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Аннотация. В статье рассматривается культуроло-
гический контекст становления русской художественной 
прозы Нового времени, которая репрезентирует процесс 
раскрепощения сознания Московии-России. Особое вни-
мание уделено культуртрегерской роли украинской интел-
лигенции.

Ключевые слова: культурологический метод, нарра-
тивная проза, риторика и поэтика, дидактичность, запад-
ничество, национальный образ мира, культуртрегерство.

Постановка проблемы. Prosa (лат.) – свободная речь, не 
связанная стиховым ритмом. В античности лишь стихи, по-
рожденные фантазией, считались «языком богов», а прозой 
пользовались занятые утилитарными интересами честолю-
бивые ораторы. С утверждением христианства, основанного 
на прозаическом тексте Писания, стала доминировать дидак-
тическая проза, в которой личностное «я» смиряется во имя 
обретения бóльшей свободы в Боге. Последующая борьба 
классицистов за реставрацию античного представления о ху-
дожественном слове привела к противопоставлению стиховой 
поэзии научно-публицистической литературе, но в эпоху Про-
свещения сама художественная литература начинает грандиоз-
ную переориентацию на романно-прозаические формы, при-
званные окончательно раскрепостить «я» автора.

Цель статьи. Важно установить, как конкретно выражает-
ся связь между укрепляющейся установкой русского писателя 
на свободное самовыражение и упрочением романно-прозаи-
ческих форм. Для этого необходимо показать связь между древ-
нерусской традицией «учительной прозы» и сверхзадачами 
новой эпической наррации, а также уяснить, что эта линия во 
многом определена еще и былым украинским влиянием.

Анализ предшествующих публикаций. Уже ХVII век – 
эпоха перехода к индивидуальному началу в литературе [1]. 
Любопытно, что параллельно совершенствуется деловая пись-
менность [2], что отражает рост интеллектуальной дисци-
плины пишущего. Последующие века демонстрируют, что «в 
России каждый писатель был воистину и резко индивидуален» 
[3, с. 66], но при этом упрочение субъективно-индивидуально-
го начала, обозначившееся в ХVIII в. как формирование лите-
ратурной личности автора [4, с. 1], ведет к разладу авторского 
«я» с действительностью (романтизм), а позже – к достаточно 
отчетливой дифференциации писателей-реалистов на стремя-
щихся сохранить исконные ценности русского слова (Толстой, 
Достоевский, Лесков, отчасти – Мережковский), и писателей, 
развивающих секуляризационную программу Просвещения. 
После балансирования между традицией и безднами субъек-
тивного в декадансе и символизме русская литература пере-
ходит к псевдоклассическому соцреализму, и, при ритуальных 

приседаниях перед творческой субъективностью, беспощадно 
борется с ней на деле. Все это – симптомы нарастания все-
объемлющего чувства абсурдности, к которому приходит Мо-
дерн. В итоге деконструктивный «левый» уклон – самовыра-
жение атомизированного сознания – фактически объединяет 
авангард, соцреализм и концептуализм [5]. А в русском пост-
модернизме уже доминируют «взрывные апории» – неразреши-
мые конфликты [6].

Однако если эта панорама, пусть и с разной степенью пол-
ноты, в наших исследованиях просматривается, то культуртре-
герская роль украинского литератора недостаточно акценти-
рована. Тут нужен культурологический подход, позволяющий 
ощутить литературу народа не как нечто имманетное, но как 
часть культуры в самом широком смысле слова. Важнейшую 
роль культурологического подхода в изучении курса лите-
ратуры обосновывает В.А. Доманский, который строит свое 
методологическое обоснование на трудах С.С. Аверинцева,  
М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, 
Е.М. Мелетинского, В.Н. Топорова и мн. др. [8]. Вопрос же об 
украинском влиянии в пору, когда «Москва жила чужим до-
бром», муссировался еще в царской России [9; 10; 11]; см. так-
же и серьезные исследования советского периода [12 и др.], 
не говоря уже о широком освещении этого вопроса в Украине 
начала ХХ века [13; 14], в эмигрантской мысли [15, 16], в не-
зависимой зарубежной науке [17 и др.] и в нашем нынешнем 
литературоведении [18 и др.]. Но эта ситуация рассматривалась 
не глобально, а спорадически.

Выделение нерешенных моментов проблемы. Глубокое 
отличие культуры Нового времени от эпохи архаики с ее кол-
лективистским мироощущением здесь усложняется. Принято 
возводить культуру народа к его фольклору. Но на киевской 
почве литература складывается не на языческой, фольклор-
но-стиховой основе с ее поэтико-мифологической составной, 
а на Библии, которая есть уже не столько мифология, сколько 
протофилософия [19]. И поэтому древнекиевская литература 
являет собою в основной массе своей учительную прозаиче-
скую словесность. Часто она, как и фольклор, безлико-аноним-
на, но если автор фольклора затерян в толще бесписьменного 
времени, то в средневековой литературе мы имеем дело с со-
знательным смиренным отказом от собственного «я». 

Изложение основного материала. Естественно, в такой 
текст просачиваются и некоторые языческие представления. 
Одним из стойких предубеждений на уровне коллективного бес-
сознательного тут выступает архетипическое представление о 
Западе как месте нечистом, где умирает солнце. Там кончается 
мир словян (ст.-слав. – словѣнє. В украинском языке сохрани-
лось древнее слов`яни. Форма с -а- возникает лишь в позднем 
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Средневековье, и позднейшее русское славяне становится осно-
ванием для народной этимологии: народ славный. Это мнение 
перекочевывает даже в науку (например, попытка возвести ситу-
ацию к индоевропейскому корню *ḱleu̯- «молва, известность»), 
чьи слова «людям понятны», а кто обитает вне словянского 
мира, – немцы, «немые», пусть и говорящие на своем непонят-
ном языке (германцы, венгры и прочие таинственные существа). 
Представление это со временем распространилось и на запад-
ных славян, крестившихся по латинскому обряду: в «Повести 
временны́х лет» в людей кидает колдовской цветок лепок черт, 
прикинувшийся поляком. Это как-то сочеталось с тем, что кня-
зья у восточных славян были норманнами, и даже суд в Киев-
ском государстве был разный: для варягов (руси) и для славян. 
Именно отделившиеся от западноевропейской почвы «киев-
ские» конунги, начиная с Аскольда, христианизировали новое 
славяно-варяжское сообщество по византийскому канону и дали 
этому геополитическому образованию имя русь. Крещение же 
скандинавов Запада в 1-й пол. ХІ в. на латинский лад совпало с 
расколом Церкви на Западную и Восточную.

Но и восточно-православный славянский мир не был одно-
роден. Люди, обитавшие на территории Киевской Руси, в пору 
монгольского нашествия влились в Великое княжество Литов-
ское, населенное язычниками. Здесь они играли роль носителей 
культуры (православной) – вплоть до тотального окатоличива-
ния литовцев при Ягайле. С тех пор фактически начинается 
формирование украинства как такового – в рамках нового госу-
дарственного образования, польско-литовской и католической 
Речи Посполитой. Параллельно возникает и слово Украйна как 
обозначение края – т. е. локуса (ср. польское kraj или письмен-
ную фиксацию в староукраинских документах таких понятий, 
как Єгипетська Україна). Украинство пытается отстоять свою 
культуру в польсько-литовской державе – вплоть до принятия 
здешней православной церковью унии с Римом. Да и здешнее 
православие не чуждалось заимствований из западной куль-
туры: на этом строилась церковная реформа святителя Петра 
Могилы. И в этом была динамика развития, понимание необхо-
димости диалога. Правобережное украинство формировалось 
в атмосфере западного плюрализма, постепенно дрейфуя от 
конфронтации к толерантности – вспомним украинскую поле-
мическую литературу этого периода. Эта позиция постепенно 
была усвоена и украинством в целом.

Отщепление же Северо-Восточной Руси от Киевской дер-
жавы и ее позднейшее вхождение в состав монгольского су-
пергосударства привели к усилению антизападных тенденций. 
Уже Александр Невский, великий князь Киевский, ставший с 
1252 г. великим князем Владимирским, с легким сердцем всту-
пает в союз с татарами в своей борьбе против христианского 
Запада. Позднее в новообразованной Московии крепнут азиат-
ские цивилизационные принципы, и провозглашенная христи-
анством ценность отдельной личности постепенно приносится 
в жертву идее государства и власти. Зато здесь формируются 
неоязыческие основы грядущей секулярной религии, строя-
щейся на культе Матери-Родины и Ее Властителя. С вознесени-
ем же опирающейся на Орду Москвы, потенциально «импери-
алистической», все присоединенные территории становились, 
естественно, «окраинами». Отсюда неверное мнение, будто 
Украина изначально означало окраина – так нашу территорию 
стали называть в документах российских царей после вхожде-
ния Украины в состав Московского государства (характерно, 
что в варианте Україна само ударение подчеркивает, что речь 

идет о стране, крае. А российское Укрáйна означает землю, на-
ходяшуюся у края, кордона), которое с этих пор «перетягивает 
на себя» наименование Россия. И здесь относились подозри-
тельно, в первую очередь, именно к культуротворчеству укра-
инцев. Характерно сожжение на Москве при патриархе Иоаки-
ме украинских книг как «зараженных латинством» 

Но западничество не собиралось сдаваться. Раскол в церкви 
при Никоне был вызван не в последнюю очередь стремлением 
власти, церковной и светской, реформировать церковноустро-
ение именно по греческим и украинским книгам, представ-
ляющимся более компетентными и современными. И с конца 
ХV века в культуре Московии наблюдаются серьезные сдви-
ги – можно сказать, что меняется сам тип культуры, она стано-
вится более открытой окружающему миру; сказочно-мифоло-
гические представления типа «в Индии живут люди с песьими 
головами» уступают место позитивным знаниям. Явственной 
сигнификацией ситуации стало «Хожение за три моря» Афана-
сия Никитина (увидело свет в 1475 г., в Софийской летописи). 
В частности, в российском обществе нарастает любопытство к 
«отреченному» Западу, а «украинский вопрос», особенно после 
присоединения Украины к Московии, становится особенно на-
пряженным. Это усугублялось обстоятельством, что с момента 
окончательного краха Византии в 1453 году Москва претенду-
ет на роль Третьего Рима и весьма болезненно воспринимает 
любые изменения в геополитической структуре постренессанс-
ного общества. Русское (и украинское, к слову) западничество 
коренится не в эпохе правления Петра I, а в драматических про-
цессах, развернувшихся на восточнославянских землях после 
падения Константинополя. 

Литература Московии в ту пору, когда на Западе вовсю 
разворачивался Ренессанс, находилась в сиротском состоянии. 
Византийское ακμή было к тому времени давно позади: уже 
к XV веку греческий край и вся империя находились в упад-
ке, а после падения Константинополя греческие мудрецы и 
вовсе искали приюта в чужих краях. Тут не так уж и боялись 
западного влияния: оно воспринималось как приемлемая аль-
тернатива. Характернейшей фигурой литературного процесса 
Московии является св. Максим Грек (1480–1556), воистину че-
ловек Ренессанса, который, прежде чем приехать в Московию 
исправлять церковные книги, успел пожить католиком в Ита-
лии, побывать монахом доминиканского монастыря св. Марка, 
членом венецианского кружка книгоиздателя Альдо Мануччи 
и даже стать почитателем Савонаролы. Но европейский вектор 
ощущается вовсе не только в просветительской деятельности 
Максима. Прилежный осифлянин митр. Даниил громит за 
приверженность западной моде и западной «развязности» явно 
немалый круг своих прихожан: «Великий подвиг твориши, уго-
ждая блудницам: ризы изменявши, хожение уставлявши, сапо-
гы велми червлены и малы зело, яко же и ногам твоим велику 
нужу терпети от тесноты сьгнетения их, сице блистаеши, 
сице скачеши, сице рыгавши и рзаеши, уподобляяся жеребцу...
Власы же твоа не точию бритвою и с плотию отъемлеши, 
но и щипцеми скорене исторзати и ищипати не стыдишися, 
женам позавидев, мужеское свое лице на женское претворя
еши» (12-е «слово-наказание»). Так что польское нашествие 
1612 г. вызвало не одно лишь чувство отторжения. В культуре 
чужаков, почти понятно говоривших, было нечто заворажива-
ющее. Благодаря правлению нескольких Лже-Дмитриев в Мо-
сковии успел привиться вкус к польскому языку и, отчасти, к 
западным нравам и обычаям. Уже при Алексее Михайловиче, 
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заведшем в дополнение к московской резиденции «дачи» со-
вершенно западного типа в Измайловом и Коломенском, в рус-
ском обществе обнаруживается вкус к такому образу жизни и 
культуре. При Федоре Иоанновиче не только процветают укра-
инское слово, архитектура и хоровая полифония, но и мода на 
украинскую одежду и даже еду. В кругу царевны Софьи запад-
ное влияние заходит еще далее: ее фаворит Василий Голицын 
одевается по польской моде и широко прибегает к польскому 
языку. Выпускники Киево-Могилянского коллегиума сдела-
лись на Москве культуртрегерами. Было и прямое влияние 
западных культурных форм. Симон Ушаков создает образцы 
живописи «фряжского» типа; в частных домах Москвы заводят 
небольшие органы для светского музицирования. 

В частности, именно они ввели жанр проповеди. Таковая 
в Московии изначально игнорировалась, ибо подозревалась в 
непозволительном вольномыслии. Эта проповедь «украинско-
го типа», адсорбировавшая опыт западной гомилетики эпохи  
Реформации и Корнтрреформации, сопрягает традицию высо-
кого жанра теологического трактата и традицию жития, которое  
Ю. Лотман обозначил как «массовую литературу Средневеко-
вья». В этом качестве она может рассматриваться как один из 
важнейших источников формирования позднейшей русской 
прозы с ее непринужденным, раскованным стилем и искрящей-
ся светской эрудицией. Достаточно процитировать фрагмент из 
риторического наследия Ф. Прокоповича, неотличимый по сти-
лю от проповеди: «Какая и коликая флота морского нужда? 
<...> Не сыщем ни единой в свете деревни, которая над рекою 
или езером положена и не имела бы лодок. А толь славной и 
сильной монархии, полуденная и полуночная моря обдержащей, 
не иметь бы кораблей <...> было бы бесчестно и укоритель-
но. Стоим над водою и смотрим, как гости к нам приходят и 
отходят, а сами того не умеем. Слово в слово так, как в сти-
хотворских фабулах некий Тантал стоит в воде, да жаждет» 
(«Слово похвальное о флоте российском»).

Впрочем, возникает и парадокс: одновременно с насажде-
нием зародышей свободной прозы украинские книжники стали 
основоположниками отсутствующих доселе в Московии сти-
ховой литературы и театра. Вспомним литературные реформы 
выпускника Киевской могилянской коллегии Симеона Полоц-
кого, введшего на Москве стихотворство и драматургию (прав-
да, царь и бояре после спектакля – на библейский сюжет! – в 
опасении, что осквернились, побежали в баню).

Итак, после падения Византии на массиве московской сред-
невековой словесности начинает произрастать вольное художе-
ственное слово. Это типичная ренессансная ситуация. Но здесь 
Ренессанс, в отличие от Украины, так и не складывается; корни 
его были подорваны еще Иваном Грозным. При этом сам Иван 
IV был ярчайшей ренессансной личностью; беда в том, что пра-
во на свободную реализацию собственного «Я» он оставил ис-
ключительно лично за собой, тиранически и безапелляционно 
подмяв под себя и боярство, и простолюдинов.

На Западе Ренессанс развернулся во всю мощь, и опорой 
ему стала античная идеология человекоцентричности. Теперь 
направленность западного культуротворчества – формирование 
Человека Модерна, исполненного титанического стремления 
преобразовать мир. При этом западный Ренессанс не снижает 
духовного полета сравнительно со Средневековьем (одновре-
менно с озорным «низовым» Декамероном пишет выспренние 
трактаты Пиккоделла Мирандола, пытающийся синтезировать 
основы христианства и греко-римскую, языческую античность; 

Лоренцо Валла выдвигает идею человека, который уже как бы 
сам себя творит, и пр.).

А российский Ренессанс не состоялся еще и оттого, что не 
имел корней в античной традиции. Д.С. Лихачев считал, что 
функцию Ренессанса здесь выполнило барокко [21, с. 43]. Да, 
едва ли не самое живое явление в предпетровской литературе – 
барочное житие Аввакума, против барокко в живописи, впро-
чем, ратоборствующего («Пишут Христа яко немчина…»). Но 
при этом был бы крайне поверхностен взгляд на Аввакума как 
на выразителя только собственного «я». Специфика мироощу-
щения барокко – двоемирие (идея, использованная символиз-
мом на рубеже ХІХ – ХХ вв.). Убогость и низменность земного 
пути авторы контрастируют с разверзающимися перед их ду-
ховным взором небесами и с ангелами, приносящими, по необ-
ходимости, «вкусных щец». Духовная дочь Аввакума, боярыня 
Морозова, в ответ на убеждения согласиться с никонианами 
ради благополучия своего юного сына, отвечает, что она живет 
не для сына, а для Христа [22, с. 23]. И жизнь Аввакума – это 
путь ко Христу, как сам автор это понимал. Его позиция в чем-
то совпадает с устремлениями западной Реформации, хоть это 
часто и отрицалось – Аввакум, мол, не к обновлению христи-
анства стремился, а, напротив¸ к консервации его. Однако не 
забудем, что Западная Реформация – неотъемлемая часть Ре-
нессанса, а последний устремлял взор не только в утопические 
пространства будущего, но и в ретроспективу, иные хотели вер-
нуться не в языческую античность, а к «исконному христиан-
ству». Исповедь Аввакума типологически восходит не столько 
к византийской агиографии, сколько к традиции августиновой 
«Исповеди», но, в отличие протестантов Запада, Аввакум нача-
лом всех начал полагает русское христианство; не закапываться 
же в иудейские древности… Но по пути неистового протопопа 
русская проза не пошла.

Средневековая словесность была фактически истолко-
ванием Библии, чем-то вроде индуистской веданты, а про-
торенессансной «низовой» и развлекательной литературе, 
вырастающей из злободневности и фольклора, свойственны 
новеллистичность и дух карнавала. И если средневековая цер-
ковная проза Московии опиралась на нравственные начала 
библейско-церковной риторики, то какие духовно-культурные 
основания имели авторы «народных» произведений вроде по-
вести, выразившей искреннее восхищение рядового московита 
мошенником Фролом Скобеевым? 

Впрочем, церковно-учительная проза еще долго домини-
ровала. И без украинского влияния тут не обходилось. Как от-
метил митрополит Илларион (Огиенко), ситуация длилась до 
начала ХIX в.: «Москва видела культуру украинцев, охотно 
принимала их к себе и хорошо платила. И в «дальнюю Моско-
вию», в «московские страны» перебралось много людей, кото-
рые добились там славы для себя и своей Украины. Земляки 
эти наши понесли культуру свою на далекий север, пробудили 
его от вековечной дремы, заложили там крепкий фундамент но-
вой культуры» [23, с. 117]. После 1654 г. начался особенно ин-
тенсивный переход украинской интеллигенции в Россию. Са-
мые выдающиеся литераторы эпохи – Епифаний Славинецкий, 
св. Димитрий Ростовский (Туптало), Стефан Яворский и Фео-
фан Прокопович – были приглашены в Россию, где способство-
вали церковным реформам патриарха Никона. Победили «за-
падники», и украинское влияние в культуре держалось вплоть 
до «измены Мазепы». Но параллельно при Петре I церковная 
культура исподволь вытесняется секуляризованной, светской 
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культурой (впрочем, в результате этих реформ катастрофиче-
ски – до 25%! – упадет и грамотность народа, так что новый 
Ломоносов станет положительно невозможен).

Выходит из моды речитатив, на котором строилось публич-
ное слово времен Симеона Полоцкого. Идеалом эпохи стано-
вится человек, умеющий сказать и комплимент даме, и пане-
гирик покровителю, и о политике порассуждать, и с друзьями 
«погутарить». На основе светской речи формируется литера-
тура западного типа, в которой с одно направление сменяет 
другое, а стихотворство быстро поступается местом романной 
прозе. Все это внутренне обострило и проблему национального 
начала, так что, скажем, Гоголь входит в русскую литературу 
как странноватый «малоросс».

Самосознание русского общества в эту пору выражает-
ся преимущественно в литературе. Широко известные слова 
Герцена «У народа, лишенного общественной свободы, лите-
ратура – единственная трибуна, с высоты которой он застав-
ляет услышать крик своего возмущения и своей совести» 
[24, с. 198] можно свободно отнести не только к его эпохе. 
Вопрос об утверждении статуса прозы как свободного выра-
жения писательского «я» (вспомним пушкинское «проза тре-
бует мыслей и мыслей») осложняется непростотой перехода от 
средневековой дидактико-риторической традиции к субъектив-
но-художественной нарративности, возникновением и борьбой 
литературно-художественных программ, взлетами и падением 
общественного интереса к стиховой культуре и к театру.

Облик русской прозы теперь меняется, как в калейдоскопе. 
Линия автора переводной «Езды в остров любви» сменяется ли-
нией авантюрной прозы Эмина, развивающей традиции плутов-
ского романа, рукописных «гишторий» петровского времени и 
пр.). Проторомантический (сентименталистский) тип повество-
вания с его погружением во внутренний мир человека начинает 
тесниться «гражданственной» прозой Радищева и ее продол-
жением в романтической прозе декабристов. Роман, который, 
по Белинскому, «все убил, все поглотил», становится ведущим 
жанром литературы. И, не в последнюю очередь, – благодаря 
выходцу из Украины, истоки мироощущения которого – «мало-
российский» фольклор и старинная барочная проповедь; именно 
с ним, а не с Пушкиным, по мнению того же Белинского, свя-
зано утверждение «реальной поэзии» (Чернышевский назовет 
это явление «гоголевским периодом»). Постепенно складывает-
ся прозаическая драматургия, далеко ушедшая от истолкования 
традиционных библейских сюжетов в предпетровскую эпоху и 
обратившаяся к непосредственному переживанию жизни. Даже 
некрасовские лиро-эпические стихотворения уже ориентирова-
ны на романную прозу с ее житейской основой, на монологи и 
диалоги социально ощутимых персонажей.

Библейских ценности служит просто для украшения стиля. 
Оказалась бесперспективной попытка Пушкина окружить гла-
ву Поэта сиянием Пророка; эту идею попытаются подхватить в 
русском декадентстве, но без особого успеха. Вообще же, мало 
кто из русских писателей был чуток к западному влиянию так, 
как Пушкин – «мировое эхо». И мало кого так безнадежно «те-
ряет» западный читатель в поэтических переводах, которые, 
как не раз отмечалось, выглядят на чужом языке набором бес-
цветных трафаретов. Оно и не удивительно: бурно переживая 
формально-стилистические инициативы чужих литературных 
систем, Пушкин относился к духовному наполнению творче-
ства подчас с почти постмодернистским спокойствием – вспом-
ним: «Куда ж нам плыть?».

Но зато мировую славу русскому слову приносит та испо-
линская по писательским сверхзадачам романистика, которая 
продолжает строиться на восходящих к киевской традиции 
принципах «духовного учительства» и на сохранении Библии 
как интертекста. Попытки инициаторов «соцреализма» пе-
ревести стрелки с нравственно-метафизической аксиологии 
христианства на распоряжения коммунистической партийной 
верхушки привели лишь к бесславному воспроизведению ста-
ринных стереотипов («перелицовка» Нового Завета в «Мате-
ри» Горького и т. п.).

Но в целом «процесс пошел». На Западе обмирщение ли-
тературы началось с запрета литератору обращаться к Библии 
(Буало); далее развернулся проект Просвещения, переживший 
высокие порывы своих отцов-основателей и породивший в ито-
ге нашу сегодняшнюю массовую культуру, в которой персонаж 
вроде Фрола Скобеева уже вызывает всеобщее восхищение. Но 
если на Западе вольномыслие породило не только массовые 
шоу, а и настоящие эпопеи субъективного духовного самоопре-
деления (Кафка, Джойс, Пруст. Р. Мартен дю Гар и др.), то в 
СССР и сегодняшней России мы наблюдаем триумф низовой, 
карнавальной культуры, в которой слово подчинено зрелищу и 
развлечению. Увы, что скажут сегодняшнему читателю «Жизнь 
Клима Самгина» или «Хождение по мукам»? Кто сегодня пом-
нит все эти «Вечные зовы», «Судьбы», «Нетерпения», «Блока-
ды» и т. п. – вплоть до воистину с шумом погибшей «Малой 
земли»? Не хватало, правда, высокой духовности, и вот – стали 
формироваться феномены вроде «производственного романа»; 
сегодня эта установка находит свое продолжение в доктрине 
о «духовных скрепах» и в занудной, хотя и громогласной пу-
блицистике. Если бы не регулярные телевизионные вечера сме-
ха, просвещенческая установка на «раскованное» живое слово 
здесь совершенно заглохла бы…

Выводы. Итак, итоги секуляризации малоутешительны. 
На место подвижника, растящего в себе Слово Правды, при-
шли раскованные сыновья века сего: Политик, Поэт, Юрист 
или Актер (часто – в одном лице), лишенные аристократизма 
и воплощающие ключевую фигуру карнавальной культуры – 
Скомороха. Наблюдается безмерное торжество фролов скобее-
вых и разгул шемякина суда; понятие гений уже не обязательно 
отделяется от злодейства; народ жаждет знать исключительно, 
что едят, с кем спят и во что наряжаются идолы толпы.

