бела-
рускай, і асабліва беларускамоўнай, літаратуры ва ўмовах глабалізацыі і рынку. “Свая 
масавая культура ў звыклым яе вымярэнні ў беларускай рэальнасці немагчымая, бо 
прадугледжвае звышвялікія тыражы, а колькасць насельніцтва нашае дзяржавы ледзь-
ве сягае дзесяці мільёнаў. Колькасць актыўных носьбітаў беларускай мовы ў Беларусі 
значна меншая. У эстэтычнай прасторы Беларусі валадараць чужыя масавыя культуры, 
але ж нацыянальнае жыццё кожнага народу грунтуецца на падмурках уласнай гісторыі і 
традыцыяў” [1: 516].

Дэтэктыў стаў першым самастойным жанрам постсавецкай масавай літаратуры. 
Узнік цэлы бум рускага дэтэктыву, у тым ліку і кінематаграфічнага. Гэтая плынь задаво-
ліла патрэбы і беларускага масавага чытача, улічваючы яго моўны білінгвізм з вялікай 
перавагай ужывання рускай мовы. 

За два апошнія дзесяцігоддзі ў свеце павялічыўся інтарэс да гісторыі не толькі ў 
літаратуры, але і ў кіно, і на тэлебачанні. На арэну выходзіць гістарычны дэтэктыў. На-
туральна, што новы час – эпоха постмадэрнізму прынёс змены ў праблематыку і паэтыку 
гістарычнага жанру. Найперш змяніліся адносіны аўтара, чытача і гледача да гісторыі. 
Дакладней будзе назваць сённяшнюю сітуацыю не новай хваляй цікавасці да гісторыі, 
а плынню новых інтэрпрэтацый гісторыі. Цяпер пісьменнік імкнецца сам даследаваць 
мінулае і прапануе ўласныя версіі падзей. Можна вылучыць дзве тэндэнцыі развіцця 
гістарычнага жанру ў сусветнай літаратуры. Першая імкнецца максімальна аб’ектыўна 
перадаць гісторыю, узнавіць сапраўдны ход падзей, што адпавядае традыцыі гістарычнага 
рамана ХІХ ст. Другая іранічна падкрэслівае прыдуманасць сваіх твораў, аргументуючы 
тым, што мастацкі твор у прынцыпе не можа прэтэндаваць на гістарычную праўду, і 
літаратура ператварае любы гістарычны факт у вымысел. 
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У беларускай літаратуры яшчэ з часоў У. Караткевіча адбывалася пэўная мадэрнізацыя 
мінулага, выкарыстанне яго для крытыкі сучаснасці. Па сутнасці прадметам апісання 
становіцца не столькі гісторыя, колькі сучаснасць, надзённыя праблемы, якія хвалю-
юць аўтара тут і зараз. Аўтары, такія як У. Арлоў, В. Іпатава, не апісваюць мінулае і 
не перапісваюць яго, а, ствараючы ўласную версію, спрабуюць рэканструяваць беларус-
кую гісторыю, якая вядома фрагментарна, а ацалелыя звесткі выклікаюць сумненні ў 
аб’ектыўнасці. 

Прадстаўнікоў другога тыпу гістарычнага раману (Л. Рублеўская, С. Балахонаў) у 
пэўным сэнсе ператвараюць гістарыяграфію ў забаву, а гістарычны раман у масавую лі-
таратуру. Але калі падобная сітуацыя наступу масавай літаратуры, камерцыялізацыі мас-
тацтва ў свеце выклікае заклапочанасць літаратуразнаўцаў, называецца крызісам мас-
тацтва і сапраўднай літаратуры, то ў межах існавання айчыннай літаратуры ва ўмовах 
рынку з’яўленне масавай беларускамоўнай белетрыстыкі можа выклікаць, на нашу дум-
ку, толькі дадатныя ўражанні.

 Беларускі гістарыяграфічны метараман заняў нішу, якую не можа запоўніць 
рускамоўная масавая літаратура. Думаецца, што гэта перспектыўны шлях папулярызацыі 
роднага слова ў сённяшніх умовах глабалізацыі. Адзначым пэўныя асаблівасці беларус-
кіх твораў прыведзенага жанру. Пры тым, што гістарыяграфічны метараман прынцыпова 
не прэтэндуе на “гістарычнасць” і гісторыя толькі фон, на якім разгортваецца дзеянне, 
але паказваць дзеячоў беларускага адраджэння здзекліва, у крывім люстэрку, не дазваляе 
пэўная прыстойнасць. Хаця постмадэрнізм і не прызнае нічога святога, таго, з чаго нель-
га іранізаваць, дзеячы беларускага адраджэння набываюць статус недатыкальнасці. Та-
кую акалічнасць можна растлумачыць тым, што беларуская культура сёння “хутчэй памі-
рае, чым жыве” і постмадэрнісцкія вычварэнні з ёю могуць выглядаць вяселлем у пакоі 
з нябожчыкам. Адсюль і вынікае галоўнае адрозненне паміж станоўчымі і адмоўнымі ге-
роямі беларускага гістарыяграфічнага метарамана – іх адносіны да Беларусі, яе мінулага 
і будучыні. Гэтае супрацьстаянне, ужо класічнае для беларускай літаратуры, захоўваецца 
і ў постмадэрнісцкай плыні. 

Фэнтэзі таксама адзін з улюбёных жанраў сусветнай прыгодніцкай літаратуры. Нату-
ральна, што на беларускай глебе ён атрымаў сваё развіццё і, натуральна, з нацыянальнай 
спецыфікай. У сучасным беларускім прыгожым пісьменстве гэты жанр прадстаўлены 
не настолькі шырока. Натуральна, элементы фэнтэзійнай літаратуры можна заўважыць 
яшчэ ў творчасці Я. Баршчэўскага, А. Міцкевіча, Я. Купалы, В. Ластоўскага, У. Ка-
раткевіча. Толькі асобныя аўтары звяртаюцца да жанру фэнтэзі. Выходзіць дадатак да 
часопіса “Маладосць”, які мае назву “Фантаст”. Тут друкуюцца творы А.Аляшкевіча,  
С. Мінскевіча, А. Бычкоўскага, А. Паўлухіна, Р.Баравіковай. У 2002 пабачыла свет кніга 
фантастычных апавяданняў Р.Баравіковай “Вячэра манекенаў”. Да касмічнага фэнтэзі 
можна аднесці і дзіцячую аповесць С.Мінскевіча “Забаўкі для малодшых”. Элементы 
фэнтэзі можна заўважыць і ў апавяданні Л.Рублеўскай “Дзеці гамункулуса”. Тут пера-
плятаецца міф і сучасная рэчаіснасць. 

Пры гэтым, беларускамоўная фэнтэзі можа заняць нішу, якой не запоўніць 
рускамоўнай масавая літаратуры на айчынным кніжным рынку. Для жанру фэнтэзі вель-
мі важная мова і персанажаў, ды і самога твору. Гэтая метамова – адна з асноў самадас-
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татковага паралельнага свету. Беларуская мова ў дадзеным выпадку і з’яўляецца тым ак-
ном, праз якое можна зазірнуць у зачараванае царства. Узгадаем прадмову Ф.Багушэвіча 
да “Дудкі беларускай”: ’’Можа, хто спытае: дзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, дзе 
наша мова жыве...’’ Для сённяшняга чытача-беларуса ў гэтым творы паўстае сапраўдны 
казачны вобраз краіны, якая знаходзіцца тут, у знаёмых мясцінах, але ж у ёй яшчэ жыве 
беларуская мова. У выніку паўстае фэнтэзі краіна – Беларусь — краіна-мара, краіна-
казка. Ці не пра яе пісаў М.Багдановіч у “Вянку” ў раздзеле “У зачарованым царстве”? 
У гэтай краіне і сёння ляціць безупынку старадаўняя “Пагоня”. Можна гаварыць пра 
вельмі спецыфічную трансфармацыю ўтапічнай ідэі пра “залаты век” на беларускай гле-
бе. Ідэальнае мінулае не прайшло. “Залаты век” вечна працягваецца, толькі краіна-мара 
знаходзіцца ў іншым вымярэнні. 

Для заканчэння развагаў пра шляхі развіцця сучаснай гісторыка-прыгодніцкай прозы, 
ды і літаратуры ўвогуле вельмі падыходзяць словы Пятра Васючэнкі: “Крэатыўная функ-
цыя літаратуры – апошняя, што засталася ў ХХІ стагоддзі,– стварае ідэальныя ўмовы для 
мадэлявання новай Беларусі, Беларусі ва ўмоўным ладзе. (...) Кажуць пра няздатнасць 
літаратуры процістаяць Сетцы або віртуальным мастацтвам. Дык віртуальнае мастацтва 
таксама абапіраецца на тэкст, на літаратуру. Паміж вербальным і віртуальным тэкстам 
тая толькі розніца, што віртуальны тэкст складзены з дзвюх літараў (ёсць ток/няма току), 
а вербальны – з трыццаці – трыццаці дзвюх і болей. Гібель літаратуры адкладваецца”  
[2 : 194].
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Предметом данной статьи является исследование процесса переосмысления ав-
тором мифологического опыта библейского первоисточника, осмысление его в соот-
ветствии с индивидуальными чертами мировосприятия писателя и концептуализация 
центрального образа персонажа романа в неомифологическом контексте.

Ключевые слова: концепт, прототип, интертекст.
The subject of this article is research of the process of author’s recomprehension of mythical 

experience of biblical original source, its comprehension according to individual features of 
authors’ perception of the world and conceptualization of central novel hero's character in the 
neomythological context.

Key words: concept, prototype, intertext.

„Книга царя Давида” є одним з найвизначніших романів у творчій спадщині відо-
мого німецького письменника Ш. Хайма, який належить до тих майстрів слова, що не 
відразу й не цілком відкриваються дослідному осягненню. Після виходу роману з друку 
ім’я митця стало відоме широкому читацькому загалу не лише у НДР та ФРН, але й у 
Радянському Союзі.

До аналізу роману, з яким більшість дослідників пов’язують кульмінацію творчос-
ті письменника, зверталися науковці переважно німецького регіону. У наукових дослі-
дженнях літературознавців увага належить здебільшого жанровим вимірам роману. Так, 
німецький дослідник Р. Цахау вважає, шо автор „задіяв у романі всі можливі засоби по-
літичної сатири” [1 : 73]. Його колега К. Бонерт також розглядає „Книгу царя Давида” як 
„багаторівневий роман-сатиру” [2 : 145]. Ефектною, але водночас парадоксальною вида-
ється точка зору М. Шедліха, котрий характеризує роман як „подвійну пародію”: з одного 
боку, це пародія на біблійну легенду, а з іншого – пародія на твори документальної прози, 
які викривають подібні легенди [3 : 142]. Ми оцінюємо як доволі суперечливу думку про 
те, що автор ставив перед собою завдання прямого висміювання та викривання міфів, 
як біблійних, так і сучасних політичних. Натомість ми пропонуємо концепцію, згідно з 
якою автор запрошує читача до гри, одночасно філософської та іронічної, направленої на 
деміфологізацію історії та деміфологізацію написання історії (історіографії), що перед-
бачає в художньому слові глибоку історико-філософську рефлексію. 

І хоча роман отримав високу оцінку Г. Белля, який привернув увагу та інтерес до тво-
ру широкого загалу, дослідження шляхів трансформації образу Давида не стало конкрет-
ною дослідною темою ані українських, ані зарубіжних науковців. З огляду на практичну 
невивченість того важливого аспекту, від якого залежить як концепція твору, так і модус 
його прочитання, нам видається актуальним порівняння традиційного біблійного образу 
Давида з образом, створеним Ш. Хаймом у романі „Книга царя Давида” (1972, Мюнхен; 
1973, Східн. Берлін). 

Г. Белль у рецензії на роман Ш. Хайма „Книга царя Давида”, написаній того ж року, 
коли він став номінантом на отримання Нобелівської премії (1972), присвятив у ній увагу 
головним чином образу історика Ефана, лише побіжно натякнувши на центральний об-
раз твору, не вказавши навіть імені персонажу: „Собственно, он (Ефан) и является под-
линным автором Книги царя Давида, которую вполне можно назвать апокрифическим 
дополнением к тому, что с давних пор можно прочитать на соответствующих страницах 
Библии” [4 : 294].
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Яскраве висловлювання західнонімецького письменника повоєнного покоління опо-
середковано вказує на значний розрив між масштабом твору та ступенем його реального 
вивчення: „Стефан Гейм сумел проникнуть сквозь швы, которыми сшит официальный 
текст Книги царя Давида; авторская фантазия, остроумие и дерзость рождают нечто, по-
хожее на историю Хлодвига из рода Меровингов, который также стоял у начал великого 
царства и тоже, видно, не отличался щепетильностью” [4 : 295]. 

Роман написаний у формі нотаток історика Ефана про його працю над книгою, яку 
замовив цар Соломон про батька. Але центральним образом роману є не історик Ефан, 
а цар Давид, історія його сходження та правління. Наскільки цікавим, настільки ж і 
полемічним у цьому зв’язку видається твердження М. Єлисеєва [ 5 ] про те, що головний 
герой твору – історик Eфан, а не Давид. Про цю „пару” центральних персонажів можна 
було б стверджувати, що один (Давид) є сюжетним героєм, а другий (Ефан) – оповід-
ним, перший – діяльна натура, другий споглядальна; все це нагадує нерозривну єдність 
Адріана Леверкюна і Сереніуса Цейтблома „Доктора Фаустуса” Т. Манна. Важливо, що 
Ефан пропускає через призму свого серця дві історичні лінії – час правління Давида та 
царювання Соломона.

Отже, ми вважаємо, що центральним проблемним образом роману є образ царя Да-
вида, і персональна лінія Ефана тільки підкреслює і, подібно до оповідного медіуму, 
втілює це. Історія царювання Давида – проміжок між двома часовими просторами, коли 
суспільство переходило від архаїчного стану до нового, цивілізованого. Саме в цей час 
стало можливим сходження на трон сина пастуха, котрий не був кровним родичем царя 
Саула. Згідно з біблійною версією, під час царювання Саула пророк Самуїл за наказом 
Господа помазав Давида на царство (1Цар.16:1–13) [6 : 370]. Відходячи від біблійної істо-
рії царя Давида, автор вводить у роман своє бачення цього проміжку давньої ізраїльської 
історії через роздуми Ефана.

За часів сивої давнини в Ізраїлі панували свобода та спокій, люди молилися невиди-
мому богу Яхве, який водночас був їхнім царем. Але настали інші часи – нові економічні 
відносини створили нові сфери життя та наклали певний відбиток на стосунки між 
людьми та Богом. Біблія пояснює потребу мати живого та видимого царя геополітичною 
необхідністю об’єднання через напади філістимлян. У романі дається інше пояснення, 
такими чинниками є глибокі економічні зміни та людський фактор. Кочівники пере-
ходять до осілого способу життя, бронзу заміняє залізо, з’являються гроші, настає час 
розвитку ремесел, ростуть міста. Для ритуалу спілкування людей з Богом з’являються 
посередники, – носії спеціального сакрального знання. 

За нових часів, згідно з концепцією автора, не варто шукати єдності та згоди, все 
затьмарила боротьба за владу. У романі вказується, що Давид з’явився при дворі царя Са-
ула саме в час розгортання політичної інтриги між ним та першосвященником Самуїлом. 
Майбутній правитель зображений маріонеткою в руках жерців, навчений ними для 
виняткової цілі („erwählt und geschult für einen besonderen Zweck”) [7 : 61]. За Біблією, 
Давида було прийнято на царську службу згідно з однією версією (1Цар. 16; 14 – 23) за-
вдяки вправній грі на арфі; згідно з іншою (1Цар. 17: 49 – 55) – після того, як він переміг 
Голіафа. Опис двобою покликаний показати, що Давид переміг не силою зброї, а упо-
ванням на Бога (1Цар. 17 : 47) [6 : 373]. Прагнення Давида позбутися ганебних свідчень 
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та заплутати нащадків заводить у глухий кут навіть комісію: про те, як з’явився Давид 
при дворі Саула, у романі також існують дві версії, що взаємовиключають одна одну. 
Жодній з них не можна віддати переваги. Версія про Давида як про співака, що виганяв 
злого духа, правдива, навіть ще живі свідки, які про це пам’ятають. Версія про Давида – 
переможця Голіафа – легенда, але в неї вірить народ. Політична необхідність розщеплює 
істину, оскільки робить другу версію рівноправною з першою. Садок пояснює Ефану, 
що існує два види істини: історична та божествена. Якщо ці істини розходяться, то для 
користі держави необхідно йти за вченням віри, оскільки пошуки правди та допитливий 
самостійний розум породжують сумніви та, як наслідок, становлять загрозу владі.

Постать Давида концептуалізована автором як така, що має надзвичайне обдаруван-
ня. За словами принцеси Мелхоли, Давид мав природний хист зачаровувати людей, його 
ніжність могла бути цілющою, „wie ein Regen auf vertrocknetem Feld“ [7 : 40]. Давид став 
незамінною людиною при дворі, ним зачарований цар Саул та його діти, син Іонафан та 
дочка Мелхола. Однак Давида не влаштовувало місце фаворита, він твердо переконаний 
у тому, що вибраний богами та, здається, вів свою гру зі злим духом, який пригнічував 
царя Саула. Образ Давида у романі автор трактує не лише як образ талановитого поета, 
музиканта, але й як несамовитого воїна, якого п’янить битва та кровопролиття, як даль-
новидного стратега, що вміло підмічає слабкі сторони ворога [7 : 42]. За біблійною версі-
єю, „Давид во всех путях своих был успешен и Господь был с ним” (1Цар. 18 : 14-15) [6 
: 374]. Роман немовби повторює біблійне викладення: „David aber ging und nahm zu” [7 : 
124]. Образ Саула – образ володаря, стурбованого славою Давида та його популярністю 
серед народу, відповідно до цього у романі вказується, що цар бачить у Давидові супер-
ника, який здатен забрати у нього трон, та хоче усунути супротивника. Отже, роман ціл-
ком зберігає біблійну інтригу: ”И стал Саул злобствовать на Давида с того дня и после” 
(1Цар. 18 : 9, 15, 25) [6 : 374-375]. Прихований до того часу конфлікт загострюється та 
переходить у відкрите протистояння. 

За біблійною версією, Давид, шукаючи притулку від переслідувань Саула у печері 
Адоламській, встиг двічі одружитися (1 Цар. 27 : 3), зібрав коло себе 600 душ родичів, 
прихильників, пригноблених та невдоволених (1 Цар. 23 : 15). Своїх батьків він пере-
ховував у моавитського царя (1 Цар. 22 : 3, 4), тобто біблійний образ-характер Давида 
відзначається передбачливістю, організаторськими здібностями. У романі Давид також 
піклується про свою репутацію („das hieß ausnahmslos alle im Dorf abschlachten, Mann, 
Weib, Kind, denn wenn auch nur einer am Leben blieb, es wäre durchs Land gelaufen und 
geschrien gegen David” [7 : 92]. Біблія не приховує жорстокості та нерозбірливості Да-
вида у методах – він брехнею завоював довіру філістимлян, ворогів Ізраїлю, жорсто-
ко вбиваючи беззахисних дітей та жінок, щоб ніхто не зміг його викрити (1 Цар. 27 :  
8, 9, 10, 11). 

Таким чином, образ Давида у Біблії перебільшено ідеологізований, усі його криваві 
злочини в його устах виправдані необхідністю укріплення держави та божим благосло-
венням. Авторська розробка образу ілюструє, що Давид не покладається на обставини, 
не залишає шансів суперникам, усуваючи їх, щоб не заважали на шляху до цілі (Авенір, 
Авессалом, Ієвосфей). Він не заспокоюється навіть тоді, коли чує пророцтво Самуїла 
про те, що Саул загине та він, Давид стане царем. Щоб закріпити результат, Давид на-
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казує вбити переможеного Саула [7 : 108]. Нагадаємо, що за біблійною версією цього 
епізоду Саул був тяжко поранений філістимлянськими стрільцями, та, боячись ворожих 
знущань, закінчив життя самогубством, упавши на свій меч. „Таким образом умер Саул, 
три сына его, оруженосец его, и все люди его в тот день вместе” (1 Цар. 31 : 3 – 6) 
[6 : 391]. Але біблійний текст не вільний від протиріч, зокрема у другій Книзі Царств 
дізнаємося, що на третій день якийсь амалікітянин приніс Давиду звістку про смерть 
Саула та зізнавася, що це зробив саме він, за що Давид наказав його стратити (2 Цар.  
1 : 4 – 15) [6 : 392].

Давид – персонаж роману – використовує слово Боже як допомогу в своїх намірах 
та за необхідності маніпулює ним згідно з обставинами („dann wandte sich David an 
den HErrn und sprach mit ihm, und danach passte GOtt sein Wort den Notwendigkeiten an“  
[7 : 93]. Зауважимо, в даному пункті Хайм значно розходиться з першоджерелом. У Біблії 
Давид змальований повним високих душевних якостей: віри в Бога, дружби, доброти та 
чесності (1 Цар. 20: 3) [6 : 376]. За романною версією Давид знає, „що значить опану-
вати владу та втримати її” – „was es bedeutet, die Macht zu erringen und sie zu behaupten”  
[7 : 93]. Якщо задля справи потрібно порушити обіцянку (епізод з Іонафаном), вбити 
власного сина (Авессалома) або відступитися від заповідей Господніх (лінія Вірсавії), 
то Давид у змозі мужньо прийняти потрібне рішення („wenn es galt, Entscheidungen zu 
treffen“ [7 : 93]. Створений митцем образ Давида постає переконливим узагальненням 
представника нового часу, для нього найважливішим є політичний прагматизм, затвер-
дження своєї волі та влади будь-якими засобами.

Письменник збагачує образ Давида і новаторськими рисами: за час свого царювання 
він увів перепис населення, реформу армії та державного апарату, перебудову в уряді, 
розширення царських землеволодінь, – на той час це сміливий та прогресивний процес 
економічних змін. Поступово Давид стає найбільшим підприємцем Ізраїлю, племенних 
старійшин він замінює на вельмож, яких називають „главами сімей” „Oberster Vater”  
[7 : 260], створюється царська гвардія (наймане військо), вводяться щорічні місячні 
збори для військових. Авторському прочитанню образу Давида відповідає біблійна вер-
сія: „И сказал Давид…: пойдите, сочтите Израиля от Вирсавии до Дана” (1 Пар. 21 : 2)  
[6 : 533]. За Біблією, Давид двічі перемагає філістимлян, діючи за настановами Господа 
(2 Цар. 5 : 17-25) [6 : 398]. Царство Давида, як свідчить Біблія, займало весь простір між 
морем та Аравійською пустелею (Чис. 34 : 2-12; Ієз. 47 : 15 – 20). Нові економічні від-
носини змінюють життя країни, але не дивлячись на це, народ Єрусалиму живе в страху 
та не знає, що принесе завтрашній день. Зображено кризовий стан моралі, суспільну 
деградацію загалом, що мають пізнавані читачами риси.

Атеїст, переконаний соціаліст Хайм навряд чи пропагував би християнське вчення, 
згадуючи про біблійні образи Бога, царя Давида та про біблійну тематику взагалі. Зма-
лювання Давида на царському троні з точки зору придворного історика покликане пока-
зати руйнівний вплив необмеженої влади навіть на непересічну людину, а криза в країні 
є засобом реалізації правителем своїх суб’єктивних цілей. Антропоцентричну натуру 
Давида, в якій переважають притаманні пересічній людині риси над такими, що необхід-
ні ідеальному правителеві для досягнення найвищих цілей, автор наповнює подвійною 
сутністю. Давид – результат вимог свого часу, він зміг створити сильну централізовану 
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державу, у цьому полягає його історична заслуга. Під тиском часу та обставин цар стає 
деспотом. 

Ш. Хайм своїм твором демонструє, що політична історія – це багато в чому, якщо не 
повністю, міф. Набагато пізніше після того, як сталася якась історична подія, її корегу-
ють згідно з інтересами тих чи інших зацікавлених осіб. Постфактум вносяться зміни 
до історії про походження Давида: його перемога над Голіафом – вигадка, зі слів Давида 
записана його бесіда з царем Саулом, який під час цієї розмови визнає право Давида на 
престол Ізраїля. Розходження між правдою та легендою починаються ще за життя Дави-
да. Передбачливий Давид розуміє, що „велич людини в легенді, створеній про неї” „ein 
Mann ist eine Legende“ [7 : 35]. Саме цією думкою він керується, вибираючи спадкоємця 
між Адонією та Соломоном. „Denn das Urteil der Menschen liegt bei den Künftigen, und 
vom Sohn hängt es ab, wie der Vater weiterlebt im Gedächtnis des Volkes“ [7 : 28].

Відступаючи від Біблії, автор показує боягузтво, ще одну негативну рису характеру 
Давида. Через страх втратити владу Давид знищує всіх нащадків чоловічої статі з роду 
Саула (хоча обіцяв протилежне) та рідного сина, який мав сміливість повстати проти 
батька. Біблійна версія, як і завжди, зображує Давида заручником обставин: він отримав 
наказ Господа спокутувати старий борг крові Саула та на вимогу гаваонитян видав їм 
двох синів та п’ятьох онуків Саула, яких жорстоко стратили (2Цар. 21: 1-14) [6 : 421].

Непересічна особа потрібна для того, щоб вести за собою інших (Давид, Авессалом). 
Якби не було конфлікту між Саулом та Самуїлом, навряд чи потрібною була б поява 
Давида. Але Ш. Хайм переконливо доводить, що дуже часто цей лідер, захоплюючись 
надбаною владою, забуває про ті важливі завдання та цілі, які були поставлені на почат-
ку. Вони так і залишаються теорією та утопією. Зміна зовнішніх обставин також вносить 
значні корективи до будь-яких перетворень. 

Давид – можновладець, який перетворився на деспота через необмежену владу. Для 
сучасної йому молоді Давид був утіленням великих змін, за основу яких Ахітофел взяв 
учення Моісея, інтерпретоване в романі як комуністична утопія. Первинною метою, якої 
Давид досяг доволі швидко, було укріплення та єдність Ізраїля як держави. Далі Давид 
вже не прислухався до думок інших людей та зрадив справу Господню, якій присягав. З 
небаченою жорстокістю завойовував сусідні царства, вбивав там усіх чоловіків, а жінок 
та дітей продавав у рабство. Це була і є легендарна постать, здатна об’єднати ізраїльські 
племена в одне царство, та водночас вкрай честолюбна, віроломна, безжальна людина.

Автор роману в цілому лише незначною мірою відходить від біблійного викладен-
ня фактів, але художньо обробляє образ Давида, пропускаючи його крізь призму свого 
світосприйняття та вибираючи неочікувані мистецькі ракурси для досягнення бажаного 
результату. Читач, знайомий з Біблією, постійно сприймає роман Ш. Хайма через призму 
інтертексту. 

Відображенням неоміфологізму ХХ століття є тенденція деміфологізації життєвого 
шляху літературного героя. Таким чином, стиль життя і творчого шляху митця формуєть-
ся завдяки впливу невпинного динамічного процесу, трансформованого в уяві сучасни-
ків та своєрідно сприйнятого послідовниками, що зумовлює виникнення біографічного 
міфу епохи „як комплексу ідей, що функціонують у суспільній свідомості, формують 
уявлення про видатну особистість і стають алгоритмом життя непересічних творців у 
певний історико-культурний період” [8].
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Ш. Хайм у своїй інтелектуальній прозі в повній мірі осмислив міфологічний досвід 
біблійного першоджерела та передбачив його використання в якості постійного співпри-
сутнього тла. Своїми розбудовами Хайм утілив значну особистість постмодерністської 
культури, яка великою мірою формується на основі нового осмислення міфологічної па-
радигми.
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ПроБЛЕма авторСКой СуБЪЕКтивноСти
в амЕриКанСКой ЛитЕратурЕ «ПотЕрЯнного ПоКоЛЕниЯ»

(Ф.С.Фицджеральд)

Американська література «втраченого покоління» отримала досить велике освіт-
лення в літературній теорії та критиці. Деідеологізація літературного процесу до-
зволяє з нових позицій розглянути теоретичний феномен «авторська суб'єктивність» 
американських письменників цього об'єднання,комплексно представити проблему у фі-
лософському, антропологічному, культурологічному, теоретичному планах. До контекс- 
ту статті вводяться також історіографічні дослідження американських і східноєвро- 
пейських авторів, що розширює уявлення про це об'єднання. На цьому тлі досліджуєть-
ся феномен авторської суб'єктивності Ф.С.Фіцджеральда, сприйманого літературною 
критикою в якості співака «джазового століття», визначаються фактори, що форму-
ють його концептуальну художню систему й сприяють подоланню сформованого сте-
реотипу.

Ключові слова: авторська суб'єктивність, втрачене покоління, джазове століття. 
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Американская литература «потерянного поколения» получила довольно обширное 
освещение в литературной теории и критики. Деидеологизация литературного процес-
са позволяет с новых позиций рассмотреть теоретический феномен «авторская субъек-
тивность» американских писателей этого объединения, комплексно представить про-
блему в философском, антропологическом, культурологическом, теоретическом планах. 
В контекст статьи вводятся также историографические исследования американских 
и восточно-европейских авторов, что расширяет представление об этом объединении. 
На этом фоне исследуется феномен авторской субъективности Ф.С.Фицджеральда, 
воспринимаемого литературной критикой в качестве певца «джазового века», опреде-
ляются факторы, формирующие его концептуальную художественную систему и спо-
собствующие преодолению сложившегося стереотипа.

Ключевые слова: авторская субъективность, потерянное поколение, джазовый 
век.

At present we take an interest in Lost Generation literal heritage, its influence upon the 
further development of American and European literature as well as forming a new type of an 
author. Of course, it is obvious that today we need modern approaches for discussion. We are 
trying to analyze the author`s subjectivity in the scientific field of anthropology, the psychology 
of creative work, receptive poetics. The creative analysis of the author”s behaviour is consid-
ered to be a new concept, which appeared lately and is not widely spread in the modern theory 
of literature.

In the research we discuss the author`s subjectivity of F. Scott Fitzgerald`s who is consid-
ered to be the “Jazz Age” writer. We make an attempt to define the factors that form his own 
conceptual literary system that is conducive to get over the particular stereotype. 

Key words: author`s subjectivity, Lost Generation, Jazz Age

Литература потерянного поколения носит актуальный характер. При всей изучен- 
ности (И.Фрадкин, Я.Засурский, М.Кухалашвили) литературы этого периода исследова-
ния о ней носят обзорный характер. Однако интерес к литературному наследию «поте-
рянного поколения» и влиянию на дальнейшее развитие американской литературы и но-
вого типа писателя, радикально изменившего американскую и европейскую литературу, 
остается в поле зрения исследователей. Исследование проблемы авторской субъектив-
ности (АС) этого конкретного литературного объединения невозможно без учета обще-
го культурологического фона эпохи 20-30-х годов, получившего название культурологи-
ческого кризиса. Рубеж ХIХ-ХХ веков характеризуется пересмотром позитивистского 
литературоведения викторианской эпохи, критикой процесса поглощения личности 
идеологией ХХ века, идущей на смену либеральному 19 веку, воспитание «надежного 
типа индивидуальности» с помощью неогуманистических правил и самоконтроля. Эти 
задачи стояли перед «Новым гуманизмом» – направлением в литературоведении и кри-
тике США. Самоценность и независимость личности подвергались радикальному пере-
смотру. В контексте катаклизмов начала ХХ века (И.Бэббит, П.Мор) проблема личности 
рассматривалась как проблема буржуазного индивидуализма. Направление просуще-
ствовало до 1915 года. Кризис гуманистической системы США после первой мировой 
войны прекратил его существование, определив основную задачу направления – быть 
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катализатором формирования противоположных ему тенденций. Этот кризис связан не 
только с событиями первой мировой войны, но и более глобальными факторами, таки-
ми как отчуждение человека от результатов его деятельности, экзистенциальная фило-
софская предпосылка, которая утверждала абсурдность человеческого существования и 
тотальную изолированность его от социума (А.Камю, К.Ясперс, М.Хайдеггер); предпо-
сылка возникновения нового типа писателя связана и с психологическим недовольством 
культурой, разрабатываемой психоаналитической школой (З.Фрейд, К.Камю, Э.Фромм). 
К одной из предпосылок возникновения подобной АС относится и теория Г.Маркузе, 
теория “одномерного человека”, который включен в потребительскую гонку, но одно-
временно отчужден. 

Современный подход к проблеме, возможность рассмотрения разрабатываемой темы 
с точки зрения наработок в области психологии творчества, антропологии, рецептивной 
поэтики позволит по-новому интегрировать проблему авторской субъективности «по-
терянного поколения» не только в американскую историю и теорию литературы, но и 
интегрировать данную проблему в мировой литературный процесс. Проблема форми-
рования АС в литературе потерянного поколения рассматривается в плане культурно-
исторического контекста американской литературы ХХ в. в сопоставлении с проблемой 
десубъективности автора в модернистической литературе, в контексте современной 
трансформации авторского начала в литературе постмодернизма. Ретроспективный 
анализ проблемы автора позволяет выстроить теоретическую парадигму преодоления 
идейно-психологического кризиса десубъективного плана повествования в современной 
литературе постмодернизма.

Объектом нашего интереса является отражение атмосферы «джазового века» в аме-
риканской новеллистике 20-х годов ХХ века на примере творчества Ф.С.Фицджеральда, 
относящегося к литературному ряду писателей «потерянного поколения», выявление 
элементов формирования концептуальной художественной системы, отображающей 
эпоху «джазового века», периода, сформировавшего АС писателя. Фицджеральд вос-
принимается в истории американской литературы рупором настроений молодежи «века 
джаза». Герой его первого романа «По эту сторону рая» (This Side of Paradise, 1920) ска-
зал, что пришло поколение, для которого все боги умерли, все войны отгремели, всякая 
вера подорвана, и остался только страх перед будущим и поклонение успеху. Таким вос-
принимаются его герои и сам автор в его «Сказках века джаза» («Tales of the Jazz Age», 
1922). Поводом для такого восприятия личности Фицджеральда послужила созданная 
им минимальная дистанция между автором и героем, его особый нарративный прием. 
Это способствовало стремительному росту его популярности, признанию его самым яр-
ким выразителем духа послевоенного времени, но вместе с тем ослабляло художествен-
ный эффект его прозы, слишком подверженной искушениям эпатажа. На протяжении 
20-х годов ХХ века понятие «век джаза» стало символом, характеризующим массовое 
увлечение карнавальным стилем жизни, которое стимулировалось безошибочным пред-
чувствием скорого конца послевоенной эпохи бунтов против буржуазного утилитаризма 
и закабаления личности нормами прагматической морали, воспринималось как неот-
ступное сознание мимолетности этого праздника раскрепощения, которое чаще всего не 
шло дальше сугубо внешних форм, хотя у лучших героев его новелл неподдельна жажда 
осуществить духовный потенциал, заложенный в личности.
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Для того, чтобы определить степень художественной достоверности изображения 
действительности в «Рассказах джазового века» Ф.С.Фицджеральда в литературном 
ряду писателей «потерянного поколения», необходимо охарактеризовать социально-
исторический и культурологический фон эпохи, характеризуемый в истории литерату-
ры, литературной критике. культурологии, эстетике как «джазовый век». Определенную 
трудность создания историко-социального и культурологического фона «века джаза» 
представляет обширный масив работ американских и зарубежных теоретиков разнона-
правленного характера, носящий дискуссионный характер. Разнобой мнений закономе-
рен, так как создание литературного произведения во многом зависит от той культурно-
исторической ситуации, в которой оно возникло, а также от мировоззренческой 
ориентации исследователей. В современной теоретической поэтике и американистике 
в странах постсоветского пространства наметился процесс преодоления стереотипов по 
отношению к данному периоду американской литературы, культуры, истории. В 1920-е 
годы, по мнению исследователей, произошла глубокая трансформация общественно-
политической системы США, связанная с утверждением демократического элитизма. 
В ряде работ по культурологии показан процесс становления массовой культуры, про-
цесс влияния кинематографа и джаза на моральные установки, общественное поведение, 
моду и даже на взаимоотношение полов. Во многом изменилось мироощущение, отно-
шение к прежним идеалам и восприятие новых ценностей послевоенным «потерянным 
поколением» не только в США, но и во всем мире. После Первой мировой войны в Сое-
диненных Штатах происходили существенные изменения в статусе женщины, отмечался 
подъем суфражистского движения, тем не менее семья продолжала оставаться в рамках 
существовавшей пуританской традиции. Значительный вклад в комплексное изучение 
американского общества внесли исследования разных лет по истории литературы США 
в 1920-е годы (Я. Н. Засурский, А. М. Зверев, А. И. Старцев, В. К. Кухалашвили). В 
работах указанных авторов представлен системный анализ этапов развития американ-
ской литературы 1920-х годов, выявлены ее основные тенденции и направления. Обще-
признано, что именно в 1920-е годы в Соединенных Штатах сложилось литературное 
направление, несущее в себе жизненные установки послевоенного «потерянного поко-
ления», разочаровавшегося в идеалах современного мира. Литература этого поколения, 
по мнению исследователей, стала важной иллюстрацией атмосферы 1920-х годов, ее 
представители открыли особый социальный слой, ставший провозвестником идеологии 
«прожигания жизни», столь характерной для американской молодежи. Этот период от-
мечен формированием таких понятий как «американизм»», «массовое сознание», син-
хронизацией столкновения и синтеза моральных установок общественного потребления 
и пуританской морали. Первая мировая война стала глобальной катастрофой, которая из-
менила все стороны жизни, культуру нации. Американская историография «века джаза» 
представлена также большим количеством исследований. Теоретики (С.Адаме, А. Шле-
зингер) объясняют данное обстоятельство особым вниманием к данной эпохе, ее «чув-
ственности», своеобразному ритму, к качественным изменениям внутри американской 
культуры, к отчетливо проявившемуся в то время конфликту между старым и новым по-
рядком. Социо-историческое и культурологическое исследование данной эпохи началось 
в американской историографии уже в 1920-е – 1930-е годы. Исследователи (М.Салливан, 
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Ф.Л.Аллен) создали определенный стереотип понимания межвоенного периода, назвав 
его «золотым временем» в истории Америки, начавшегося после Первой мировой войны 
и завершившегося «Великой депрессией». В результате 1920-е годы представлялись как 
беззаботная счастливая эпоха перемен, эра всеобщего прогресса и процветания. Анали-
зируя американскую молодежь, они делали излишне однозначный вывод об абсолютной 
революционной новизне 1920-х годов. М.Салливан взял на вооружение фразу героев  
Ф. С. Фицджеральда «все Боги мертвы». Эти слова он рассматривал в качестве главной 
установки молодых американцев в послевоенный период. Исследование Салливана во 
многом способствовало рождению мифа о 1920-х, как об эпохе стремительных перемен, 
когда символами десятилетия стали кино, гангстеры, новая мода и джаз. В конце 1920-х 
годов в американской историографии проявило себя «социально-критическое» течение. 
В. Л. Паррингтон издал многоплановое исследование, посвященное развитию американ-
ской общественной мысли, литературе, философии, истории, экономике, юриспруден-
ции, идейной борьбе общественных и социальных сил. В работе он уделил внимание 
«джазовому десятилетию», 20-ым годам ХХ века. Автор подверг серьезной критике со-
временное ему общество и идеологию, утвердившуюся в США после Первой мировой 
войны, писал об общем кризисе нации. Для понимания 1920-х годов как особого периода 
социальной истории США большое значение имеют работы культурологического харак-
тера, позволяющие проследить становление в Америке феномена массовой культуры. К 
их числу следует отнести исследования 1950-х —1980-х годов по истории спорта, «джа-
зовой культуры», искусствоведческие работы, посвященные кинематографу, живописи, 
архитектуре (С. Хэнсен, О. Лэркин, Б. Роуз). Важнейший вывод авторов заключается в 
признании 1920-х годов периодом, когда определились доминанты в развитии культуры: 
она стала понятной, привлекательной, доступной, а потому — массовой. Кино, спорт и 
джазовые ритмы, по их словам, стали абсолютными властителями общественных при-
страстий. Именно в 1920-е кинематограф и спорт приняли тот размах и популярность, 
какие они имели на протяжении всех последующих десятилетий и до сегодняшнего дня. 
Массовая культура, по общему мнению исследователей, стала носителем морально-
нравственных и психологических установок общества. Внимание культурологов при-
влекала не только общая социально-психологическая атмосфера 1920-х годов, но и из-
менения в быте, образе жизни американцев (Д. Бурстин, И. Томсон и др.). Особое место 
в этом ряду занимают гендерные исследования (Р. Дениэл, С. Деглер, Д. Лонг, М. Шадсон 
и др.). Литература ПП это целая система имен и жанров, оказавших влияние не только 
на литературные концепции, но и на американское искусство в целом. Она существовала 
в литературном процессе 20–30-х годов наравне и вне зависимости от традиционных 
жанров и литератур. Критический подход к современной действительности, ирониче-
ский модуль письма ставит эту литературу в ряд американского реализма 20 – 30-х годов, 
одновременно роднит ее с модернизмом (авангардизм, экзистенциализм), литературой 
”потока сознания”, пессимистическим отношением к действительности. Однако сама 
эта литература и индивидуальные творческие поиски писателей создали самобытную 
литературу, оказывавшую влияние на становление авторской субъективности последую-
щего поколения американских писателей ХХ века. Многие из писателей этого направле-
ния ощущали свою разобщенность с современной литературой. Дж. Пассос, например, 
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писал, что ПП – это два разных народа. После 30-х годов тема ПП теряет свою остроту, 
но находит сторонников в творчестве «разбитого поколения». 
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УДК 398.21 (477)
Мушкетик Л.Г. 
(Київ, Україна) 

антроПоКомПонЕнти ФінаЛЬниХ ФормуЛ  
уКраЇнСЬКиХ народниХ КаЗоК 

Фінальні формули народної казки характеризуються антропоцентричністю, «при-
сутністю» в них казкаря, метою якого є повернення глядачів від казки до дійсності, 
викликання посмішки, привертання уваги до себе тощо. У короткій виразній формі вони 
завершують казкову оповідь, концентрують ідейну суть казки, її мораль.