Украинские насадители традиции духовно емкой прозы этих 
результатов вовсе не предвидели, как не предвидел Гоголь тор-
жества обличаемых им мертвых душ. Это – специфический, рус-
ский извод идей Просвещения, плод грубо-насильственной се-
куляризации. Симптоматично, что после карамзинской реформы 
слово прелесть, обозначавшее в церковном языке сатанинский 
соблазн, стало означать нечто необыкновенно приятное…
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Абрамович С. Д. Культурологічні аспекти форму-
вання російської наративної прози Нового часу

Анотація. У статті розглядається культурологічний 
контекст становлення російської художньої прози Ново-
го часу, яка репрезентує процес розкріпачення свідомості 
Московії-Росії. Особливу увагу приділено культуртрегер-
ській ролі української інтелігенції, яка трансплантує на ро-
сійський Схід проповідь як вільне тлумачення Біблії, сти-
хію барокової дидактико-риторичної оповіді, нове почуття 
історизму й національного коріння тощо.

Ключові слова: культурологічний метод, наративна 
проза, риторика і поетика, дидактичність, західництво, на-
ціональний образ світу, культуртрегерство.

Abramovich S. Culturological aspects of formation the 
Russian narrative prose of Modernity

Summary. The article discusses the cultural context of 
formation of Russian prose of Modernity, which represents 
the process of emancipatingof the consciousness of Moscovia-
Russia. Particular attention is paid to the role of the Ukrainian 
intelligentsia asbearers of Culture who transplanted to the 
Russian East the Sermon as a free interpretation of Bible, 
the spontaneity of baroque rhetorical-didactic narrative, the 
deepened and modernized religious interpretation of History 
and national roots and so forth.

Key words: culturalogical method, narrative prose, 
rhetoric and poetics, didacticism, Westernism, national image 
of the world, bearers of сulture.
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Анотація. У статті подана спроба проспостерігати за 
стильовими та стилістичними домінантами творчої мане-
ри новеліста. Увага зосереджена на аналізі синтаксичної 
організації творів митця. Запропоновано огляд ключових 
ознак, характерних для синтаксису новел художника сло-
ва. З’ясовано в загальних рисах стилістичний потенціал 
синтаксичних структур.

Ключові слова: ідіостиль, ідіолект, синтаксис худож-
ньої мови, стилістичні засоби синтаксису, поетика синтак-
сичних структур, новелістика.

Постановка проблеми. Стиль новели вимагає особливої 
організації текстового матеріалу. Специфіка мовнообразного 
континууму відчутна на синтаксичному рівні – найвищому в іє-
рархії системи мови. Тому, щоб пізнати ідіолект митця – спосіб 
мислення та особливості формулювання думки, треба звернути 
увагу на синтаксичне впорядкування його творів. Синтаксична 
організація тексту – це форма, в яку втілена думка, загальна 
його модель. Зрозуміти природу ідіостилю митця – означає пі-
знати специфіку його комунікативності, тобто зрозуміти спо-
соби, засоби формування та матеріального втілення думки у 
висловленні. Це можна осягнути лише на прикладі аналізу син-
таксичних структур, які використовує митець, що не так легко 
здійснити. Разом з тим синтаксис – категорія стилістична у ху-
дожньому тексті. Встановити стилістичну роль синтаксичних 
структур у художньому втіленні – одне з найскладніших та най-
актуальніших завдань стилістики. Проблемам стилістичного 
синтаксису (теоретичним та практичним аспектам) присвячено 
відносно небагато праць в українському мовознавстві (В. Ко-
ноненко, С. Єрмоленко, Л. Козловська, М. Крупа, Л. Голоюх, 
Т. Беценко, С. Бибик, Л. Мялковська та ін.). Теоретичні питан-
ня стилістичного синтаксису розглядали С. Я Єрмоленко та  
В. Кононенко. З огляду на вищевикладене актуальність теми 
наукового дослідженні вбачаємо у потребі подальшої розбудо-
ви галузі синтаксичної стилістики на прикладі спостереження 
та опису синтаксичної організації національно-мовної спадщи-
ни художників слова. 

В. Стефаник в когорті українських митців постав як само-
бутній і сильний новеліст, кожне його висловлення – чітке та 
карбоване, точне і вичерпне. Синтаксис новелістики В. Стефа-
ника, на нашу думку, – простий і водночас образно-мотивова-
ний; думка представлена лаконічно, сформульована конкретно 
та містко. Мовнообразні форми, актуалізовані митцем, покли-
кані передати трагізм та надривність зображуваного. 

Аналіз останніх публікацій. Літературознавчий аспект 
дослідження художньої спадщини В. Стефаника репрезенто-
вано у працях багатьох дослідників (І. Андрусяк, Д. Барабаш, 
Є. Баран, В. Барчук, М. Басараб, Т. Бойко, І. Букса, О. Бутен-
ко, М. Васильчук, Я. Гоян, А. Градовський, З. Гузар, І. Дробот, 

Д. Єсипенко, В. Зубович, Л. Кіліченко, Г. Клочек, С. Копчак, 
В. Костюк, М. Коцюбинська, Л. Круль, Ю. Кузнецов, М. Ку-
чинський, Н. Лисенко, Т. Литвин, С. Микуш, Р. Мовчан, Р. Пі-
хманець, В. Полєк, С. Процюк, Ф. Погребенник, О. Слоньов-
ська, О. Солевей, Г. Софійчук, І. Руснак, М. Ткачук, М. Федунь, 
С. Хороб, Н. Шумило, Н. Яцків та ін.).

Мовотворчість В. Стефаника також була об’єктом наукових 
студій. Різнорівневий лінгвістичний аналіз творів письменника 
засвідчено у розвідках В. Кононенка, С. Я. Єрмоленко, В. Гре-
щука, П. Білоусенка, М. Голянич, А. Зеленька, О. Демської, 
Л. Мацько, М. Скаба, З. Сікорської, І. Кобилянського, М. Ко-
билянської, Н. Журавльової, Н. Бабич. Мову творів митця до-
сліджували М. Антонович, Я. Баран, Д. Бондаренко, У. Буграк, 
Я. Вакалюк, А. Височина, Г. Грицик, Р. Гром’як, Л. Дорошко, 
Т. Євтушенко, З. Каспришин, Т. Крупеньова,, О. Казанова, 
Т. Кучер, М. Лесюк та ін. Синтаксичні особливості ідіости-
лю художника слова були предметом аналізу таких учених, як 
Н. Грицик, С. Єрмоленко, А. Загнітко, А. Іванова, М. Коваль-
чук, Д. Бондаренко, В. Кононенко, Н. Тишківська та ін. Увагу 
привертали порівняльні конструкції (Д. Бондаренко, А. Іва-
нова), емоційно-експресивні синтаксичні одиниці (Н. Грицик, 
М. Ковальчук, В. Кононенко), невласне-пряма мова (Н. Тишків-
ська) в стильовій системі творів В. Стефаника.

Вважаємо, потребує подальшого опису синтаксична органі-
зація новел письменника. Адже в історіїї української літератури 
та мови В. Стефаник виступив як класик жанру, як визначний 
майстер-новеліст. Проте специфіка ідіостилю письменника ще 
недостатньо вивчена.

Мета розвідки – виявити та описати характерні для нове-
лістики Василя Стефаника синтаксичні засоби, що формують 
стильову манеру митця і водночас забезпечують художньо-об-
разну інтенсифікацію оповіді.

Завдання дослідження полягає в тому, щоб схарактеризу-
вати визначальні риси синтаксичної організації новелістики 
Василя Стефаника.

Виклад основного матеріалу. Спостереження за специфі-
кою синтаксичної стилесистеми Стефаника-новеліста дають 
підстави окреслити складники та встановити ознаки його іді-
отворчості, що буде з’ясовано нижче.

Стиль новели вимагає максимально чіткого та ємнісного 
викладу думки. Новелі як невеликому епічному творові, в яко-
му висвітлюється незвичайна подія або переживання, настрої 
персонажа, притаманні лаконізм, економність мовних засобів, 
точність слововираження та використання зображувально-ви-
ражальних форм. Талант новеліста полягає у вмінні знайти чи 
створити таку конструкцію, слово, образний засіб, які б мак-
симально об’ємно передавали інформацію шляхом активізації 
мінімальної кількості одиниць. Вроджений дар Стефаника-но-
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веліста органічно поєднується з вимогами обраного жанру. 
Синтаксичні конструкції, що їх використовує митець, за будо-
вою – прості структури або складні, проте, хоч і поширені, од-
нак не обтяжені другорядними членами речення. Відтак текст 
легко сегментується та сприймається читачем, виклад оповіді 
не губиться. Домінування простих поширених неускладне-
них речень забезпечує вичерпність поданої інформації. На-
приклад: Лесиха повиносила все з хати до сусідів [18, с. 42], 
Небо дрожало разом зі звіздами. Одна впала з неба. Лесиха 
перехрестилася [18, с. 43]. Підтримують стиль новелістичного 
викладу частовживані як непоширені, так і поширені структу-
ри, ускладнені й неускладнені: Семен іще мовчав [18, с. 48],  
У Романихи заслабла корова [18, с. 53], Пахло від неї слабістю і 
болем страшним, аж німим [18, с. 53], Замкнула очі [18, с. 52], 
Дівчата злізли з печі [18, с.57], Не раз ранком, іще перед сходом 
сонця, їхав Іван у поле пільною доріжкою [18, с. 59]. 

Характерні для ідіолекту В. Стефаника речення (пошире-
ні та непоширені) з одним присудком у формі 3 особи множи-
ни чи однини минулого часу (з опущеним підметом): Пішли 
[18, с. 35], Спускалися в долину до ріки [18, с. 57], Переходили 
ліс [18, с. 35], Заснув [18, с. 141], І побіг з мішком на плечах. 
Але жінка з хлопцями доганяла. Вже перед самою коршмою 
хапнула за мішок [18, с. 40] На ніч лягла з дітьми спати в го-
роді, у бур’янах [18, с. 42], І вдарила Леся по лиці [18, с. 41]. Це 
водночас і засіб економії мовних одиниць, і засіб концентрації 
уваги на повідомлюваному.

Часто автор вдається до використання речень (простих чи 
складних) з кількома присудками у аналогічній формі, напри-
клад: Врешті ляг на землю і скинув киптар [18, с.41]. І лежав, 
і свистав завзято. Підняла голову, глянула у вікно [18, с. 46], 
Вернувся і пішов до моста [18, с.58], Вступив уже у воду по 
кістки та й задеревів [18, с. 58], Над самою рікою не міг поволі 
йти, але побіг і лишив Гандзуню [18, с. 57], Йшов довго луга-
ми та став на горі [18, с. 57], Одного вечора прийшов Гриць 
до хати звариа дітям бараболі, посолив та й кинув на піч... 
[18, с. 57]. Вертикальне та горизонтальне поєднання таких ре-
чень у тексті забезпечує створення напруги оповіді, драматиз-
му зображуваного, сприяє вибудуванню композиції та розгор-
танню сюжету. Це своєрідний прийом лаконізму висловлення, 
що пришвидшує кульмінацію, пор.:

Притулив лице до шибки, та й сльози по вікні спливли.
Виходив із людьми. На вулиці лишився сам.
Сів під мур. Тайстру поклав на коліна. [18, с. 38]. 
Отже, домінування простих речень – поширених і непоши-

рених, мінімально ускладнених та неускладнених – мотивова-
не вимогами жанру і є показником мовної майстерності Стефа-
ника-новеліста. Помітне відчуття митцем фрази, висловлення, 
місткого конструювання синтаксичної мовної одиниці. Обрані 
письменником мовні форми забезпечують довершеність у пе-
редачі змісту.

Для ідіолекту В. Стефаника характерним є уживання по-
рівняльних конструкцій. Порівняльні структури спостережені 
в реченні у препозиції (Ніби я знаю, куда вночі єї провадити? 
[18, с. 140]), інтерпозиції (Доньки, як зазули до неї говорили 
[36], Від заходу било на них світло, як від червоного каменя, 
тверде і стале [34], Віконце червоніло, як свіжа рана, і лляло 
кров на хатчину [18, с.99], Ноги делькотіли, як підвіяні, і шпо-
талися [18, с. 39]) та постпозиції (Звізди мерехтіли, як золоті 
чічки на гладкім залізнім тоці [18, с. 36], І пани, як заяці, вису-
валися [18, с. 89], Уваліть му ноги, як псові, аби тєгав за собою 

[18, с. 41]). Митець вдається до порівняльних структур як одно-
компонентних (Ноги, синку, як коновки, набриніли... [18, с. 72], 
Не далекі ваші гони, кості, як мечі, із шкіри вілазє [18, с. 73], 
... а рот уже розхилився, як ворота [18, с. 49], Станеш насе-
ред церкви, як сновида [18, с. 49]), так і багатокомпонентних, 
поширених (Та й махаєш головов, як конина на сонце, та й пу-
скаєш нитки слини, як павук, такі тоненькі... [18, с. 49], Згори 
кінь виглядав, як би Іван його повісив на нашильнику за якусь 
велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітею синіх жил, 
як ланцюгом із синьої сталі [18, с. 59]). Художньою виразовість 
відзначаються порівняльні конструкції, що їх автор актуалізує 
в кінці речення. У таких випадках досягається їх логічне виді-
лення – виникає смисловий та образно-емоційний, естетичний 
акцент (В стайні запанував тяжкий відпочинок, що по утомі 
зораних ланів паде на стайню, як тяжкий камінь [18, с. 95], 
Ти зійшов, старигане, на діточий розум, та лиши дитину в су-
покою, не підкидай ним, як гарбузом [18, с. 46], Взяла мішок 
на плечі та й поволіклася додому з дітьми, як пришиблена 
курка [42], Потім упала на солому і розтяглася, як струнва 
[18, с. 55]).

Вагомим стилістичним прийомом у виразовому плані є 
використання повторюваних та парцельованих розгорнутих 
порівняльних конструкцій: Сльози падали, як дощ. Як рапто-
вий, падали, що нараз пуститься, та й незабавки уйметься 
[18, с. 37], Заплакала за мною хата. Як дитина за мамов – так 
заплакала [18, с. 33]. У таких випадках увага мимоволі перено-
ситься на порівняльний зворот та об’єкт порівняння.

Часто на основі порівняння (навколо нього) вибудовуєть-
ся-розгортається в образному ключі думка: Очі його горіли, як 
грань від червоних язичків, що тисячами вогників розбігалися 
по тілі і смажили його на вуголь. Ті язички, як блискавки, літа-
ли по всіх жилах і верталися до очей.[18, с. 98].

Поширені у новелах порівняльні речення: Аби так моїм во-
рогам конати, як мені було із своєї хати віступати! [18, с. 32]. 
Розглядалася по стаєнці, як би прощалася з кожним кутом 
[18, с. 55], Так тяжко дихала, як би десь глибоко в землі души-
лися тисячі людей [18, с. 95]. Часто автор вдається до моделю-
вання конструкцій з діалектним порівняльним сполучником як 
+ частка би. 

Національно-канонічним вважаємо використаний автором 
прийом заперечного порівняння, що пов’язує мовотворчість 
митця з народнопоетичною традицією: Сільський богач Андрій 
Курочка сидів коло стола і обідав, – не обідав, а давився кож-
ним куснем. [18, с. 86], Через маленьке віконце гляділа на нього 
осіння ніч. Десь то і не ніч, але чорна жура, що голосила по 
вуглах хати і дивилася на нього сивавим немилосердним оком 
[18, с. 87], ... О, він іде городом курочки – не йде, а скрадається 
під стодолу [18, с. 88], Не ніс, але біг до жида і все обзирався 
[18, с. 40]. Фольклорні моделі порівняльних конструкцій слу-
гують показниками національно-мовного світогляду митця, є 
естетичними знаками словесно-образної етнокультури.

Поетику викладу створюють повторювані одиниці. Як 
відомо, повтор виступає стилістичною синтаксичною фігу-
рою, що твориться спеціальним нагромадженням окремих 
мовних елементів у вигляді повторного їх використання. 
Наприклад: Купить корову, та й здожне, купить свиню, та 
й решетину дістане [18, с. 31], Пив, а пив, а пив; пропив 
букату поля, пропив город, а тепер хату продав [18, с. 31], 
Будеш бідити змалку, а потім підеш у мамки жидам та й 
знов меш бідити [18, с. 58].
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Автор актуалізує повтори у мікроконтексті (у висловленні): 
Камінь, вода – не я тебе буду, небого, пошивати. Камінь, – 
аби камінь, та й розпук би си із жєлю! [18, с. 32], Лиш хочу 
встати, а приспа не пускає, ступаю – не пускає [18, с. 32] та у 
макроконтексті (на тлі новели в цілому): наприклад, анафорич-
ний повтор конструкції віходжу надвір [18, с. 32], повтор сло-
ва-образу сльоза у новелі «Стратився», ключового слова пила 
у новелі «Святий вечір». Отже, письменник моделює тексти на 
основі використання як лінійно, так і вертикально розташову-
ваних повторюваних одиниць у різних їх комбінаціях, перепле-
теннях, взаємодії. 

Митець органічно поєднує у тексті кільцевий повтор: Йду я 
з хати, геть цалком вже віходжу, та й поцілуваівсми поріг, та 
й іду [18, с. 32], Пропивєм усе що до нитки. І полотно пропив 
[18, с. 32], що своєрідно обрамлює висловлення, підкреслює 
основну думку, акцентує увагу на змісті, також градаційний пов-
тор, що інтенсифікує оповідь: Сиджу я та реву, так реву, якби 
з ні хто паси дер [18, с. 32], але він коні батогом та батогом 
[18, с. 38], Мури, мури, а між мурами – дороги, а дорогами – ти-
сячі світил... [18, с. 38], Лиш по ногах, лиш по ногах [18, с. 41].

Часом автор вдається до використання різних прийомів ак-
туалізації повторюваних одиниць в мікротексті (анафорично-
сті, градаційності та ін.). У результаті оповідь постає як емо-
ційно-експресивний, драматичний «згусток» відтворюваних 
думок та переживань героя:

... Най пан Бог твоїм дітем годить, де си поступ»ють. Най 
Вам Бог усім дає ліпше, як мені...

На який гатунок я маю на чужі приспі сидіти? Іду. Лиш по-
ступив-єм си, а вікна в плач. Заплакали, як маленькі діти. Ліс 
їм наповідає, а вони сльозу за сльозою просікають. Заплакала 
за мнов хата. Як дитина за мамов – так заплакала [187, с. 33]. 

Як й інші засоби, повторювані одиниці апелюють до роз-
гортання сюжету в динаміці, підкреслюють емоційність думки, 
естетизують оповідь в цілому.

Членування тексту на абзаци засвідчує смислову сегмен-
тацію змісту оповіді. Показово, що часто абзац складається з 
одного (простого чи складного) речення. На тлі контексту (мі-
кроконтексту) спостерігаємо поєднання кількох таких абзаців:

Пішов, бо стелилася перед його очима ясна і далека. Кожні 
ворота минав, усі білі вікна.

Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи.
У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над 

нею всі звізди ночували.
Земля цвіла і квітами своїми сміялася до нього. Він їх рвав і 

затикав у свій буйний волос.
Кожна квітка кидала йому одну перлу під ноги [18, с. 83].
Уся новела «Дорога» побудована з абзаців, до яких входить 

одне, зрідка – двоє речень [18, с. 83–85]. Помітною є своєрідна 
ритміка новели (як, до речі, і всіх інших творів митця) – чітко 
карбована, вичерпно-стисла і послідовно-виважена.

Отже, у такому невеликому за обсягом тексті, як новела, 
В. Стефаник потужно використав із образно-змістовою метою 
структурний засіб організації тексту – абзац.

Спостережено, що митець актуалізує в тексті речення з пря-
мою мовою (новели « Стратився», «Палій» [18, с. 96], «Лист» 
[18, с. 82]). Як правило, це не поодинокі речення, а цілі абзаци 
з низкою конструкцій з прямою мовою. Відтак постає корпус 
одиниць з прямою мовою, об’єднаних ідейно-тематичним зміс-
том, які передають емоційний стан персонажа, також слугують 
розгортанню оповіді.

Привертає увагу просодика тексту як засіб стильової та 
образно-змістової організації новелістичного жанру. Автор 
створює відповідну емоційну тональність, обираючи певний 
ритмічний малюнок оповіді. Ритм виникає на основі чергу-
вання синтаксичних структур. Наприклад, у новелі «Палій» 
послідовно, протягом усієї текстової канви, спостерігаємо 
актуалізацію речень з однорідними членами, здебільшого 
присудками. Поєднання в абзаці, ССЦ таких речень забезпе-
чує рівномірність, злагодженість, плавність викладу, також 
сприяє послідовному динамічному розгортанню думки, її 
лейтмотивної реалізації. Як-от: Федір потім ніколи не ходив 
до стайні і не говорив з наймитами. Спав у стодолі і не по-
казувався на очі. По Великодні Марія віддалася за фірмана і 
переходила з ним на службу до другого пана. Федір вийшов з 
ними за браму і попрощався [18, с. 95]. Або: Федір виліз із ясел 
і ляг під брамою на в’язку соломи [18, с. 95], Стайня стогна-
ла, позівала, зі сну говорила [18, с. 95] На тлі всього тексту 
послідовно Федір стояв серед панського гумна і сумно дивив-
ся на рядом плугів... [18, с. 94], Федір з гумна дивився на ті 
хатки і щось запреречив головою [18, с. 94], Коло ясел стояли 
воли двома довгими лавами і ліниво жували сіно. Коло кожних 
чотирьох сидів погонич і дозирав, аби під себе не викидали. 
Між тими длавами сиділи на землі плугатарі і сівачі. Лата-
ли собі постоли, стягали мотузками сердачини і направляли 
істики [18, с. 94–95], Він роздер сорочку в пазусі, скинув її і 
шпурнув під воли [18, с. 97], Гриз кулаки, бив чолом до стіни, 
аби вогонь з очей випав. Запалився, чув, що з нього бухає поло-
мінь, ймався руками за очі [18, с. 98–99],... а десь зпід землі 
добувалися скажені голоси і зараз пропадали. Хати оживали, 
дрожали, смажилися в огні [18, с. 99].

Фактично кожна новела відзначається наявністю симетрич-
них конструкцій з дієсловами-присудками. Як правило, таких 
дієслів у реченні – дві одиниці, зрідка спостерігаємо наявність 
трьох дієслівних компонентів: 

У кутику на лавці сидів мужик та плакав [18, с. 37], Тепер 
хлопці підбігли і почали валити бучками по ногах [18, с. 41], 
Вони не сміли приступити і бити тата [18, с. 41], І плювала 
кров’ю, і синіла, але тримала за руки [18, с. 41], Взяла мішок на 
плечі та й поволіклася додому з дітьми, як пришиблена курка 
[18, с. 42]. 

Здебільшого діслівні компоненти розташовуються в кінці 
речення: ... а Лесь і Лесиха стояли закаменілі, покервавлені і 
не рушалися з місця [18, с. 41], Хлопці стояли подалік і дивно 
дивилися на тата [18, с. 42]. Часто цілий абзац виявляється 
побудованим за таким зразком: 

Вечором сидів Михайло на лаві та й держав на колінах 
Андрія. Вогонь палахкотів у печі і освітлював хату червоним 
світлом. Михайлиха сиділа перед печею та варила вечерю 
[18, с. 46].

Домінування прямого порядку слів у тексті забезпечує чіт-
кість викладу та точність розуміння змісту: Такого ніхто не чув 
та й не буде чути [18, с. 42], Семениха аж заплакала, аж за-
тремтіла [18, с. 49].

Карбовано чітку, виважено точну ритміку новелістич-
ного тексту створюють ідентичні за структурою (зовнішнім 
оформленням) порівняльні конструкції, що актуалізовані в кін-
ці речення:

Старий схлипав, як мала дитина. Плач і колія відкида-
ли сивою головою, як гарбузом. Сльози плили, як вода з нори 
[18, с. 38]. 
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Висновки. Отже, синтаксична організація новелістики  
В. Стефаника – проста і разом з тим унікальна, як і його ідіо-
лект, манера мовотворення, художнє мислення в цілому. Сти-
лістична і стильова система письменника є органічною та мо-
тивованою, співвіднесеною з творчою манерою прозаїка, його 
уподобаннями, нахилами, обраними стильовими домінантами, 
вимогами жанру. Концентрація уваги на змістові повідомлю-
ваного стимулює обрання такої мовної форми викладу, зав-
дяки якій вдається не відволікати увагу на орнаментальність, 
уникати нагромадження синтаксичних одиниць, за якими «гу-
биться», «розтікається», «завуальовується» думка. Художні ви-
словлення Василя Стефаника – зразок точного, невимушеного 
і довершеного використання синтаксичних ресурсів мови з ес-
тетичною метою.

Переконуємося, що актуалізовані митцем синтаксичні засо-
би як форми втілення думки дозволяють максимально лаконіч-
но передати місткість змісту, глибину драматизму та трагедій-
ності повідомлюваного.

Ідіостиль В. Стефаника слугує переконливим доказом ори-
гінальності жанру новели та засвідчує його вправність, вито-
нчений мовнообразний артистизм у цій царині літературної 
творчості.
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Беценко Т. П. Идиостиль Василия Стефаника: син-
таксические средства поэтики

Аннотация. В статье представлена попытка описать 
стилевые и стилистические доминанты творческой ма-
неры новеллиста. Внимание сосредоточено на анализе 
синтаксической организации произведений художника 
слова. Предложен обзор ключевых признаков, характер-
ных для синтаксиса новелл писателя. Обоснован в общих 
чертах стилистический потенциал синтаксических струк-
тур в произведениях автора.

Ключевые слова: идиостиль, идиолект, синтаксис ху-
дожественного языка, стилистические средства синтакси-
са, поэтика синтаксических структур.

Betsenko T. Idiostile Vasyl Stefanik: syntax poetics 
means

Summary. The article is an attempt to describe the style and 
stylistic dominant artistic style novelist. Attention is focused 
on the analysis of the syntactic organization of the artist’s 
words. A review of the key features specific to the syntax of 
short stories writer. It settled in general stylistic potential of 
syntactic structures in the author’s works.