Ключові слова: антропоцентричність, казкар, фінальні формули, мета, мовна 
стратегія. 

Финальные формулы народной сказки характеризуются антропоцентричностью, 
«наличием» в них сказочника, задачей которого является возвращение зрителей от 
сказки к действительности, формирование позитивных эмоций, обращение к себе чита-
тельского внимания и т.д. В короткой выразительной форме они завершают сказочное 
повествование, концентрируют идейную суть сказки, её мораль.

Ключевые слова: антропоцентричность, сказочник, финальные формулы, цель, язы-
ковая стратегия. 

The final formulas of folk tales are characterized by anthropocentrism, by a storyteller 
«presence» in them, the purpose of storyteller is to return audience from the fairy-tale to 
reality, evoke smile, pay attention to itself etc. In a short expressive form they finish the fairy-
tale narration, concentrate its ideological essence and moral.

Keywords: anthropocentrism, storyteller, final formulas, purpose, linguistic strategy.

Казка є особливим видом тексту, взятого у широкому значенні, оскільки для неї є 
характерною передусім усна оповідь. У подібних текстах лінгвісти виділяють так звану 
автор-функцію, коли автор є неактуальний чи узагальнений [Селиванова 2002, с. 229]. 
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У наративному тексті, насамперед, проявляється внутрішня структура мовця, його 
знання, думки, бажання, приорітети та емоції.

Ставлення казкаря до сюжету та персонажів знаходить різний вираз у різних части-
нах тексту: «Оскільки всі компоненти стильової структури належать монологічній опо-
віді, а монолог йде від казкаря, то вибрана ним традиційна манера у всіх випадках прони-
зує оповідь і надає своєрідності конкретним прийомам опису, оповіді, діалогам-сценам, 
мовним реплікам» [Анікін 1959, с. 141]. 

Наявність оповідача виявляється в першу чергу в ініціальних, фінальних та ін. фор-
мулах, які є як важливими стилістичними елементами поетичної структури казки, так 
і суттєвими елементами її структурно-композиційної будови. Багато праць присвячено 
вивченню формул, їхній ролі в казці [Новиков 1974; Бріцина 2006; Рошияну 1974; Дуна-
євська 1997; Анікін 1959; Крук 1989; Berze Nagy 1943, Nagy 1978 та ін.].

Згідно зі структурою та поетикою чарівної казки події в ній є обрамленими на по-
чатку і в кінці, тобто вона окрім ініціальних має й фінальні, тобто кінцеві формули, що 
завершують казку. Мета казкаря тут полягає в тому, аби розрядити увагу слухача, на-
гадати про існування реальної дійсності, викликати посмішку, чи привернути увагу на 
самого казкаря з метою отримання вдячності чи подарунка: «У цілому наявність фіналь-
них формул у казці обумовлена фінальною антитезою, в основі якої лежить принцип 
симетричної організації цілого – художнього твору, і необхідністю логічного виходу із 
специфічного акту соціальної комунікації. Мета кінцівки – вказати на вирішення кон-
флікту, дати оцінку подіям, що відбувалися й обіграти ситуацію, що характеризується 
стабільністю становища і просторово-часовою орієнтацією, характерною для зачину чи 
продиктованого ним» [Крук 1989, с142].

Наявність казкаря тут проявляється у суб’єктивному коментуванні, фізичній присут-
ності героя, соціально-територіальному варіюванні мови та ін.

Фінальні формули, насамперед, включають повідомлення про закінчення казки. Опо-
відачі широко використовують можливості казкового вірша: «Розбився горнець, а нашій 
казці кінець»; «Сіла муха на стілець, а казці одразу кінець»; «Я сів на камінь – казці 
амінь»; «Ось вам і казка, а мені бубликів в’язка»; «Вам казочка до кінця, мені чарочку 
винця. Кому чарка, кому дві, кому нема й одної»; «Казка скінчена і розтолкована»; «Я сів 
на камінь – казці амінь»; «Сів я на весло – сюди мене принесло»; «Хто казав, той медок 
лизав, а хто слухав, той медок нюхав» та ін.

Оповідач може вибирати зі свого казкового багажу будь-які варіанти формул, дещо 
змінювати їх, доповнювати тощо. Він може нагромаджувати різні формули, поєднувати 
запозичені й традиційні українські. Варіювання формули здійснюється не лише на рівні 
лексики, але й на логіко-семантичному та синтаксичному рівнях, що й визначає різно-
манітність і оригінальність фінальної формули.

Дані формули є стереотипними й не пов’язаними зі змістом казки. Та винахідливий 
оповідач може майстерно включити їх в основну оповідь: «Горшкодрай мовчав. А коли 
люди мовчать, то й казочка кінчається».

З казкових подій оповідач виводить слухачів, заявляючи про те, що нікому достемен-
но невідомий подальший розвиток подій: «Не знаємо, що було потому, про це у казці не 
розповідається»; «Він пішов мандрувати, і, можливо, ще й досі мандрує», «Кожен каже, 
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що його царівна... І до нинішнього дня ніхто не знає, чия царівна. Не знає ані той, що 
казав, ані той, що слухав».

Згідно зі своїми уподобаннями казкар може ввести пацифістське закінчення – царе-
вич та його родичі отримали по державі. І всі народи цих держав жили собі в мирі. 

Недостовірність казкових подій передається і таким оригінальним способом як мар-
ність пошуків чарівних предметів у реальному житті: «А той млинок, бігарь, шабля і 
кипиняг не знаю, де ділися. Тільки знаю, що раз, як десь вадасив у лісі, то стратив. Хто 
хоче, може шукати, то все його буде, як знайде. Небожата! Не трудіться, бо задармо буде-
те шукати. Не один уже шукав, та не знайшов – і не знайде – ніколи, ніколи...» [Дерев’яне 
чудо 1981, с. 87].

Антропоцентризм виявляється і в фізичній присутності казкаря у фіналі: «А все це 
правда, бо я там був і все видів на свої власні очі»; «Було таке весілля, якого й світ не 
бачив. Аякже!», що нібито служить жартівливим підтвердженням достовірності подій. 
Оповідач з гумором під’юджує слухачів: «А хто не вірить, хай перевірить!»; «Кед не 
віруєте, придіть подивіться»; «Це чиста правда, бо мені її розповів мій няньо, а моєму 
няньові – розповів його няньо. А прадіди наші ніколи не говорили неправду! Через те 
треба вірити й казці» [Три слова 1968, с.149]. Казкар жартівливо переконує читача в ре-
альності персонажів: «Через короткий час вони поженилися. Я їх обох зустрічав у Льво- 
ві – ходили по місту і самі не знали, що купувати» [Чарівне горнятко 1971, с.205]. Казкар 
може підкреслити спадкоємність у передачі традиції: «Досі тривала казка, і все було так, 
як розповідав мені мій батько». 

Казка, як правило, закінчується весіллям. В опис весільного бенкету оповідач май-
стерно вводить і себе, як одного з учасників, що бачив все на власні очі. Тон таких кін-
цівок є жартівливим, вони включають потішні слова, жарти-примовки, веселі небилиці. 
Виклад від першої особи та детальний опис розваг, спілкування з учасниками тощо ство-
рює ефект правдоподібності, адже оповідач має предметні докази своєї участі у події: «І 
я там був, мед-паленку пив, нич ся не журив... Далі сів на лушпинку з яйця, поплив мо-
рем до вітця. Тут лушпинка ся розпала, та й наша казка ся розстала» [Зачаровані казкою 
1984, с. 193]. «Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша царівна трохи не 
закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби то сталося, треба було би починати 
нову казку, а в мене вже язик розпух від балаканини» [Чарівне горнятко 1971, с. 110]. 
«Вчинив таку гостину, що чути було музику й спів аж у сьому державу» [Дідо-всевідо 
1969, с. 180]. 

У кінцівках присутні й натяки на винагороду.
Інколи такі фінальні формули перетворюються в розвернуті описи фантастичних 

пригод казкаря з переліком їжі на напоїв, перебігу весілля та його власних вчинків, над 
якими він сам підсміюється: «Там велика свадьба була. На тій свадьбі і я був за іноша. 
Спершу їсти панам носив, потім пішов і я трохи заграти. Справив собі з вівсяної соломи 
та й із листя шаркантьови, ходив туди, викручуючись. Поливка у чотирьох міхах була 
вся спакована. Раз, як я іграв, запнувсь шаркантьовом за міх, міх розпоровся, поливка 
вилялася, стала велика вода. Я тоді напудився та на піч, із печі на під, а вода всюди за 
мною. Ось дивлюся, а он той (показує на когось із присутніх) хотів утопитися у тій воді, 
найшов на поді залізні вила, лиш такі, що діти ними бавилися, я хотів подати йому, але 
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не потрапив, лише кинув у нього. Хай подивиться хоть хто, чи не має там знак – дві дірки 
(вказує на нас) де його пробив. Вода пішла на під, я найшов із горіха шкарлупину, сів у 
неї, не мав чим гнати, узяв стебло, та тим. Вода мене несла – із чотирьох міхів весь світ 
залляла. Там було помело, за мною путь замело» [Дерев’яне чудо 1981, с. 63].

«Так той брат ужениу сьа, спровадиу сибі велику музику і зачинайи висьільа. І йа 
буду ти-х та тім висільі, давали миньі йісти і пити, і у кишеньу дали й за пазуху, і у хус-
тину навйазали і у торбу наклали... Але йа буу пйаний – лежало у кутку у коморі клоча – і 
йа ліг у нему йі заснуу. Але там дуже стрільали з гарматіу, і брали се ключа і набивали 
до гарматіу. Там йіден сват молоденькій прийшоу, загорнуу те клоче зо мнойу і забиу йу 
гармату. Йак вистрілили з тейі гармати, і йак вистрілили, та й йа литьіу та й литьіу, та й 
прилетьіу у ту до вас, до хати, і на лавцьі сьіу і вам оповіу. У ті байцьі кінец, і горівки 
збанец, і хльіба дробйаска, і кобас вйаска і цибер кісьільу, і усьі гостьі подьільу. – Те, што 
миньі там дали то йа те ніс» [Роздольський 1902, с.26].

Основним прийомом зображення тут служить іронія, зафарбована переважно у легкі, 
добродушні й дещо скептичні тони. Лукаву насмішку казкар спрямовує переважно на 
себе і на саму казку, вважаючи її вигадкою: «Казка-небилиця, най панам лисіє потилиця. 
Я сів на потік, та й аж сюди втік. Я сів на весло – і аж сюди мене принесло». 

З розвернутих описів особливо чітко видно, як казкар модифікує фольклорний текст, 
розширює, нарощує, залучає різні стилістичні прийоми та засоби (гіперболи, епітети, 
метафори, повтори, синоніми, інверсію).

У деяких варіантах оповідач з’являється в кінцівці як виконавець фольклорних тво-
рів, тобто нібито в реальних обставинах і в реальному місці: «Тоді цар сказав зробити ве-
лику гостину, запросити багато людей. Царські слуги ходили запрошувати по всіх містах 
і селах. Прийшли вони й до нас, на Полик, і кажуть, що треба мені збиратися до царя на 
баль. Хтось шепнув цареві, що я знаю багато співанок і казок, то цар сказав, аби я там, на 
балю співала й казки розказувала. А я беру й чоловіка, бо він мене саму-одну нікуди не 
пускає. Вже ми там балювалися: їли, пили, танцювали, а додому мусили пішки йти. Ще й 
по дорозі замість хліба сухої кори давали і їли. Коли з’їли, джерельної водички напилися 
й здорові були» [Срібні воли 1995, с. 286]. 

Задля більшої достовірності оповідачі називають і свої імена: «Цар вчинив велику 
свадьбу. На тій свадьбі погодився старостувати Галиця Михайло Михайлович. На честь 
молодих дуже стріляли з канонів. Піднявся такий гук, що земля дрижала. І я тоді вглух 
на одне вухо і з того часу погано чув. Там я сів на весло – сюди мене принесло. А я би 
тепер дуже хотів піти у той край і узнати, чи ще живуть близнюки Іван і Йосиф, чи ще 
живуть їх жони. Коли живі, то узнаю, що там з ними було і розкажу вам. А так при сім 
слові ви живіть здорові, а казці кінець» [Зачаровані казкою 1984, с.100]. «І йа, Вонуфрій 
Стольар там буу – йак зачали там стрільати с канонів на віват, але йа Вонуфрій Стольар, 
вина напиу сьі багацько й меду, і йа собі льіг трошечки у каноньі. Йак на віват зачали 
стрільати, йак с того канона вистрілиу йак зачау литьіти – аж до Берлина упау. Йа ужениу 
сьа, і тутенька ту прахтику усьу сказау, шо йа видьіу» [Роздольський, с. 39]. «А за той час, 
що їх не було, жінка з дітьми журилася та й сіяла різні квіти. Між тими квітками пишно 
розцвіла червона півоня, а цю казку розказала Юрчачка Доня» [Золота вежа 1983, с. 16].
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Закінчення може звучати й цілком реально, відображати соціальні погляди оповіда-
ча: «І молодий цар перебрав державу. Знайшов собі красну дівчину з бідного роду, чесну, 
просту, роботящу челядину. Заручилися і справили свадьбу. На весілля жених запросив 
своїх братів. Він не хотів просити царів, королів, графів, великих панів, бо поважав і 
любив бідних, робочий народ» [Зачаровані казкою 1984, с. 68].

Казкар може відійти від традиційного казкового канону, у даному випадку оповідь 
закінчується нетипово: «Дармо ше Йанчі трудзел, ходзел, горе долу соужел, походзел і 
по другім швеце, прішол назад, ньічого нье нашол і млода ше му одала за другого. Заш 
вон льем мушел остац легіньом. Та жільі йак худобні льудзе, може буц, же і ньешка жійу, 
кед нье помарльі» [Гнатюк 1986, c. 49].

Для кінцівок побутових казок характерні моральні сентенції, які можуть бути вира-
женими звичайною фразою – «Се була не казка, а істинна правда, бо сяк на світі буває»; 
«Отак-то буває за лінивство, за ледарство». Та особливу значимість кінцівки-мораліте 
набувають тоді, коли протягом тривалого періоду існування перетворюються у стійкі па-
ремії – прислів’я та приказки.

Фінальні формули у короткій виразній формі завершують казкову оповідь, концен-
трують ідейну суть казки, її мораль, ставлення самого казкаря до подій, його понять про 
добро і зло, що йдуть в руслі світоглядних уявлень всього народу.
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оФіЦійна Промова ЯК КомуніКативна ПодіЯ  
і КуЛЬтурний ФЕномЕн в аСПЕКті ПЕрЕКЛаду

Стаття присвячена розгляду характерних особливостей усного офіційного дискур-
су з позицій його лінгво-прагматичного аналізу в англійській мові. Здійснюється аналіз 
складнощів, характерних для перекладу усних англомовних офіційних промов україн-
ською мовою та можливих шляхів їх мінімізації. 

Ключові слова: офіційна промова, політичний дискурс, риторична стратегія, рито-
рична втрата, лексичні одиниці з оцінним значенням, експресивно-стилістична лексика, 
евфемізм, політична метафора.

Статья посвящена рассмотрению характерных особенностей устного официаль-
ного дискурса с позиций его лингво-прагматического анализа в английском языке. Прово-
дится анализ сложностей, характерных для перевода устных англоязычных официаль-
ных речей на украинский язык и возможных путей их минимизации. 

Ключевые слова: официальная речь, политический дискурс, риторическая страте-
гия, риторическая потеря, лексические единицы с оценочным значением, экспрессивно-
стилистическая лексика, эвфемизм, политическая метафора.

The article deals with specific features of the oral official discourse from the perspective 
of its lingual and pragmatic analysis in English. It also analyses difficulties relevant for 
translation of the oral English political speeches in Ukrainian language and possible ways of 
dealing with them. 

Key words: official speech, political discourse, rhetorical strategies, rhetorical loss, lexical 
units of evaluating content, expressive-stylistic vocabulary, euphemism, political metaphor.

Усе більш важливе місце – і за обсягом, і з точки зору соціальної значимості – ста-
ли займати переклади текстів спеціального характеру – політичних, правозахисних, 
інформаційних, економічних, юридичних, технічних і т.ін. На перший план виступили 
власне лінгвістичні проблеми, обумовлені розбіжностями в семантичній структурі й осо-
бливостями використання двох мов у процесі комунікації [7].

В цьому контексті однією з особливо цікавих проблем для лінгвістичного аналізу є 
політичний дискурс. Офіційна мова політика оперує символами, а її успіх зумовлюється 
тим, наскільки ці символи співзвучні масовій свідомості: політик повинен вміти зачепи-
ти потрібну струну в цій свідомості; вислови його повинні укладатися у «всесвіт» думок 
і оцінок адресатів, споживачів політичного дискурсу. 

Головною риторичною стратегією політичного дискурсу є стратегія переконання. 
Кожна офіційна особа за допомогою мовних прийомів здійснює управління поведінкою 
© Трусов С.С., 2010

тЕоріЯ і ПраКтиКа ПЕрЕКЛаду



365

суспільства, формуванням у ньому певних настроїв, спонукання до вирішення нагаль-
них соціальних проблем за допомогою тиску на емоційний і підсвідомий аспекти сприй-
няття.

Ціннісні орієнтації відіграють визначальну роль в цьому питанні. На підставі прове-
деного аналізу можна зробити висновок, що вони є організаційними одиницями політич-
ного дискурсу. Вони зумовлюють широке використання лексичних одиниць з оцінним 
значенням, застосування особливих стилістичних прийомів.

Для усної офіційної мови політика характерною є загальновживана лексика, т.зв. 
«ключові», або «модні» слова, невелика кількість тематично обумовлених термінів, які 
позначають найактуальніші економічні, фінансові, політичні поняття, відомі широкому 
загалу; велика кількість клішованих одиниць етикетного характеру; стилістичні фігури 
різних типів, риторичні прийоми. Втім, тексти, які утворюються внаслідок мовної діяль-
ності політиків, відрізняються за набором лексико-семантичних одиниць, стилістичних 
засобів та ораторських прийомів, притаманних кожному з мовців. 

Для політичної аргументації важливі моральні та етнічні цінності, пов'язані з осо-
бливостями національного менталітету й темпераменту [1:37]. Неспівпадання в кон-
цептуальних картинах світу, наприклад, ключові моменти національного менталітету 
і свідомості, власне національні риси характеру, ступінь і адекватність відображення 
дійсності мовою, стають перепоною для комунікації [1:76]. Різниця в концептуальних 
і мовних картинах світу комунікантів ускладнює значною мірою завдання перекладача. 
Для того, щоб при перекладі викликати комунікативно адекватну реакцію іншомовного 
адресата, яка базується на використаній у офіційній промові політика національно спе-
цифічній цінності, перекладачу доводиться шукати прагматично відповідні цінності у 
культурі мови перекладу. 

Цінності, які існують в культурі не ізольовано, а взаємопов'язано, складаючи цінніс-
ну картину світу, лінгвістично можуть бути описані у вигляді культурних концептів – 
багатовимірних, культурно-значущих соціопсихічних утворень в колективній свідомості 
[5:117]. Переклад таких концептів вимагає глибоких фонових знань перекладача. При-
чому повна відсутність концепту в тій чи іншій мовній культурі – явище надзвичайно 
рідкісне, більш рідкісне, ніж відсутність однослівного вираження для певного концепту 
[5:112]. Практично будь-який концепт може бути перекладений з однієї мови іншою (з 
можливим редукуванням змісту), тобто підданий „перекодовувальній інтерпретації” і ре-
презентований іншою вербальною формою. Відмінності між культурами проявляються 
у кількісній і комбінаторній варіативності вибору ознак при концептуалізації світу. По-
яснення таких особливостей вибору ознак вимагає від перекладача звернення до історії, 
психології, філософії того чи іншого народу.

Культурні концепти можуть бути не зовсім зрозумілими, або й зовсім не зрозумілими 
для іншомовного адресата, тому дуже часто в тексті перекладу можна зустріти уточнен-
ня, які відсутні в мові оригіналу, але які роблять інтерпретацію перекладу адекватною. 

Певні труднощі викликає і політична термінологія, особливо якщо взяти до уваги за-
лежність низки термінів від відповідних ідеологічних концепцій [11:118]. Широке вико-
ристання в офіційному мовленні імен і назв також передбачає значні попередні (фонові) 
знання перекладача, які дають змогу йому співвіднести назву з названим об'єктом. 
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СтратЕгіЇ

Офіційна промова політика є продуманою, для неї спеціально обираються експресивні 
лексичні одиниці та синтаксичні конструкції, які підсилюють емоційне сприйняття ви-
ступу з метою завоювати симпатії адресата, змусити його співпереживати, сприймати, 
переймати та поділяти бажаний для адресанта емоційний стан [2:359]. Водночас, нерідко 
під час публічного виступу політик переходить на імпровізацію, і перекладач завжди 
повинен бути до цього готовий. Особливо негативно на якості перекладу може позна-
читися ефект несподіванки саме тоді, коли оратор під час промови вносить корективи у 
заздалегідь підготовлений текст. Структура імпровізаційної промови є набагато менш су-
ворою, часто зустрічаються необґрунтовані повтори, незакінчені або нелогічно закінчені 
фрази. Перекладач, зрозуміло, не несе відповідальності за якість тексту оригіналу, але 
професійна етика передбачає, у міру можливості, виправлення помилок. Більш того, 
політик може зробити помилку навмисно, як риторичний засіб.

Шляхом аналізу офіційної промови політичного діяча можна виокремити особливості 
його психотипу, який визначає риторичні стратегії конкретно цього політичного діяча. 
Ознайомлення з цими особливостями автора тексту дає можливість зрозуміти інтенцію 
оратора та використати потрібні образи на мові перекладу. Складність, в першу чергу, 
полягає у різниці ментальних просторів оратора та перекладача, що дуже часто при-
зводить до «риторичних втрат». Для того, щоб уникнути цих втрат, необхідно добре 
розумітися на риторичних прийомах, які застосовуються у політичних промовах, що до-
зволить не втрачати емотивності при інтерпретаціях. 

У офіційних промовах досліджуваних політичних діячів США та Великобританії 
широко використовуються такі цінності, як: leadership, education, freedom, security, 
opportunity та environment. Ці країни є лідерами у світі та Європі, які мають багатий 
досвід та знання, пропагують свободу та великі можливості для розвитку окремої осо-
бистості, а також, після організованих в цих країнах терористичних нападів, прискіпливу 
увагу приділяють безпеці.

У промовах глави США часто зустрічаються такі цінності американського суспіль-
ства, як health care, our nation та social security.

Основні семантико-психологічні стратегії, представлені в офіційних промовах полі-
тиків, можуть бути такими: стратегія єдності, стратегія декларування нових політичних 
принципів, стратегія відповідальності та стратегія «світлого» майбутнього та інш. 

Стратегія єдності у досліджених промовах є домінуючою та проявляється, в першу 
чергу, експліцитно: за допомогою займенників, we, our, які обозначають весь народ, всю 
політичну силу, яку репрезентує політик. У зверненнях політичних діячів часто зустрі-
чаються сполучення займенників «we together with you», «all of us», які посилюють інте-
гративну функцію; зміст всеосяжності реалізується за допомогою конструкції «each and 
everyone of us».

Аналіз політичних текстів дозволяє стверджувати, що офіційне мовлення нерідко є 
вкрай невизначеним, для чого використовуються цілий арсенал засобів. Використання 
номіналізаційних елементів, слів з генералізованим референтним індексом, які розширю-
ють твердження до такого ступеня, щоб воно перекривало всі можливості (чи спростову-
вало всі можливості) [6:239], роблять повідомлення розмитим і позбавленим конкретики. 
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Надзвичайно широко в політичному мовленні використовуються конструкції з відсутнім 
активним суб’єктом, пасивні конструкції, які сприяють уникненню відповідальності за 
сказане чи зроблене, якщо така необхідність виникне. Ця тенденція є універсальною для 
політичного дискурсу будь-якою мовою, тому при перекладі, як правило, зберігається 
без істотних змін.

ЕвФЕміЗми

Поширеним сьогодні явищем в офіційному дискурсі є «політична коректність», яка 
передбачає уникнення образливих або дратівливих для адресата, реципієнта вислов-
лювань. Як можна було побачити на прикладі промов Президента США та Прем'єр-
міністра Великобританії, ця особливість політичного дискурсу зумовлює поширене ви-
користання в мовлені політиків евфемізмів. Згідно класифікації В. Паніна евфемізми цих 
політиків можна поділити таким чином: 1) евфемізми, що виключають расову і етнічну 
дискримінації; 2) евфемізми, створені з метою підвищення статусу жінки і виключення 
проявів сексизму; 3) евфемізми, створені для виключення дискримінації за соціальним 
статусом; 4) евфемізми, що підвищують престиж окремих професій; 5) евфемізми, що 
виключають вікову дискримінацію; 6) евфемізми спрямовані проти дискримінації за 
станом здоровя; 7) евфемізми, пов’язані із захистом навколишнього середовища, тва-
рин тощо [12:45]. Проаналізувавши деякі промови Б. Обами, цю класифікацію можна 
було б доповнити, ще такою класифікацією евфемізмів, яка спрямована на уникнення 
дискримінації по відношенню до осіб нестандартної сексуальної орієнтації.

Актуальним для даної статті є також виділення дослідником особливої категорії 
евфемізмів, мета яких спрямована на пом’якшення негативних факторів, а в окремих 
випадках і для маніпулювання суспільною свідомістю: евфемізми, які відволікають від 
негативних економічних факторів [12:47].

Безпосередньо механізм евфемізації в політичному дискурсі, який, на нашу думку, 
є актуальним для даної статті, було досліджено російським автором Л. Крисіним, який 
запропонував два основні його механізми: 1) вживання слів із «дифузною» семантикою: 
«some», «known», «certain», «relevant», «appropriate»; 2) використання загальних номіна-some», «known», «certain», «relevant», «appropriate»; 2) використання загальних номіна-
цій для назви цілком конкретних предметів і понять [9].

мЕтаФори

Офіційна промова політиків є дуже образною, насиченою метафорами, порівняннями. 
Для створення необхідних асоціацій у свідомості аудиторії, а також для посилення 
образності мови політики вдаються до численних метафор: poison pill, dark/black horse, 
sacred cow, world architecture, to be put on the table, political cuizine, peace building.

 Справа в тому, що роль метафори у політичній комунікації не обмежується тільки 
художньою стороною. Вона активно використовується задля побудови картини світу 
у політичній сфері, і настільки ефективно, що присутність метафори, яка вже стала 
невід’ємною частиною політичних текстів, непомітна масовому споживачу. Це, в свою 
чергу, як довели психологи, дозволяє впливати не на свідомість реципієнта, а на несвідомі 
компоненти його психіки.

Сучасна лінгвістична наука, що знаходиться під значним впливом ідей когнітивістики, 
розглядає метафору «… как основную ментальную операцию, как способ познания, 
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структурирования, оценки и объяснения мира. Человек не только выражает свои мыс-
ли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, познает при помощи метафор тот 
мир, в котором он живет, а также стремится в процессе коммуникативной деятельности 
преобразовать существующую в сознании адресата языковую картину мира» [15]. Ме-
тафора віддзеркалює ментальній світ людини та суспільства, визначає наївні уявлення 
про сфери – джерела метафоричних номінацій, та сфери, які запозичують метафоричні  
образи [17]. 

Крім того, динамічність політичного дискурсу призводить до того, що концепти об-
ростають новими асоціативними зв’язками майже кожен день. Перекладознавці давно об-
говорюють складність передачі іншою мовою всіх імплікацій метафори, її асоціативних 
зв’язків, «невидимих нітей», про існування яких знає реципієнт, що належить до куль-
тури оригінала. У політичному дискурсі ця проблема загострюється у зв’язку з тим, що 
метафора розвиває політичну комунікацію, виконуючи такі важливі функції як аргумен-
тативна та інтерактивна.

Більша частина інструментарію перекладача, зокрема такі трансформації як 
генералізація, конкретизація, модуляція, описовий переклад, заміна символа, призво-
дять до значних втрат метафорики оригіналу. Наприклад, переклад метафори шляхом 
експлікації призводить до зниження метафоричної насиченості тексту, стилістичного 
нівелювання, зменшеню стилістичної багатоманітності тексту, звуженю вербального 
«арсеналу» політичного дискурсу.

Від ефективності використання мови в політичному дискурсі залежить авторитетність 
лідера. Дуже важливо, коли політик уміє яскраво описувати ситуацію, акцентува-
ти важливі інформаційні сегменти, адже емоційна інформація легше сприймається 
аудиторією і краще запам'ятовується, вона природніша, тому є варіантом зрозумілим і 
внутрішньо адекватним [8:229]. Уміння використовувати саме ті слова, що будуть адек-
ватно інтерпретовані і матимуть прогнозований зміст у „карті” іншої людини (або ж гру-
пи людей), дуже цінується в загальній комунікації і в політичному дискурсі зокрема.

Якщо політику вдається створити яскравий образ, близький аудиторії, який 
закріпиться в її свідомості надовго, викликати в аудиторії потрібні йому емоції шляхом 
влучно дібраних слів, то його завдання можна вважати вдало виконаним.

Цитати

Іншим риторичним засобом офіційної промови політика є цитати, які використо-
вуються з метою надання висловленій думці більшої авторитетності. Для іншомовної 
аудиторії культурний контекст цитати нерідко залишається незрозумілим. Через те пере-
кладачеві офіційних промов українською мовою необхідно виробити власні підходи для 
передачі крилатих висловів, перехідних та нових або незнайомих цитат. 

Найбільш поширеними цитатами у промові Барака Обами, наприклад, є висловлю-
вання попередніх Президентів США, цитати із Біблії, а також висловлювання відомих 
громадських діячів США.

Цитати передаються за допомогою відповідників, що закріпилися в традиції  
мови-рецепієнта, або адаптації нового тексту відповідно до правил організації подіб- 
них творів. 
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Передумовою адекватного декодування і відповідного скеровування внутрішніх на-
станов адресата є конкретність та образність ключових слів повідомлення [6:239]. Це є 
передусім актуальним для політичного дискурсу. 

рЕаЛіЇ

Особливість офіційних промов також полягає у частому застосуванні національно-
специфічних реалій для пробудження певних емоцій та асоціацій.

Перекладач має бути свідомий того, що реалія, як риторичний засіб, використана в 
тесті для того, щоб викликати емоцію, а не просто як денотат чогось. 

Характерним для мови політичних діячів є утворення нових реалій шляхом слово-
складання за допомогою переважно таких елементів, які позначають позитивні або не-
гативні конотації похідного слова: old, high, well, free, friendly та інш. Зроблений аналіз 
продемонстрував, що лексема free приєднується до слів з негативною оцінкою, надаючи 
складному слову позитивної семантики (risk-free, cost-free, pain-free).

Правильний переклад специфічної лексики англійської мови передбачає врахуван-
ня особливостей одиниць мови оригіналу, їх денотативної і конотативної семантики, 
структурних якостей. Стосовно перекладу реалій виконання вищезгаданого є винятково 
складним, адже клас реалій тісно пов'язаний з процесом використання нестандартної 
лексики: сленгізмів, арготизмів, вульгаризмів і жаргонізмів, що викликає різницю сприй-
няття залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [3:93]. 

У офіційній промові політичних діячів поширеним є використання суспільно-
політичних реалій, які позначають адміністративно-територіальний устрій, органи та 
носії влади (Department of Justice, Douning street, White House), політичні організації, по-
літичні та соціальні рухи, політичних діячів та імена історичних осіб (George Washington, 
Martin Luther King). 

При перекладі суспільно-політичних реалій використовують такі способи перекладу, 
як транскрипція, транслітерація, калькування, уподібнення, дескриптивний перифраз.

Наприклад, назви американських програм Social Security, Medicare and Medicaid пе-
рекладаються за допомогою методу уподібнення, тобто встановлення аналогів з україн-
ською мовою – програма соціального захисту, безкоштовної медичної допомоги і про-
грамма надання медичної допомоги.

Також дуже поширеними є реалії, пов’язані із всесвітньою боротьбою з тероризмом. 
Серед американських суспільно-політичних реалій особливо виділяються реалії, що ви-
никли в мові після подій 11 вересня 2001 року. 

Оскільки мета перекладу політичного дискурсу – викликати в іншомовного адресата 
реакцію, подібну до реакції адресатів вихідного тексту, то завдання перекладача полягає, 
перш за все, у правильному інтерпретуванні вихідного тексту, перед тим, як починати 
пошук засобів мови перекладу, здатних передати функцію вихідного повідомлення, його 
прагматику та емоційність. Адекватний переклад не може бути дослівним, адже дуже 
часто концепти чи реалії, які відсутні в мові перекладу, але наявні в оригіналі, вимагають 
додаткових пояснень чи тлумачень, інакше зміст перекладу залишиться незрозумілим 
для адресата і не матиме на нього такого ж впливу, як вихідний текст – на свого адресата, 
чим порушить риторичний компонент промови. 
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Національно-специфічні реалії, особливості мовлення окремих політиків, метафори, 
які підкреслюють національний колорит політичного дикурсу, завжди викликали зна-
чні труднощі для перекладу. Тому розробка методів ефективного перекладу, детальний 
критичний аналіз зроблених перекладів, виявлення недоліків та вдалих знахідок пере-
кладачів при роботі з особливо складним матеріалом видаються, на думку автора, по-
трібними, навіть необхідними для того, щоб міжнаціональне, міжкультурне спілкування 
в політичному дискурсі було більш ефективним та менш проблемним.
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виКориСтаннЯ у навчаЛЬному ПроЦЕСі  
новітніХ тЕХноЛогій З ураХуваннЯм ЇХ  

мЕтодичноЇ доЦіЛЬноСті 

Стаття присвячена проблемі інноваційного, нетрадиційного підходу до вивчення 
іноземної мови; передбачається використання засвоєного матеріалу в умовах, набли-
жених до реальних ситуацій спілкування і таких, що відповідають рівню формування 
мовних умінь.

Здійснюється аналіз нових актуальних форм, методів і видів робіт при навчанні іно-
земній мові.

Зроблено висновок, що використання в навчальному процесі інноваційних форм і ме-
тодик виступає ефективним способом інтенсифікації і вдосконалення мовної підготов-
ки студентів. 

Ключові слова: нестандартні (нетрадиційні) заняття, оволодіння готовими зна-
ннями шляхом пошуку нових, розкриття внутрішнього змісту явищ через діалог, гру, 
лекцію, диспут, конференцію, порівняльний аналіз.

Статья посвящена проблеме инновационного, нетрадиционного подхода к обучению 
иностранному языку, имеет целью использование усвоенного материала в условиях, при-
ближенных к реальным ситуациям общения и отвечает уровню формирования языковых 
умений.

Проводится анализ новых актуальных форм, методов и видов работ при обучении 
иностранному языку.

Сделан вывод, что использование в учебном процессе инновационных форм и мето-
дик является эффективным способом интенсификации и совершенствования языковой 
подготовки студентов.

Ключевые слова: нестандартные (нетрадиционные) занятия, овладение готовыми 
знаниями через поиск новых; раскрытие внутреннего смысла явлений через диалог, игру, 
лекцию, диспут, конференцию, сравнительный анализ.

The article is devoted to the problem of innovation, nontradition approach to studying of 
a foreign language with the aim to use comprehensibility in conditions approximated to real 
situations of communication and corresponds to the level of formation of language skills.

Analysis is made of new actual forms, methods and types of activities when teaching  
a foreign language.

КуЛЬтуроЛогічний ПідХід до виКЛаданнЯ мови і ЛітЕратури

© Нікіфорова Л.І., Баліцький В.В., 2010
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Conclusion is made that the use of innovation forms and methods in education process is 
effective means to improve student’s language knowledge for intensification of different types 
when teaching a foreign language.

Key words: non-typical lessons, mastering the ready knowledge through searching of 
new; disclosing of internal sense of phenomena via dialogue, role-playing, lecture, dispute, 
conference, comparative analysis.

Володіння іноземною мовою – це та професійна і культурна база для фахівця будь-
якої спеціальності, що дає йому можливість бути рівноправним партнером у співробіт-
ництві. Особливістю викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах є фахове 
спрямування вивчення мови та підпорядкування матеріалу, методів і прийомів викла-
дання досягненню кінцевої мети – професійного спілкування іноземною мовою. Такий 
підхід у викладанні іноземних мов забезпечує підвищення рівня загальної культури сту-
дентів, розширює їхній світогляд і надає можливість майбутнім спеціалістам гідно пред-
ставляти свою країну при здійсненні професійних, наукових та ділових зв’язків.

У вищих навчальних закладах освіти перевага надається активним методам навчан-
ня, які спрямовані на формування у студентів самостійності, варіативності, критичності 
мислення. Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності студентів, розвитку їхніх 
творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших інтелектуальних чинників сьо-
годні є нові інноваційні методики навчання іноземної мови шляхом перебудови педа-
гогічної психології викладача і навчальної технології студента, змінивши сам підхід до 
здобуття знань [1:8].

В даний час інноваційне навчання є найефективнішим. Інноваційний, нетрадиційний 
підхід у навчанні забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань з дисципліни, актив-
не функціонування інтелектуальних і вольових сфер, а також, формує стійкий інтерес 
до предмету, сприяє розвитку творчої особистості. Сучасний процес навчання іноземної 
мови з використанням інноваційних форм і методик сприяє формуванню інтересу до 
мови, позитивному ставленню до її вивчення, стимулює самостійну мовленнєву діяль-
ність студентів, дає можливість більш цілеспрямовано здійснювати індивідуальний під-
хід у навчанні.