Key words: idiostyle, idiolect, syntax of the language of 
art, stylistic means of syntax, poetics syntactic structures.
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Анотація. У статті проаналізовано типологію, особли-
вості функціонування мотиву сну у збірці казок Валерія 
Шевчука «Панна квітів». Акцентовано увагу на фольклор-
ній традиції, авторській специфіці оніричного дискурсу. 
Сон у казках письменника пов’язаний із розгортанням по-
дій твору, увиразнює його проблемно-тематичне наванта-
ження. Використання мотиву сну в авторській казці демон-
струє можливості образного потенціалу художнього слова, 
оригінальність індивідуального стилю письменника. 

Ключові слова: авторська казка, мотив, світогляд, ін-
дивідуальний стиль.

Постановка проблеми. У фабульній побудові худож-
нього твору важливе місце посідає мотив – оповідна мовна 
одиниця, інваріантна за своєю приналежністю до оповідної 
традиції і варіантна у своїх подієвих реалізаціях у творах 
фольклору й літератури, що співвідносить своєю семан-
тичною структурою предикативний початок дії з актантами 
й часо-просторовими ознаками [1, с. 22]. Науковці мовлять 
про поширені в епічних творах мотиви подорожі, втечі, пе-
реслідування, злочину, самотності. Зустрічаються позначен-
ня мотиву через непредикативне слово: мотив смерті, води 
тощо.

Одним із найбільш репрезентативних, естетично ва-
гомих й водночас малодосліджених мотивів в українській 
авторській казці, є мотив сну. Мотиви сновидінь, вважав  
К. Г. Юнг, можуть виражати своє несвідоме значення, а еле-
менти, які переходять у зорові образи, мають символічний 
зміст [2]. Науковець надавав сновидам онтологічного стату-
су, вбачав тісний зв’язок між снотворчістю людини і її міфо-
логічною свідомістю. 

У казковому епосі сон часто співвідноситься зі смертю 
персонажа (наприклад, у німецьких казках «Білосніжка» і 
«Спляча красуня» героїні засинають мертвим сном і ожива-
ють від поцілунку нареченого. Такими ж є богатирський сон 
героя після двобою, а також формули на кшталт «як же дов-
го я спав». Детально про це: див. [3]. В. Пропп мовить про 
«випробування сном»у народній казці й пересторогу «Не 
засни», що зустрічається у фольклорі різних народів світу 
[4, с. 80–82].

У художній літературі сон, на думку науковців, виступає 
формою втілення авторської інтенції. Це «зашифроване по-
слання» митця читачеві. Образна символіка сновидіння, сю-
жет, персонажі, яким він делегований, є виявом авторського 
Я в оніричному просторі тексту, що увиразнює авторську 
ідею [5, с. 8]. Мотив сну як комбінацію певних символічних 
образів у своїй творчості майстерно обігрує Валерій Шевчук, 
що забезпечується його бездоганним володінням бароковою 
поетикою, християнсько-біблійними культурологічними ко-

ординатами світу, в яких працює митець, посиленням інте-
лектуалізації й філософічності прози [5, с. 15].

Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї теми. 
Творчість письменника різноаспектно розглянута в до-
слідженнях Г. Клочека, С. Андрусів, М. Слабошпицького,  
В. Панченка та ін. Онірично-міфологічний дискурс його про-
зи став предметом уваги Т. Жовновської, утім казкотвочість 
у її дослідженні не була взята до уваги. 

Мета статті – означити типологію та особливості функ-
ціонування мотиву сну у казках Валерія Шевчука.

Виклад основного матеріалу. З’ява збірки «Панна кві-
тів» (1990) припала на зламний рік у новітній українській 
історії й зафіксувала функціональні зміни в палітрі худож-
нього слова, адресованого дитячій аудиторії. Альтернативою 
панівному офіціозу й моралізаторським піонерсько-комсо-
мольським агіткам у ній стали звернення до фольклорної 
традиції, ідеальних засад світоустрою, віра у перемогу До-
бра над Злом тощо. Мотив сну мігрує у Валерія Шевчука з 
казки до казки, набуваючи щоразу оригінальних репрезента-
тивних форм і характеристик.

У казці «Золотий стіл» дядько Сон – персоніфікований 
образ, що має багато роботи: він ходить сонними міськими 
вулицями, заглядає в домівки й присипляє дітей. Аналогіч-
ною функцією – приспати дитину – сон наділений і в фоль-
клорних колискових, наприклад:

Ходить сонко по вулиці,
Носить спання в рукавиці.
Ходить дітей присипляє,
Сни чудесні насилає.
Утім, у «Золотому столі» функція присипляння усклад-

нена, і текст твору в такий спосіб набуває виразніших автор-
ських характеристик. Одного вечора дядько Сон швидко по-
затуляв сусідським дітям очі й поспішав до дівчинки, котра 
разом із татком сумувала через хворобу матусі. Дядько Сон 
дарує дівчинці казку-сон про золотий стіл, повний різнома-
нітних ласощів. Перед читачем постає мистецька гра, у якій 
домінує літературна художність з її тяжінням до характеро-
логії, типажності, а в цілому – психологізованості сюжетно-
го руху. І авторова донька, й імпліцитно присутня в ній ді-
вчинка-ласуня, і дівчинка-мандрівниця, і дівчинка-зіронька 
ведуть нас вглиб людини, якою та стає при доволі частих за-
нуреннях у країну фантазій і мрій. При зустрічі із символом 
тварини – вовком – героїня не лякається, а, навпаки,бавиться 
з ним. Як оповідач постмодерністської літературної школи, 
Валерій Шевчук майстерно використовує атрибутику худож-
ніх систем як давнішого, так і недавнього минулого, проте 
залишається при цьому повновладним господарем букваль-
но всіх характерологічних «знахідок» твору. 
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Показовою видається розмова Зірочки з Вовком: «Тим 
часом Вовк підходив до Золотого Столу. Сів за декілька кро-
ків від нього і замилувано дивився. Бо на столі таки було 
все, чого він бажав: зайці, овечки, гуси й телята. Стояла там 
навіть корова, і сльози покотилися з вовчих очей: така чудова 
була та корова! Отож сидів він та плакав, і, здається, були то 
шоколадні сльози.

Тоді до нього підійшла Зірочка. 
– Ну чого ти плачеш, дурненький? – сказала вона, гла-

дячи його, як цуценя, – Маєш усе, що хотів.
– Я й плачу від того, – сказав Вовк, – що маю все, що 

хотів» [6, с. 12].
За допомогою сну розкривається притчевий підтекст 

твору, увиразнюються філософсько-естетичні проблеми.
У казці «Чотири сестри» автором осмислено поширену в 

літературі для дітей тему змін пір року. Чотири дівчини-кра-
суні царюють одна за одною у світі й дарують йому свою не-
повторність. «Були вони дружні, бо любили одна одну. Коли 
ж приходила черга котрійсь царювати, сідали вони на трон, 
дві інші спали, а та, котрій приходила черга змінювати се-
стру, чепурила себе, як тільки могла» [6, с. 19]. Письменник 
тут мовить про сон як фізіологічний процес, що є ознакою ду-
шевного й тілесного здоров’я, важливою умовою бадьорості 
і працездатності, спроможності відновлювати сили організму, 
його рівновагу. У творі мотив сну – знак, що спроектований на 
логічно впорядкований розвиток подій. Його порушення (Бі-
локоса відмовляється зійти із трону й заснути) розгортається 
в конфлікт між Зимою й рештою сестер. Автор подає його як 
спричинений бажанням Чорного Вітру і його помічника Чор-
ного Птаха потьмарити земне довкілля. Символічний зміст 
мають кольори-епітети, що їх вдало використовує у казці 
письменник; вони підпорядковані осягненню філософської 
ідеї. Чорний колір – нічний, потойбічний. Чорний вітер, Чор-
ний птах із чорними крильми стають винуватцями порушення 
одвічного закону природи: зміни пір року. Вони намагаються 
нав’язати Білокосій свої закони світоустрою: «Красивий той, 
хто сильний у світі, а сильний той, хто має владу. Прожени 
сестер і побачиш, що станеться» [6, с. 20]. 

Емоційну атмосферу казки – гнітючий настрій, відчуття 
безвиході, спустошеності – створено автором за допомогою 
пейзажних замальовок: «…сніг, крига навколо і грають у 
труби хлопці Холодні вітри» [6, с. 22]; крутія й віхола відпо-
відають внутрішньому стану Білокосої, темним думкам, що 
прийшли їй у голову. Валерій Шевчук експлуатує у творі мо-
тиваційно-сюжетні елементи фольклорної системи, зокрема 
трикратність повторення подій, що властиво чарівній казці 
й підпорядковане принципам ретардації та градації. Три-
чі кожна із трьох сестер приходила до Білокосої вмовляти 
поступитися місцем сестрі, тричі кожну з них проганяли з 
палацу. Перебуваючи довгий час без сну, Білокоса змарніла 
й постаріла. Вона дивиться на себе в дзеркало й не пізнає: 
«зирнула – тихий зойк вирвався із грудей.

– Сестро моя, сестро! – закричала вона. – Що це за ста-
ра відьмуга на мене дивиться? Я не впізнаю себе!

– Зійди з трону, втомилася ти, – м’яко сказала Зимі се-
стра. – Піди в палац, збуди Зеленокосу, впади їй до ніг і по-
проси вибачення…» [6, с. 36]. 

Прикметною особливістю казки Валерія Шевчука «Чоти-
ри сестри» є філософськи далекосяжний акцент на реальний 

людський побут і реальні конфлікти в ньому. Перемога добра 
над злом у творі стає можливою за умови щирої любові се-
стер, прагнення добра. Незважаючи на агресивну поведінку 
Білокосої, Зеленокоса, Синьокоса, Золотокоса не перестали 
любити її. Чорний птах не зміг перемогти сестер, тому що 
добро не можна перемогти. «Продовжуй любити її» (стор. 
29), – говорить Зеленокоса своїй наступниці. «Мушу роз-
шукати і звільнити свою любу сестру і добрий лад на землі 
встановити»(стор. 35), – твердить Золотокоса. У цих сло-
вах – потужний філософський потенціал твору. 

Остаточна перемога добра над злом у творі показана ав-
тором як прихід на землю весни, зображений за допомогою 
яскравих зелених барв, що розкодовують життєдайні автор-
ські інтенції: «Зелені шати маяли в неї за плечима, зелене 
волосся гралось із теплим вітерцем, зелений з голубими 
квітами вінок лежав над її рівним, погідним чолом, довко-
ла її осяйної постаті літали і співали зелені пташки, а сама 
Зеленокоса йшла і щедро розсипала навкруг насіння квітів. 
Воно одразу ж проростало, пробиваючи сніг, і цвіло білим 
та синім квітом. Саме від того й виникала чарівна музика, а 
співала Зеленокоса, співала Весна» [6, с. 38]. 

«Чотири сестри» Валерія Шевчука – оригінальна автор-
ська версія інтерпретації зміни пір року в жанрі філософ-
ської казки. Її рецепція взалежнена жанровою домінантою – 
настановою на фантастичність, неймовірність зображуваних 
подій, що підпорядкована осмисленню символічного змі-
сту й філософського потенціалу, закладеного у внутрішній 
структурі твору. 

У казці Валерія Шевчука «Місто без квітів» мотив сну 
автором використано двічі. Перший – зав’язка твору. Кольо-
ровий сон дівчаток, що жили в місті без квітів репрезентує 
авторську утопічну модель соціуму, альтернативного сього-
денню. «В одну із чорних-чорнезних ночей одній і другій 
приснилися кольорові сни. <…> Ішли так довго, але при-
йшли … у своє ж таки місто, але чудним воно їм здалося: 
стіни – білі, а дахи – червоні й зелені. А ще вся земля вкрила-
ся квітами: зеленими, білими, червоними, синіми, жовтими, 
і не було жодної з-поміж них сірої та чорної» [6, с. 40–41]. 
Письменник протиставляє чорний і сірий кольори міста, в 
якому жили головні героїні твору, яскравій палітрі, в яку 
було забарвлене місто уві сні дівчаток. Сірий і чорний ко-
льори увиразнюють негативну кольористичну інформацію, 
вживаються у значенні спустошеності, затьмареності. Сірим 
є не лише одяг королеви і її прислужників, а також камінь, на 
якому сиділа дівчинка і розповідала сон подрузі, подолець, 
що вона одягла на коліна, сірою стіною оточене місто тощо. 
Змальовуючи в такий спосіб казковий простір на початку 
твору, автор створює відповідну емоційну атмосферу, під-
водячи читача до думки про одноманітність, спустошеність 
соціуму.

Королева, яка завжди була одягнена в сіру сукню й чор-
ний плащ, чорні, як жуки, прислужники в казковому сні 
дівчаток змінили колір своєї одежі на яскравий, від чого 
змінилася загальна атмосфера міста: «Королева щиро тіши-
лася, ховала в пелюстках лице, а коли зводила голову, бачили 
дівчатка, що вона красунею стала. Очі палали, як те небо 
над головою, волосся золотими полисками грало, по щоках 
цвіли малинові, як одежа в прислужників, рум’янці. А вуста 
палахкотіли, начебто вогню у себе набрали» [6, с. 41]. Ре-
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цептивні потенції казки увиразнює оніричний підтекст, що 
пов’язаний з прагненням автора донести до читача певні 
суспільно-політичні ідеї й переконання; і зроблено це ним 
не за допомогою ціннісних суджень, а у вигляді символіч-
них образів сновидіння, трансформованих в естетичну ре-
альність. Дається взнаки взаємозв’язок між фізіологічними 
відчуттями кольору й художнім словом, в яке закладена ав-
торська інтенція. 

Побачене уві сні спонукає головних героїнь до подорожі 
за стінами свого міста у пошуках іншого, досконалішого світу. 
Там вони познайомилися з його доглядачами й охоронцями:  
Зеленою Бабусею або Матір’ю трави, її сестрою Деревин-
кою-Лісовичкою та Матір’ю квітів, заклопотаних піклуван-
ням про зело, насіння, лісову й садову деревину, про світ 
різнобарв’я, без якого неможливе щастя життя. Із насінням 
трави, квітів і дерев повертаються від них дівчатка до сво-
го сірого міста. Від утоми вони засинають, і засинає все мі-
сто: «Була то ніч величезного сну – не залишилось у місті 
жодної людини, котра б не спала. Заснув навіть дід, який 
узагалі вночі не спав, а в кожному місті завжди такий дід 
живе. Заснула й королева, яку перед тим тиждень мучило не-
спання<…>Отак усі позасинали, через це ніхто й не бачив, 
що вдіялося тієї ночі у місті» [6, с. 58–59]. Ранком, коли всі 
прокинулись, у місті стало повно різнокольорових квітів, 
соковитої трави, квітучих дерев, а Королева стала веселою, 
гарною й доброю жінкою. 

Сон, таким чином, обґрунтовує особливості розгор-
тання фабули, що суперечать традиційним формам реа-
лістичної оповідної форми, за його допомогою реалізовано 
мрію головних героїнь казки. Написаний і видрукуваний 
напередодні розпаду СРСР, твір є своєрідною метафорою 
сучасної авторові дійсності. Його оніричний простір підпо-
рядкований характеристиці епохи, він увиразнює загальну 
атмосферу твору, його ідею, сприяє осягненню символіч-
ного змісту, філософського потенціалу, декодує авторське 
світовідчуття.

Подвійного адресата має казка Валерія Шевчука «Пан-
на квітів». Казковий хронотоп (головна героїня – дівчинка 
Зеленоочка жила «може, не в нашому часі і, може, не на 
нашій землі» [6, с. 103]), чарівні персонажі – Димко, мура-
хи Мунько й Вунько, Вуж та ін., мотиви чаклування, пе-
ретворення розраховані на рецепцію твору дитиною. Утім, 
основна авторська увага сконцентрована на колі екзистен-
ційних, філософських проблем, закодованих в умовних 
і фантастичних образах, символах. Ставши на службу до 
старого Кріноса, Зеленоочка дивується постійному вихва-
лянню господаря казковими істотами, що його оточують: 
«Він такий славний, і добрий, і немає кращого за нього, 
і мудрішого, і славнішого…» [6, с. 112]. Мудра дівчинка 
відчуває нещирість слів Димка, не підтверджених добри-
ми справами Кріноса, адже, за її словами «Добрі справи 
самі від себе добрі і навмисної похвальби не потребують» 
[6, с. 112]. У пошуках хмизу дитина натрапляє на поле мов-
чазних жовтих тюльпанів, що дивилися на неї з тугою та 
сподіванням. Тут, як і в попередніх казках, автор вдається 

до використання кольоративів. Якщо в народній традиції 
жовтий колір здебільшого є уособленням тепла, радощів і 
поваги; це колір золота і стиглого колоса, сонячне світла, 
то конотація жовтого у Валерія Шевчука, як, до речі, й у  
В. Барки в «Жовтому князі» інша: це символ смерті, нищен-
ня як навколишнього світу, так і людини.

Зеленоочка посилає на поле свій Сон, аби той розгадав 
таємницю учиненого над квітами чаклунства. Персоніфіко-
ваний образ Сну тут наділений не лише здатністю ходити 
й розмовляти, а й людськими емоціями. «А Сон вийшов 
з грудей Зеленоочки й пішов на довгих тонких ногах, і за 
ним на так само довгих та тонких ногах подибав Димко, і 
йшли вони так, одновимірно похитуючись, а прийшли звіс-
но куди – на оте поле, чудне й жовте» [6, с. 117]. На полі 
жовтих мовчазних тюльпанів Сон дізнається від Димка, що 
насправді то є нещасні скорботні люди, яких Крінос пе-
ретворив на квіти, щоб вони не страждали. Промовистим 
постає діалог Сну з Вужем: «Ці тюльпани і справді гарні. 
І поле це таки чудове, але я хочу запитати в тебе ще одне, 
Вуже…<…>Але чи вони, ці люди, – розпачливо вигукнув 
Сон Зеленоочки, – хотіли стати тюльпанами?» [6, с. 118]. 
Сон, отже, підпорядкований осмисленню головною героїнею 
важливої проблеми права людського вибору, що ініціює по-
дальший розвиток казкових подій: протистояння з Кріно-
сом, перемога Зеленоочки, розчаклування жовтих тюльпа-
нів і перетворення їх на людей. 

Висновки. Творчість Валерія Шевчука, зокрема його 
збірка «Панна квітів», апелює до ірраціональних форм ху-
дожнього мислення, використання мотиву сну, що в казках 
підпорядкований створенню чарівної атмосфери оповіді. 
Він – динамічний, пов’язаний із розгортанням подій твору, 
увиразнює його проблемно-тематичне навантаження. На 
оніричному просторі казок Валерія Шевчука позначений сві-
тогляд письменника, його індивідуальний життєвий і твор-
чий досвід, філософські ідеї, етичній естетичні пріоритети. 
Обігрування мотиву сну в авторській казці демонструє мож-
ливості образного потенціалу художнього слова, оригіналь-
ність індивідуального стилю письменника.
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Кизилова В. В. Мотив сна в сказках Валерия Шев-
чука сборника «Панна цветов»: типология, функции 

В статье проанализированы типология, особенности 
использования мотива сна в сборнике сказок Валерия 
Шевчука «Панна цветов». Акцентировано внимание на 
фольклорной традиции, авторской специфике ониричес-
кого дискурса. Сон в сказках писателя связан с развора-
чиванием событий произведения, усиливает его проблем-
но-тематическую нагрузку. Использование мотива сна в 
авторской сказке демонстрирует особенности образного 
потенциала художественного слова, оригинальность инди-
видуального стиля писателя.

Ключевые слова: авторская сказка, мотив, мировоз-
зрение, индивидуальный стиль. 

Kyzylova V. Dream in the tales of the Valery Shevchuk’s 
collection „The Lady of flowers”: typology, functions

Summary. The peculiarities of using the motive of dream 
in collected fairy tales by Valery Shevchuk „The Lady of  
flowers” are analyzed in the article. Attention is focused on 
folk tradition, author’s specific of oniric discourse. Dream in 
fairy tales of the writer is connected with events’ developing of 
the work, intensifies its problem and thematic loading. The use 
of motive of dream in author’s fairy tale shows the peculiari-
ties of figurative potential of the artistic word, originality of the 
individual style of the writer. 

Key words: author’s fairy tale, motive, world outlook, 
individual style.
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Аннотация. Введено понятие предикативной зоны 
как речевой цепи, представляющей собой обозначенную в 
своих границах минимальную синтаксическую конструк-
цию с временнóй и модальной соотнесенностью ее содер-
жания с действительностью.

Ключевые слова: предложение, множество типов 
предложения, предикативность, уровень обобщения, адек-
ватность термина, предикативная зона. 

Постановка проблемы. В метаязыке современной линг-
вистики, пожалуй, не существует более многозначного и нео-
пределённого понятия, чем предложение, в особенности тогда, 
когда на базе соответствующего термина образована та или 
иная синтаксическая конструкция, формально соотносящаяся с 
простым предложением (вокативное предложение, нечленимое 
предложение, односоставное предложение, неполное предло-
жение, придаточное предложение и т.п.), а зачастую и зафик-
сированная в терминологических словарях и в специальных 
монографиях. Так, статья предложение в Словаре лингвисти-
ческих терминов, составленном О.С. Ахмановой, включает в 
себя более сотни различных наименования, а соответственно 
и типов заявленной синтаксической единицы, таких, в частно-
сти, наименований только для частей сложного предложения, 
как антецедентные, взаимопридаточные, противоустроен-
ные, антецедентные, дефектные, недостаточные, аморфные, 
относительные, однородные, слитносложные, абсолют-
нобессубъективные, связочные, неграмматические, аморф-
ные, моноремные, описательные, бытийные, абстрактные, 
ситуативные и др. [1, с. 347–348]. Более пятидесяти различ-
ных видов предложения, в том числе с избирательно и редко 
сопутствующими этим синтаксическим единицам определени-
ями типа двураздельное, анадидимное, катадидимное, анака-
тадидимное, потенциальное, экспликативное и т.п., выделяет 
и приводит Люсьен Теньер в предметном указателе к своей мо-
нографии «Основы структурного синтаксиса» [2, с. 639–640], 
а вот в такого же рода указателе к Теоретической грамматике 
украинского языка А.А. Загнитко – свыше двухсот наимено-
ваний: собственнопредложение, квазипредложение, опта-
тивное, открытое, вокативное, вставное, вставленное, ги-
потетическое, элементарное семантически, элементарное 
формально, закрытое, вмещающее, отождествительное, 
фразеологическое, союзное, метакоммуниктивное, оборван-
ное, генетивное, однокомпаративное, перформативное, ядер-
ное и др. [3, с. 635–540]. 

Цель – ввести понятие предикативной зоны как речевой 
цепи, представляющей собой обозначенную в своих границах 
минимальную синтаксическую конструкцию с временнóй и мо-
дальной соотнесенностью ее содержания с действительностью.

Изложение основного материала. Вполне очевидно, что 
ни под какую из более или менее развёрнутых дефиниций пред-

ложения, приведенных в достаточно авторитетных изданиях, 
дефиниций типа Предложение – это грамматически оформ-
ленная по законам данного языка целостная единица речи, 
являющаяся главным средством формирования, выражения и 
сообщения мысли [4, с. 65] или Простое предложение – это 
такое высказывание, которое образовано по специально пред-
назначенной для этого структурной схеме, обладает грамма-
тическим значением предикативности и своей собственной 
семантической структурой, обнаруживает эти значения в 
системе синтаксических форм (в парадигме предложения) и 
в регулярных реализациях и имеет коммуникативную задачу, 
в выражении которой всегда принимает участие интона-
ция [5, с. 89–90] невозможно подвести все или хотя бы сколь-
ко-нибудь значительную часть приведенных и аналогичных им 
частных разновидностей и проявлений предложения как син-
таксической единицы. Большинство такого рода конструкций, 
квалифицируемых в качестве каких-то классов и подклассов 
предложения, – это далеко не целостные единицы речи и не 
главное средство выражения мысли, не говоря уже о предна-
значении для них определённых структурных схем и их регу-
лярных реализаций, а также о целом ряде других параметров 
предложения (его дифференциальных и недифференциальных 
признаках), которыми не обладают, не только, например, ква-
зи-предложения, нечленимые и аморфные предложения, но и 
многие придаточные предложения, а равно и предложения эл-
липтические, вокативные, вводные, вставные и многие-многие 
другие синтаксические образования, традиционно называемые 
предложениями, но по существу не являющиеся таковыми ни 
по своему функциональному назначению, ни по субстанцио-
нальной организации.

Для обозначения таких и аналогичных им конструктов, 
если говорить обо всей их совокупности, о множестве, вклю-
чающем в себя любой из этих конструктов, в том числе и 
собственно предложение, как простое, так и сложное, нужен, 
по всей вероятности, не только термин «предложение», но и 
какой-то иной, более общий, номинант категориального ха-
рактера, а соответственно и иной термин, пока ещё, насколько 
нам известно, в лингвистику официально не введенный, хотя 
вопрос о противопоставлении предложений и псевдопредло-
жений в несколько, правда, иной плоскости В.А. Звегинцевым 
в своё время был поставлен [6, c. 185–188]. Н.Д. Андреев, 
переводчик Словаря лингвистических терминов, составлен-
ного Ж. Марузо, отмечает, что во французской, английской 
и итальянской лингвистической терминологии различаются 
частное предложение, которое является частью сложного, и 
собственно предложение – простое или сложное, но не являю-
щееся частью другого, а в русской (предложение) и немецкой 
(Satz) терминологии такого различия нет [7, с. 227]. И нужно 
думать, что собственно предложение (в русистике, во всяком 
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случае) следует противопоставлять не только частям сложного 
предложения, но и многим другим синтаксическим образова-
ниям, квалифицируемым зачастую без достаточных на то осно-
ваний в качестве предложений.