Демократичні зміни, що відбуваються в багатьох сферах нашого суспільства, 
об’єктивно обумовлюють необхідність підвищення якості підготовки фахівців, вдоско-
налення педагогічного навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти. До-
битися поставленої мети (підготувати за короткий термін фахівця, який добре володіє 
іноземною мовою) можна, поєднуючи традиційні і інноваційні методи, але роблячи на-
голос на принципі комунікативності як у навчанні, так і у послідовному використанню 
учбових матеріалів і навчальних посібників [2:17].

Однією з найбільш поширених інноваційних форм проведення занять з іноземної 
мови є проведення нестандартних уроків.

Нестандартний урок - це передусім творчий, самобутній, навіть певною мірою мис-
тецький підхід педагога, викладача-майстра, який застосовує власні нетрадиційні форми 
роботи зі студентами, використовуючи індивідуальні, часто саморобні дидактичні мате-
ріали. Характерною рисою таких уроків є інформаційно-пізнавальна система навчання, 
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тобто оволодіння готовими знаннями через пошук нових знань, розкриття внутрішнього 
змісту явищ через діалог, гру, лекцію, диспут, конференцію, порівняльний аналіз.

При вивченні нового матеріалу можна проводити такі нестандартні (або нетрадицій-
ні) уроки, як: заняття-конференція, заняття-семінар, заняття-репортаж, заняття-лекція, 
заняття-свято, заняття-телепрограма, заняття-подорож, заняття-екскурсія, заняття-
портрет тощо.

Для вирішення завдань проблемного характеру, поглиблення та розширення знань 
рекомендується заняття-інтерв’ю, заняття цікавих повідомлень, зокрема, таких як: «Я 
хотів би знати», «Захист проекту», «Інформаційний пошук». З цією ж метою використо-
вуються уроки-творчості: урок-твір, розробка проекту, презентація, складання сценаріїв, 
вікторин тощо.

Проведення занять-конкурсів з читання віршів, співу пісень, розігрувань сценок та-
кож допомагає студенту реалізувати комунікативні можливості мовлення. Наприклад, 
викладач завчасно підбирає завдання однакові для всіх. Студенти ретельно готуються, 
проводять безліч репетицій самостійно, а потім демонструють на заняття свої уміння.

Як показує досвід, на І курсі навчання іноземної мови особливу популярність здо-
буває проведення заняття-подорожі. Наприклад, при вивченні теми «Великобританія», 
на занятті дається команда про початок рейсу з України до Лондону. Викладач завчасно 
готує комплекти фотокарток, плакатів, карт, магнітофон та аудіокасети. Під час заняття 
викладач розповідає про Великобританію та її мешканців, підкріплює свою розповідь 
демонстрацією наочних матеріалів. Необхідну лексику та власні назви студенти заното-
вують у зошити.

Заняття-ерудит також забезпечить можливість максимальної реалізації потенціалу, 
де кожен студент зможе відчути себе особистістю. 

Подається 6-12 запитань за певною новою темою. Правильна відповідь оцінюється 
за 5-бальною системою оцінювання. Якщо учасник гри не знає відповіді на запитання, 
йому допомагає група підтримки, але тоді відповідь оцінюється за 3-бальною системою 
оцінювання. Після кожного туру викладач оголошує результати. Хто набирає найменшу 
кількість балів вибуває з гри, а переможцю останнього туру присвоюється звання «еру-
дит».

Найулюбленішим видом роботи наших студентів являється проведення занять-
вікторин, де характерною її ознакою є цікавість, бажання «покопирсатися» в пам’яті. 
Саме вікторини змушують студентів замислитися, підштовхуючи їх до роздумів та акти-
візуючи їх мислення та творчі здібності. Заняття-вікторина полягає у змаганнях студен-
тів у відповідях на запропоновані запитання (запитання добираються так, щоб тему, яку 
вивчають, подати у зацікавлено-пізнавальному плані). Основною метою даного заняття- 
вікторини є всебічно розглянути в ігровій формі винесені питання і дати можливість 
кожному слухачу виявити активність, показати рівень своєї ерудиції.

Ще один цікавий факт: за допомогою такої діяльності слухачі вчаться одне в одного. 
У цьому і полягає головна цінність вищезгаданої інноваційної форми заняття: у добро-
вільному повторенні вивченого матеріалу в захоплюючій ігровій формі та вмінні оперу-
вати отриманими знаннями.
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Провідну інноваційну роль у навчанні іноземної мови відіграють рольові ігри, які 
сприяють розвитку мовлення, уяви, виховують такі риси характеру як впевненість у собі, 
вміння та бажання спілкуватися у різних обставинах. У той же час для викладача рольова 
гра є засобом керування груповою взаємодією слухачів. Змістом рольової гри є стосунки 
між людьми, що виникають та розвиваються при їх спілкуванні. Цей зміст реалізується 
через конкретний учбовий матеріал. При розробці методичних матеріалів до рольових 
ігор з майже усіх тем необхідно дотримуватися принципу комунікативної спрямованос-
ті і групам пропонувати створювати невеликі інсценування та імпровізувати на задану 
тему, наприклад: «Ви розпитуєте свого знайомого, якого ви тривалий час не бачили, про 
його роботу, вільний час. Запрошуєте його до себе у гості, знайомите з сім’єю. Обгово-
рюєте плани на майбутнє. Або: «Вам потрібно купити подарунок другу на день наро-
дження. Порадьтесь з однокурсником, що можна було б купити, де, куди поїхати, яким 
видом транспорту. Зверніться до продавця у супермаркеті за порадою» тощо. 

Так зване «моделювання», за результатами оцінок є одним із найефективніших інно-
ваційних методів навчання іноземної мови, який використовується на різних стадіях про-
фесійної підготовки студентів. Моделювання дає студентам наближене уявлення про ті 
труднощі, проблемні ситуації й можливості їх вирішення, з якими майбутні спеціалісти 
будуть мати справу у своїй фаховій діяльності. Саме за таких обставин можна наблизити 
застосування набутих навичок, знань, умінь до реальних умов сьогодення. Складаються 
навчальні ситуації з урахуванням реального інформаційного, лексичного і граматичного 
запасу слів студентів. Створення навчальних ситуацій – це сам факт переміщення по-
всякденних дій і подій в країну, мова якої вивчається. Тобто, як люди в різних країнах 
ходять до магазину, до лікаря, у гості, проводять вихідні тощо. Як і що вони при цьому 
говорять, як себе поводять, що очікують почути у відповідь і чому? Будь яка ситуація на 
відміну від просто рольової гри визначається місцем, часом, характером партнерів по 
спілкуванню і тими мовленнєвими завданнями, які вони хочуть вирішити під час спіл-
кування. 

Особливою популярністю у викладачів користуються проблемні ситуації. Їх склада-
ють завжди, коли існує декілька різних точок зору або зіткнення двох бачень. Основною 
їх метою є підштовхнути студентів до формування своєї позиції, а набуті знання допо-
магають студентам краще аргументувати свою позицію, свій вибір.

Заслуговує уваги і методика навчання студентів критично мислити шляхом аналізу 
вирішення практично-навчальних ситуацій, адже ніщо так не розвиває критичне мис-
лення, як дискусія, проблемний зміст, де студенти можуть не лише справедливо оцінити 
ідею свого товариша, а й отримати критичне судження щодо свого висловлення з боку 
одногрупників і викладача.

Необхідно відмітити, що в навчанні повинні широко використовуватися сучасні ди-
дактичні принципи наочності, аудіо-, автентичне відео- і мультимедійні засоби тощо. 
Такі заняття з іноземної мови надають можливість нашим студентам оцінити середови-
ще, з якими вони стикатимуться при перебуванні за кордоном. Як показала практика, 
студенти починають звертати більше уваги на невербальний аспект поведінки та соціо-
культурні особливості при перегляді відеофільмів, читанні іноземних видань, спостері-
гаючи безпосереднє спілкування носіїв іноземної мови. Це, звичайно, допомагає їм не 
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тільки долати мовний бар’єр (оскільки для того, наприклад, щоб отримати інформацію, 
яка їх цікавить від носія мови, вони змушені використовувати свої мовні знання, а й під-
вищувати свою екстралінгвістичну компетенцію, читаючи автентичну літературу.

І, звичайно ж, використання викладачами відеоматеріалів, безумовно, робить занят-
тя з іноземної мови надзвичайно цікавими та інформативними. Інноваційні специфічні 
можливості кіно та відеофільму дозволяють передавати таку інформацію та в такому об-
сязі, якого не можна досягти жодними іншими засобами природного мовлення. Знання, 
які поступають за допомогою аудіовізуальних засобів, мають здатність швидко і міцно 
вступати у зв'язок із свіжою навчальною інформацією та стимулювати її пошуки.

Сьогодні вже не викликає сумніву, що повноцінна підготовка майбутніх спеціалістів 
не може здійснюватися без використання інноваційних Інтернет-технологій. Сфера за-
стосування Інтернету у ВНЗ спрямована на формування високого рівня культури май-
бутніх фахівців, надання їм практичних навичок не тільки з пошуку, зберігання й об-
робки інформації, але з уміння вибору оптимальних форм її представлення й прийняття 
на її основі ефективних рішень. Використання мережі Інтернету можливе як довідково-
інформаційної системи з метою доступу до величезних баз даних шляхом пошуку інфор-
мації. Основною умовою успішного пошуку інформації є правильне задання ключових 
слів і правильна їх комбінація. Звернення студентів до Інтернету також є ознайомленням 
з найбільш свіжою інформацією з відповідної галузі знань, представленням їм сучасних 
навчальних матеріалів, підвищенням ступеня їх мотивації у самостійній роботі, розви-
тком творчої розумової діяльності.

Особливу популярність набуває інтенсивна методика навчання іноземній мові. На-
приклад, вивчати англійську мову інтенсивно дозволяє високий ступінь шаблонності – 
ця мова складається із кліше на 25%. Запам’ятовуючи та відпрацьовуючи визначене коло 
«стійких виразів» за короткий термін часу вже студент зможе порозумітися та зрозуміти 
співрозмовника.

Схвальні відгуки отримала інноваційна «сугестопедійна» методика [3:35], де одним 
із її побічних варіантів є сеанс «занурення» в іноземне мовне середовище. Головними 
результатами сеансу «занурень» є зняття психологічного бар’єру та супутні цьому по-
зитивні емоційні реакції, які пов’язані з мовою. Наприклад, групі студентів рекомендо-
вано 10 діб утриматися від рідної мови, без навчання (тобто без підручників, словни-
ків та вправ), живучи за сценарієм, складеним саме для даної групи. Протягом 10 днів 
звучить мова – у вигляді діалогів, пісень, ігор, проблемних ситуацій, обговорень, прес-
конференцій, інтерв’ю, доповідей, презентацій, вечірок, святкувань та інше. Але таке 
«занурення» потребує перш за все від викладача найвищого професійного рівня, якому 
можуть відповідати далеко не всі. Сучасна молодь вимагає діалектичного підходу у ви-
вченні іноземної мови. У зв’язку з цим викладачі повинні постійно удосконалюватися 
самі та застосовувати найоптимальніші новітні засоби і методи викладання у ВНЗ.

Проте, не зважаючи на прерогативу застосування інформаційних навичок у процесі 
навчання, не слід повністю відкидати й такий підхід як «живе» спілкування викладач-
студент. Якісні знання можна отримати лише у вдалому поєднанні найефективніших 
методів, які застосовувались викладачами ще за часів Радянського Союзу. При цьому, 
на нашу думку, необхідно змістити акцент з викладача на студента. Якщо висловити це 
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мовою цифр, то сьогодні інноваційною є роль викладача у процесі навчання у тому, що 
вона повинна зменшитися з 80% до 20%, а студента відповідно з 20% до 80%. Тобто, 
викладення матеріалу викладачем повинно звестися до мінімуму, а робота студента до 
максимуму. Якщо раніше викладач говорив на занятті, а студент іноді відповідав на за-
питання, то тепер студент повинен більшість часу присвячувати монологічному і діа-
логічному мовленню.

Отже, як бачимо, тільки поєднання існуючого досвіду з новітніми технологіями може 
дати ефективний результат з підготовки впевненого у собі та своїх знаннях спеціаліста 
[4:15].

Необхідно також відмітити, що в навчанні іноземної мови повинні широко використо-
вуватися сучасна система вправ, що передує усному спілкуванню. Викладачеві важливо 
пам’ятати про їх загальну побудову і дозування труднощів, про циклічність повторюван-
ня матеріалу, що вивчається в малих дозах протягом тривалого часу, про доведення нави-
чок до автоматизму, про ускладнення вправ тощо. Проте однією з головних і неодмінних 
умов залишається постійна комунікативна орієнтованість їх на усне мовлення в рамках 
конкретних мовних ситуацій фахової сфери діяльності. Це – спеціальна термінологія, 
загальноуживана лексика, складні граматичні структури, наприклад: пасив, дієприк-
метникові, інфінітивні та герундіальні звороти в англійській мові. Викладачу необхідно 
якомога раніше прагнути виробити у студента алгоритм його діяльності в режимі кому-
нікативної пари «викладач/аудіо і мультимедійні засоби/ - студент», «студент - студент». 
Необхідно також підбирати для роботи професійно релевантний матеріал, враховуючи 
попередні знання студентів з мови і спеціальності, мету комунікації, вид комунікації, 
ступінь навчання тощо [5:94].

Слід постійно пам’ятати про «діалогічну» форму вправ, у тому числі і при введенні 
лексики. Доречно також тренувати не тільки термінологічну і загальнонаукову лексику, 
але і службову і лексику усної форми спілкування. Комунікативно – орієнтовані вправи 
мають включати: подання початкового матеріалу, пояснення матеріалу або моделі, іміта-
ція моделі, відтворення моделі без або із змінами, однією особою, в парі тощо.

При переході до діалогу можна програвати життєві ситуації. Мова йде про прослу-
ховування, читання, переказ діалогів, завершення їх за заданою ситуацією або мовним 
матеріалом і вільне їх складання за тим чи іншим принципом, а також можна застосувати 
повний чи частковий зворотній переклад. Головне в тому, щоб студент міг визначити 
основну тему проблеми, правильно описувати, формулювати, заперечувати, з’ясовувати 
причину тощо. Після цього необхідно збільшувати об’єм монологічної репліки в діалозі, 
потім переходити до резюме, реферування, анотування тощо. Розуміється, що на занят-
тях з іноземної мови формується основний навичок усної комунікації, який може бути 
повністю реалізований у житті.

Таким чином, особливу роль у вирішенні питання покращення навчання іноземної 
мови належить використанню в навчальному процесі всього арсеналу сучасних засобів 
навчання та новітніх технологій з урахуванням їх методичної доцільності. Принципово 
важливим є те, що новітні технології вже на перших етапах навчання:

дозволяють використовувати іноземну мову в умовах реального часу;• 
за умов методичної доцільності позбавляють керівника занять від рутинних компо-• 
нентів діяльності під час проведення практичного або контрольного заняття;
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оптимізують самостійну роботу студентів під час їх базової мовної підготовки;• 
сприяють розв'язанню складної педагогічної задачі – навчити студентів формувати • 
індивідуальну систему мовної підготовки і вміло та результативно використовува-
ти її вже після закінчення навчання.

На нашу думку, доцільно обговорювати і дозволяти обирати студентам нові форми 
навчальної роботи і проведення контролю (колективне, усне обговорення, співбесіда, 
письмові роботи, тестові завдання тощо). Це сприяє підвищенню активності й мотивації 
студентів, зниженню емоційного напруження і створенню атмосфери співробітництва, 
що важливо для ефективного навчання дорослих студентів.

Навчальний процес з вивчення іноземної мови у ВНЗ має будуватися з урахуванням 
потреб, інтересів та індивідуальних особливостей студентів, їх рівня знань і навчальних 
можливостей, що підвищує зацікавленість і успішність навчання.

Викладання іноземної мови – мистецтво, а не ремесло. У цьому суть викладацької 
справи. Перепробувати десятки методів і підходів та вибрати свій, переглянути десятки 
посібників і не додержуватися жодного з них неухильно – це єдиний можливий спосіб 
живого викладання мови. Великим досягненням сучасної системи освіти є право ви-
кладача іноземної мови на вільний вибір засобів навчання для досягнення головної мети 
у вивченні іноземних мов – оволодіти іншомовним міжкультурним спілкуванням через 
формування і розвиток міжкультурної комунікативної компетенції, підбираючи і вико-
ристовуючи власний і закордонний досвід (тобто розробка цілісної системи) через ефек-
тивне впровадження інноваційних методик під час викладання іноземних мов.
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ПроБЛЕми рЕЛігійного виХованнЯ у твораХ ангЛійСЬКиХ
ПиСЬмЕнниКів ЕПоХи ПроСвітниЦтва

 
В статті розглядається відбиття в англійській художній літературі епохи Про-

світництва ролі релігійного виховання в соціалізації особистості. В основу аналізу  
проблем релігійного виховання в романах С. Річардсона, Д. Дефо та О. Голдсміта по-
кладено принцип соціальної мотивації у поєднанні з філософським і культурологічним 
аспектами епохи.

Ключові слова: релігійне виховання, соціалізація, принцип соціальної адаптації, 
трагіко-утопічне / драматично-утопічне / комедійно-утопічне / раціонально-прагма- 
тичне відображення.

В статье рассматривается отражение в английской художественной литературе 
эпохи Просвещения роли религиозного воспитания в социализации личности. В основу 
анализа проблем религиозного воспитания в романах С. Ричардсона, Д. Дефо и О. Гол-
дсмита положен принцип социальной мотивации в соединении с философским и культу-
рологическим аспектами эпохи.

Ключевые слова: религиозное воспитание, социализация, принцип социальной мо-
тивации, трагико-утопичное / драматично-утопичное / комедийно-утопичное / рацио- 
нально-прагматичное отображение. 

The subject-matter of the article is the role of religion in social adjustment of a person 
presented in English Literature of Enlightenment. The study of religious problems in the novels 
by S. Richardson, D. Defoe and O. Goldsmith is based on the principle of social motivation 
combined with philosophical and cultural aspects of the epoch.

Key words: religious upbringing, socialization, principle of social motivation, tragico-
utopian /dramatico-utopian / ratio-pragmatic depiction.

Змінення ставлення українського суспільства до релігійності та релігійного вихован-
ня викликає інтерес до вивчення аналогічних аспектів зарубіжного досвіду минулих сто-
літь. Цікавими з цієї точки зору є твори англійських письменників епохи Просвітництва. 
Проблеми релігійного виховання не є центральною темою в творах художньої літератури 
епохи Просвітництва, але виступають вагомим чинником успішної або невдалої соціалі-
зації особистості в умовах реформування політичного, економічного й соціального життя 
англійського суспільства тогодення. Аналіз поглядів письменників на роль й місце релігії 
в житті держави, суспільства та людини в порівнянні з ідеями філософів-просвітників 
показав на суттєві розбіжності. Це спонукає до розгляду проблеми релігійного вихован-
ня в компаративному аспекті, що й стало предметом обговорення даної статті. 

Філософсько-релігійна думка епохи Просвітництва базується на ідеях антропоцен-
тризму та деїзму. Під впливом відкриттів у галузі природничих наук, які оголосили при-
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роду раціональною та пізнаваною, посилення раціоналізму й прагматизму у філософії 
з’явилося нове релігійне вчення, що отримало назву деїзм. В основі цієї віри лежить ви-
знання того, що хоча Бог існує в світі як його першопричина, однак після його створення 
рух світобудови відбувається без участі Бога. Мислителі вірять у всесильність розуму 
й ставлять знак рівності між законом природи, установленим Богом, і законом здоро-
вого глузду людини, яка за своїм розсудом може інтерпретувати прояви Божественної 
волі. Релігія ж має займатися, на думку філософів, моральним аспектом виховання, орі-
єнтованим на влаштування безпеки життя в державі й слухняність її законам [3 (3: 76);  
2 (2: 451); 1 (2: 358-359)]. 