Попытаемся разобраться в соответствующей метаязыковой 
проблеме, сформировать обобщающее конструкции указанно-
го типа понятие и поставить ему в соответствие адекватный 
термин. Сначала, однако, о категориальном аспекте этой про-
блемы.

В самом общем случае под категорией понимается предель-
но широкое понятие, в котором отображены наиболее общие 
и существенные свойства, признаки, связи и отношения пред-
метов, явлений объективного мира [8, с. 21]. Каждая наука, в 
том числе и лингвистика, наряду с такими философскими ка-
тегориями, как время, качество, количество, противоречие и 
т.д., оперирует ещё и целым рядом специфических для неё по-
нятий и терминов категориального характера (экономические, 
исторические, этические и другие категории), которые при 
необходимости могут быть так или иначе сужены и конкрети-
зированы. Можно, в частности, говорить и о лингвистических 
категориях, и – конкретнее – о категориях грамматических, 
толкуя грамматическую категорию вслед за В.М. Русановским 
как интегральную единицу языка, которая охватывает общим 
грамматическим значением несколько взаимно противопостав-
ленных и формально выраженных родовых (морфологических 
и синтаксических) значений [9, с. 108].

Предложение, конечно же, является грамматической кате-
горией и как таковая охватывает своим общим значением ро-
довые значения, связанные, например, с его коммуникативным 
заданием (повествовательное, вопросительное, побудительное, 
оптативное), структурой (простое, сложное; распространён-
ное, нераспространённое), характером предикативной основы 
(двусоставное, односоставное) и другими значениями с тем 
или иным их подразделением, и всё это может быть подведено 
и под самое общее толкование предложения как основной ком-
муникативной единицы, и под приведенные выше дефиниции, 
а также под более общего плана определения предложения, 
даваемые в толковых словарях и энциклопедиях, такие, напри-
мер, определения, как высказывание, являющееся сообщением 
о чёмлибо [10, с. 365], или одна из основных категорий син-
таксиса, противопоставленная слову и словосочетанию по 
формам, значению и функциям [11, с. 509]. Однако при любой 
избирательности отнесения некоторой речевой цепи к такой 
категории, как предложение, сопутствующие этой категории 
детерминанты типа аморфное, вводное, вокативное, воскли-
цательное, вставное, нечленимое, обрванное, ядерное и т.п. не 
должны размывать основной смысл предложения и нивелиро-
вать его понятийную соотнесённость. И если мы формируем 
некоторое множество синтаксических единиц, обладающих 
определённым набором дифференциальных признаков, нуж-
но чётко указать тот элемент, которым это множество задаётся 
и который заключает в себе хотя бы один различительный и 
общий для всех элементов, включаемых в данное множество 
единиц, признак. В нашем случае номинант предложение даже 
только с комплексом общепринятых и канонизированных па-
раметров этого номинанта не может выступать в качестве аб-
солютно адекватного элемента, обозначающего множество, 
формируемое из синтаксических конструкций рассматривае-
мого типа, а значит, быть термином, единым для всех конструк-
тов, традиционно квалифицирующих тот или иной фрагмент 

речевой цепи, выделяемый в совершенно разных коммуника-
тивных ситуациях в качестве предложения. Более уместным и 
оправданным, по нашему мнению, был бы здесь номинант пре-
дикативная зона, указывающий на минимальную по объёму 
синтаксически связанную группу слов, опирающийся на самый 
существенный, как полагают многие учёные, параметр пред-
ложения – предикативность, и при этом, с одной стороны, не 
ограничивающий различные структурные и функциональные 
вариации синтаксических единиц, включаемых в эту группу, а с 
другой, – расширяющий количество и характер подобного рода 
синтаксических образований, которые, как, например, причаст-
ный и деепричастный обороты или иные обособленные кон-
струкции, в силу наличия у них тех или иных характеристик, 
присущих главным образом предложению, таких, в частности, 
как обозначение границ, временная маркировка их содержания 
и синтаксическая связанность слов, могут быть соотнесены с 
предикативными единицами, а значит, и квалифицированы по-
добно различным типам конструкций, называемых предложе-
ниями, в качестве предикативных зон. 

Предикативная зона, таким образом, – это фрагмент не-
коего речевого произведения, представляющий собой мини-
мальную по протяжённости речевую цепь как синтаксическую 
конструкцию с замкнутыми синтаксическими связями, обозна-
ченную в своих границах знаками препинания или каким-то 
иным способом и включающую в себя указание на наличие в 
этой конструкции временнóй и модальной соотнесённости её 
содержания с действительностью.

Предикативная зона как речевая цепь, в которой име-
ют место предикативные отношения, – это не только и даже 
не столько предложение, какой бы вид оно ни имело, сколько 
определённого рода конструкт максимально обобщённого ком-
муникативного плана. К предикативным зонам, наряду с про-
стыми предложениями, нераспространёнными или распростра-
нёнными, следует, как это нам представляется в соответствии с 
высказанными соображениями, отнести части сложного пред-
ложения, вводные, вставные, вокативные, неполные и нечле-
нимые предложения, а также различного рода обособленные 
обороты и другие речевые образования, в которых имеет место 
и так или иначе лингвистически выражен акт предикации

Выводы. Приведенное толкования понятия предикативной 
зоны даёт, на наш взгляд, достаточно оснований для квалифи-
кации этого понятия в качестве грамматической категории, по-
скольку оно обобщает в себе определённый класс (множество) 
грамматических значений, а также грамматических форм с одно-
родными грамматическими значениями, а соответственно и для 
включения его уже как грамматической, и в частности синтакси-
ческой, категории в сферу лингвистической терминологии.
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Меньшиков І. І. Предикативна зона як фрагмент мовно-
го ланцюга та синтаксична категорія

Анотація. Введено поняття предикативної зони як 
мовного ланцюга, що являє собою визначену у своїх ме-
жах мінімальну синтаксичну конструкцію із часовою та 
модальною співвіднесеністю її змісту з дійсністю. 

Ключові слова: речення, множина типів речення, пре-
дикативність, рівень узагальнення, адекватність терміна, 
предикативна зона. 

Menshikov I. Predicative area as a fragment of the speech 
cluster and a syntactic category

Summary. It is introduced the notion of the predicative 
area as a speech cluster, denoting by itself the determined 
in its limits syntactic construction with the time and modal 
correspondence of its content with the reality. 

Key words: sentence, majority of sentence types, 
predicativity, level of generalization, adequacy of the term, 
predicative area. 
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Анотація. У статті висвітлюються основні проблеми, 
порушені в романах Василя Шкляра «Залишенець. Чор-
ний Ворон» і «Маруся»: історичної правди, жертовної бо-
ротьби повстанців за Українську державу, патріотизму і 
зради. Аналізуються образи головних і другорядних пер-
сонажів, які різко розділяються автором на позитивних і 
негативних. 

Ключові слова: повстанці, чекісти, Симон Петлюра, 
Галицька армія, безкомпромісна боротьба, патріотизм, зра-
да, містика.

Постановка проблеми. Романи Василя Шкляра «Чорний 
Ворон» (інша назва – «Залишенець») і «Маруся» стали бест-
селерами практично відразу після їх опублікування наприкінці 
2009 і 2014 років відповідно. Обидва твори до певної міри за-
повнюють чергову білу пляму у вітчизняній історії, оскільки 
кілька поколінь українців майже нічого не знали про трагічні 
події, котрі в них висвітлюються. Особливо це стосується ро-
ману «Чорний Ворон», в якому йдеться про збройний опір біль-
шовикам на теренах так званої Холодноярської республіки (те-
перішні Черкаська й Кіровоградська області) після закінчення 
громадянської війни. Боротьбу за визволення від більшовиць-
кої окупації рідного краю продовжили так звані залишенці, 
вояки, які після відходу за Збруч Армії Української Народної 
Республіки не сприйняли нових реалій і, відколовшись від 
основних сил, продовжили безкомпромісну партизанську бо-
ротьбу з окупантами. Відчайдушний спротив холодноярських 
повстанців, на чорному прапорі яких був надпис «Воля України 
або смерть», можна порівняти хіба що з героїчною боротьбою 
під час Другої світової війни вояків Української повстанської 
армії з німецькою і радянською імперіями. Така ж жертовність, 
така ж незламна віра у світле майбутнє українського народу, в 
незалежну Українську державу і водночас цілковите розуміння 
власної приреченості. 

Природно, що романи Шкляра «Чорний Ворон» і «Мару-
ся» не залишили байдужим ні широкий читацький загал, ні тим 
більше наукову спільноту. З’явилися відгуки, рецензії, наукові 
розвідки, в яких автори поціновували твори – притому як ціл-
ком позитивно (Є. Бєлорусець, К. Поліщук), так і з суттєвими 
застереженнями (М. Карасьов, Р. Харчук). 

Метою розвідки є висвітлення основних проблем (історич-
ної правди, зрадництва, ролі містичного), а також детальний 
аналіз головних і другорядних образів у згаданих романах.

Виклад основного матеріалу. Центральним персонажем 
першого роману є отаман одного з повстанських загонів на 
псевдо Чорний Ворон. Справжнє його прізвище Чорновус. Під 
час Першої світової війни він служив у так званому ударному 
батальйоні смерті, де за особисту відвагу був нагороджений 
трьома Георгіївськими хрестами. Це досить талановитий і хо-

робрий воїн, який своє життя присвятив боротьбі за незалежну 
Українську державу. Вельми показовою є характеристика, яку 
на Чорновуса склали у своєму донесенні чекісти: «Черный Во-
рон – непримиримо хитрый и упрямый враг. Возраста около 
тридцати лет. Высокого роста, черная борода, длинные черные 
волосы до плеч. Глубоко посаженные глаза тоже темные, взгляд 
тяжелый, медлительный, выражение лица суровое. Политиче-
ски грамотен, бывший офицер царской, а потом петлюровской 
армии» [5, с. 11–12].

Заслуговує на увагу й образ іншого героя роману – так 
само колишнього офіцера старої російської армії й українця 
за походженням – Панаса Калюжного. Його доля є своєрідною 
альтернативою життєвому шляху Чорновуса. Калюжний теж 
добровільно вступає до петлюрівського війська, однак згодом 
(1919 р.) переходить на бік червоних, що цілком корелюється 
з тодішніми реаліями. Проте робить він це не з ідеологічних 
міркувань, а тому що більше не може перебувати в армії, де, 
на його думку, вище керівництво опікується не стільки тією 
святою справою, за яку борються українські патріоти, скільки 
намагається задовольнити власні амбіції й укріпити особистий 
авторитет, притому вельми сумнівними методами. Йдеться про 
долю вкрай популярного в рядах Армії УНР полковника Петра 
Болбочана, командира Першої запорізької дивізії, якого Голов-
ний Отаман Симон Петлюра начебто несправедливо підвів під 
трибунал. 

Таким чином, перед читачем постає два портрети двох 
колишніх офіцерів-українців, двох приятелів, котрі спочатку 
йдуть схожими життєвими шляхами, але врешті-решт опи-
няються в різних ворогуючих таборах, хоча особистими во-
рогами все ж таки не стають, оскільки, за великим рахунком, 
залишаються однодумцями. На таких прикладах письменник 
намагається показати всю трагічність долі українського народу, 
одна частина якого змушена була воювати проти іншої, навіть 
усвідомлюючи, що вони не є ідеологічними опонентами. А ви-
нуватцями цього багато в чому були, на думку автора, тодіш-
ні очільники крихкої Української Народної Республіки, які не 
змогли подолати в собі гордині й чваньковитості, що призвело 
до роз’єднаності патріотичних сил і як наслідок – втрати на ба-
гато десятиліть державності. 

У романі чимало кривавих сцен, що сучасному читачеві 
може дати привід для звинувачення автора у навмисному згу-
щенні барв, запідозрити у відступі від історичної правди. Од-
нак саме такою жорстокою і непримиренною й була ця війна, 
свідченням чого є спогади учасників згаданих подій – Михайла 
Дорошенка («Стежками холодноярськими. 1919–1923»), Мико-
ли Василенка («Спогади про пережите»), Івана Лютого-Лютен-
ка («Вогонь з Холодного Яру») та ін. Вельми красномовною є 
сцена, яку описує Юрій Горіс-Горський (справжне прізвище – 
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Юрій Городянин-Лісовський) у своєму історико-документаль-
ному романі «Холодний Яр»: «Чекісти з заляпаними кров’ю 
ногами, одежою, обличчями роздягали догола коло десятка 
мужчин і жінок, знову зв’язуючи їм після того руки. Якась жін-
ка, з розпущеним волоссям, у розірваній сорочці, впавши на 
землю з благанням не вбивати її, цілувала, під сміх і глузуван-
ня, чоботи одного з катів. Під стіною лежало купою коло двох 
десятків голих трупів. <…>Голий вже старий священик, з роз-
куйовдженим сивим волоссям, знісши голову до стелі, голосно 
читав псалом «Помилуй мя Боже». <…> Останню переді мною 
роздягали молоду гарну дівчину. Очі чекіста маслилися, огля-
даючи її стрункий стан. Вона щось тихо заговорила до голови 
чека, але той грубо пхнув її до черги.

– Досить тобі контрреволюційні пісеньки по театрах 
виспівувати! 

<…> Почався розстріл» [3, с. 114–115].
Без зайвих сентиментів розправлялися зі своїми полоне-

ними ворогами й холодноярці. Згадаймо лише криваву бойню, 
котру влаштував чекістам, що потрапили в засідку, загін того ж 
Чорного Ворона. 

Своїх героїв Шкляр чітко розподіляє по різних полюсах, 
при створенні образів використовує здебільшого тільки два 
кольори – білий і чорний. Притому чорні фарби незрідка за-
стосовує для персонажів, які за своїм походженням не були 
українцями, що дало підстави деяким рецензентам звинувати-
ти письменника у ксенофобії. «Серед негативних сторін тво-
ру, – зазначає, наприклад, Т. Белімова, – можна назвати прояви 
відвертої, нічим не завуальованої ксенофобії, зокрема, у зобра-
женні росіян, євреїв, китайців. Такий поділ на нації і визначен-
ня кращих серед них на початку двадцять першого сторіччя 
виглядає більш, ніж дивно» [1]. 

Але в романі по-різному описуються навіть представники 
однієї й тієї ж національності. І в цьому неважко пересвід-
читись. Автор вустами центрального героя так характеризує 
ворогів: «Були то невеличкі на зріст, карячконогі, пихаті й 
нахраписті москалі, довготелесі, товстошкурі латиші з крижа-
ними очима, вовкуваті й вічно голодні китайці, яких наші се-
ляни називали «сліпими», юродиві з лиця чуваші та башкири» 
[5, с. 25]. Не менше дісталося й більшовицьким комісарам та 
чекістам єврейського походження. Натомість з великою сим-
патією у творі замальовується бідна єврейська жінка, яка сама 
запропонувала притулок у своїй оселі Чорному Ворону та його 
коханій українській вчительці Тіні і чи не останнім поділилась 
зі своїми неочікуваними гостями. «Я також із народу гнаного, 
тому й співчуваю вам» [5, с. 278], – пояснює вона свою пози-
цію. І це на тлі того, коли жодна із західноукраїнських родин 
не пустила знесилених біженців із немовлям на руках навіть на 
поріг своєї хати. (Вони ходили «“потойбічними” селами, начеб-
то й українськими, але такими чужими, що не хочеться про це 
й говорити») [5, с. 227]. 

Водночас Шкляр не шкодує світлих фарб для зображен-
ня образу китайця Ході, який до останньої миті залишається 
вірним своєму отаманові, намагається прикрити його власним 
тілом від червоноармійських куль. Таким героям місце відво-
диться у раю: «Кров залила Ході очі, але він бачив, як його 
душа, схожа на маленьку пір’їнку, відлітає в піднебесся на міс-
це світле, на місце квітуче, місце спокійне, де немає болю, пе-
чалі й немає… голоду» [5, с. 76]. 

Неспростовні факти свідчать про те, що симпатії письмен-
ника розподіляються в залежності від того, як ті чи інші персо-

нажі поводяться на знедоленій українській землі, як ставляться 
до борців за святу для українців справу. У Шкляра, як видно зі 
змісту роману, немає «поганих» чи «гарних» національностей. 
Є борці за вільну Україну – свої, і окупанти-більшовики – воро-
ги. З огляду на це одних він романтизує, при зображенні інших 
вдається до гротеску й карикатурності. 

У творі чимало містики, яка створюється завдяки присут-
ності відповідних образів-символів, котрі за народною уявою 
мають причетність до потойбічного світу. Таким персонажем є 
передовсім одноокий чорний ворон (птах), який символізує му-
дрість і довголіття, має дар передбачення. Йому двісті сімдесят 
років. Ворон постійно супроводжує отамана, за всім спостері-
гає, все бачить. Він є, по суті, його alter ego і помирає (що теж 
досить символічно) після ймовірної загибелі свого тезки. 

Інший містичний персонаж – сліпа ворожбитка Євдося. Її 
хата, як і належить таким постатям, знаходиться десь у глибині 
лісу, серед боліт, на невеличкому острівці. Євдося допомагає 
головному герою у найскрутніші моменти його життя – спри-
яє відновленню фізичних і духовних сил (вміє «забирати біль 
із людського тіла» і «зцілити душу») [5, с. 10], дає слушні по-
ради. Вірний кінь Мудей сам приносить свого непритомного 
вершника до чаклунки, яка лікує його рани, а вночі присилає 
до нього мовчазну й загадкову дівчину – білу панну [5, с. 14]. 

Важливе місце в «Чорному Вороні» відводиться юродиво-
му Варфоломію, який намагається захистити від ґвалтування 
озвірілими червоноармійцями черниць у Мотрониному монас-
тирі. Представники нової влади не надто церемоняться з Божою 
людиною. Варфоломія збивають з ніг, а потім уже «москальня 
пішла по його мощах потоптом, наступаючи ратицями на голо-
ву, груди, живіт, ніби хотіла зрівняти його з землею» [5, с. 82]. 
Але, як виявляється, не так-то просто відібрати життя в юроди-
вого, якому начебто допомагають надприродні сили. Він вкотре 
здіймається на ноги і неначе сама смерть, розмахуючи косою, 
йде на нечестивців. 

Загальну картину завершує один із наближених Чорного 
Ворона повстанець на прізвисько Вовкулака. За народним по-
вір’ям вовкулаком вважається людина, котра здатна обертатися 
вовком. Недарма після смерті цього повстанця отаман зустріча-
ється з вовком, що сприймає як знак від свого вірного хорунжо-
го з потойбіччя.

Прикметно, що у «Чорному Вороні» всі позитивні персо-
нажі (в тому числі й ті, що мають зв’язок із царством мертвих) 
виступають на боці добра і справедливості. Натомість не пе-
реобтяжені жодною мораллю безбожники-більшовики втра-
чають людську подобу. Сп’янілі від вседозволеності, вони не 
гребують займатися будь-якими неблаговидними справами – 
вбивствами, насильством, мародерством. Для них не існує ні 
Божих, ні людських законів. У своїй розгнузданості новітні 
варвари не зупиняються навіть перед святою обителлю: «Оска-
женілі, розбурхані вогнем і жіночим лементом, заброди кину-
лися одне поперед одного по коморах, льохах, келіях гребти 
все, що траплялося під руку, на ходу жлуктили солодке причас-
не вино, пускаючи по підборіддях червоні патьоки, набивали 
роти й кишені проскурками. Вони вдерлися до другої – Свято- 
Троїцької – монастирської церкви, де почали хапати й ховати за 
пазуху все, що блищало, – золочені хрести, трисвічники, срібні 
дискоси, дароносиці, чаші…» [5, с. 82–83].

Наскрізним у творі є мотив зради, якою тут пронизано 
практично все. Побоюючись більшовицьких агентів, повстан-
ці навіть відмовилися від залучення до своїх лав новобранців.  
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І для цього у них були серйозні підстави. З’являлися цілі загони 
перевертнів, які видавали себе за борців з радянською владою, а 
потім безжалісно вбивали тих, хто до них долучався [5, с. 115]. 
Більше того, комуністичній владі вдалося створити навіть так 
звану «Чорноморську повстанську групу» на чолі зі своїми 
агентами, завдяки чому було заарештовано чимало українських 
патріотів, у тому числі три отамани. Повстанці, звичайно ж, 
як могли протидіяли цьому лихові. Особливу увагу привертає 
сцена страти хорунжим Вовкулакою свого улюбленого молод-
шого брата красеня Куземка (Кузьми), якому він був, по суті, 
за батька, всіляко оберігав. Неважко здогадатися, що це алюзія 
на відповідний епізод із гоголівського «Тараса Бульби». Можна 
провести відповідні паралелі. Куземко, як і молодший Тарасів 
син, теж до нестями закохався у красуню з ворожого табору і 
зрадив своїх побратимів-козаків, що призвело до великих втрат 
серед повстанців. Обраницею Андрія стала донька багатого 
польського магната, а Шкляревого героя – єврейка Ціля Борух, 
яка верховодила у так званій самообороні «Красниє соколи» й 
відзначалася небаченою жорстокістю щодо полонених лісови-
ків та їхніх родичів-заручників. Показово, що перед стратою 
брата-зрадника Вовкулака звертається до нього майже з такими 
ж словами, як і старий полковник до свого сина: «Що, брате, 
допомогли тобі твої жиди?» [5, с. 105]. 

Гірко й соромно за Андрія було Тарасові Бульбі, який усе 
своє життя присвятив служінню Вітчизні. Подібне відчуття пе-
режив і Вовкулака. Він не зміг сказати страшної правди отама-
нові, якого дуже поважав, а тому вигадав історію – нібито брат 
потрапив у засідку й загинув у бою з ворогами. Але совість 
не дозволила йому надалі чесно дивитись у вічі командиру, і 
він перейшов до загону Чорного Ворона, якому й розповів про 
страшну сімейну трагедію.

Проблема зрадництва притаманна була і для більшовицько-
го середовища. У романі є епізод, де описується, як начальник 
повітової спецчастини по боротьбі з бандитизмом Яша Гальпе-
рович заради збереження власного життя не тільки висловив 
готовність бути таємним агентом українських повстанців, а за-
для того, аби останні повірили у правдивість його слів, холод-
нокровно зарубав своїх колег-чекістів. 

 Порушується у творі й проблема духовного ренегатства. 
Це проявилося, зокрема, в тому, що чимало українців, особливо 
з інтелігентного середовища, в скрутну для Батьківщини добу 
зайшли у своєму колабораціонізмі настільки далеко, що воліли 
«забути» навіть про своє етнічне походження, трансформував-
ши власні прізвища на російський лад. У свій час це питання 
серйозно розробляв Марко Кропивницький. Одним із таких по-
кручів у нього є поміщик Воронов з драми «Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть». Українець за походженням, він соромиться і 
мови свого народу, і свого прізвища. Батько цього пана, пояс-
нює один із героїв твору, поки «ще не був у службі, то прози-
вався Ворона, а як здобув міліцієнного чина, так став вже про-
зиватись Воронов! <…> Така, бачте, мабуть, була поведенція, 
все своє уже дуже обридло, так хоч хвостика чужого пришити» 
[4, с. 422]. 

Гідним духовним нащадком Воронова є чекіст Пьотр Пті-
цин – персонаж роману Шкляра. Дід цього горе-українця мав 
прізвище Птах, батько став Птіциним, а він пішов ще далі – не 
тільки «розучився» говорити мовою пращурів, а й став катом 
українського народу. Щоправда, Пьотр Птіцин поки що розуміє 
дідівську мову. Аби підлеститися до повстанців, він навіть на-
зиває себе хахлом. Саме хахлом, а не українцем, що для автора 

«Чорного Ворона», на відміну від його персонажа, далеко не 
одне і теж. Для Шкляра слово українець дорівнює слову па-
тріот, а хохол чи хахол, асоціюється у нього зі словом зрадник. 
Таким є, зокрема, один із його героїв у романі «Маруся» – «по-
лонений хохол-большевик з увігнутою всередину пикою, ніби 
йому кінь наступив копитом на перенісся» [6, с. 103]. «Ця хитра 
хохляцька пика» [6, с. 104] втратила будь-яку гідність і намага-
ється всіляко підлабузнитись до галицьких стрільців, що захо-
пили його в полон.

Письменник акцентує на тому, що були випадки, коли ро-
сійські чиновники самі «підправляли» прізвища деяким укра-
їнцям на російський лад (мабуть, була відповідна установка). 
Така історія сталася з тим же Чорним Вороном, якого в цар-
ській армії з Чорновуса перекроїли на Чорноусова. Інша річ, що 
не всі вимушені «росіяни» відрікалися від своїх джерел, стано-
вилися манкуртами, хахлами. 

Фінал роману залишається відкритим. Читач сам має до-
мислити подальшу долю свого героя. Автор у післямові об-
межується лише натяками, згідно з якими Чорний Ворон міг 
врятуватися й прожити ще багато років за кордоном, можливо в 
Канаді. Щоправда, в одному зі своїх інтерв’ю Шкляр зауважив: 
«У реалі є перекази, які лишили люди, що Чорного Ворона вби-
ли і возили по селах тодішнього Звенигородського повіту, і це 
був велетень, який на возі не поміщався...» [2].

У романі «Маруся» Шкляр повертається до теми націо-
нально-визвольних змагань початку ХХ ст., але тепер уже під 
час громадянської війни. Автор не без підстав стверджує, що в 
основі його нового твору, як і в «Чорному Вороні», реальні по-
дії, що відбувалися в цю добу на теренах Центральної України, 
передусім Київщини. Головною героїнею роману є шістнадця-
тирічна українська дівчина Саша Соколовська, яка після під-
ступного вбивства трьох своїх братів (Олекси, Дмитра і Васи-
ля) продовжує сімейну справу – становиться на чолі створеної 
ними партизанської бригади, що налічувала тисячу воїнів (три-
ста шабель і сімсот багнетів), аби й надалі, як говорили в ро-
дині Соколовських, «держати Україну». Вчорашня гімназистка 
бере собі нове ім’я – Маруся (тому, що «це найупертіше жіноче 
ім’я») [6, с. 89] – і пліч опліч з іншими легендарними укра-
їнськими отаманами – Ангелом, Зеленим, Орликом, Струком – 
тривалий час успішно боронить рідний край від чужинців. 