Іншими словами, релігія має бути підкорена політичним і соціальним інтересам дер-
жави. Філософи XVII–XVIII століть обмежуються декларуванням необхідності дотри-
муватися християнських заповідей, якщо вони не посягають на пріоритети державних 
інтересів і на безпеку суспільства.

Виховання, як засіб передачі культурних цінностей від старого покоління новому, –  
процес соціально-мотивований, спрямований на формування адекватної поведінки в сус-
пільстві. Розгляд цього процесу неможливий без урахування його родинного, релігійно-
го та соціального аспектів. Цілком логічно, що саме проблеми релігійного виховання, 
ставлення суспільства та літературних персонажів до християнської моралі, колізії між 
моральними принципами й потребою в хлібі насущнім привертають особливу увагу в 
творах англійських письменників-просвітників, зокрема в романах С. Річардсона «Кла-
риса» й «Памела», Д. Дефо «Молль Флендерс» і «Роксана» та Л. Стерна «Векфільдський 
священик».

Аналіз літературних образів, життєвих ситуацій цих маленьких, пересічних людей, 
коли вони мають зробити вільний вибір між християнськими заповідями та комфортним 
існуванням у соціумі, виявив чотири шляхи у висвітленні ролі релігійного виховання 
у соціалізації особистості: трагіко-утопічний («Клариса»), драматично-утопічний («Па-
мела»), комедійно-утопічний («Векфільдський священик») і раціонально-прагматичний 
(«Молль Флендерс»).

Трагізм головної героїні однойменного роману «Клариса» С Річардсона полягає в 
тому, що вона, при всіх її чеснотах, приречена. Бути доброчесним і видатним теоретично 
й практично – це різні речі, що рідко зустрічаються в реальному житті. Якщо ж це все-таки 
відбувається, то в суспільстві негайно спрацьовує рефлекс відторгнення такої людини. 
Суспільство не любить бунтарів і переслідує тих, хто порушує його спокій, навіть якщо 
людина керується при цьому вищими, Божественними заповідями. Моральні принципи, 
за словами самої Клариси, вкладені в її душу великим і милостивим Садівником, тобто 
Богом. Його заповідей вона дотримується все своє життя, кидаючи виклик підвалинам 
суспільства, його лицемірству й фальші. Міс Гарлоу виступає підбурювачем спокою і 
дратує докором совісті. Клариса не поступається своїми моральними переконаннями на-
віть тоді, коли її вчинки не розуміють родина, друзі й суспільство. Для неї краще вмерти, 
ніж їх порушити. У результаті її адаптація до сучасних умов, тобто соціалізація, свідомо 
приречена на провал. Героїня вмирає смертю від горя, а всі персонажі, залучені в брудну 
гру Ловласа проти Клариси, закінчують своє життя у фізичних муках і каятті. Наприкінці 
твору справедливість відновлена: порок покарано, а чеснота восторжествувала, правда 
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вже на небесах. В цьому полягає утопізм життєвої історії молодої леді. Героїня С. Річард-
сона зі своєю стійкою прихильністю християнським заповідям порушила всі критерії мо-
ральності, що пропагувалися філософами Просвітництва: корисність (Ф. Бекон), безпека  
(Т. Гоббс), отримання задоволення (Д. Юм) [4: 633]. Саме вони, на думку цих мислите-
лів, гарантують успішність процесу соціалізації особистості.

Доля героїні іншого роману С. Річардсона «Памела», на відміну від Клариси, по-
збавлена трагізму. Історія життя бідної дівчини, хоча й повна драматичних подій, схожа 
на казку про Попелюшку. Її щастя, шлюб з багатим аристократом містером Бі, – це ре-
зультат гідного, благочестивого релігійного виховання в рідному домі та усвідомленої 
прихильності молодої дівчини принципам християнської моралі. Стійкість і мужність 
чистої, добронравної душі юної дівчини по достоїнству оцінені не тільки містером Бі, а 
й представниками його кола. Однак одруження багатого аристократа на служниці – ви-
няток із загального правила. Описувані події хоча і реалістичні, але за своєю розв’язкою 
далеко не типові, й майже утопічні. Можливість простолюдина піднятися соціальними 
сходами завдяки лише своїм чеснотам і вірності християнській моралі схожа на гарну 
ілюзію. Насправді ж у вищому світі основну цінність продовжують становити гроші й 
матеріальні блага. Для гарантії успіху в соціумі, як це не сумно, чесноті потрібна мате-
ріальна підтримка та прихильність верхів або хоча б одного з їх представників, який не 
втратив здатності по достоїнству оцінити моральну чистоту і шанувати Божі заповіді. 
Успішна соціалізація головної героїні роману не обійшлася без того, що засуджував ав-
тор вустами Памели, тобто великого капіталу і знатності чоловіка. Історія Памели – це 
мрія, втілена автором в образи, це вихід туги за соціальною справедливістю. 

Комедійно-утопічне відбиття стосунків між суспільством і літературним персона-
жем пастором Прімрозом, стійким прихильником християнської моралі, простежується 
в романі О. Голдсміта «Векфільдський священик». Головний герой твору – «ходяча про-
повідь» – намагається змінити своє оточення на краще, ударяючись у філософські мір-
кування на теми моралі та складаючи трактати, що ніким не читаються й не купуються. 
У читача цей персонаж викликає суперечливі почуття. З одного боку, повага, тому що 
його слово не розходиться з ділом, а моральні принципи, незважаючи на страждання та 
життєві негоди, залишаються непохитними. З іншого боку, наївність, утопічність його 
поглядів і в деякій мірі самовпевненості викликають легку іронію. Для Прімроза світ 
його мрії, в основі якого лежать закони Божественної справедливості та заповіді хрис-
тиянської моралі, набагато реальніше, ніж той, що його оточує, повний вад і ворожості, 
який заохочує в людині дурні якості.

Прімрозу та його родині, на відміну від Клариси С. Річардсона, ще в цьому житті 
все віддається сторицею. Їм не потрібно, подібно іншої річардсонівської героїні Памелі, 
кардинально міняти свій спосіб життя й кидати виклик суспільству. Після драматичних, 
а іноді кумедних життєвих перепить, пов’язаних зі спробою вийти за межі свого соціаль-
ного кола й покращити своє становище, вони благополучно вертаються в свій затишний 
світ, ще більше зміцнившись у чесноті й правильності споконвічно вибраного життєвого 
шляху. Їх утопічний рай реальний в силу того, що в ньому збережені щирість почуттів, 
чистота, любов до ближнього, працьовитість і віра в Бога. Там немає місця для влади 
грошей, своєкорисливості та егоїзму. Світ векфільдського священика – це царство любо-
ві, за якою тужить кожна людина, навіть та, що загрузла в пороках. 
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Героїні романів Д. Дефо «Молль Флендерс» и «Роксана» є втіленням прагматичного 
ставлення до питань релігійного сповідання й християнської моралі. Їх важко назвати 
богобоязливими людьми, що дотримуються певної віри й релігійних принципів. Їх пове-
дінка не вписується ні в які церковні канони. Молль Флендерс і Роксана волають до Бога 
тільки в хвилини розпачу. Вони каються в гріхах, дають клятву не вертатися до пороку 
й обіцяють почати зовсім нове життя. Однак зникає небезпека – зникає й каяття, верта-
ється грішна прихильність. Роксана доволі критично оцінює свої дії й учинки, прекрасно 
усвідомлюючи, що причиною осуду свого порочного життя є лише погроза смерті, а не 
щире каяття. Якщо в романі «Молль Флендерс» це не було висловлено, то героїня роману 
«Роксана» чітко формулює щирий мотив жалю про скоєні гріхи: «Моє ж каяття було того 
роду, що буває в злочинця, коли його підводять до ешафота: він жаліє про вчинений зло-
чин не тому, що це злочин, а тому, що його за це повісять».

Д. Дефо поділяє думку філософів-просвітників щодо раціоналістичних пояснень ре-
лігійних ритуалів і містичних прояв. Його героїня Молль Флендерс досить тверезо й 
матеріалістично роз’ясняє, чому люди йдуть на сповідь, визнаючись у самих жахливих 
злочинах. Пояснюється це непереборним інстинктом людей позбутися від тягаря таємно-
го суму або радості, необхідністю дати вихід своїм почуттям. Усі ці раптові сповіді при-
писують Божественному промислу, однак провидіння обирає своїм знаряддям природу, 
інстинкти, тобто прибігає до природних засобів, коли творить свої надприродні справи. 

Релігійна толерантність персонажів Д. Дефо пронизана практичністю й прагматиз-
мом. Молль Флендерс – протестантка, але не відчуває відрази до католицизму. Пере-
буваючи в гостях у католицькій родині, вона висловлює думку про те, що релігійні роз-
біжності між християнами породжені вихованням, і якби вона була народжена в родині 
католиків, то ця релігія подобалася б їй не менше, ніж протестантська. На відміну від 
Флендерс Роксана без докорів сумління вдаряється у вихваляння протестантською ві-
рою, керуючись при цьому суто практичними, корисливими інтересами. Вона не може 
йти на сповідь, тому що католицький священик негайно розкусив би, що вона гугенотка 
та ще й розпутна утриманка. Католицизм її не влаштовує через обряд сповідання. 

Ставлення героїнь Д. Дефо до релігії, церковних канонів, як і до всього на світі, ха-
рактеризується меркантильністю. Залежно від життєвих ситуацій вони то проявляють 
повну байдужість до релігійних питань, то впадають в релігійний екстаз (у небезпечні 
моменти життя). Молль Флендерс – героїня з щасливим закінченням своїх халеп. Те, до 
чого вона прагнула – статок, шлюб, добропорядність в очах суспільства – досягнуто, 
хоча й у похилому віці. Процес адаптації до соціальних умов, до вимог моралі суспіль-
ства завершився успішно, не зважаючи на порушення християнських заповідей. Роксана 
ж оповідає, не вдаючись у подробиці, про низку страшних нещасть, які сталися з нею 
після кількох років процвітання й благоденства, і називає це гнівом небесним за скоєні 
злочини. Релігійно-моральні погляди літературних персонажів Д. Дефо деякою мірою 
вписуються в логіку філософів-просвітників, а саме: злодійство й потакання плотським 
спокусам не є благо, тому що погрожує безпеці життя. 

Розглядаючи поставлену проблему в компаративному аспекті, можна констатувати, 
що представники філософської думки Просвітництва в релігійних питаннях проголошу-
ють верховенство інтересів держави та суспільства і навіть виправдовують порушення 
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норм християнської моралі заради безпеки й матеріального комфорту. На відміну від 
мислителів письменники засуджують політику компромісів в духовній сфері й спону-
кають людину замислитися над тим, чи варто грішити в своєму прагненні до статку й 
високого положення в суспільстві, коли розтління власної душі є злочином перед Богом 
і самим собою.
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SOCIO-CULTURAL APPROACH TO TEACHING ENGLISH AND
AMERICAN LITERATURE TO TECHNICAL STUDENTS

У статті розглядається новий підхід: викладання американської літератури сту-
дентам технічного вузу в умовах глобальної революції управління, що відбувається  
у суспільстві «знання». Здійснюється аналіз сучасної підготовки технічного фахівця 
з ІЯ у межах соціокультурного підходу. Наводяться цікаві приклади з літературних  
джерел. 

Ключові слова: американська література, технічний вуз, ІЯ, міжкультурне спілку-
вання.

Статья рассматривает новый подход: преподавание американской литературы 
студентам технического вуза в условиях глобальной революции управления, происхо-
дящей в обществе «знания». Проводится анализ современной подготовки техническо-
го специалиста по ИЯ в рамках социо-культурного подхода. Приводятся интересные 
примеры из литературных источников. 

Ключевые слова: американская литература, технический вуз, ИЯ, межкультурное 
общение.

The article deals with a new approach: teaching American literature to technical students 
under conditions of the global management revolution which is taking place in the “knowledge 

© Larissa Sokolova, Audrey Lavin, 2010



384

society”. The foreign language teaching of a modern technical specialist is analyzed in terms 
of a socio-cultural approach. Some interesting literary material is given.

Key words: American literature, technical students, foreign language, intercultural 
communication.

 
Teaching foreign (American) literature to technical students is one of the most rewarding 

teaching experiences still, it is an unexpected approach to the teaching process. This is partly 
because the university curriculum aims at developing professional and socio-cultural skills 
(unfortunately, excluding literature), but mainly because the curriculum offers only 340 hours 
for learning English. Literature has never been taught at technical universities but using it has 
been for us a great opportunity to discover a new vehicle to teach foreign culture. According to 
the high school English programs, the social and every day themes are taught there and we see 
no need to duplicate them at the university. The excerpt from the book “Foucault’s Pendulum” 
(1988) written by the famous Italian writer Umberto Eko [1] illustrates some absurdity of our 
academic life.

“At the Faculty of Non-Applied Philosophizing, students acquire a lot of skills that 
they will never use. We are planning a renewal of science. The University of Comparative 
Unnecessarities where students will study either unnecessary or impossible sciences is being 
organized. The objective of the educational establishment is to train specialists who will be 
able to solve and research as many new unnecessary scientific problems as possible.” Another 
faculty, “the Faculty of Kakopragmosophy offers access courses to bring up students to taste 
and to hanker after unnecessary knowledge. The prominent scientific staff is concentrated at 
the Utter Nonsense Faculty, most of them - at the department of Impossibilities. The essence of 
sciences is, as a rule, to reveal that at root they are unnecessary and for the curriculum of the 
Utter Nonsense Faculty –that it is impossible”. 

We should not be so hard on our authorities, of course, but sometimes university curricula 
ignore pragmatic purposes of young people, their needs and desires to join the professional 
world as early as possible and teaching literature can help it. With the proper American novel, 
you have a tool that teaches something about U.S. business, something about U.S. culture, and 
something about U.S. literature. 

To proceed from the regulation that the main objective of teaching a foreign language is to 
form skills to carry out interpersonal and intercultural professional and business communication 
with native speakers, the following spheres of application of socio-cultural knowledge were 
determined: 

socio-cultural1. : a) knowledge of socio-cultural aspects reflecting peculiarities of way 
of life in the USA, its customs and traditions; b) knowledge of socio-cultural aspects 
reflecting peculiarities of way of life in Russia, its customs and traditions;
professional and business2. : a) knowledge of peculiarities of professional and business 
life in the USA; b) knowledge of peculiarities of professional and business life in 
Russia;
scientific3. : a) knowledge of peculiarities in the field of science and education in the USA; 
b) knowledge of peculiarities in the field of science and education in Russia.

To illustrate academic life at U.S. colleges, we take some extracts from Audrey Lavin’s 
book “Eloquent Blood [2]. It vividly exposes current academic life at Ohio’s fictional Midfield 
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College and provides much material that could be successfully used in the class. For example, 
“We didn’t discuss individual students; we were too highly principled for that. So we spoke in 
blithe generalities about our new academic life. We agreed that the students were of a pretty 
high caliber, but in general not risk-takers, that in our classes we had some artists and poets, 
but they would not grow up to be artists and poets, In today’s chilly academic economy, we 
were happy to be working, and pleased to be teaching students who were serious about their 
studies, liked to debate in classes, and whatdya know, had a good sense of humour, i.e. laughed 
at our jokes” [2:111].

From this detective story (Ch. 21) students learn that robbery of intellectual property is 
widely spread among students and is strictly punished in the USA (for most of my first-year 
students it was a startling revelation). “Midfield’s entire faculty recognizes the potential for 
students to plagiarize and we’re always double checking their papers against articles on the 
Internet. The software for detecting plagiarism has been available for a few years now and we 
make good use of it. We monitor student papers with Turnitinm, a leading California company. 
With their help, the window of opportunity for intellectual cheats is closing fast. The University 
of Virginia just dismissed 45 students caught by another computer program. That’ll be a lesson 
for potential student cheaters” [2: 180].

Despite numerous attempts to introduce the competence approach into ESP class, the 
grammar and translation method often dominates in our technical higher schools. The main 
teaching materials are written texts; communicative assignments are used very seldom; 
practically, student needs, their interests and possibilities are not taken into account. There 
are very few textbooks in English for technical students by means of which interrelated skills 
of intercultural professional, business and socio-cultural communication are developed. 
Under these circumstances we have put an emphasis on flexibility, offering to teach American 
literature to our students. In designing our program we endeavor to maximize the rewards and 
minimize the difficulties of this approach.

One can’t but agree with George Kembel (2010) who writes in Forbes, the U.S’s preeminent 
business journal, that “our education system is not broken, but it is becoming obsolete. We’re 
still running an educational model developed for the industrial revolution, designed to prepare 
workers for factory jobs” [3]. Under the conditions of the Management Revolution, however, 
coming after the Productivity Revolution (1880 – 1955) [4] we witness the worldwide change 
in our life: “the rise of the knowledge society”, which Peter Drucker calls “as great a change in 
intellectual history as any ever recorded” [4:13]. It means that knowledge is being applied to 
knowledge itself. As a result, a new society is being created structured on the basis of knowledge 
being specialized and of “knowledge people” being specialists who will have to be prepared to 
live in a global world. But how to train them? 

Now we turn our attention to an educational model that should be developed for the 
Management Revolution, designed to train an educated person “ who will have to prepare to 
live and work in two cultures, that of the intellectual, the specialist who focuses on words and 
ideas, and that of the manager, who focuses on people and work’[4:18]. According to George 
Kembel, “in 2020 we will see an end to the classroom as we know it. The lone professor will 
be replaced by a team of coaches from vastly different fields. Tidy lectures will be supplanted 
by messy real-world challenges. Instead of parking themselves in a lecture hall for hours, 
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students will work in collaborative spaces”. In his article he mentions some colleges where 
this transformation is already underway (the National Institute of Design, India; the Rotman 
School of Management, Canada; Stanford’s Hasso Plattner Institute of Design (“d. school”). At 
the “d. school”, for example, students from engineering, medicine, business, law and the arts 
come together to tackle real-world projects. Students develop empathy for those who will be 
using their solutions, collaborate with teammates who have vastly different problem-solving 
approaches and understand what it takes to make new ideas viable. Along the way they learn a 
methodology that equips them to tackle major, complex challenges far beyond the classroom. 
Students have used these projects as a springboard for entrepreneurial leadership. 

For executives, the increasing pace of information is making the ability to keep learning 
more imperative than their expertise. To keep pace they will remain students of innovation 
throughout their careers [3]. George Kembel gives a very persuasive example how Keefe's 
diagnosis of information breakdowns was a successful innovation--something companies are 
increasingly hungry for as the pace of global change accelerates (John Keefe is an executive 
producer for WNYC radio station in New York ). But “what's really valuable is his transformation 
into an innovator who can continually produce great ideas and turn them into reality again and 
again. In an era of global competition, these shifts in education will be key to developing the 
next generation of leaders” [3].

Teachers at technical universities should see that standards in education are in line with 
the developing and changing needs of the business world. In order to compete internationally, 
students should understand that each country has its own commercial and cultural traditions 
and its own system of business culture relationships. Raising cultural awareness is one of the 
most important problems today in teaching English to technical students and teaching literature 
could help it. For example, reading the writer’s Whodunit? one can find Audrey Lavin's thoughts 
on writing, reading, and publishing mystery novels and more. In the extract of September 12, 
2008 below she wrote about Canadians:

“I have been doing some reading lately trying to find out how Canadians identify 
themselves. Unitedstatesians are big and brash. We smile a lot, showing our perfect teeth. You 
read constantly how the rest of the world perceives us. But what is a Canadian? How do they 
think of themselves? Maybe some of you readers can help me. Here’s what I’ve found or figured 
out so far: 

“Canadian identity is often tied to countries outside of Canada. The most obvious would 
be Great Britain and France. Canadians see themselves as a bastion against the encroaching 
influence of the U.S. They are proud that they aren’t the U.S. and proud to be spending time 
proving it. But that’s not an identity, it’s not what Canadians are; it’s what they aren’t. Along the 
same lines, Canadians agree that Americans might have more money, more power, more glitz, 
even art, but know that they are still better. Read Margaret Atwood”. 

“Canadians are very aware of space, the space of a not overly populated, quite large 
country. Their figurative eye is on the horizon in the distance, as is illustrated by the last line of 
W.O. Mitchell’s Canadian classic Who Has Seen the Wind, “the wind…spinning way over the 
prairie, out and out to the far line of the sky. Help, anyone?”

Yes, my students find some materials from Dr. Audrey Lavin’s blog tr.im/whodunit very 
interesting and useful as well as novels and stories dealing with 
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history, everyday customs and traditions of the USA, 1) e.g.: (a) Mark Twain, The 
Adventures of Huckleberry Finn; b) Henry James, The Portrait of a Lady; c) Margaret 
Mitchel, Gone with the Wind; d) F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby; e) Ernest 
Hemingway, The Old Man and the Sea, A farewell to Arms; f) William Faulkner, The 
Mansion; g) John Updike, Rabbit Run; h) Charles Frazier, Cold Mountain; i) Jonathan 
Franzen, The Corrections; j) Alexis de Tocqueville, Democracy in America;
 2) professional and business life and traditions, e.g. : a) Ayn Rand, Atlas Shrugged; b) 
Theodore Dreiser, American Tragedy, The Financier; c) William Dean Howells, The 
Rise of Silas Lapham; d) Philip Roth, An American Pastoral; e) Louis Auchincloss, The 
Embezzler; f) Sloan Williams, The Man in the Gray Flannel Suit; g) Tom Wolfe, Bonfire 
of the Vanities ; h) John Updike, Rabbit is Rich, Still life; i) Herman Melville, Bartleby 
the Scrivener; j) George Soros, Soros on Soros. Staying Ahead of the Curve;
education and science, 3) e.g. : a) Jack London, Call of the Wild; b) J.D. Salinger, The 
Catcher in the Rye; c) John Updike, The Centaur; d) Audrey Lavin, Eloquent Blood; 
e) Neal Stephenson, The Big U, Cryptonomicon; f) William Gibson, Neuromancer; g) 
Daniel Keyes, Flowers for Algernon , h) Bernard Wolfe, Limbo; i) Walter M. Miller, Jr., 
A Canticle for Leibowitz; j) Samuel R. Delaney, Babel-17; k) Ursula K. LeGuin, The 
Left Hand of Darkness; l) Dan Brown, The Lost Symbol. 

Currently, we are making a careful search of literary material to develop a successful 
teaching program for technical students. Similar effects or results could be gained through a 
study of British, German or any other nationality the technical school wants to emphasize, our 
own research about American literature being one of the first attempts to teach foreign cultures 
in such a way. 
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ЗаСтоСуваннЯ ПриСЛів’Їв При вивчЕнні  
граматиКи ПЕрСЬКоЇ мови 

У статті розглядаються можливості використання прислів’їв і приказок при за- 
своєнні граматики перської мови. Аналізуються особливості функціонування і пред-
ставлення різних граматичних явищ класичної перської мови у прислів’ях та приказках.

Ключові слова: прислів’я, функції прислів’їв, засвоєння граматики.
В статье рассматриваются возможности применения пословиц и поговорок в обу-

чении грамматике персидского языка. Анализируются особенности функционирования 
и представления различных грамматических явлений классического персидского языка  
в пословицах и поговорках. 

Ключевые слова: пословицы, функции пословиц, обучение грамматике.
In the article the possibility of using the proverbs in the teaching of grammar of Persian 

are considered. Features of the presentation of the different grammatical rules in Persian are 
analyzed.

Key words: proverbs, function of proverbs, teaching of grammar.

Особливістю навчанню іноземній мові на сучасному етапі є необхідність формуван-
ня мовленнєвої комунікативної міжкультурної компетенції. Національна система кожної 
мови унікальна, вона має глибоке національне коріння. Саме тому вирішення актуаль-
ного і важливого завдання навчання іноземній мові як засобу комунікації між представ-
никами різних народів і культур полягає в тому, що іноземні мови повинні вивчатися в 
нерозривній єдності зі світом і культурою народів, що говорять на цих мовах. 

До компонентів культури, що несуть національно-специфічне забарвлення, мож-
на віднести наступні: а) традиції (стійкі елементи культури), а також звичаї і обряди;  
б) побутову культуру, тісно пов’язану з традиціями, внаслідок чого її нерідко назива-
ють традиційно-побутовою культурою; в) повсякденну поведінку (звички представників 
певної культури, прийняті в деякому соціумі норми спілкування), а також пов’язані з 
ним мімічні та коди, що використовуються носіями певної лінгвокультурні спільноти; 
г) “національні картини світу”, що відбивають специфіку сприйняття світу, національні 
особливості мислення представників тієї чи іншої культури; д) художню культуру, яка 
відображає культурні традиції певного етносу [6: 28]. 

Особливу роль у трансляції культурно-національної свідомості народу та його іден-
тифікації як такого відіграє, зокрема, фразеологічний склад мови, тому що в образному 
складі одиниць втілено культурно-національне світобачення. Але тільки при співвідне-
сенні образного змісту, виявленого в “буквальному” прочитанні фразеологізмів, з катего-
ріями, концептами й стереотипами національної культури та його інтерпретації в цьому 
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просторі матеріальної, чи духовної культури відкривається і культурно значущий смисл 
образу [1: 117].

Багатий дидактичний потенціал для вирішення даної проблеми надає використан-
ня прислів’їв та приказок у процесі навчання іноземної мови. Прислів’я і приказки як 
фразеологічні одиниці характеризуються якісною і кількісною визначеністю лексичного 
складу і граматичних форм, стійкістю і традиційністю загального значення, яке зазвичай 
є переносним. Вони не створюються в процесі мовлення, а сприймаються в готовому 
вигляді. На відміну від решти фразеологічних одиниць, вони потребують певного кон-
текстуального оточення, логічного контексту [3: 11]. 

Прислів’я і приказки є складними утвореннями, що мають декілька різних планів. З 
одного боку, прислів’я та приказки – одиниці фразеології, стійкі, ідіоматичні, відтворю-
вані в відповідних комунікативних ситуаціях поєднання, з іншого боку – короткі та об-
разні одиниці фольклору, які дослідники розглядають як результат колективного досвіду, 
синтез колективного мислення, з третього – це специфічні способи мовної репрезентації 
осмислення світу. Прислів’я та приказки найбільш наочно ілюструють спосіб життя, гео-
графічне положення країни, його історію, традиції, культуру, зберігають століттями на-
копичений соціокультурний пласт і реагують на зміни в суспільному і культурному житті 
народу. У прислів’ях та приказках лаконічно й образно відображена система цінностей, 
суспільна мораль, етика, ставлення до світу, до інших народів, настанови на всі випадки 
життя, що й складає високий виховний потенціал їхнього використання в навчанні. Отже, 
об’єктом нашого дослідження є прислів’я і приказки як засоби навчання іноземній мові.

Варто зазначити, що робота з прислів’ями та приказками, яка може проводитися 
як в аудиторії, так і використовуватися у вигляді різних знань у позааудиторній роботі, 
на конкурсах, вікторинах тощо є важливим навчальним і мотиваційним чинником у 
викладанні будь-якої іноземної мови, зокрема і перської. Залучення до культури країни 
мови, що вивчається, через елементи її фразеологічної системи дає студентам відчуття 
причетності до іншого народу. Особливістю перської мови в цьому аспекті є образніcть 
та широке використання фразеологізмів в усному і писемному мовленні. Відповідно 
до багатовікової традиції жоден виступ не обходиться без образних висловів і поетич-
них цитат, які підкреслюють головну думку оратора. Необхідно також підкреслити, що 
прислів’я і приказки широко вживаються в усіх жанрах перської літератури, а також в 
усному мовленні. Вже перші тлумачні словники перської мови починаючи з ХІ ст. вклю-
чали прислів’я і приказки, а з ХVІ ст. в Ірані почали складати окремі збірники. Найбільш 
повно прислів’я і приказки представлені в чотирьохтомному виданні Алі Акбара Деххо-
да “Прислів’я, приказки і афоризми” (виданий 1931, перевиданий 1960).

Окрім залучення до культури Ірану, використання прислів’їв та приказок на уроках 
перської мови сприяє кращому оволодінню студентами цим предметом, розширюю-
чи знання про мову і особливості її функціонування. Ритмічна і синтаксична чіткість 
прислів’їв та приказок, їхня композиція, різні стилістичні фігури (антоніми, синоніми, 
порівняння, метафори, гіперболи) надають багатий мовний матеріал для навчання на 
різних етапах. Отже, використовувати прислів’я та приказки у вивченні перської мови 
необхідно для реалізації як виховної та розвиваючої, так і навчальної цілей освіти. 

Щодо навчальної мети, то перш за все використання прислів’їв розширює знання 
про мову і особливості її функціонування. Зокрема в фонетиці прислів’я і приказки до-
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зволяють удосконалити ритміко-інтонаційні навички та навички автоматизації вимови 
студентів. У лексиці прислів’я використовують для збагачення лексичного запасу. На 
основі певного прислів’я чи приказки студенти вчаться виражати свої власні думки, 
почуття, переживання, демонструють різні способи їх розміщення в мовленні. Також 
лексико-граматична насиченість прислів’їв і приказок дозволяє використовувати їх 
для пояснення і активації багатьох граматичних явищ. Саме граматичний методичний 
потенціал прислів’їв і став предметом нашого дослідження. Терміном для позначення 
прислів’я і приказки є masal i zarbul-masal. Прислів’я визначають як образний вислів 
повчального характеру, що узагальнює і типізує різні явища життя. Для нього характерні 
закінчене вираження думки, а іноді і наявність висновку. Приказка – це лаконічний образ-
ний вислів, що характеризується категоричністю, визначеністю і нерідко гіперболічністю. 
Від прислів’їв вирізняється своєю короткістю і незавершеністю висновку.

Основне завдання у методиці викладання граматики іноземної мови – навчити сту-
дентів практично користуватися нею в комунікативних цілях, а це означає “оволодіти 
засобами змінювати форми слів і поєднувати слова в реченні”, тобто оволодіти грама-
тичними навичками. Комунікативна методика передбачає навчання граматиці на функ-
ціональній та інтерактивної основі. Це означає, що граматичні явища вивчаються не як 
“форми” та “структури”, а як засоби вираження певних думок, відносин комунікатив-
них намірів. Прихильники прямих методів стоять на позиції імпліцитного підходу до 
навчання граматики, вважаючи, що багаторазове повторення одних і тих же фраз у від-
повідних ситуаціях виробляє врешті-решт здатність не робити граматичних помилок в 
мові [2: 305]. Тому як засіб вираження думки, з одного боку, і реалізуючи досліджувані 
форми та конструкції в мові, з іншого, прислів’я і приказки сприяють автоматизації і 
актуалізації цих граматичних форм. Навряд чи можна побудувати навчання граматиці 
повністю на матеріалі прислів’їв та приказок, але видається доцільним їхнє викорис-
тання для ілюстрації граматичних явищ та закріплення їх в мові. Метою нашої статті, є 
з’ясувати у яких ситуаціях і для ілюстрації яких граматичних явищ можемо використо-
вувати прислів’я і приказки на заняттях з граматики перської мови.

У методиці викладання граматики є ще багато невирішених питань. Найактуальніші 
з них: 1) відбір граматичних явищ, беручи до уваги цілі навчання і послідовність їх за-
своєння; 2) способи презентації граматичних явищ, залежно від виду мовленнєвої ді-
яльності; 3) типи вправ для автоматизації граматичних явищ і формування мовленнєвих 
навичок; 4) роль і місце правил в засвоєнні граматики. Основним принципом вирішення 
цих проблем є максимальна адекватність умов, що сприяють утворенню комунікативних 
навичок іноземною мовою, умовам вживання мовних засобів іноземної мови у спілку-
ванні. Навчання мови я самого початку має йти в умовах реального спілкування або як 
можна точніше імітувати ці умови [7]. 

Проблему відбору граматичного мінімуму для вивчення іноземної мови і розподіл 
граматичного матеріалу за центрами вивчення не можна вважати вирішеною, але можна 
відзначити основні фактори, які необхідно враховувати, коли те чи інше явище пропо-
нується на певному етапі для вивчення. До таких основних факторів належать: 1) дидак-
тичне правило ізоляції труднощів і принцип вивчення матеріалу від простого до склад-
ного; 2) потреба в комунікації, тобто необхідність вивчення перш за все тих граматичних 
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явищ, без яких неможливо забезпечити практичні потреби мовлення (вміння говорити, 
розуміти на слух, читати, писати) в межах відібраної тематики для певного етапу ви-
вчення; 3) достатній лексичний запас, який може забезпечити можливість розвитку авто-
матизмів. Якщо на певному етапі вивчення учні володіють обмеженим запасом лексики 
і нове граматичне явище в зв’язку з цим не може бути вжите в різних ситуаціях, то його 
вивчення слід відкласти на пізніший період. Тому на початкових етапах навчання пер-
ській мові рекомендуємо ілюструвати прислів’ями і приказками такі граматичні явища:

1. Вживання наказового способу. Наказовий спосіб виконує в спілкуванні спону-
кальну функцію, і з його допомогою можна висловити прохання, пораду, пропозиції, по-
бажання, дозволи, заборони, застереження: تهالك ار ىضاق نك Kolāhat rā qāzi kon ‘Зроби 
суддею свою шапку’ (Думай сам).

2. Вживання неправильних дієслів. Сюди можна віднести, наприклад, такі прислів’я: 
 Yā sar miravad yā kolāh miyāyad ‘Або голову покладеш, або шапку اي رس ىم دور اي هالك ىم ديآ
отримаєш’ (Або пан, або пропав).

3. Вивчення модальних дієслів. Модальні дієслова виконують в прислів’ях ті ж функ-
ції, що й наказовий спосіб. Наприклад: نادند هك درد ىم دنك دياب ديشك Dandān ke dard ni konad, 
bāyad keshid ‘Зуб, що болить слід вирвати’.

Варто зазначити, що дієслівний компонент прислів’їв і приказок стійкий: рідко 
відбуваються зміни однієї часової форми на іншу і однієї особової форми на іншу. Напри-
клад, зміна 2-ї ос. одн. на іншу можлива у прислів’ї: ىاهدمآ ايند هب هامتفه رگم Magar haftmāhi 
be donyā āmadei ‘Хіба ти народився семимісячним’ (Чому ти так поспішаєш?).

Прислів’я і приказки можуть виражатися як простим, так і складним реченням: هك ىسك 
 ,Kasi ke az gorg tarsad gusfand negāh nadarad ‘Хто боїться вовка درادن هاگن دنفسوگ دسرت گرگ زا
не вирощує овець’ (вовка боятися – в ліс не ходити). Найчастіше прислів’я мають будову 
двоскладного речення. Дієслово-присудок зазвичай ставиться в формі теперішнього часу, 
що має значення звичності та позачасовості дії. Іноді узагальнений характер значення 
перських прислів’їв виражається односкладними узагальнено-особовими реченнями з 
дієсловом-присудком у 2-ій особі одн., 3-ій ос. мн. та в формі 2-ої ос. одн. наказового 
способу: هايس ىنيشن گيد اب ىوش كين ىنيشن كين اب Bā nik neshini nik shavi, bā dig neshini siyāh ‘З 
хорошим сядеш – хорошим станеш, з котлом сядеш – чорним станеш’ (з ким поведешся, 
того наберешся) [5: 240]. 

У зв’язку з практичним напрямком вивчення, фактор необхідності в мові став веду-
чим при відборі того чи іншого граматичного явища. Тому прислів’я і приказки на по-
чатковому етапі вивчення ми відносимо до пасивної лексики. Опис явищ пасивної грама-
тики повинен здійснюватись від форми (точніше від ознак) до розкриття їхнього змісту, 
а самі вправи повинні бути спрямованими на опрацювання автоматизму впізнання цих 
ознак у співвідношенні з відповідним значенням. Тому на ранніх етапах вивчення мови 
не варто вводити граматичні явища, яке через ряд причин не можна пояснити на даному 
етапі вивчення: або знання учнів настільки обмежені, що вони не можуть усвідомити 
нового поняття, або граматичне явище надто складне і потребує великої кількості часу 
для пояснення, або це одиничне явище, яке не підлягає узагальненню. Наприклад, часто 
в перських прислів’ях і приказках бачимо інверсію – обставина чи додаток ставляться 
після дієслова: نابز خرس رس زبس ىم دهد رب داب Zabān-e corx sar-e sabz mi dehad bar bād ‘Язик 
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мій – ворог мій’. Прислів’я можуть мати структуру еліптичних речень (без дієслівного 
компонента): رخ هتسخ و بحاص رخ ىضاران Xar xaste vo saheb-e xar narazi ‘Осел стомився, а 
господар все одно не задоволений’ (йому ніяк не догодиш).

Для перських прислів’їв і приказок характерна стійкість і незмінність морфологічних 
форм і синтаксичної структури, навіть якщо вони мають архаїчний характер. Саме 
тому особливо важливе місце фразеологізми займають у вивченні історії перської 
мови. Класичну перську мову ІХ – ХV ст. і сучасну перську мову часто відносять до 
однієї мовної епохи, описуючи тисячолітній період перської мови як щось абсолютно 
єдине, не диференційоване в часі і просторі. Це можна пояснити виробленням певного 
літературного стандарту, на який і орієнтувались автори, що писали в різний час. Проце-
си зміни живої мови практично не відображались в арабографічному письмі. Насправді 
ж протягом цього періоду в мові відбулися серйозні зсуви, розвиток яких прихований за 
оболонкою традиційної писемності. Основні з них – це перехід від 8-ми до 6-ти фонемної 
системи вокалізму і втрата фонологічного значення ознаки довготи (тривалості) голос-
ного; розвиток складноіменних і префіксальних дієслів; зміни у функціях прийменників 
і постфіксів; розвиток аналітичних видо-часових форм дієслова; зміни у функціях зай-
менникових енклітик тощо. Важливі зміни відбулися не лише на рівні виникнення нових 
граматичних форм дієслова, передусім змінилися функції дієслівних часових форм, вжи-
вання модальних дієслів тощо. Власне усі ці давні форми і збереглися в прислів’ях і при-
казках. Оскільки для правильного розуміння класичних текстів не досить знати дієслівні 
категорії і функції сучасної перської мови, доцільно встановити відмінності у семантиці і 
функціях різнорівневих граматичних засобів класичної і сучасної перської мови спершу 
на матеріалі прислів’їв і приказок. Отже, на матеріалі прислів’їв і приказок ми можемо 
говорити про вживання таких застарілих форм дієслова:

Дієслова в минулому часі з префіксом be- (Використання префіксу bе- в класичній 
мові було обумовлене лише просодико-синтаксичними вимогами: дієслово в “сильній” 
позиції, під наголосом – з префіксом bе-, в “слабкій” позиції, без фразового наголосу – 
без префікса, в сучасній мові цей префікс не вживається зминулим часом): هكنآ زا هديد تفرب 
.’Az del beravad har an ke az dide beraft ‘Все, що піде з очей, піде і з серця زا لد دورب ره

Поєднання особової форми модального дієслова نتسناوت tavanestan з усіченим 
інфінітивом смислового дієслова (Модальні дієслова вимагають, щоб основне дієслово 
стояло в певній граматичній формі. У класичній перській мові це форма інфінітива або 
усіченого інфінітива, у сучасній – форми теперішньо-майбутнього чи минулого часу 
умовного способу або форма минулого тривалого часу дійсного способу): هكنآ ىناوتن دينش 
.’Magu an-ke natavani shenid ‘Не говори того, що не можеш чути وگم

Дієслова в теперішньому часі без префіксу mi-. Основною особливістю класичної 
перської мови є відсутність форми теперішнього часу умовного способу, властивої 
для середньоперської мови: форми теперішнього дійсного могли вживатися як фор-
ми умовного. Лише з контексту можна визначити, вжите дієслово в дійсному способі 
чи умовному. Форма теперішньо-майбутнього часу з часткою (ha)me відрізняється від 
безпрефіксальної форми тим, що в ній підкреслюється процес протікання дії. Вона 
частіше, ніж інші форми, вживалась для позначення дії, яка відбувається в конкретний 
момент у теперішньому. Поряд з цим вона позначала: 1) дію звичну, яка здійснювалася 
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регулярно; 2) дію в близькому, безпосередньому майбутньому. Безпрефіксальна форма 
теперішньо-майбутнього часу (включаючи її різновид з префіксом be-) вживалася як для 
простої констатації факту здійснення дії в теперішньому, так і для позначення різних 
модальних відтінків в простих і різноманітних підрядних реченнях. У прислів’ях і при-
казках вживається безпрефіксальна форма для позначення реальної, безсумнівної дії, яка 
постійно здійснюється в теперішньому чи майбутньому: ره هچ شيپ ديآ شوخ ديآ Har che pish 
ayad xоsh ayad ‘Все, що не робиться, все на краще’

Форми 3-ї ос. одн. дієслова budan bovad: اناوت دوب هكره اناد دوب Tavana bovad har ke dana 
bovad ‘Сильний той, хто багато знає’.