Змальовуючи образ своєї героїні, Шкляр не скупиться на 
світлі фарби. Маруся воює не тільки за визволення рідного по-
віту, що характерно було для багатьох тодішніх повстанських 
загонів. Ще на самому початку свого отаманування вона звер-
тається до козаків зі словами: «Ми не будемо оберігати тільки 
свої села, ліс і себе в ньому <…> Ми підемо на велику війну за 
Україну. Підемо на Київ!» [6, с. 89], чим позиціонує себе як да-
лекоглядний і мудрий стратег. Це була справжня Жанна д’Арк, 
яка самовіддано боролася за звільнення від загарбників своєї 
знекровленої країни, проте, на відміну від уславленої францу-
женки, Маруся воювала не іконою, а зброєю – в бою досить 
вправно стріляла з револьвера і карабіна. У цьому її доцільно 
було б порівняти з Досею Апілат («Чорний Ворон»), образ 
якої автор змальовує не з меншою симпатією. Дося так само 
була справжнім воїном і ніколи не уникала лобових зіткнень з 
ворогом, але, на відміну від тендітної і зовсім юної Саші Со-
коловської, не любила револьверів, оскільки у відповідальний 
момент револьвер міг підвести – дати осічку. Тому перевагу 
відчайдушна амазонка надавала шаблі, якою орудувала в бою 
як заправський козарлюга. 
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Створюючи образ безстрашної отаманші, котра як досвід-
чений і рішучий командир завжди могла прийняти правильне 
рішення, Шкляр водночас акцентує увагу на жіночності Мару-
сі. «Інколи зодягаюся… як колись, – говорить вона. – Я все- 
таки дівчина» [6, с. 73]. У такому ж романтичному ключі ми-
тець описує історію її короткого і таємничого кохання з поруч-
ником Галицької армії Мироном Гірняком. 

Чимало уваги приділяє Шкляр образу Симона Петлюри, 
притому здебільшого через сприйняття іншими персонажами, 
що, напевно, мало б створити ілюзію більшої об’єктивності. 
Марусі (вірніше тоді ще Саші Соколовській) Петлюра бачить-
ся «майже цивільним чоловіком у темно-зеленому френчі» 
[6, с. 80], що для очільника збройних сил Української Народ-
ної Республіки в умовах війни навряд чи є добрим знаком. 
Але ще більш нищівного удару авторитет Головного Отамана 
зазнає під час діалогу з генералом Кравсом, коли виявляєть-
ся, що він практично не розуміється на військових справах. 
У кінцевому результаті непродумана безглузда політика Пет-
люри призводить спочатку до непорозуміння між східняками 
й галичанами, а потім і до цілковитої катастрофи – втрати 
Української державності. 

Зовсім по-іншому описує Шкляр одного зі зверхників Га-
лицької армії згаданого вище Антіна Кравса, який бачиться 
йому кмітливим і досвідченим полководцем, котрий наперед 
уміє прораховувати кроки ворога. Загалом з великою симпа-
тією зображується в «Марусі» все західноукраїнське воїнство, 
яке пліч о пліч з Армією УНР виборювало українську незалеж-
ність. За словами Шкляра, це була найдисциплінованіша армія 
у світі. «Пройшовши сотні верст Великою Україною, вони не 
реквізували жодної крихти хліба, а коли настали жнива, пішли 
між боями по людях допомагати збирати врожай за п’ятий сніп. 
Були навіть жнивні сотні. Тоді всі й побачили, хто такі галича-
ни, яка їхня мова й честь» [6, с. 17–18]. 

Висновки. Така надмірна романтизація, звичайно ж, ви-
кликає деякий скептицизм щодо відповідності образів захід-
ноукраїнських стрільців їхнім історичним прототипам, дає 
привід сприймати це як своєрідну компенсацію за змалюван-
ня в не надто привабливому світлі галичан у романі «Чорний 
Ворон».

В історії від Шкляра відображуються події майже сторічної 
давнини, проте вона багато в чому співзвучна з нашим бурем-
ним сьогоденням. Відтак і «Чорний Ворон», і «Маруся» є своє-

рідними навчальними посібниками по вихованню національної 
самосвідомості й патріотизму. 
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Аннотация. В статье освещаются основные проблемы, 
затронутые в романах Василия Шкляра «Черный Ворон» 
и «Маруся»: исторической правды, жертвенной борьбы 
повстанцев за Украинское государство, патриотизма и пре-
дательства. Анализируются образы главных и второсте-
пенных персонажей, которые резко разделяются автором 
на позитивных и негативных.

Ключевые слова: повстанцы, чекисты, Симон Пет-
люра, Галицкая армия, бескомпромиссная борьба, патрио-
тизм, предательство, мистика.

Novykov A. Ukrainian history through the prism of 
Vasyl Shklyar’s literary works

Summary. The article highlights the main problems of 
Vasyl’ Shklyar’s novels “Zalyshenets. Chorny Voron” (“That 
Who Stayed. Black Raven”) and “Marusya”. These are the 
problems of the historical truth, sacrificial rebels’ struggle 
for the Ukrainian state, patriotism and betrayal. Main and 
supporting characters that are divided by the author on positive 
and negative ones are analyzed in the article. 

Key words: rebels, chekists (members of the Russian secret 
police), Symon Petliura, Galician Army, uncompromising 
struggle, patriotism, betrayal, mystery.
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СУБЪЕКТИВНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ  
В ПОВЕСТИ В. И. ДАЛЯ «БЕДОВИК»

Аннотация. В статье дано описание субъективной мо-
дальности выказывания в повести В.И. Даля «Бедовик», 
дифференцированной на внутрисинтаксическую и внеш-
нюю, наслаивающуюся на предикативную модальность. 
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синтаксическая, внешняя, модификаторы, вводные кон-
струкции, модальная рамка.

Постановка проблемы. Категория модальности относит-
ся к универсальным понятийным категориям, отражающим 
познание объективного мира, маркированное языковыми сред-
ствами. Традиционно как один из доминирующих признаков 
высказывания она дифференцируется на объективную, или 
предикативную, неотъемлемый атрибут любого предложения 
как коммуникативной единицы, и субъективную, проблемы ти-
пологии и объективации которой трудно признать решенными. 

Учитывая утвердившийся в лингвистике подход к модально-
сти как к «функционально-семантической категории, выражаю-
щей разные виды отношения высказывания к действительности, 
а также разные виды субъективной квалификации сообщаемо-
го» [1, с. 302], под субъективной мы понимаем модальность, 
маркирующую отношение модального субъекта к содержанию 
сообщаемого, представленную структурными элементами вы-
сказывания. Оценка высказываемого определяется обычно опы-
том, знаниями и интенцией модального субъекта или знаниями 
и суждениями других людей. Логически обоснованную опытом 
и знаниями, субъективную модальность называют эпистемиче-
ской (от греч. episteme – структура знания, определяющего спо-
соб, которым мир представляется или «видится»). 

Способ объективации определил её дифференциацию на 
модальность внутрисинтаксическую и модальность внешнюю 
[2, с. 152]. Обе разновидности субъективной модальности ха-
рактеризуются тем, что, не представляя предикативной оси вы-
сказывания и являясь факультативным компонентом его грам-
матического значения, они наслаиваются на предикативную 
модальность, осложняя высказывание структурно и обогащая 
его семантически.

Под внутрисинтаксической понимается модальность, пред-
ставленная неполнозначными модальными модификаторами и яв-
ляющаяся следствием структурно-семантической модификации 
грамматической основы высказывания, его структурной схемы.

Анализ последних исследований и публикаций. Изуче-
ние субъективной модальности в художественном творчестве 
В.И. Даля не проводилось. Из текста «Бедовик» было изъято 
208 высказываний, включающих лексемы, маркирующие вну-
трисинтаксическую и внешнюю модальности, соответственно 
81-127 высказываний. 

Цель исследования – изучение способов выражения 
субъективной модальности В.И. Далем в повести «Бедовик» 
[3, с. 19–100].

Изложение основного материала исследования. В пове-
сти В.И. Даля внутрисинтаксическая модальность представ-
лена введением в позиционную схему глагольных и именных 
модификаторов различной семантики. Прежде всего, они объ-
ективируют модус возможности/невозможности, представ-
ленный лексемами «мочь», «нельзя», «успеть», «можно» в 
высказываниях глагольного и именного (реже) типов реальной 
и ирреальной модальности (60 примеров): «А именины? Это 
уж бог весть что такое! Можно ли (здесь и в дальнейшем под-
черкивания наши. – Н. Ю.) ввести во всеобщее употребление 
обычай – поздравлять весь город своевременно с именинами и 
дать этому бестолковому тунеядному обычаю силу житейского 
закона!» [3, с. 25]; «Если бы только, – подумал он про себя ти-
хонько, – если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, 
если бы не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая 
правда живёт подчас кривдою, да кабы они ещё немножко по-
меньше сплетничали и надоедали и себе и друг другу, – так 
можно бы и жить и служить с ними; а этак, ей-богу, трудно» 
[3, с. 42]; «А кто поблагодарит меня за это, – думал Евсей Ста-
хеевич, – кому от визитов моих легче и теплее? Ни посетителю, 
ни посещаемому, ни гостю, ни хозяину; а между тем нельзя и 
отстать» [3, с. 20]; «Чем благосклонная посетительница выше 
саном, тем короче так называемый визит её; иногда в букваль-
ном смысле она успеет войти, чмокнуться, присесть, встать, 
откланяться и уехать» [3, с. 24]. К этой же группе модальных 
модификаторов относим и лексему «уметь» в значении «обла-
дать способностью делать что-либо» в единичном высказыва-
нии [4, с. 832]: «<…> новый председатель палаты <…> продол-
жал, пожимая плечами: «Странное дело, что вы этого человека 
не умели удержать, тогда как теперь некому сделать даже и 
самой простой выписки из журнального постановления <…>» 
[3, с. 100].

В 21 высказывании внутрисинтаксическая модальность 
долженствования (необходимости), объективирована лексема-
ми «должен», «должно», «надо», «надобно», «обязан», «при-
дётся/пришлось», «принужден»: «Евсею казалось, что проис-
шествие это должно было <…> наделать в столице столько 
шуму и тревоги, что его, Лирова, верно ожидают уже у Мо-
сковской, в Петербурге, заставы» [3, с. 72]; «За это благород-
ное, бескорыстное направление духа он (Евсей Стахеевич) был 
обязан <…> но об этом после; довольно того, что мысль и чув-
ство вложены были в него природою, а развиты женщиною» 
[3, с. 29]; (Евсей) «никогда вслух не жаловался на бессмыслицу 
и думал только иногда про себя, если не мог вовсе добиться 
толку, а принужден был, не перекладывая таких речей и обо-
ротов на русский язык, держаться одних бессмысленных слов 
и передавать их в этом же виде и порядке <…>» [3, с. 30]; «Кто 
загадки этой не понимает, тому надобно напомнить, что Муко-
молов зажиточный помещик <…>» [3, с. 45].
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Контекстуально обусловленное значение долженствования 
маркировано лексемой нельзя в сочетании с отрицательным 
глаголом действия: «Как всегда, матушка, так и теперь гово-
рите вы совершенную правду, – сказал Лиров, поцеловав руку 
Марьи Ивановны, – я это вижу и понимаю; вижу также, что мне 
нельзя не ехать с вами <…>» [3, с. 94] = «должен, нужно ехать». 
Тогда как отрицательная частица при модификаторе – показа-
тель отсутствия необходимости совершения действия. 

Модальность, обогащающая предикативную ось выска-
зывания дополнительной семой необходимости, передана 
В.И. Далем и имплицитно, формой повелительного наклонения 
в значении реального долженствования, необходимости без 
семы побуждения (2 примера): «Не успел покончить сегодня, 
отдохнуть день, другой, поработать – принимайся опять за то 
же, и так до скончания века» [3, с. 20]; «И пусть бы ещё наш 
брат, мелочь ездила к начальникам с почтением да на поклон, 
чтобы на глаза показаться, чтобы не сказали: «Вы по воскресе-
ньям не уважаете начальства, а то нет, и друг к другу, и к рав-
ным себе, и к посторонним, к знакомым и к незнакомым, сло-
вом, где только есть ворота да три окна на улицу, туда и заезжай 
сподряд» [3, с. 21]. Эта же сема, подтверждаемая контекстом, 
в единичном примере представлена и формой изъявительного 
наклонения при обобщенно-личном имплицитном субъекте: 
«Что же тут станешь делать? Поедешь, поневоле» [3, с. 20] = 
«другого выхода нет, должен ехать».

Модальность желательности/нежелательности (4 высказы-
вания) объективирована модификаторами «хотеть», «хочется»: 
«…Когда, бывало, учитель сёк нас в уездном училище, то уве-
рял всегда и приговаривал во все время секуции: «Не я бью, 
сам себя бьёшь». То же самое хочется мне и теперь высказать 
иногда хозяину, к которому случится приехать не вовремя» 
[3, с. 20]; «Да я только хотел, то есть, доложить вам наперёд, – 
переминался Горюнов, – чтобы не вышло, то есть, опосля ка-
ких пустяков <…>» [3, с. 91]. 

Готовность к осуществлению действия представлена еди-
ничным примером с лексемой «готов»: «Светские предрассуд-
ки, которые вырастили, выпоили и вскормили нас, так всесиль-
ны, что и читатели мои готовы откинуться от сына распутного 
магистратского секретаря и дочери просвирни, как будто он 
может отвечать за грехи предков своих!» [3, с. 29].

Непродуктивная в функционировании полузнаменатель-
ная оценочная лексема «прийтись», в словарном значении 
которой сема необходимости, вынужденности, в тексте, счи-
таем, маркирует наступление времени совершения действия, 
в частности – времени покинуть город, спонтанное сиюми-
нутное решение без какой-либо серьёзной причины, тем бо-
лее вынужденности: «Когда пришлось ехать однако же, то он 
расстался не без грусти даже и с Малиновым» [3, с. 41] = «ког-
да наступило время».

Специфичность видим и в использовании автором лексе-
мы «решиться», основное лексическое значение которой – 
«избрать» какой-нибудь способ действия после обдумывания, 
сомнений, отважиться на что-либо [4, с. 678]: «Долго мялся и 
таился Евсей, но наконец, раздумав и рассудив основательно, 
что чин и прозвание опекуна и жениха никак не могут вести к 
заключению о звании и прозвании опекаемых, то есть находя-
щихся у него под опекою, решился, да, решился налить полный 
стакан квасу, поднести его вплоть ко рту, спросить скороговор-
кою, упершись глазами в стакан: «А кто таковы барыни эти, вы, 
чай, не знаете?» – и вслед за этим осушить бычком, без расста-

новки, весь стакан» [3, с. 72–73]. Однако, желая переехать из 
родного города, Лиров без всяких мучительных обдумываний, 
передвигая по карте свой палец между Москвой и Питером, вы-
езжает на Тверь, выбор же конечного пункта «переложил» на 
обстоятельства: «Он решился выехать на Тверь, подумать доро-
гою, сообразить дело в Твери и своротить направо или налево – 
в Москву или в Питер – по обстоятельствам. Решено и сделано; 
хотя, впрочем, и не совсем, как мы увидим это после» [3, с. 41]. 

Модальным субъектом внутрисинтаксической непредика-
тивной модальности может быть как говорящий, так и субъект 
высказывания – носитель предикативного признака. В позиции 
говорящего возможен как автор повествования, так и один из 
его героев. Автор выступает в качестве модального субъекта 
в тех случаях, когда он представляет портреты своих героев, 
рисует их характеры. Чаще таковым является главный герой 
повести Евсей Стахеевич Лиров. Авторская оценка последнего 
представлена 46 высказываниями. Внутрисинтаксическая мо-
дальность, наслаиваясь на предикативную, формирует пропо-
зициональную модальность высказывания.

К внешней модальности, как указано выше, мы относим 
модальность, представленную структурой высказывания, его 
элементами, но не в качестве маркеров диктумной части, а в 
качестве обогащающих её содержание дополнительными мо-
дальными семами. К таковым относим вводные конструкции – 
наиболее яркий представитель модальных модификаторов, 
носитель модальной оценки информативного компонента вы-
сказывания или его части. Субъектом внешней модальности 
выступает не только автор повествования, оценивающий пол-
ностью или частично диктумный компонент высказывания, но 
и герои повести, прежде всего, – главный герой – Евсей Ста-
хеевич Лиров, постоянно размышляющий о смысле жизни, её 
обычаях и отношениях между людьми. 

Внешняя модальность наслаивается на пропозициональ-
ную модальность, представленную предикативной и внутри-
синтаксической модальностью, и образует модальную рамку 
высказывания.

Специфика субъективной модальности на материале вво-
дных конструкций впервые была отмечена акад. В.В. Вино-
градовым. Он писал: «Модальность, выражаемая вводными 
синтагмами совершенно иного типа, чем модальность, вклю-
ченная в форму предиката» [5, с. 68]. И далее: «..очевидно, что 
модальные краски и оттенки, создаваемые вставкой или введе-
нием этих синтагм, образуют как бы второй слой модальных 
значений в смысловой структуре высказывания, так как они 
накладываются на грамматический грунт предложения, уже 
имеющего модальное значение» [5, с. 71].

Лексическое значение модификатора определяет обога-
щение содержательной структуры высказывания, её смысла 
соотносительными модальными семемами. Разнообразие и не-
однородность лексического значения неполнозначных модифи-
каторов, данные «Грамматики русского языка» [6, с. 142–176] 
позволили произвести их дифференциацию в повести на следу-
ющие группы: 1. Модификаторы, обогащающие смысл выска-
зывания семой различного уровня достоверности; 2. Модифи-
каторы, обогащающие смысл высказывания семой обычности; 
3. Модификаторы, обогащающие смысл высказывания эмо-
циональной оценкой; 4. Модификаторы, обогащающие смысл 
высказывания семой источника сообщения; 5. Модификаторы, 
обогащающие смысл высказывания семой «отношение к спо-
собам выражения мысли».
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Первая группа модификаторов в нашем материале пред-
ставлена конструкциями без сомнения, верно, вероятно, видно, 
вишь, впрочем, в свою очередь, ейбогу, и в самом деле, извест-
но, казаться, конечно, может быть, можно, можно сказать, 
подлинно, повидимому, пожалуй, положим, правда, право, раз-
умеется, так думалось (73 примера). 

Уровень достоверности в лексическом значении модифи-
катора различен, что определило второй уровень дифференци-
ации модально-вводных слов этой группы на модификаторы, 
маркирующие семему «достоверность сообщаемого», семему 
«предположение наличия сообщаемого» и семему «неуверен-
ность». 

Модальность полной уверенности объективирована в 
31 высказывании следующими вводными конструкциями: 

без сомнения (книжн.) – несомненно, безусловно [4, с. 747]: 
«Всякому, без сомнения, глупость эта надоела не меньше мое-
го, а каждый связан и опутан этими тенетами и пеленками ус-
ловных приличий; спрашиваю, можно ли принять с повального 
согласия общее правило и постановление, которое всем вообще 
в тягость и никому не приносит пользы <…>» [3, с. 20]; 

ейбогу, ейей (разг.) – действительно, истинная правда 
[4, с. 187]: «Если бы только, – подумал он про себя тихонько, – 
если бы люди эти были немножечко, чуть-чуть иначе, если бы 
не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая правда 
живёт подчас кривдою, да кабы они ещё немножко поменьше 
сплетничали и надоедали и себе и друг другу, – так можно бы и 
жить и служить с ними; а этак, ей-богу, трудно» [3, с. 42]; 

в самом деле – действительно, точно [4, с. 159]: «И в самом 
деле, Корней Горюнов был в одно и то же время честнейший 
человек, благороднейшая душа, и плут и мошенник» [3, с. 37]; 

конечно – само собой разумеется, без сомнения [4, с. 290]: 
«Несмотря на своекорыстную цель этой услуги, он ценил её, 
однако же, так высоко, что позволял себе быть против Голубцо-
вой грубым, взыскательным и повелительным, чего, конечно, 
мало-мальски порядочный человек никогда бы себе не позво-
лил» [3, с. 97]; 

подлинно – действительно, в самом деле [4, с. 537]: «Кой 
чёрт, моя власть», – подумал Лиров, вскочил с дивана и принял-
ся ходить по комнате. Да, подлинно, в Клине ему свет клином 
сошёлся, в Чёрной Грязи посидел он в грязи; одно только Чу-
дово озарило его чудом, да и то не знает ещё, чем оно кончится 
и куда потянет, не то опять в грязь, не то на чистую воду, – а 
Евсей, чай, боится и того и другого» [3, с. 76]; 

правда – верно, в самом деле [4, с. 576]: «Правда, у него 
остался теперь там один только дом, в котором он был дома, а 
именно: собственное его жилище …» [3, с. 41];

право (разг.) – действительно, в самом деле, правда 
[4, с. 577]: «Откуда вести эти берутся – иногда, право, трудно 
разгадать; так, например, спрашиваю вас, откуда могло взяться 
известие о возвращении Лирова и о свадьбе его с Голубцовой?» 
[4, с. 87];

разумеется – выражается уверенность, конечно [4, с. 654]: 
«Совсем нет, друзья, – но дело в том, что у нас у всех, не толь-
ко у малиновских жителей, свои причуды, странности, недо-
статки и пороки – у одного более, разумеется, у другого менее» 
[3, с. 36]; 

 в свою очередь – безусловно: «<…> та (Мукомолова) сказа-
ла где-то в оправдание своё, что инспектор управы переморил 
уже более людей, чем у него седых волос на голове, что опять, в 
свою очередь, дошло до Мокриды Роховны …» [3, с. 45]; 

признаться – выразить уверенность: «Ивану Ивановичу 
стало тесно в земском суде, – да, признаться, ему и письмо как-
то не давалось; он вышел на простор, пошел искать счастья по 
белому свету и попал, как видно, на большую дорогу» [3, с. 55]. 

Сема неуверенности представлена в 33 высказываниях мо-
дификаторами:

вероятно – по всей вероятности, по-видимому [4, с. 75]: 
«Разговор этот у подъезда советника продолжался бы, веро-
ятно, ещё несколько времени, если бы полковник Плахов не 
наехал сзади четверней и выносной мальчишка не взвизгнул 
пронзительным голосом <…>» [3, с. 30]; 

видно, как видно – по-видимому, кажется, вероятно 
[4, с. 82]: «Сам же он, видно, вовсе не понимает, в чём дело; его 
нельзя ни вразумить, ни убедить, ни умолить <…>» [3, с. 92]; 
Он, как видно, давно уже решил, что женится на Мелаше <…>» 
[3, с. 92]; 

кажется – по-видимому, как будто [4, с. 258]: «Вы найде-
те в числе знакомых своих мосек, меделянских, датских собак, 
ищейных или гончих <…> а легавого и борзого мы, кажется, 
уже нашли: вот они, один причувает что-то, раздувает ноздри, 
другой скучает, застоялся, сердечный, а гону нет» [3, с. 34]. 

В позиции модального компонента со значением неуверен-
ности, считаем, выступает конструкция «если не ошибаюсь», 
маркирующая сему «предполагаю»: «<…> новый чепец, или, 
если не ошибаюсь, наколка, которую выписывает вице-губер-
наторша прямо из Петербурга, дорогою растряслась, ящик 
разбит, и наколка приедет в самом отчаянном положении» 
[3, c. 46].

В качестве разновидности модуса достоверности выделяем 
непродуктивные в функционировании модальность предполо-
жения (4 примера) и модальность представления (5 примеров). 

Модальность предположения представлена вводными сло-
вами и словосочетаниями типа:

 положим – предположим: «В одном из губернских городов 
наших, положим хоть в Малинове, настало воскресенье <…>» 
[3, с. 19]. Этот же модус, считаем, превалирует в семантике 
вводных слов «по-видимому» и «вероятно» в высказываниях, 
когда контекст не дает четкого представления о неуверенно-
сти модального субъекта в сообщаемом: «Затем останется мне 
только еще сказать вам, что Лиров, примкнувши к Голубцовым, 
по-видимому, не навлёк на них, как опасался, гнева потешав-
шейся доселе над ним судьбы <…> и, как казалось, причислила 
доброго Евсея по сказкам своим к семейству Марьи Иванов-
ны, на котором, видимо, почивала благодать божия» [3, с. 99]; 
«Изо всего этого вы ясно видите, что думы свои Лиров берег, 
большею частью по крайней мере, про себя и увез их с собою; 
иначе, вероятно, был бы он помянут не тем и не так» [3, с. 46].

Лексема «кажется», наряду с модусом неуверенности, объ-
ективирует и модальность представления, видимости. «Он был 
тих, скромен, потворчив, робок и до того снисходителен, что, 
казалось, не видел ничего там, где присутствие его могло быть 
для других обременительно, не слышал ни слова, если около 
него происходил разговор, который мог или должен бы ввести 
разговаривающих в краску« [3, с. 29] – «представлялось, виде-
лось таким».

Источник информации, представленный в 15 высказывани-
ях, маркирован водными конструкциями:

говорят, сказывают – слух есть, молва ходит, бытует такое 
мнение [7, с. 177–178]: «Уж он (Оборотнев) вот на одном меся-
це другой раз взад и вперед проехал, видно по делам каким; а 
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он, говорят, опекуном у барынь этих <…>» [3, с. 72]; «<…> в 
самой Твери она (судьба) опять выследила его (Евсея), привела 
голодного и усталого в изрядную гостиницу и заставила съесть 
какой-то биток, который подается, сказывают, в обертке – со-
всем с бумажкой» [3, с. 47]; 

говорит, как сказывает – некто сообщает, выражает что-ли-
бо: «<…> он (солдат) был хмелен, говорит Власов, да прилег, 
его впотьмах и завалили <…>» [3, с. 71]; (Оборотнев) «да никак 
еще и жених, как сказывал намедни человек его» [3, с. 72];

говорится – как принято говорить, как говорят [4, с. 135]: 
«Евсей <…> успел только узнать, что она (девушка) ин-
ститутка и что шестого числа будет семь месяцев, как она 
увидела свет – не в том смысле, как говорится это о новоро-
жденном, не лучи солнечные, а мир, то есть не тишину и спо-
койствие, а, напротив, суету светской жизни, пыль, дым и чад»  
[3, с. 70]; 

известно, как известно – о том, что знают все [4, с. 238]: 
«Что ж, известно, бабье дело, хозяйка реветь, да целовать, да 
в ноги; запела во всю улицу <…>» [3, с. 90]; «Не удивляйтесь 
этому: Пелагея Ивановна, как известно целому городу, незадол-
го до этого взыскала три рубля без вычету на ассигнации с не-
осторожного соседа своего за хохлатую и мохноногую курочку, 
которую задушила его борзая» [3, с. 44]; 

Более продуктивным (27 примеров) в реализации является 
модус, маркирующий сему «отношение к способам выражения 
мысли»: 

по примеру – как образец: «А если бы Евсею теперь взду-
малось сделать заем, то, верно, пришлось бы, по примеру 
Испании, обеспечить заем залогом и платить еще 49 со ста» 
[3, с. 77]; 

как значится – как обозначено, названо [ср.: 4, с. 232], как 
называли – как значится в народе без оценочной семы: «Все 
жители Малинова вдоль Песчаной улицы, как значилась она на 
чертеже, или Вице-губернаторской, как обыкновенно её назы-
вали, ложились в растворенные окна и высовывались по самые 
чресла, чтобы посмотреть, кто поехал или приехал» [3, с. 44];

по убеждению – уверенный взгляд на что-либо, точка зре-
ния [4, с. 321]: «Это, по основанному на опыте убеждению, по-
могало; Евсей воображал, что скинул ношу свою с плеч, что 
закинул ее и уничтожил» [3, с. 80];

по слухам – по неподтвержденным данным [4, с. 732]: 
«Отца Лирова, Стахея, теща увезла, как необходимую домаш-
нюю утварь, в свой город, где он, по слухам, дошедшим до бед-
ного Евсея, волею божиею помре» [3, с. 28]; 

по расчётам – в соответствии с расчётом, на основании 
расчета [4, с. 526]: «Евсея передавали с рук на руки, торгова-
лись и продавали на каждой станции, после каждого перегона 
сызнова, рядились всегда до какого-нибудь города, вымалива-
ли и выманивали хотя половину прогонов наперед, чтобы его 
не беспокоить ночью к расчёту, а после заставляли уплачивать 
сверх прогонов все привески и недовески, которые, по взаим-
ным расчетам, скоплялись на последней станции» [3, с. 51];

по мнению – по чьей-либо оценке [ср.: 4, с. 359]: «Власову 
<…> килиановская показалась гораздо лучше; енгалычевская 
кисловата и вяжет рот, килиановская, по мнению Власова, была 
родом из турецкой крепости Кили <…>» [3, с. 43]; 

понашему, повашему, постаринному – как бытует у нас, у 
вас, было в старину: «Генерал этот высокородный, по-нашему, 
по-старинному, бригадир, а по фамилии прозывается он госпо-
дин Оборотнев» [3, с. 72]; 

«по соображениям» в сочетании с атрибутивной конструк-
цией – по пониманию: «Я вам могу сказать приблизительно 
наперед, по местным соображениям, что между тем сбудется и 
произойдет в Малинове» [3, с. 46]; 

как зовут, как называют – для выражения иронического 
или отрицательного отношения к кому-либо [4, с. 381]: «Вновь 
приезжая барыня, или, как ее называют, дама, – а почему бы не 
краля? – обязана объехать все 38 домов, составляющие высшее 
общество города <…>» [3, с. 23]; Мокрида Роховна или Рогов-
на, как её обыкновенно звали, полуполька, супруга инспектора 
врачебной управы, узнала об этом событии и при первом случае 
не оставила кольнуть как вице-губернаторшу <…>» [3, с. 45];

по прозванию (устар.) – по имени, прозвищу, данному на-
родом [4, с. 610; 7, с. 538]: «Это был запросто Иван Иванович, 
и даже по прозванию только Иванов, бывший писец и бесчи-
новный – чтобы не сказать бесчинный – служитель жировского 
земского суда» [3, с. 55];

говоря вообще (разг.) – в общих чертах: «Ну, а что же вы 
скажете, почтенные читатели, если я вам докажу на деле, что 
Евсею Стахеевичу вовсе ничего об этом не известно и что ма-
линовцы наши, <…> говоря вообще, <…> дела этого рода зна-
ют гораздо и весьма заблаговременно и всегда прежде тех, до 
коих они непосредственно относятся» [3, с. 93] – употреблено 
для противопоставления двух явлений, второе из которых явля-
ется, по мнению автора, более важным;

как выражается – по выражению: «Оборотнев хотя и был 
только, как выражался смотритель в Помераньи, высокородный 
бригадир, со звездой св. Станислава второй степени, не знал, 
однако, куда деваться от глупой надутой спеси, которая играла 
у него на лице во всех жилках, отзывалась во всех ухватках, в 
каждом слове, даже в чиханьи и кашле <…>.» [3, с. 96]; 

так думалось – так мыслилось [4, с. 182]: «И как это глупо, 
бестолково, – так думалось ему, – ну пусть бы уже раза два, 
три в году, коли это необходимо, коли ведет к чему-нибудь, а 
то – каждое воскресенье, каждый божий праздник» [3, с. 20]; 

конструкциями, включающими лексему «кажется» в соче-
тании «как мне кажется», в котором контекст не подтверждает 
наличие семы «неуверенность, предположение»: «Послушай-
те, – сказала Марья Ивановна, – я не видала вас никогда еще 
столько малодушным, хотя знала вас, как мне кажется, гораздо 
в худшем положении, чем ныне» [3, с. 93] «зная молодого чело-
века с отрочества героиня уверена в даваемой характеристике».

Модальная оценка обычности (4 примера) представлена 
глагольной формой с семой итеративности – бывало: «Когда, 
бывало, учитель сек нас в уездном училище, то уверял всег-
да и приговаривал во все время секуции: «Не я бью, сам себя 
бьешь» [3, с. 20] = «повторялось систематически, каждый раз 
при наказании ученика».

К модальным модификаторам относим непродуктивные в 
функционировании вводные слова, обогащающие высказыва-
ние положительной (3 примера) и отрицательной (5) эмоцио-
нальной оценкой сообщаемого: 

к удивлению: «Воспитательница, с которою сидел теперь 
Лиров, была, к удивлению его, русская, женщина умная и об-
разованная, бывшая воспитанница одного из благодетельных 
казенных заведений наших» [3, с. 65]; 

к счастью, к несчастью: «Он, как видно, давно уже решил, 
что женится на Мелаше; он навещал детей еще в институте и, к 
несчастью, а может быть, и к счастью, там уже сделал невыгод-
ное на них впечатление <…>» [3, с. 92]; 
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на беду – к несчастью: «<…> инспектор врачебной упра-
вы не последнее лицо при приеме рекрут; в нынешний набор, 
который, на беду, случился вскоре после ссоры дам, Перепетуя 
Эльпидифоровна дорого поплатилась <…>» [3, с. 45];

неприятное положение – сложившиеся обстоятельства: 
«Первое свидание с вами, кроме душевного удовольствия, 
доставляет мне еще, в крайне неприятном положении моём, 
помощь и спасение; вы меня можете выручить теперь <…>» 
[3, с. 93]. 

Выводы. Анализ текстового материала повести «Бедовик» 
позволил сделать вывод о том, что особых отклонений в объ-
ективации субъективной модальности по сравнению с совре-
менным состоянием русского языка у В.И. Даля не отмечено. 
Имеет место многозначность некоторых из модальных модифи-
каторов глагольного характера. Незначительное преобладание 
внешней модальности над модальностью внутрисинтаксиче-
ской определяется склонностью главного героя к размышле-
нию и анализу, попыткой дать объективную оценку окружа-
ющей его действительности, неприемлемостью сложившихся 
в описываемой среде обычаев, и наконец, – близостью языка 
повести к диалогизации, к разговорному стилю, что, вероятно, 
позволяет говорить о специфике идиостиля В.И. Даля.

Перспективой подобного исследования являются даль-
нейшие разыскания в вопросе об особенностях языка художе-
ственных произведений писателя. 
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Юган Н. Л. Суб’єктивна модальність у повісті  
В. І. Даля «Бідовик»

Анотація. У статті дано опис суб’єктивної модально-
сті висловлювання в повісті В. І. Даля «Бідовик», дифе-
ренційованої на внутрішньосинтаксичну та зовнішню, що 
нашаровуються на предикативну модальність. 

Ключові слова: модальність, суб’єктивна, внутріш-
ньосинтаксична, зовнішня, модифікатори, вступні кон-
струкції, модальна рамка.

Yugan N. Subjective modality in V. I. Dahl’s story 
„Bedovik”

Summary. The article gives the description of subjective 
modality of an utterance in the story „Bedovik” by V. I. Dahl, 
subjective modality being divided into intra-syntactical and 
external ones, which are deposited on predicative modality. 

Key words: modality, subjective, intra-syntactical, 
external, modifiers, parenthetic constructions, modal frame.
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Анотація. Аналізуються чотири зооморфні персо-
нажі як колективний образ-символ, що ілюструє вплив 
особливого архаїчного культу. Досліджуються функції 
й особливості впливу кожного із цих персонажів на діє-
вість і наповненість життя людей – прихильників культу, 
з яких виділяється головний герой «Іван-дурень» як носій 
властивостей і характеристик незвичайного Коника-Гор-
боконика.

Ключові слова: зооморфний персонаж, колективний 
образ-символ, архаїчний культ, духовна еволюція.

Постановка проблеми. Авторська літературна казка «Ко-
ник-Горбоконик» (1834) П.П. Єршова є унікальним явищем, 
що характеризується багатоплановим злиттям літературно-
го і фольклорного джерел в єдиному оповіданні, насиченому 
яскравими, неповторними образами.

У сучасному літературознавстві закріпилася думка про 
призначення казки П.П. Єршова, переважно, для дитячої ауди-
торії (Бабушкіна А.П. [1], Мадер Р.Д. [3], Сатін Ф.М. [6] та ін.), 
у той час як більш вдумливий аналіз твору розкриває глибокі і 
складні понятійні шари, орієнтовані на ерудованого дорослого 
читача. Сподіваємося, що наша скромна робота допоможе за-
повнити прогалину в дослідженнях, пов’язаних з популярною 
казкою.

Метою цієї статті є дослідження деяких зооморфних обра-
зів (кобилиці і коней), що входять в базовий контекст аналізо-
ваного твору.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загадковим 
і привабливим є образ білої кобилиці, яку так вдало ловить 
головний герой Ваня в зачині казки. Є всі підстави вважати, 
що в цьому казковому образі втілений Дух хліба / Дух рос-
линності, культ якого був широко розповсюджений ще в кінці 
XIX ст. Дж. Фрезер у великому дослідженні «Золота гілка» [8] 
дає рясний етнографічний матеріал, який ілюструє поширення 
віри в хлібного духа на території Європи і Росії, а також вті-
лення хлібного духа в образах різних тварин, серед яких кінь 
/ кобилиця, мабуть, є одними з найдавніших зооморфних форм 
культу, прихильники якого вірять, що дух хліба існує відразу в 
двох іпостасях – в тваринному і в зерні. Кожна рослинна куль-
тура може закріплюватися у вигляді особливої тварини / птаха 
(Пшеничний кінь, Житній вовк, Ячмінний півень і т. ін.). Коли 
хвилі злакової або будь-який іншої рослинної культури гойда-
ються на полі від вітру, – селяни говорять в таких випадках, 
що Пшеничний кінь / Житній вовк / Ячмінний півень вганяє 
полями. Селяни вірять, що сила зерна ховається, насамперед, 
у хвості як осередку перебування запліднюючої міці духу, який 
слід ловити восени, щоб зиму він провів у будинку селянина, 
приносячи статок його сім’ї, а навесні хлібний / рослинний дух 
повинен знову повернутися в поле для виконання своєї репро-
дуктивної функції.

Хлібному духу поклонялися, його шанували і, одночасно, 
його великою мірою боялися як втілення божества. У відповід-
ності до однієї з теорій «дух хлеба является божеством, или 
гением, зерновых культур вообще, а не посевов какого-то од-
ного хозяйства» [8, с. 425]. Навесні молодий дух з’являється на 
полі у вигляді Хлібного Дитяти / Немовляти, у цьому випадку 
«имеет место смещение животной и человеческой ипостасей 
духа хлеба» [8, с. 429], що, знову ж таки, у різних регіонах 
може інтерпретуватися і у відповідному зооморфному образі 
духу злаків. 

Відомо, що хлібний дух у вигляді кобилиці уособлював в 
Стародавній Греції Персефону і Деметру – еквівалентних за 
своїми функціями богинь. Але людська персоніфікація є на-
багато більш пізнім втіленням, а зооморфний вигляд – більш 
раннім і архаїчним. Дж. Фрезер простежує попередників Пер-
сефони / Деметри у єгиптян (Осіріс / Ізіда), азіатів (Таммуз / 
Іштар, Аттіс / Кибела, Адоніс / Афродіта) і інших народів 
саме в контексті їх більш пізніх антропоморфних культів, що 
нашарувалися на ранні зооморфні звичаї, пов’язані з сільсько-
господарськими сезонними обрядами; зокрема, причастя за до-
помогою Духа рослинності / Хліба і набуття відповідних боже-
ственних функцій людиною, яка поглинає частину ритуальної 
їжі для втілення якостей бога в людському тілі, що є частиною 
симпатичної магії.

У казці «Коник-горбоконик» простежуються ті ж явища, 
засновані на культі Духа Хліба / Пшеничної кобилиці, які були 
проаналізовані Дж. Фрезером у «Золотій гілці».

Тож, сім’я (батько і троє синів) живуть тим, що вирощують 
пшеницю, яку продають на столичному базарі. Хтось почав цю 
«пшеницу шевелить» [2, с. 96], Тому старші брати йдуть вночі 
в поле «злого вора подстеречь» [2, с. 96] з вилами і сокирою, а 
молодший Ваня чатує лише з хлібом замість зброї в якості обе-
рега («Хлеб за пазуху кладет» і «краюшку уплетает» [2, с. 99], 
причастившись таким чином до незвичайного дійства зустрічі 
з Хлібним Духом). Цілком логічно, що саме він один бачить 
білу кобилу: за світла місяця / зірок хлібне поле здається бі-
лим, а стигле колосся, що схиляється до землі («Грива в землю, 
золотая» [2, с. 99]), і пшениця, що перевалюється хвилями під 
вітром, дають повне уявлення, що хтось мчить полем. У пов-
ній відповідності з обрядом Ваня сідлає кобилу, схопивши її 
за хвіст, в якому ховається запліднююча міць Хлібного духу, та 
ще й задом наперед, щоб ненароком хвіст не відпустити. Ко-
билиця бурхливо реагує на замах на власну свободу, з усіх сил 
намагаючись скинути зухвалого вершника, але, врешті-решт, 
змушена підкоритися чужій волі. Тепер її треба привести в 
одну з господарських будівель коло будинку («пастуший бала-
ган» [2, с. 100]), де Кобилиця (Дух пшениці) повинна лишити 
молодих нащадків, на знак щедрості і рясності майбутнього 
врожаю, після чого їй слід повернутися в природне (польове) 
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середовище. («Я же снова выйду в поле / Силы пробовать на 
воле» [2, с. 100] – чує Ваня від кобилиці).

Після повернення додому Ваню, як людину, що зловив Дух 
Хліба, висміюють ритуально (для цього вводиться дивна на пер-
ший погляд фраза про те, що старий батько «не мог сдержаться / 
Чтоб до слез не посмеяться», хоча йому сміятися «уж и грешно» 
[2, с. 102] – гріх, якщо сміх повсякденний, але якщо ритуаль-
ний – тоді принагідний). Завдяки появі Кобилиці благословення 
Духа Хліба перебуває в будинку Вані, створюючи реальний до-
статок і добробут (це ілюструється через образи-символи двох 
вдало проданих, дивовижно гарних коней, народжених кобили-
цею), а особисто Вані – рідкісний талан і успіх, оскільки на ньо-
го зійшли божественні якості Духа Хліба, і він є їхнім фізичним 
носієм (уособлюється через образ-символ Коника-горбоконика). 
Завдяки цьому Ваня згодом виконує найскладніші завдання-ви-
пробування, і кожен раз обов’язково бере з собою талісман-обе-
ріг «хлеба ломоток» [2, с. 121] (під час ловів жар-птиці і під час 
подорожі за Цар-дівицею). Щоправда в останній свій похід за 
каблучкою Цар-дівиці він зрадив своєму правилу, взявши лише 
три цибулини, за що йому довелося викупатися у трьох котлах. 
У цьому випадку Коник ціною свого божественного єства здійс-
нює у Вані диво фізичного перетворення.

На відміну від вигаданої історії про чорта, складеної Іван-
ком для братів, у дійсності герой стикається з незвичайною, 
небаченою раніше молодою кобилицею: «Кобылица та была /  
Вся, как зимний снег, бела, / Грива в землю золотая, / В мелки 
кольца завитая» [виділено нами – Т. В.] [2, с. 99] (тут при-
сутня вказівка на пов’язану з даним епізодом стихію землі). 
Символіка кобилиці / коня дуже складна, поліморфічна і ба-
гатоаспектна, об’єднує в єдиний конгломерат казкового обра-
зу відразу кілька характеристик. Слід виділити головні риси 
цього образу, що важливі для аналізу казки. Кобилиця – біла 
із золотою гривою: цими кольорами підкреслюється солярна 
природа головного героя; тоді як характеристики вологи, хо-
лоду, хаосу в погоді (які були присутні при описі нічних варт 
старших братів) вказують на домінування місячних якостей в 
природі на момент казкового оповідання. Лови Ванею Коби-
лиці – символ приборкання і підпорядкування героєм хаосних 
енергетичних проявів за місячним типом та затвердження 
енергії за солярним типом. Біло-золота кобилиця уособлює 
собою посланницю неба / небесних сил і покровителів, вка-
зуючи на виростаючу чоловічу потенцію у братів, оскільки, 
всі троє на початку розповіді неодружені. Це – прихована 
хтонічна сила, що криє в собі незламний чоловічий принцип. 
Але крім символу родючості, кобилиця є також психопомпом 
і посланцем богів, і в цій якості може бути або передвісницею 
смерті, або нового підйому життя. Цим пояснюється страх 
Данила / Гаврила в перші ночі варти (через опис погоди вво-
диться опис хаосу хтонічних сил природи і, відповідно, хаосу 
в душах братів). Врешті-решт, вони все-таки одружуються на 
грошах, здобутих Іванком, але найперше і найважливіше ви-
пробування магічною силою, ясна річ, не проходять, тому з 
подальшої оповіді вибувають остаточно.

Окрім вищевказаних аспектів, кінь є образом-символом ін-
телекту, мудрості, розуму, динамічної сили, швидкості думки й 
ототожнюється з виявленій у фізичному світі увагою Великої 
Матері, відповідаючи енергії Великого Інь. На перший погляд 
може видатися парадоксальним, що саме дурневі приписується 
розум і інтелект, а не розумним старшим братам. Але в казково-
му тексті недвозначно вказується саме на такий розвиток подій. 

Символічний еквівалент потенційних якостей Вані відобра-
жається у відповідному описі його вартового чергування: ніч 
тиха і зоряна, «месяц всходит» [2, с. 99], – але саме через об-
раз-символ місяця виражаються якісні характеристики розуму 
і мудрості, а пізніше Ваня і сам опиниться в гостях у небесних 
палатах Місяця – образі-символі втілення якогось космічного 
розуму. Заслуговує на увагу те, що множинність образу білої 
кобилиці і Ванюши, який її осідлав, включає в себе не лише 
приборкання енергії казковим героєм, що дає поштовх до роз-
витку його моторного розуму і динамічного інтелекту, але на 
більш глибокому рівні цей здвоєний образ-символ несе смис-
лове навантаження фізичного тіла (кобилиця) і міці духу, що 
зійшов на нього (вершник). На перший погляд, сходження духу 
відбувається неправильно: герой «К кобылице подбегает, / За 
волнистый хвост хватает / И прыгнул к ней на хребет – / Только 
задом наперед», і в подальшому, незважаючи на сильну проти-
дію Кобилиці, «крепко держится за хвост», потому что «сам не 
прост» [2, с. 99]. Саме з цих слів струменить справжня харак-
теристика героя: він – не простий, він відрізняється від інших 
людей, йому пророкована особлива доля. Тому важливий фі-
нал першої частини, в якій скрупульозно перераховуються всі 
подальші випробування, призначені для нестандартного героя 
Вані-дурня, з несподівано щасливим фіналом – одруженням на 
Цар-дівицю і царювання.

Залишається розглянути опис третього лошати кобили – 
Конька-Горбунка – самого незвичайного з усіх зооморфних 
персонажів: «Ростом только в три вершка, / На спине с двумя 
горбами / Да с аршинными ушами» [2, с. 100], в якому просте-
жується введена в загальних рисах, але пізнавана за основними 
параметрами символіка лінгама. Отже, можна стверджувати, 
що сам Горбоконик є образом-символом основоположного 
енергетичного центру, відповідального за зв’язок і проведен-
ня в матеріальний фізичний світ мабуть найпотужнішого ар-
хетипу (сексуальної) енергії творчості і творення. Для того, 
щоб у читача зникли останні сумніви в специфічній природі 
Коника-Горбоконика, автор кілька разів недвозначно вказує на 
його природне і природне місце розташування у Вані-дурня: 
«игрушка-горбунок / У его вертел ся ног» [2, с. 104], або далі 
в описі подивування Гаврила, що зачудувався, побачивши нову 
незвичайну силу у брата: «Закричал тогда Гаврило, <…> – / 
Что за бес такой под ним!» [2, с. 107]. Володіння Коником-гор-
бокоником автоматично дає герою надзвичайні властиво-
сті. Це проявляється в надприродній фізичній силі Вані: «..в 
дверь стучится, / Чуть что кровля не валится: / И кричит на 
весь базар, / Словно сделался пожар. / Братья <…>, / Заикаяся, 
вскричали: / “Кто стучится сильно так?”» [2, с. 100-101] (тоб-
то раніше Іван не виявляв надзвичайної фізичної сили, і його 
брати вкрай здивовані зміною, що сталася з ним). Додатково 
до цього, новий стан душі у героя відрізняється підвищеним 
емоційним фоном і особливим емоційним підйомом. Це під-
тверджується тим, що Ваню майже скрізь автор зображує спі-
ваючим: «Отправляется в село, / Напевая громкопесню / “Хо-
дил молодец на Пресню”» [2, с. 100]; «Вдоль по улице идет, / 
Ест краюшку да поет» [2, с. 104]; «И под. песню дурака / Кони 
пляшут трепака» [2, с. 112]; «Чистить коней начинает, <…> / 
Разны песенки поет» [2, с. 115] і т. ін.; плачучим: «Как завоет 
тут Иван, / Опершись о балаган» [2, с.104], «На конька Иван 
садится, / <…> / Что есть мочушки ревет» [2, с. 105]; або в 
іншому місці (проспав Цар-дівицю): «Тут Иванушка заплакал /  
И, рыдаючи, просил, / Чтоб конек его простил» [2, с. 131]  
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і т. ін.; танцюючим: «Вот он поля достигает, / Руки в боки под-
пирает / И с прискочкой, словно пан, / Боком входит в балаган» 
[2, с. 104]; Коник також поводиться відповідно до настрою го-
сподаря: «Горбунок, его почуя, / Дрягнул было плясовую; / Но 
как слезы увидал, / Сам чуть-чуть не зарыдал» [2, с. 120] і т. ін.

Дивною є фізична сила Коника; це виявляється в тому, що 
за маленького зросту він несе на собі не лише господаря, але за 
необхідності Цар-дівицю разом зі надважкою скринею з її ка-
блучкою, у той час як Ванюша її навіть зрушити не може з міс-
ця. А в подальшому герой за допомогою того ж Коника стрім-
ко переміщується, пересуваючись через величезні простори в 
стислі терміни. Спочатку це були невеликі «експериментальні» 
переміщення (наприклад, брати вранці вкрали коней, а Іван 
ввечері їх наздогнав за мить: Коник «стрелою полетел», «И в 
два мига, коль не в миг, / Наш Иван воров настиг» [2, с. 105]);  
в епізоді поїздки за пером Жар-птиці: «Конь взвился, и след 
простыл» [2, с. 107]. А ось під час подорожі за каблучкою 
Цар-дівиці швидкість Коника описується наступним чином: 
«Горбунок летит, как ветер, / И в почин на первуй вечер / Верст 
сто тисяч отмахал / И нигде не отдыхал» [2, с. 135]. При цьому 
він вміє переміщатися не лише по землі, але і по небу: : «..конек 
туда вбежал, / Где <…> / Небо сходится с землею», «И на небе 
очутился» [2, с. 137]. 