Вживання постфікса rā в непрямому відмінку. ىزاب ار هب رگ ندنك ناج ار شوم Mush rā jān 
kandan, gorbe rā bāzi ‘Миші смерть, а кішці – гра’.

Повчальний характер прислів’їв, як ми вже зазначали, виражається наказовими речен-
нями та безособовими реченнями з модальними дієсловами в поєднанні з усіченою фор-
мою інфінітива. Прислів’я можуть стояти як в стверджувальній, так і в заперечній формі 
і мати форму не лише розповідних і спонукальних, а й питальних речень (риторичні 
запитання): هب راويد ناريو ىك دريگ هانپ Be divār-e virān ke girad panāh? ‘Хто буде ховатися за 
зруйнованою стіною?’

На старших курсах варто наголосити, що питання про включення прислів’їв та прика-
зок до фразеологізмів є дискусійним. Більшість вчених (В.Л. Архангельський, А.В. Кунін, 
Н.М. Шанський) розглядають прислів’я і приказки як невід’ємну частину фразеології. 
Н.Н. Амосова, А.М. Бабкін, А.І. Молотков виключають зі складу фразеологізмів ті стійкі 
утворення, які не є номінативни-ми одиницями. Основні особливості прислів’їв і при-
казок, які дозволяють не відносити їх до фразеологізмів такі: а) ідіоми можна замінити 
словом-еквівалентом у прямому значені, а фразеологізми – ні; б) ідіоми можуть мати 
форму речення і інфінітивних словосполучень, а прислів’я і приказки у формі інфінітива 
не вживаються [4: 190]. Більшість прислів’їв і приказок мають двоплланове значення: з 
одного боку, вони не відриваються від прямого смислу висловлювання, а з іншого – ха-
рактеризуються переносним смислом, що не відповідає значенню слів. Саме переносне 
значення є основним і визначає характер функціонування прислів’я у мовленні: هتفر بآ 
 ’āb-e rafte be juy bāz nayāyad ‘Вода, що витекла, назад в потік не вернеться دياين زاب ىوج هب
(втрачене неможливо повернути). Незначна кількість перських прислів’їв не має пере-
носного значення і вживається лише в прямому: تس اضر تمالع نوكس Sokut alamat-e rezast 
‘Мовчання знак згоди’. Значення таких одиниць є стійким і фіксованим в семантичній 
системі мови, проте на відміну від інакомовного воно членується. На цьому етапі на-
вчання, коли студенти ознайомлені зі всіма правилами граматики, прислів’я і приказки 
можуть використовуватись як ілюстрації для закріплення і узагальнення всього пройде-
ного матеріалу. 

Отже, не можна недооцінювати величезну методичну і практичну цінність викорис-
тання прислів’їв та приказок у процесі навчання граматики перської мови. Вони є важ-
ливим засобом пояснення і засвоєння граматики класичної мови. Методам пояснення 
цих правил і типам вправ на засвоєння прислів’їв і приказок варто присвятити подальші 
дослідження.
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С иноСтраннЫми СтудЕнтами начаЛЬного ЭтаПа  

оБучЕниЯ руССКому ЯЗЫКу КаК иноСтранному

Стаття присвячена виявленню особливостей лінгвокраїнознавчої роботи з інозем-
ними студентами на початковому етапі навчання російської мови як іноземної. Розгля-
даються методи застосування лінгвокраїнознавчого підходу під час роботи над форму-
ванням комунікативної компетенції студентів-іноземців.

Ключові слова: лінгвокраїнознавство, комунікативна компетенція, аккультурація, 
аспектизація навчального процесу.

Статья посвящена выявлению особенностей лингвострановедческой работы  
с иностранными студентами на начальном этапе обучения русскому языку как ино-
странному. Рассматриваются методы применения лингвострановедческого подхода при 
работе над формированием коммуникативной компетенции студентов-иностранцев.
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The article reveals peculiarities of regional geographical and linguistic work with foreign 
students in the starting stage of learning Russian as a foreign language. The author considers the 
methods of use of regional geographical and linguistic approach when forming communicative 
competence of foreign students.

Key words: linguistic and regional geography, communicative competence, acculturizing, 
aspectizing of studying process.

Коммуникативно ориентированная методика преподавания русского языка как ино-
странного предполагает целенаправленную подготовку иностранных студентов к речево-
му общению в основных сферах: учебно-профессиональной, общественно-политической 
и социально-культурной. Реализация коммуникативной цели обучения осуществляется 
в органичной связи с решением образовательных и воспитательных задач учебного про-
цесса.

Большие потенциальные возможности страноведческого материала для достижения 
этих главных целей обучения дают основание называть лингвострановедение – учет 
факторов культуры страны изучаемого языка – среди ведущих принципов современной 
науки о преподавании русского языка иностранцам.

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, каким образом этот методи-
ческий принцип может быть интерпретирован при работе над формированием коммуни-
кативной компетенции студентов-иностранцев на начальном этапе обучения русскому 
языку как иностранному.

На современном этапе обучения русскому языку как иностранному процесс овла-
дения им неотделим от систематического ознакомления обучающихся со страной изу-
чаемого языка, ее природными условиями, территориальным устройством, экономикой, 
культурой, ее историческим прошлым и современной жизнью. Язык и общество суще-
ствуют в тесной взаимозависимости. Язык как средство общения неотделим от произ-
водственных и культуроведческих проявлений разных сторон жизни его носителей. В 
языке накапливается опыт предыдущих поколений, сохраняя связь времен. Как бы не 
изменялось общество, в языке всегда остаются свойственные, присущие только ему, 
реалии культуры, быта, среды. Они отражаются в языке, составляя особый пласт языко-
вых образований, в котором за каждым словом и за каждой грамматической структурой 
закрепляется понятие, обладающее определенным объемом различного рода специфи-
ческой информации об истории, государственном устройстве, особенностях географи-
ческой среды, предметах материальной и духовной культуры прошлого и настоящего, 
этнографии и фольклора.

Результатом научных изысканий Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова стала новая 
область исследования для лингвистов, лингвокультурологов и методистов – лингвостра-
новедение. Авторы сделали попытку научного обоснования объективности существова-
ния фоновых знаний, отражаемых в накопительной функции лексической семантики, в 
составе кумулятивной функции языка в целом.

Вклад в исследование рассматриваемого вопроса Е.М. Верещагиным и В.Г. Косто-
маровым знаменателен тем, что данная проблема заняла достойное место в методике 
обучения русскому языку как иностранному. В итоговом определении авторов лингво-
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страноведение – это «аспект преподавания русского языка иностранцам, в котором с це-
лью обеспечения коммуникативности обучения и для решения общеобразовательных и 
гуманистических задач лингводидактически реализуется кумулятивная функция языка и 
проводится аккультурация адресата, причем методика преподавания имеет филологиче-
скую природу – ознакомление проводится через посредство русского языка и в процессе 
его изучения» [1:37].

Первоначальное рассмотрение лингвострановедения как самодостаточной дисци-
плины, то есть способной собственными средствами решить все проблемы обучения 
иностранным языкам в контексте диалога культур, привело к возникновению ряда спор-
ных вопросов вокруг данного понятия. Один из них, по мнению Ю.Е. Прохорова, за-
ключается в отсутствии единого понимания лингвострановедения русистами. Как далее 
отмечает автор, лингвострановедение оказалось несостоятельным в решении основной 
задачи обучения иностранным языкам – обучении общению. Особая роль уделялась сло-
ву, виртуозной методике извлечения из него «того национально-культурного компонента, 
который со словом сопряжен, группировка извлеченного и, как итог, создание текста, 
содержащего новую совокупность организованных (обычно на тематической основе) 
сведений о культуре» [2:77].

Поиск оптимальных путей приобщения обучающихся к культуре страны через язык 
и в посредстве его изучения привел к появлению новых направлений в развитии данного 
аспекта преподавания русского языка как иностранного, из которых наиболее актуаль-
ным видится обоснование лингвострановедческих изысканий с точки зрения менталь-
ности народа-носителя языка. В.Г. Костомаров полагает, что определяющим в предмете 
лингвострановедения является изучение того, как национальная ментальность отража-
ется в языковых явлениях [3]. Согласимся с автором, однако перефразируем его мысль. 
Лингвострановедение исследует способ фиксации ментально-маркированной инфор-
мации в единицах языка и речи по характеру и насыщенности ассоциативного ореола, 
а также называет эти единицы в зависимости от ментального веса в общей структуре 
речевой единицы, например, реалии, лексика с фоновым ореолом, фразеологизмы и т.д. 
С данной установкой согласуются и другие составляющие предмета исследования дан-
ной дисциплины. По мнению В.Г. Костомарова, это отбор фактов культуры, значимых 
для эффективной коммуникации в условиях учебного процесса (данное утверждение 
мы относим к компетенции страноведения), создание благоприятных предпосылок для 
внедрения диалога культур в учебную практику, и, наконец, дальнейший поиск приемов 
и способов включения фактов культуры в процесс обучения русскому языку как ино-
странному. [3:15]. Поддержим точку зрения автора, однако добавим, что данные задачи 
решаемы лингвострановедением только в тесном сотрудничестве со страноведением и 
другими науками, сопряженными с исследованием феноменов природы и культуры, а 
главное – с обязательным выходом на решение практических задач овладения русским 
языком как иностранным.

Полностью разделяя точку зрения Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова на необхо-
димость подхода к процессу изучения и преподавания русского языка как к процессу 
аккультурации иностранца [1:26], полагаем, что при отборе текстов для учебников и 
учебных пособий следует более глубоко и детально изучать знания иностранцев о стране 
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изучаемого языка, т.е. стартовый уровень, ценностные компоненты этих знаний и пред-
ставлений, а также другие факторы, влияющие на успешность обучения. До настоящего 
времени проблемы оценки этих знаний и представлений не стали еще предметом деталь-
ного изучения, несмотря на их важность и актуальность, особенно при отборе и мини-
мизации лингвострановедческой информации в учебнике для наиболее эффективного ее 
использования.

К традиционно выделяемым в литературе критериям оценки содержательного плана 
учебных текстов необходимо добавить такие, которые учитывали бы особенности объ-
екта обучения, в данном случае иностранных учащихся. Конкретная наполняемость тек-
стового материала учебной литературы должна зависеть 

- от стартового уровня знаний иностранных студентов о стране;
- от их социально-психологических и национальных особенностей;
- от мотивационной сферы (мотивы приезда в страну, мотивы выбора профессии).
Полученные сведения о стартовом уровне иностранных студентов о стране могут 

лечь в основу отбора текста при создании национально ориентированного учебника. 
Кроме того, они должны найти отражение в методических рекомендациях по презента-
ции страноведческого материала как в рамках подготовительного факультета, так и на 
протяжении всего периода обучения, что даст возможность выработать рекомендации 
по преемственности в работе над страноведческой информацией и исключить ее излиш-
нюю повторяемость.

Исследование мотивационной сферы (мотивов приезда в страну) иностранцев сви-
детельствует о наличии благоприятной основы для восприятия учащимися страновед-
ческой информации, на что следует опираться в организации учебно-воспитательного 
процесса.

Можно полностью разделить точку зрения Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, ко-
торые указывали на то, что преподаватель-русист должен учитывать национальный пси-
хологический склад своих студентов [4]. Особенностями психики, темперамента должно 
определяться соотношение национальных и эмоциональных компонентов в структуре 
текстов. Учет этих факторов приобретает особую значимость при создании национально 
ориентированного учебника. Кроме того, национальные особенности могут быть учтены 
при составлении страноведческих комментариев на родном языке учащихся к единому 
типовому национально неориентированному учебнику.

Отсюда вытекает необходимость глубокого изучения национально-психологических 
особенностей иностранцев, при исследовании которых следует обратить внимание на 
отличительные черты национальной культуры, мировоззрения, специфику националь-
ных чувств, темперамента, настроения, предрассудков, влияющих на восприятие линг-
вострановедческой информации.

Все обучение русскому языку на подготовительном факультете в плане содержания 
ведется на материалах, раскрывающих жизнь страны изучаемого языка, и направлено 
на выработку у студента-иностранца минимума фоновых знаний о стране, в которой 
он будет учиться несколько лет. При этом представляется целесообразным проводить 
итоговое говорение на материале родной страны обучаемых и таким путем осущест-
влять важнейший принцип лингвострановедческого преподавания – учет национальной 
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культуры. Определенные приемы работы по учету национальной культуры обучаемых 
готовят студентов к важным видам устной коммуникации в новой для них социальной 
среде – к беседе, к монологическому высказыванию, к участию в дискуссии о родной 
стране. В этом и воплощается связь методики лингвострановедческого преподавания и 
коммуникативного метода обучения.

Одним из критериев отбора страноведческой информации являются мотивы выбора 
профессии. Известно, что в задачу подготовки специалистов в вузе входит системати-
ческое формирование профессиональной направленности. Предпосылкой успешного 
формирования профессиональной направленности является изучение ее содержания и 
структуры. Показателями профессиональной направленности можно считать отношение 
к профессии, мотивы выбора профессии, удовлетворенность ею, самооценку профес-
сиональных способностей. Исходя из этого, целесообразно проводить изучение мотивов 
выбора профессии учащимися подготовительного факультета в плане последующего ис-
пользования их для отбора лингвострановедческого материала и решения других задач 
учебно-воспитательного процесса.

Соответствующая мотивация является доминирующим фактором в иерархии пока-
зателей, определяющих успешность обучения студентов, в связи с чем задачей препо-
давателей является поиск оптимальных форм и способов предъявления страноведческих 
материалов, направленных, в частности, на формирование интеллектуальных мотивов 
учебы, которые позволяют прогнозировать высокую академическую активность ино-
странных учащихся. Поэтому в ряде случаев содержательная сторона текстов должна 
быть подчинена специфике будущей профессиональной деятельности обучаемых.

Следует сказать, что профессионально ориентированная страноведческая информа-
ция получает свое оформление при помощи тех лексико-грамматических средств, ко-
торые предусматриваются программным минимумом. Поэтому рекомендуемые тексты 
могут быть использованы для введения, закрепления и активизации в речи необходимого 
языкового материала. Кроме того, страноведческое содержание текстов может выражать-
ся с помощью как обратимой (эквивалентной) лексики, так и языковых единиц, семанти-
ка которых включает в себя специфичную, национально окрашенную информацию.

При методической обработке страноведчески ценных языковых единиц для работы 
в нефилологической аудитории особого внимания заслуживает рациональный отбор фо-
новых семантических долей, подлежащих изъяснению, закреплению и контролю. От-
бор семантических долей фона лексической единицы, подлежащих работе, должен быть 
методически оправданным, т.е. соотнесенным с конкретной аудиторией студентов, их 
подготовкой к определенной сфере коммуникации.

Проблема связи страноведческого материала с профессиональными интересами сту-
дентов реальна и весьма актуальна. А конкретное воплощение идеи лингвострановедче-
ской аспектизации учебного процесса по русскому языку с учетом специальности пред-
ставляется как ряд этапов в методической подготовке учебных материалов:

- отбор тематики, профессионально значимой и страноведчески ценной;
- организация материала на уровне учебного текста с учетом как общих методиче-

ских требований, так и страноведческих критериев;
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- определение способа презентации конкретного профессионально ориентирован-
ного страноведческого материала (изолированный текст или монтаж текстов), а также 
создание комплексного методического аппарата текста (текстов), отражающего не только 
место этого материала в процессе языковой подготовки студентов, но и в процессе фор-
мирования знаний учащихся об особенностях национальной культуры страны изучае-
мого языка.

Лингвострановедческая аспектизация учебного процесса по русскому языку с учетом 
специальности способствует формированию коммуникативной компетенции студентов в 
сфере их учебно-профессионального общения, расширению, углублению их профессио-
нальных знаний, а также целенаправленному ознакомлению с успехами и достижения-
ми отечественной науки, осуществляемому на основе важного мотивационного фактора 
обучения – профессиональных интересов.

С целым рядом педагогических и методических проблем: проблемой мотивации из-
учения иностранными студентами русского языка, определения объема фоновых знаний 
студентов о стране изучаемого языка и уровня адекватности этих знаний, особенностями 
восприятия и усвоения лингвострановедческой информации связана успешность усвое-
ния учащимися языковых знаний вообще и лингвострановедческих в частности.

Обратимся к рассмотрению особенностей восприятия студентами подготовитель-
ного факультета довольно ограниченного страноведческого и лингвострановедческого 
материала, относящегося к сфере социально-культурного общения (учебные экскур-
сии, фильмы, тематические уроки), и сформулируем некоторые требования к этому ма- 
териалу.

Если в методике обучения русскому языку как иностранному начальный этап харак-
теризуется как обучение «от нуля», то, очевидно, такое определение относится к запасу 
у студентов языковых, но не страноведческих знаний. Любой из иностранных студентов, 
обучающихся на подготовительном факультете, уже имеет определенные сведения о на-
шей стране. Поэтому естественно и необходимо для преподавателей-практиков в самом 
начале занятий в учебной группе определить уровень страноведческих знаний студентов 
о стране изучаемого языка и адекватность этих знаний.

Нельзя сказать с уверенностью, что вся страноведческая и лингвострановедческая 
информация, предлагаемая иностранным студентам на подготовительном факультете, 
воспринимается ими достаточно правильно и полно. Трудности восприятия и понима-
ния связаны со многими причинами, в том числе с перегрузкой незнакомым по форме 
и содержанию материалом, скоростью предъявления информации, т.е. несоответствием 
темпа речи, которую воспринимают студенты во время экскурсии или просмотра кино-
фильма, и их собственной.

Возможно, самое первое знакомство с важнейшими событиями истории нашей стра-
ны следует проводить на языках-посредниках, ибо восприятие научного их истолкования 
на русском языке в октябре-ноябре практически недоступно для студента.

Требует иного подхода организации учебных экскурсий. Нам нужна тесная связь с 
экскурсионным бюро, совместная разработка методики проведения, содержания и фор-
мы экскурсий. Необходимо добиться того, чтобы экскурсоводы учитывали знание сту-
дентами русского языка к моменту проведения экскурсии.
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В течение года можно предложить студентам посмотреть несколько полнометражных 
художественных фильмов на русском языке. Эти фильмы условно назовем учебными, 
хотя они таковыми не являются. К их восприятию студенты не будут готовы даже в конце 
учебного года. В то же время они с большим интересом относятся к документально-
му кино. Видимо, мы должны говорить о необходимости создания серии действительно 
учебных фильмов, построенных на документальной основе и связанных по содержанию 
и форме с учебником, используемом на уроках русского языка.

Перед преподавателями-практиками стоит также ряд методических проблем, тре-
бующих своего решения: проблема более органичного включения страноведческой ин-
формации в учебный процесс, «стыковки» лингвострановедческих знаний с учебным 
материалом на начальном этапе и выработки форм контроля, проверки правильного по-
нимания студентами страноведческой информации.

Сформированная коммуникативная компетенция как конечный результат обучения 
предполагает усвоение колоссальной неязыковой информации, необходимой для адек-
ватного взаимопонимания и знания основных сведений об окружающей действительно-
сти. Следовательно, общепризнанным становится вывод о необходимости глубоко знать 
специфику страны изучаемого языка и, тем самым, о необходимости лингвострановед-
ческого подхода как одного из главных принципов обучения русскому языку как ино-
странному.
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