Висновки. Таким чином, у досліджуваній казці П.П. Єршо-
ва «Коник-Горбоконик» біла кобилка і три коня є колективним 
образом-символом, який ілюструє вплив і дію культу Духа хліба 
/ Духа рослинності (біла кобила), матеріальний достаток / ста-
ток, які гарантовано мають прихильники даного культу (два про-
даних гарних коня), духовну еволюцію (для володаря дивного 
Коника-горбоконика з незвичайними / нестандартними характе-
ристиками: логічний висновок, що винесення в заголовок імені 
даного зооморфного персонажа підкреслює його виняткову важ-
ливість як духовного тригера для основного героя Вані-дурня).
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Ворова Т. П. Особенности интерпретации зоомор-
фных образов в сказке П. П. Ершова «Конек-Горбунок»

Аннотация. Анализируются четыре зооморфных пер-
сонажа в качестве коллективного образа-символа, иллю-
стрирующего влияние особого архаичного культа. Иссле-
дуются функции и особенности воздействия каждого из 
этих персонажей на событийность и наполненность жиз-
ни людей – приверженцев культа, из которых выделяется 
главный герой «Иван-дурак» в качестве носителя качеств 
и характеристик необычного Конька-Горбунка.

Ключевые слова: зооморфный персонаж, коллектив-
ный образ-символ, архаичный культ, духовная эволюция.

Vorova Т. Peculiarities of interpretation of zoomorphic 
images in the fairy tale „Horse with Hump” by P. P. Yershov

Summary. It is analyzed four zoomorphic characters 
as a collective image-symbol, illustrating the impact of 
particulararchaic cult. It is investigated the functions and 
peculiar properties of influence of these characters on the 
events and plenitude of life of the cult adherents, from whom 
the main hero (Ivan the fool) is highlighted as a bearer of some 
qualities and characteristics of unusual Horse with Hump.

Key words: zoomorphic character, collective image-
symbol, archaic cult, spiritual evolution.
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню мовної па-
літри творів Романа Іваничука. Проаналізовано художню 
прозу письменника з погляду використання в ній лексич-
них засобів (історизмів, неологізмів, діалектної, екзотич-
ної лексики, синонімів, антонімів), обґрунтовано доціль-
ність уведення таких засобів у тканину художнього твору, 
підкреслено ефективні способи їх вживання.

Ключові слова: історизм, неологізм, діалектна лекси-
ка, екзотична лексика, синонім, антонім, мовний засіб, ху-
дожній твір на історичну тематику.

Постановка проблеми. Видатний український письменник 
Роман Іваничук належить до нового кола творців української 
історичної прози і займає одне з провідних місць у сучасній 
літературі. Це стає очевидним саме сьогодні, коли є можливість 
на матеріалі історії досліджувати ті актуальні проблеми, про які 
раніше не можна було згадувати. Художні твори письменника 
на історичну тематику є своєрідним рефлектором, який через 
призму минулого відбиває проблеми сучасності. Саме цьому 
підпорядкована мета художника – змалювати історію Украї-
ни від XV до ХХ століття та донести її до свідомості читача. 
Цьому слугують продуманий відбір мовного матеріалу, а також 
особливості його використання. Будь-яке слово в художній про-
зі романіста вагоме, тому що вводить у текст уявлення автора 
про конкретну історичну епоху, побачену його очима.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчий доро-
бок Романа Іваничука був предметом літературознавчих студій 
С. Андрусів, Н. Бічуї, І. Денисюка, В. Дончика, М. Жулинсько-
го, М. Ільницького, Р. Кудлика, Т. Салиги, М. Слабошпицького, 
Р. Федорова, А. Шевченка, В. Яворівського та інших дослід-
ників. Однак мова історичних творів письменника, його інди-
відуальна манера письма ще не були предметом спеціального 
аналізу. Лінгвісти лише принагідно залучали матеріал із його 
романів, коли описували хронологічно марковану лексику 
як засіб створення мовної стилізації (Г. Гайдученко [1]), роз-
глядали фольклоризми в мовній тканині історичного роману 
(С. Єрмоленко [2]), питання норми в сучасній прозі (Л. Пусто-
віт [3]), аналізували порівняння як структурно-стилістичний 
компонент художнього тексту (Л. Голоюх [4]), досліджували 
лінгвостилістику романів доби козацтва (В. Буда [5]) та укра-
їнської прози 60–90-х років ХХ сторіччя (О. Хом’як [6]). Отже, 
ґрунтовного дослідження мовностилістичних особливостей 
історичної прози Романа Іваничука в повному обсязі не було 
здійснено. Відсутність такого дослідження зумовлена об’єк-
тивною потребою комплексно дослідити тексти історичних 
творів письменника. Аналіз індивідуально-авторського вико-
ристання лексичних засобів в історичних романах покаже, як 
збагачуються й урізноманітнюються виражальні засоби худож-
нього мовлення творів цього жанру, виявляються особливості 
стилю прозаїка, відбиваються нові тенденції розвитку сучасної 
української літературної мови.

Мета статті – проаналізувати історичну прозу Романа Іва-
ничука з погляду використання в ній лексичних засобів (істо-
ризмів, неологізмів, діалектної, екзотичної лексики, синонімів, 
антонімів), які найяскравіше розкривають мовну палітру твор-
чості автора, обґрунтувати доцільність уведення таких засобів 
у тканину художнього твору, підкреслити ефективні способи 
їхнього вживання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Українська 
історична проза сягає глибоких витоків національної історії – 
Повісті временних літ, Галицько-Волинського літопису, літопи-
сів Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка, які були перехідною 
ланкою до історичної белетристики. Перший історичний роман 
новітньої української літератури – «Чорна рада» П. Куліша, в 
якому зосереджені дві основні тенденції наступного розвитку 
історичної прози, а саме: тенденція історичної достовірності 
(«літописності») та тенденція «фольклорності», коли автор 
витворює ситуації та характери на основі переказів, легенд, 
пісень, дум, що виражають погляди народу. Ці риси стали ха-
рактерними для історичних романів і повістей М. Костомарова, 
М. Старицького, Марка Вовчка.

В українській літературі ХІХ–ХХ століть представники ху-
дожньої прози намагалися своїми творами на історичні теми 
показати силу традицій народу, вселити в читачів гордість за 
свою історію (повість І. Франка «Захар Беркут», повісті та опо-
відання А. Кащенка, Ю. Опільського, А. Лотоцького, І. Фили-
пчака, А. Чайковського, В. Будзиновського, О. Назарука). «Мо-
дерним стилем» серед українських письменників цього часу 
виділялися К. Гриневичева та Н. Королева. Трагічні сторінки 
української історії описував Б. Лепкий у романах «Мазепа», 
«Крутіж».

У радянські часи подібні твори забороняли або ж дуже 
гостро критикували, бо відповідно до тогочасної ідеології не 
дозволяли писати про національну свідомість. Домінувати 
мали інтернаціональні мотиви, а позитивним героєм міг бути 
лише представник російського народу. У дусі радянської іс-
торіографії, що фальсифікувала або замовчувала достовірні 
факти української історії, були написані твори О. Корнійчука, 
Н. Рибака, І. Ле. Правда, в окремих творах С. Скляренка, З. Ту-
луб, П. Панча траплялися досить об’єктивні описи української 
історії, однак і ці автори змушені були підкорятися тогочасній 
цензурі. Із фальсифікацією історичного минулого не могла ми-
ритися низка патріотично налаштованих письменників: І. Ко-
черга, П. Загребельний, Ю. Мушкетик, І. Білик, Р. Федорів, 
В. Шевчук, Л. Костенко, з творчістю яких пов’язаний новий 
етап, «нова хвиля» в розвитку українського історичного ро-
ману, який поєднав у собі «тотальний погляд на речі, активну 
проекцію на сучасність, філософічність й інтелектуальність» 
[7, с. 10]. Саме до такого розуміння сутності історичного ро-
ману схиляється Р. Іваничук. Письменник усвідомлював, що в 
умовах тоталітаризму писати правду про тогочасне життя наро-
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ду було неможливо, просто заборонено, а писати неправду він 
не вмів і не хотів. «Про сучасне життя треба було писати тіль-
ки позитив. Я мусив заглибитися в історію», – згадував автор 
[8, с. 1]. Його історичні романи суттєво відрізнялися від творів 
багатьох інших письменників, які працювали в цьому жанрі. 
Якщо багато хто з них часто відображали «класову боротьбу», 
акцентували на інтернаціоналізмі, а теми патріотизму і любові 
до свого народу торкалися дуже обережно, то Іваничук обрав 
метод алегорій, реалізації якого найбільше сприяв історичний 
роман, бо тільки через історичні алегоричні образи можна було 
говорити із сучасниками про сьогодення. «Історичний роман, – 
відзначав І.О. Денисюк, – ставав формою великої алегорії, яка 
спонукувала до думання, до проекції зображених явищ на наш 
час. Це був єдино можливий тип зв’язку з сучасністю, який 
давав можливість ставити національну проблему» [9, с. 11].  
І порушував її романіст виключно з національних позицій. Та-
кого постійно відданого історичній темі прозаїка, який умів так 
професійно, глибоко, з таким смаком і умінням осучаснювати 
історію, в українській літературі ХХ століття не було. Автор 
зумів написати історію України в романах, наскрізною ідеєю 
яких є концепція «меча і мислі». Саме це дало змогу назвати 
його «специфічно національним письменником» [10, с. 181].

Аналізуючи історичну прозу Іваничука, доцільно вказати на 
еволюцію жанрово-стильової мови прозаїка, «початковою точ-
кою» якої є, як вважає С.М. Андрусів, роман «Мальви» («Яни-
чари»). Наступні його твори характеризуються подальшою ево-
люцією художнього мовлення, яка полягає в тому, що «автор 
активно використовує і різноманітні прийоми умовності, фан-
тастики, гротеску, фольклорну образність і символіку, міфоло-
гічні образи, елементи народно-сміхової культури, карнавальні 
образи. Від роману до роману видозмінюється тип розповіді, 
диспозиція автора й героя, їх мовна репрезентація, розши-
рюється зона свідомості персонажа в розповіді, посилюється 
й естетична активність авторського начала в творі» [7, с. 11]. 
Про специфіку свого подальшого письма висловлюється й сам 
автор. «Я назавше вивільнився зі сфери тяжіння фольклорної 
традиції, якою були просякнуті мої «Мальви», – згадує пись-
менник у книзі спогадів «Нещоденний щоденник», – і, не іг-
норуючи, зрештою, тих традицій, виробив свій новий почерк у 
химерному романі «Манускрипт з вулиці Руської», в інтелекту-
альному «Четвертому вимірі» та в повісті «Ренегат», побудова-
ній на парадоксальній умовності» [11, с. 55–56]. 

Мовна палітра історичних творів Романа Іваничука надзви-
чайно широка,багата і різноманітна. Її вивчення пов’язується 
зі стилістикою і з використанням мовних засобів, які є в кож-
ному стилі і на кожному мовному рівні. Характеристика цих 
засобів найяскравіше розкриває специфіку творчості автора. 
Тут «перехрещуються найрізноманітніші лексичні, діалектні 
та стильові течії – чиста літературна мова автора, галицька та 
гуцульська говірки його героїв, запозичення з мов тих народів, 
яких торкається сюжетна лінія творів» [12, с. 30]. Це говорить 
про те, що прозаїк у своїх творах вміло і свідомо здійснює сти-
лізацію мовних ознак, характерних для відповідної історичної 
доби. Концептуальне наповнення, характерні прийоми органі-
зації мови історичних творів і створюють індивідуальний стиль 
письменника, що вироблявся поступово в процесі його творчої 
діяльності.

Найбагатше в історичних творах прозаїка представлені іс-
торизми, за допомогою яких романіст дуже ретельно здійснює 
стилізацію певної доби. Зображуючи події минулого, змальо-

вуючи образи історичних осіб, письменник використовує цей 
пласт пасивної лексики здебільшого в нейтральному плані. Ці 
застарілі, але вкрай необхідні мовні засоби відіграють важливу 
стилістичну роль: без них неможливо дати правдиву соціаль-
ну характеристику суспільства певного історичного періоду, 
відтворити культурно-побутовий колорит зображуваної епохи, 
намалювати портрет історичного персонажа: «Перед ним ось 
сидять курінні отамани, і полковники паланок, і обозний, і 
осавул, і булавничий» [13, с. 27]; «Козацтво у червоних кун-
тушах, різнокольорових шовкових жупанах, озброєне шабля-
ми, пістолями, ятаганами, йшло під дзвони на заутреню» 
[13, с. 29–30]. Слід підкреслити, що при значній частоті вжи-
вання застарілих слів історичні твори письменника не є перена-
сичені ними. Всі вони вжиті доцільно і не потребують особли-
вих тлумачень. Тому, виконуючи стилістичну функцію, аж ніяк 
не заважають прочитанню творів.

Неологізми як антиподи історизмів у творах прозаїка най-
частіше є авторськими. Вдалося зауважити, що найчастіше 
при творенні художніх неологізмів автор використовує мор-
фологічний спосіб: 1) приєднання суфіксів до різних коренів: 
мільйоннилось [14, с. 198], містянин [15, с. 215], тисячилось 
[14, с. 198], чепірначчя [16, с. 7]; 2) приєднання префіксів до 
різних основ: закайданити [17, с. 57], незвістя [18, с. 204];  
3) осново- і словоскладання: голкопад [19, с. 85], христово-
скресний [20, с. 11]; 4)усічення основ: вберя [18, с. 204], пу-
стош [21, с. 141]. «Учепившись чепірначчям одне за одного, 
віддавши для життя енергію своєї краси і зросту, покручені, 
згорблені, зав’ялі, та невпокорені стоять деревця» [16, с. 7]; 
«Тоді дзвін вихопився з підземних тіснин на білий світ урочи-
стим благовістом, і люди почали виходити із сховків на його 
поклик, ставало їх все більше й більше, народу повнилось, ти-
сячилось і мільйоннилось» [14, с. 198]. З наведених прикладів 
видно, що неологізми Іваничука не штучно видумані, в їх осно-
ві лежать загальномовні елементи, і тому можна легко зрозумі-
ти та пояснити кожен з них. Варто відзначити, що вони часто 
базуються на основі діалектних коренів. Можна припускати, 
що ці слова автор міг винести з діалектів, але в діалектних 
словниках їх не виявлено. Авторські неологізми пожвавлюють 
текст, виконують у ньому важливі художньо-зображальні функ-
ції і є необхідним виражальним засобом передачі думок автора.

Діалектна лексика у творах письменника представлена бой-
ківськими, гуцульськими, покутськими, наддністрянськими та 
іншими говірками: арідник – «чорт» [22, с. 287], ґазда – «го-
сподар» [22, с. 327], гейби – «наче, немов» [20, с. 6], ґражда – 
«садиба» [23, с. 5], знимка – «знімок» [20, с. 50], кичера– «гора» 
[23, с. 5], колиба – «житло чабанів» [22, с. 287], манджати – 
«йти» [22, с. 327], мольфар – «чаклун, ворожбит» [20, с. 5], 
плова – «злива» [22, с. 421], пріча – «просте місце на дошках 
для спання» [17, с. 72], сарака – «бідолаха» [22, с. 421], фоса – 
«рів» [20, с. 5], фудулитися – «бути гордим, пихатим, зарозумі-
лим» [20, с. 13], чей – «може, може-таки» [20, с. 59]. Лексичні 
діалектизми письменник використовує із спеціальною стиліс-
тичною настановою для яскравішого змалювання життя персо-
нажів твору, для надання місцевого колориту: «Пилип вийшов 
на поріг й знову почув гуркіт на Ґреготі – десь там таки йде 
плова, й змокне Юрко до нитки, та най би вернувся сарака» 
[22, с. 421]; «Мольфар умів відвертати градові тучі, а мадяр-
ську орду зупинити не зміг» [20, с. 5]; «Майстер, побачивши 
на найвищій кичері за Черемошом крихітну кастелу, пішов до 
неї» [23, с. 5].
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Екзотична лексика запозичена з мов тих народів, яких тор-
каються сюжетні лінії історичних романів. Письменник уживає 
екзотизми передусім для характеристики життя інших народів. 
До екзотизмів, які використовує у своїх творах романіст, нале-
жать слова, що пов’язані з життям турків, татар, грузинів та ін-
ших народів: «Коли минув рамазан і мусульмани різали баранів 
на байрам, татарин привів на святковий обід жінку у білому 
фередже – злооку туркеню» [24, с. 390]; «Біля султана стояли 
п’ятибунчужний великий візир – сивобородий Азземпаша, ага 
яничарів – понурий Нур Алі, шейхуль-іслам Регель – глава ду-
ховенства» [24, с. 404]; «… усі для нього [Захарія – Г.Г.] були 
рівні – князь, граф, письменник, професор, купець, арістав, 
азнаурі, – у довгій черзі до карбувальника всяке стояло, бо світ 
великий, а Тифліс один» [25, с. 309]. Пишучи історичні романи 
про життя інших народів, автор з великою скрупульозністю ви-
вчав їхню культуру та побут. Недарма один з грузинських кри-
тиків сказав, що, прочитавши роман «Четвертий вимір», думав, 
що його написав грузинський письменник.

Синоніми як стилістичні засоби мови письменника вка-
зують на відповідний акт мовлення або дають йому оцінку, 
наприклад: сказати – мовити – прошепотіти – прошелесті-
ти – залебедіти – проквилити – прохрипіти – подейкувати – 
ляпнути – розпапляти – гаркнути –випльовувати слова. Вони 
мають чітку стильову маркованість, їх функціональне наванта-
ження звужується по низхідній. «Зупинив Калнишевський коня, 
запитав, перехилившись із сідла: – Ти хто така? Вона підве-
ла на нього повні непевності й тривоги очі... сказала тихо. – 
Уляна я… З Лубен. – Куди ж ти йдеш, небого? Дівчина тихо 
мовила: Щасливої дороги вам, батьку…» [13, с. 48]; «– Яка 
нахабність, – прошепотів історик» [13, с. 56]; «а від тих 
слів рівно задихала Наталка, й губи її прошелестіли: «Пов-
тори, повтори, скажи, що ти знаєш цю правду…» [20, с. 29];  
«Й підламалися у Йосипа ноги, він присів на порозі й залебедів: 
«То я знайшов… у лісі…» [20, с. 21]; «І я зостануся сама на 
цвинтарищі, як же мені однійдожити? – проквилила Ганна» 
[22, с. 382]; «І вже через кляп, що його караульний запихав у 
рот неблагоречивому, прохрипів: – … глухі чують, убогі бла-
го вістують!» [13, с. 68]; «ще й нині люди подейкують, що 
була вона в біса вродлива повійниця» [20, с. 22]; «Але не сказав 
цього Федір, час на часі не стоїть, ще всіляке може статися, 
ляпне тоді щось комусь Мироняк» [20, с. 38]; «не дай Боже, 
хтось побачить їх разом й по місту розпапляє, що Агнєшка 
вже на таких клієнтів зійшла» [20, с. 21]; «Зброю маєш, де 
вона? – гаркнув, і Йосип покотився з порога в передосіння»  
[20, с. 21]; «Цар біснувався: вдаряв кулаками, мов гирями об 
стіл, випльовував сповнені ненависті слова» [14, с. 19]. Вико-
ристання цього синонімічного ряду спрямоване на те, щоб по-
казати різні способи передачі висловлення персонажів, а також 
щоб підкреслити ставлення автора до них самих. 

Цікаві синоніми підбирає автор і в синонімічному гнізді 
йти – податися – потупотіти – покарабкатися – придиба-
ти – поплестися – човпати – котитися – шурувати. «Іван по-
дався за нею на Завоєли, йшов слідом» [18, с. 209]; «Йосафат 
потупотів на злам голови крутою стежкою в яр» [20, с. 7]; 
«…і наполоханий Йосафат, залишивши Наталку, покараб-
кався стежкою вгору» [20, с. 7]; «може, отець послухається 
вчителя і придибає – то не так далеко» [20, с. 54]; «вони пере-
вальцем поплелися дорогою і, не звертаючи на Волове, пода-
лися попід лісом на Дебеславці» [20, с. 26]; «лейтенант мовчки 
човпавслідом за нею, жінка звернула на лісову просіку, щоб не 

йти Зрубом попри хати» [18, с. 229]; «Ану шуруй до хати, там 
ми вже подивимося, що ти за парубок!» [18, с. 206]. Емоційне 
вираження оцінки цих слів розкривається за шкалою позитив-
не – нейтральне – негативне.

Контекстуальні синоніми можна побачити в багатьох рома-
нах письменника. Їх автор часто наводить поряд для підсилен-
ня висловлюваної думки: «Дружно кинулися гречкосії на Єпі-
фанія, били його, товкли, місили ногами» [14, с. 62]; «ніхто 
не міг би сказати, крім Федора, який добре відав, що Оленине 
життя тримається на одній лише миті радості, коли вона 
минає пасіку, розворушуючи у Федорові старий спогад, бо 
якби в його пам’яті та згадка раптом зчахла, зблякла, зди-
міла, тоді й Олені не було б до чого прив’язати своє життя, і 
воно б зникло, немов пушинка кульбаби на вітрі…» [20, с. 36]; 
«Волю приніс! Таж зовсім не нужна нам таяволя… Ну скажи, 
куме, ти в нас наймудріший, для чого хохлові, галушці репаній, 
потрібна свобода?» [14, с. 63]; «– Мамо, а хан такий же ду-
жий і всесильний, як Аллах? Марія потягнула до себе Мальву 
і мовила суворо. – Вибий собі, доню, з голови всіляких ханів.  
З ними лихо ходить і наше горе» [24, с. 477]; «Хтось іде за ним 
і хоче його штовхнути, вдарити, трутити» [22, с. 426]. Тут, 
як бачимо, в одному реченні можуть виступати навіть кілька 
відповідників лексичної приналежності: воля – свобода, лихо – 
горе, дужий – всесильний, штовхнути – вдарити – трутити, 
зчахла – зблякла – здиміла,били – товкли – місили ногами. Ін-
коли письменник зближує далекі за своєю семантикою слова, 
підсилює їх засобами контрасту. Це трапляється особливо тоді, 
коли вони вживаються в експресивному значенні і вказують на 
ставлення автора до свого народу: «– Мабуть, нас судять за 
те, що ми українці. За історію нашу судять… Ми так люби-
мо пишатися: українець – герой, мученик, лицар, філософ» 
[14, с. 126]. На противагу цій позитивній оцінці українського 
народу в прозі письменника устами його ж персонажів – во-
рогів народу, висловлюється негативне ставлення до наших 
нащадків: «– Ач який! Йому самостійно їУкраїни захотілося. 
А дідька лисого!– Сепаратист! – закричали усі… – Мазепи-
нець! – пронеслося зло вістям по майдану… Бийте, братця, 
зайду, мазепинця, самостійника, таж він на самого нашого 
царя, благодійника ласкавого, руку підніма!» [14, с. 62]. Нега-
тивну оцінку прозаїк може давати і українцям їх же устами: 
«– Ми можемо й самобичуватись:українець – лінюх, зрадник, 
донощик» [14, с. 126]. Здатність Р. Іваничука використовувати 
ампліфікаційне групування контекстуальних синонімів вно-
сить у мову його творів емоційне забарвлення і додатковий се-
мантичний відтінок.

Поряд із синонімами романіст-історик активно залучає до 
історичних творів антоніми. Ці слова об’єднуються в антоні-
мічні відношення і в романах письменника можуть використо-
вуватися з різним ступенем експресії.

Особливо часто автор вживає різнокореневі антоніми у вну-
трішньому мовленні персонажів: «А хіба він, професор, володіє 
мірою, яка дозволить з математичною точністю визначити 
вартість добрих і злих діл» [15, с. 223]; «Як могло статися, 
що ця дівчина з вулиці замість бруду принесла в його святили-
ще свій маленький світ чистоти? Справді вміщаються в од-
ній людині і співіснують скверна і благородство» [15, с. 247]; 
«… я думаю тепер про те, що без протиставлення тепла і 
холоду, погідності і зажуреності, любові і ненависті пропа-
ла б привабливість світу» [26, с. 151], в авторській мові: «Біль 
пригас: шість домовин з убієнними мужами відпливали за не-
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бокрай і канули у вічність, а життя таке байдуже до смер-
ті» [18, с. 153]; «Що ж то за знак такий – лихий чи добрий? « 
[18, с. 222]; «чей не було б людей на землі, якби не їхня жадоба 
пізнання добра і зла» [218, с. 210]; «легкі гармати волоклися за 
вихудлими кіньми звивистою дорогою вгору, а важкі залиша-
лися напризволяще внизу» [20, с. 33], а також у мовних партіях 
персонажів: «– Я усе можу зробити, Павле. Але до отамана… 
Та не вірю більше йому… Сам усе вирішує, сам усе робить – і 
добре і зле» [13, с. 164]; «Але ж нерозлучно межують між со-
бою білий і чорний кольори – на всьому світі і в душі кожної 
людини, а тому наш слух мусить бути однаково настроєний як 
на елегії, так і на бойові гімни» [26, с. 152].

У творах романіста-історика є чимало слів, що в прямому 
значенні не мають жодних антонімічних відповідників, але в 
переносному вони вступають в антонімічні відношення з інши-
ми словами. Прикметник добрий, наприклад, за своєю семан-
тикою ніяк не протиставляється слову плюгавий, але при пере-
носному його вживанні таке протиставлення цілком можливе: 
«Дочка понесе ту віру й дітям своїм передасть, а ті – сотням 
і тисячам своїх, і добрі вони будуть, а плюгавих у зародку 
вб’ють» [13, с. 254].

Зовсім не антонімічними в їх прямому значенні слова ста-
ють антонімами в таких контекстах: «вічні категорії доброчес-
ності й ницості, геніальності й бездарності, ці категорії не 
випадки, а властивості людської психіки» [27, с. 667]; «ось 
порізниться через неї сільський світ на світле й темне, краси-
ве й потворне, чисте й брудне – розколеться на обаполи злоби 
й радості» [20, с. 56]; «Та ось несподівано повернулися в село 
брати – зрівняні в бідності, проте навіть в бідності неприми-
ренні: тієї фоси, що давно розділила їх на багача і харпака, на 
ґазду і люмпака, на богобоязливцяі безбожника, на тверезни-
ка і пияка» [22, с. 284]. Такі контекстуальні антоніми посіда-
ють досить помітне місце у системі виражальних засобів мови 
письменника. Їх стилістична роль у творах полягає в тому, що 
вони забезпечують контрастну характеристику найрізноманіт-
ніших образів та понять. 

З антонімами в мові творів Р. Іваничука пов’язані оксимо-
рони (оксюморони), тобто такі мовні фігури, у яких поєдну-
ються два протилежні за змістом поняття, що суперечать одне 
одному: «… й дзвінка тиша окутала помолоділий від набух-
лих бруньок ліс» [20, с. 42]; «– Залишу живих мерців, покірне 
стадо залишу на цій свавільній землі» [14, с. 19]; «Оголошуємо, 
що цар у нас найкращий, що його беззаконні закони найспра-
ведливіші» [14, с. 77]; «Й водно згадувався Юркові той обна-
дійливий і безнадійний день» [22, с. 411]; «Під розпеченою до 
білоти тацею місяця шкварчав на морозі сніг, по насту заки-
пала діамантова крупа; на Солтисовій горі варилисяв зимово-
му окропі залеглі вояки» [18, с. 219]; «– Ти лейтенант Шпола 
чи в тебе інше прізвище, говори ж! – німо кричала Марія» 
[18, с. 233–234]; «… й почула Марія німу розмову між чолові-
ками, які сиділи мовчки за столом» [18, с. 211]; «Мольфар Іван, 
який ще в молодості переселився з глибоких гір на Пиконів, 
привів з собою в тихі язвинівські нетрі всіляких добрих духів» 
[20, с. 40]; «І я викую її [зброю – Г.Г.] й піду на жертву зара-
ди святого покликання й солодкого прокляття!» [20, с. 150];  
«… і сказала донька до батька: «– Війна, татку, танок смер-
ті, віхола» [20, с. 17]. «Несумісність» таких складових частин 
оксиморона (дзвінка тиша, живі мерці, беззаконні закони, зи-
мовий окріп, глибокі гори, солодке прокляття, німа розмова, 
танок смерті, шкварчав сніг, закипала діамантова крупа,кри-

чати мовчки) дозволяють Іваничукові показати й повніше роз-
крити всю складність і суперечність зображуваних образів, 
явищ та подій конкретної історичної доби.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, 
лінгвостилістичний аналіз текстів історичних творів Романа 
Іваничука засвідчує, що письменник – справжній майстер ху-
дожнього слова, тонкий знавець національної мови. Діапазон 
мовної палітри романіста широкий, багатий і різноманітний. 
Специфіку творчості письменника найяскравіше розкривають 
історизми, які вжито для надання правдивої соціальної харак-
теристики суспільства конкретного історичного періоду, від-
творення культурно-побутового колориту зображуваної епохи, 
змалювання портретів історичних персонажів. Неологізми, 
які утворені переважно морфологічним способом, урізнома-
нітнюють мову історичних творів прозаїка. Діалектна лексика 
бойківських, гуцульських, покутських та наддністрянських го-
вірок, а також екзотична лексика, пов’язана з життям турків, 
татар, грузинів, органічно входить в індивідуальну авторську 
розповідь і забарвлює її. Для мови творів прозаїка характерна 
й багата контекстуальна синонімія, яку іноді автор підсилює 
засобами контрасту, та антонімія, на базі якої утворено оксимо-
рон. Ці мовні одиниці відіграють у тексті важливу стилістич-
ну роль, виконують у ньому художньо-зображальні функції і 
є необхідними виражальними засобами передачі думок автора. 
Саме вони виявляють мовну індивідуальність письменника, ха-
рактеризують його манеру письма, свідчать про глибоку ерудо-
ваність і високу майстерність автора. Аналіз цих зображальних 
засобів дав змогу осмислити минуле, побачити його зв’язок із 
сучасністю, розкрити деякі «секрети» творчості автора, а також 
засвідчив, що письменник, користуючись багатими ресурсами 
національної мови, розширює її функціональні можливості. 
Особливості не лише лексичних засобів, але й фразеологічних, 
синтаксичних стануть об’єктом для подальшого дослідження 
художнього тексту на історичну тематику.
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Городиловская Г. П. Языковая палитра произведе-
ний Романа Иванычука

Аннотация. Статья посвящена исследованию языко-
вой палитры произведений Романа Иванычука. Проана-
лизирована художественная проза писателя с позиций 
использования в ней лексических средств (историзмов, не-
ологизмов, диалектной, экзотичной лексики, синонимов, 
антонимов), обоснована целесообразность введения этих 
средств в ткань художественного произведения, подчерк-
нуты эффективные способы их использования.

Ключевые слова: историзм, неологизм, диалектная 
лексика, экзотичная лексика, синоним, антоним, языковое 
средство, художественное произведение на историческую 
тематику.

Horodylovska H. Language palette of Roman 
Ivanychuk’s works of fiction

Summary. The article investigates linguistic palette of 
Roman Ivanychuk’s historical works of fiction. Prose of 
the writer is analyzed in terms of using vocabulary means 
(historicism, neologisms, dialects, exotic vocabulary, 
synonyms, and antonyms), the expediency of putting these 
tools into the canvas of work of fiction is proved, and the 
effectiveness of their use is emphasized.

Key words: historicism, neologism, dialect vocabulary, 
exotic vocabulary, synonym, antonym, language tool, historical 
work of fiction.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности 
семантики и смысловые зоны реализации этимологически 
родственных цветонаименований багряный, багровый и их 
производных в языке поэзии Г. Р. Державина. 

Ключевые слова: цветонаименование, семантика сло-
ва, коннотация, смысловая зона, контекст, сочетаемость 
слова, поэтическая речь.

Постановка проблемы. Микросистема обозначений крас-
ного тона как наиболее многочисленная и разветвленная вызы-
вает неизменный исследовательский интерес. Особого внима-
ния заслуживают вопросы семантической эволюции цветовых 
слов указанной группы, а также специфика их употребления в 
художественной речи, в частности поэтической. 

Обращение к идиолекту Г.Р. Державина в аспекте истории 
русской литературной цветописи представляется актуальным, 
поскольку автор положил начало искусству словесного живо-
писания в русской поэзии и оказал влияние на формирование 
лексико-семантического поля цвета в русском языке XVІII – на-
чала XІX века. Становление лексико-семантической и лексико- 
стилистической системы литературного языка в этот период во 
многом зависело от характера развития языковых средств поэ-
тических жанров.

Анализ актуальных исследований. Семантической эво-
люции имен цвета, развитию их внутрисистемных отноше-
ний посвящены монографии Н.Б. Бахилиной [1], Р.В. Алим-
пиевой [2], С.В. Кезиной [3] и других ученых. Микросистема 
красного цвета в историко-семантической аспекте анализи-
ровалась в работах И.В. Садыковой [4], С.В. Кезиной [5]. Во-
просы семантического развития цветонаименований багря-
ный и багровый рассматривались в статьях Р.В. Алимпиевой 
[6] и И.В. Садыковой [7]. Эти исследования стали базовыми 
для нашего разыскания.

Цель статьи – охарактеризовать в сопоставительном аспек-
те особенности семантики и смысловые зоны реализации эти-
мологически родственных цветонаименований багряный и ба-
гровый, а также их производных, в языке поэзии Г.Р. Державина.

Изложение основного материала. Лексема багряный 
принадлежит в поэзии Г.Р. Державина к ядру микрополя крас-
ного цвета. Поэт употребляет данное цветонаименование в 
узуальном для русского языка XVІII – начала XІX века значе-
нии «ярко-красный, пурпурный» [8, с. 126]. Наиболее полная 
семантическая характеристика рассматриваемого имени цвета 
приводится в толковом словаре В.И. Даля: багряный – «червле-
ный же, но менее густой, алее, без синевы; это самый яркий, но 
и самый чистый красный» [9, с. 36]. В терминологическом сло-
варе А.П. Василевича значение лексемы багряный толкуется в 
сопоставлении с семантикой слова багровый: «более светлого и 

алого цвета, чем багровый; насыщенно-красный, пурпурный» 
[10, с. 9].

Наиболее частотная семантическая зона репрезентации 
лексемы багряный в поэтических текстах Г.Р. Державина – 
«солнце». Свой эстетический идеал поэт выразил так: «Что 
привлекательней очам, Как не огня во тьме блистанье? Что 
восхитительнее нам, Когда не солнечно сиянье?» (здесь и да-
лее издания XVIII–XIX веков цитируем в соответствии с со-
временными графическими и орфографическими нормами) 
[11, т. 2, c. 473]. Для Державина только те краски привлекатель-
ны, которые светоносны, повышенно ярки, пламенны. 

Наличие признака «яркий» в семантической структуре 
цветонаименования багряный обуславливает его функцио-
нирование в качестве средства передачи окраски солнечных 
лучей: «А как солнца луч багряный Загорится средь ручья» 
[11, т. 3, с. 19]. Лексема багряный используется преимуще-
ственно для описания картин восхода солнца: «Но лишь с не-
бес, сквозь дуба свод листвяный Проникнув, на него пал свет 
багряный» [11, т. 2, с. 321], «Едва Кармил и Амморей Багряною 
зарей Из утренняя мглы, как острова, взносились, И розовым 
огнем их чела золотились» [11, т. 3, с. 225]. Рассматриваемое 
цветонаименование участвует в создании аллегорического об-
раза зари и идеального пейзажа, через который лирическому ге-
рою открывается образ Бога: «Оставь багряный одр – гряди, О, 
златокудрый, вечно юный Бог света!» [11, т. 3, с. 81], «Багряны 
вожжи напряглися По конским блещущим хребтам; Летят, 
вверх пышут огнь, свет мещут по странам» [11, т. 2, с. 318]. 
Наряду с традиционными поэтическими образами Г.Р. Держа-
вин создает оригинальный словесный образ, сближая обозна-
чения цвета багряный и златой: «А там зарязлато-багряна 
сквозь лес увеселяет взор» [11, т. 2, с. 32]. 

Для описания красок зари автор употребляет также суб-
стантивы багрянец и багряница. Это поэтические [8, с. 126] и 
метафорические наименования багряного цвета: «В лучезарной 
колеснице От востока Феб идет, Вниз с рамен по багрянице 
В кудрях золото течет» [11, т. 2, с. 62], «Зрю на багрянец зарь, 
на солнце восходяще, Ищу красивых мест между лилей и роз» 
[11, т.2, с. 634].

Особенность колористики Г.Р. Державина определяет вни-
мание поэта как к излучаемому, так и отраженному свету и 
многоцветию освещаемых его лучами явлений. Цветонаиме-
нование багряный и его производные реализуются в семанти-
ческой зоне «отсветы, отражения». Они воссоздают цветовую 
гамму реалий природного мира, освещенных преломленными 
солнечными лучами, – небес, облаков: «Лучи златые ниспу-
стились, Багрянцем облака покрылись, Родилась красота» 
[11, т. 1, с. 357], «Гордится облако собой, Блистая солнца кра-
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сотой…Рубином, златом испещряясь И багряницею стелясь» 
[11, т. 2, с. 590]; вод, берегов: «Багряным брег твой становит-
ся, Как солнце катится с небес» [11, т. 1, с. 79]. Для характери-
стики отраженных солнечных бликов Г.Р. Державин использует 
метафорические сочетания багряное злато и багряное серебро: 
«Взгляни, взгляни вокруг, И виждь – красы природы Как бы 
стеклись к нам вдруг: Сребром сверкают воды, Рубином обла-
ка, Багряным златом кровы» [11, т. 1, с. 425], «Что сияет от 
заката В полнощь полудневный свет? Средь багряна сткляна 
злата Кто по Волхову плывет?» [11, т. 3, с. 37], «Или Синая 
и Эрмона Когда верхи, преклоншись вниз, Багряным серебром 
сверкают» [11, т. 2, с. 263].

Слова багряный,багрянец реализуются в смысловой зоне 
«природные явления (радуга, молния)»: «Пурпур, лазурь, зла-
то, багрянец, С зеленью тень, слиясь серебром Чудный, от-
ливный, блещущий глянец Сыплют вокруг, тихим лучом Зениц к 
утешенью сияют, Пленяют!» [11, т. 2, с. 597], «Средь тучных 
туч, раздранных с треском, В тьме молнии багряным блеском 
Чертят гремящих след колес» [11, т. 2, с. 594].

Лексемы группы багряного цвета репрезентируют в поэзии 
Г.Р. Державина также смысловую зону «человек». Актуали-
зируя позитивные эмоционально-оценочные коннотации, они 
используются для цветовой характеристики девичьих губ и 
щек: «Вот краснорозово вино, За здравье выпьем жен румя-
ных. Как сердцу сладостно оно Нам с поцелуем устбагряных!» 
[11, т. 1, с. 127], «Уж по челу и по ланитам Проник багряный 
огнь… В лице прекрасном, юном, нежном Воскресли розы 
и лилеи, И в них предстала дева нам»[11, т. 1, с. 566], «Уж в 
легких сизых облаках Прекрасна дева с неба сходит…Стыдли-
вые в ланитах розы, Багряную в устах зарю, В власах я злато 
зрю»[11, т. 1, с. 505].

Цветонаименование багряный характеризует раскраснев-
шееся лицо человека в определенном психофизиологическом 
состоянии, не сопровождающемся негативной авторской оцен-
кой, – стыд, похмелье: «В лице багряным цветом рдится  
И свой желает скрытии стыд» [11, т.3, с. 303], «Но только, 
встав поутру рано, Перекрестите шумный лоб, Умыв водой 
лицо багряно, С похмелья чарку водки троп» [11, т. 3, с. 399].

Названия багряного цветового оттенка репрезентируют 
в поэтических текстах Г.Р. Державина семантические зоны 
«флора (цветы, плоды)» и «фауна (насекомые, птицы)»:  
«И багряницей зарь, цветов От дальних стран благоухает» 
[11, т. 2, с. 574], «Сочножелтые, багряны Вкусноспелые 
плоды» [11, т. 2, с. 84]; «Пернатых, насекомых рой, Леса, 
поля, моря и холмы населяют Чудесной пестротой: Те в зла-
те, те в сребре, те в розах, те в багрянцах, Те в светлых 
заревах, те в желтых, сизых глянцах» [11, т. 2, с. 320]. Поэт 
стремился запечатлеть в краске, светотени каждое проявле-
ние бытия.

Г.Р. Державин расширяет сочетаемость слова багряный, 
используя его для характеристики обыденных реалий. Под 
влиянием предромантизма поэт живописует вещный мир. Реа-
лизуясь в смысловой зоне «артефакты (напитки, блюда)», сло-
во багряный характеризует в поэтических текстах автора цвет 
вина и ветчины: «Вина багряна чаша цельна, Из коей сладки 
перлы бьют» [11, т. 1, с. 596], «Багряна ветчина, зелены щи с 
желтком, Румяножелт пирог, сыр белый, раки красны, Что 
смоль, янтарь – икра, и с голубым пером Там щука пестрая – 
прекрасны!» [11, т. 2, с. 638]. Г.Р. Державин открывает для рус-
ской поэзии натюрморт.

Цветонаименования в державинских поэтических текстах 
путем актуализации эмоционально-оценочных коннотативных 
сем выступают выразителями эстетических категорий – возвы-
шенного, прекрасного и ужасного. В «Рассуждениях о лириче-
ской поэзии» автор писал, что художественные картины долж-
ны быть «одною чертою, величественно, ужасно или приятно 
начертаны» [12, с. 304]. Державинская эпоха требовала ясности 
и четкости в передаче эстетических смыслов. Как свидетель-
ствуют рассмотренные контексты, цветонаименования багря-
ный, багрянец, багряница реализуют в поэзии Г.Р. Державина 
семантику категорий прекрасного и возвышенного. Державин-
ский поэтический мир – это мир восторженной тональности: 
«Если я блистал восторгом» [11, т. 2, с. 646]. Все рассмотрен-
ные контексты характеризуются позитивной эмоционально-о-
ценочной направленностью. Контекстуальное окружение 
цветолексем актуализирует коннотации «прекрасный», «раду-
ющий глаз», «приятный» в их смысловой структуре.

Г.Р. Державин, стремящийся к использованию ярких, празд-
ничных красок, значительно реже, чем поэты его времени, об-
ращается к цветонаименованию багровый. В русском языке 
XVІII – начала XІX века указанная лексема обозначала темный 
оттенок красного тона, «червленый, пурпуровый, густо-крас-
ный» [13, т. 1, с. 77]. В толковом словаре В.И. Даля семантика 
слова поясняется следующим образом: багровый – «червле-
ный, пурпуровый, самого яркого и густого красного цвета, но 
никак не с огненным отливом, а с едва заметною просинью» 
[9, т. 1, с. 36]. В терминологическом словаре А.П. Василевича 
цветовой оттенок, обозначаемый лексемой багровый, характе-
ризуется как «густо-красный, темно-красный с лиловатым от-
тенком, вишнево-красный» [10, с. 9].

Лексема багровый так же, как и цветонаименование ба-
гряный, реализуется в поэзии Г.Р. Державина в семантической 
зоне «солнце», но в иной подзоне – «закат». Она используется 
при описании лучей заходящего солнца в контекстах с негатив-
ной коннотативной направленностью: «О вечеряюще светило! 
Любезный, но багровыйлуч! Что солнце тихо, так уныло Ты 
сходишь в лоно темных туч И мглистым, потускнелым зла-
том Наводишь мрак на светлый день, Печальнейшим твоим 
закатом Всем расстилаешь гроба тень?» [11, т. 3, с. 75], «Ба-
гровый луч из мглы низвергнулся на град, Зарделось здание бли-
стающе в вершине; Что пламенной оно готовилось кончине, 
Скрывали облака кровавы – небеса, Что смертная идет пожа-
ти нас коса» [11, т. 3, с. 318].

Слово багровый в поэтических текстах Г.Р. Державина 
выступает синонимом метафорического цветонаименования 
кровавый. Сближение этих названий цвета в одном контексте 
способствует усилению отрицательной экспрессии: «Кровавая 
луна блистала Чрез покровенный ночью лес, На море мрачном 
простирала Столбом багровый свет с небес…Сквозь бурые 
стихиев споры Зияла тьма со всех сторон « [11, т. 1, с. 120]. 
Экспрессию усиливает также контрастное соположение наиме-
нований света и тьмы. В рассматриваемом примере слово ба-
гровый репрезентирует семантическую зону «луна».

Цветонаименование багровый участвует в поэзии Г.Р. Дер-
жавина в создании аллегорического бурного пейзажа, свя-
занного с батальными сценами, иносказательно воплоща-
ющего ужас битвы, а также мрачного, зловещего пейзажа 
[см.: 14, с. 146, 208]: «Когда багровая луна Сквозь мглу бли-
стает темной нощи Дуная мрачная волна Сверкает кровью 
и сквозь рощи Вкруг Измаила ветр шумит» [11, т. 1, с. 483]. 
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Актуализации отрицательных коннотаций слова багровый 
способствует сближение с наименованиями со значением «от-
сутствие света». Темные цветовые оттенки ассоциируются с 
мраком, опасностью, их зрительные образы способны создать 
атмосферу тревоги, страха. 

Лексема багровый реализуется в поэзии Г.Р. Державина 
также в смысловой зоне «огонь (лава)», создавая аллегориче-
ский образ извергающегося вулкана: «Везувий пламя изрыгает, 
столп огненный во тьме стоит, Багрово зарево зияет, Дым 
черный клубом вверх летит» [11, т. 1, с. 342].

 В двусложном сочетании со словом черный лексема багро-
вый создает образ бури, реализуясь в смысловой зоне «природ-
ные явления»: «Взошла черно-багрова буря И грозно возлегла 
на лес; Как страшна нощь, надулась чревом, Дохнула с сви-
стом, воем, ревом» [11, т. 1, с. 347].

Цветонаименование багровый репрезентирует в поэзии 
Г.Р. Державина также семантическую зону «человек». Оно ис-
пользуется при описании налитых кровью глаз, лица в состо-
янии гнева, злобы: «Рано ль, поздно ль, побежденный Голиаф 
пред ним падет; Вскинет тусклый и багровый С скрежетом 
к нему свой взгляд И венец ему лавровый Хоть не хочет, да 
отдаст» [11, т. 1, с. 302]. Как указывает Ю.Д. Апресян, «в цве-
товой метафоре даже небольшая примесь темного становится 
препятствием для характеристики положительной эмоции. 
Можно зарумяниться (зардеться) от радости, побагроветь 
от гнева (злобы)» [15, с. 55]. Во всех рассматриваемых контек-
стах окружение лексемы багровый актуализирует коннотации 
«тревожный», «зловещий»в ее смысловой структуре.

Выводы. Проведенный анализ показывает, что этимологи-
чески родственные обозначения цвета багряный и багровый и их 
производные в поэтических текстах Г.Р. Державина семантиче-
ски противопоставлены, характеризуются полярными эмоцио-
нально-оценочными коннотациями, нетождественной сочетае-
мостью и различными семантическими подзонами реализации.

Цветонаименование багряный и его производные багрянец, 
багряница употребляются поэтом в значении «ярко-красный», 
характеризуются позитивной оценочной семантикой. Функцио-
нируют в смысловых зонах «солнце (восход)», «отсветы, отра-
жения», «природные явления (радуга, молния)», «человек (уста, 
щеки, лицо в состоянии стыда)», «флора (цветы, плоды)», «фа-
уна (насекомые, птицы)», «артефакты (напитки, блюда)». Кон-
текстуально сближаются c наименованиями цвета с актуализи-
рованными семами «яркий», «блестящий» – пурпурный, рдяный, 
златой, серебряный, а также со светообозначениями и лексема-
ми семантического комплекса «огонь». Являются выразителями 
эстетических категорий возвышенного и прекрасного.

Цветонаименование багровый выступает в значении «тем-
но-красный, густо-красный», используется в контекстах не-
гативной коннотативной направленности. Функционирует в 
семантических зонах «солнце (закат)», «луна», «природные яв-
ления (буря)», «огонь (лава)», «человек (глаза, лицо в состоянии 
гнева, злобы)». Контекстуально сближается с цветонаименова-
ниями кровавый, черный, а также со словами с актуализиро-
ванными семами «темный», «мрачный». Является выразителем 
эстетических категорий возвышенного и ужасного.
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Григорук С. І. Особливості функціонування кольоропо-
значень багряный, багровый та їх похідних у поезії Г. Р. Дер-
жавіна

Анотація. У статті проаналізовано особливості семан-
тики та смислові зони реалізації етимологічно спорідне-
них кольоропозначень багряный, багровый та їх похідних 
у мові поезії Г. Р. Державіна. 

Ключові слова: кольоропозначення, семантика слова, 
конотація, смислова зона, контекст, сполучуваність слова, 
поетичне мовлення.

Hryhoruk S. Special usage of colour terms багряный, ба-
гровый and their derivatives in H. R. Derzhavin’s poetic works

Summary. The article has analyzed the peculiarities of 
semantics and the sense zones of realization of etymologically 
close colour terms багряный, багровый and their derivatives 
in H. R. Derzhavin’s poetic vocabulary. 

Key words: colour term, word semantics, connotation, 
sense zone, context, word combinativity, poetic speech.
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Анотація. Уперше визначено характер змін колорис-
тичного супроводу в переосмисленні драми-феєрії Лесі 
Українки «Лісова пісня» у романах Дари Корній «Гони-
хмарник» і «Щоденник Мавки». З’ясовано логіку колорис-
тичних рішеньу романах з урахуванням їх жанрової приро-
ди та авторські акценти вживання кольороназв порівняно 
з «Лісовою піснею».

Ключові слова: колористика, семантика, рецепція, 
фентезі, ідіостиль, символізм, амбівалентність.

Постановка проблеми. В активному дослідженні но-
вітньої української літератури ХХІ століття ряд факторів зу-
мовлює відчутний похил у проблемно-тематичну сферу. На 
першому плані залишаються питання вибору національним 
мистецтвом нових глобальних світоглядних орієнтирів, інте-
грація його в планетарний культурологічний простір; форму-
вання вітчизняного міфотворення набуває все більшої ваги і 
стає центром численних дискусій. Особлива роль у цьому кон-
тексті належить масиву фентезі, яке, будучи одною з найбільш 
продуктивних сфер української літератури кінця ХХ – початку 
ХХІ ст., закономірно перебуває в об’єктиві численних дослі-
джень. Водночас говорити про системну, виважену висвітлю-
ваність цієї літератури рано: присвячені їй ґрунтовні праці по-
одинокі (наприклад, М. Назаренка, О. Леоненка), в аспектних 
звертаннях до художнього корпусу часто бракує системності й 
об’єктивності, не витримано принцип наступності студіюван-
ня. Між тим очевидна потреба нагального комплексного ви-
вчення динамічного фантастико-фентезійного масиву в Україні 
орієнтує на його системне різнорівневе наукове опрацювання, 
врахування досягнень студій лінгвістів, культурологів, соціоло-
гів, психологів.

Принциповим в окресленом контексті стає характер звер-
тання репрезентативних українських письменників ХХІ ст. до 
вітчизняної фольклорно-літературної традиції на шляху ста-
новлення оновлюваного національного мистецтва. Названий 
аспект актуальної літературознавчої проблеми в пропонованій 
статті обґрунтовано [детальніше див.: 1, с. 230–232; 2, с. 66–68] 
розглядаємо на прикладі прози Дари Корній (Мирослави За-
мойської), творчість якої впевнено зайняла свою нішу в сучас-
ному літературно-мистецькому процесі.

Мета статті – визначити характер змін колористичного су-
проводу в переосмисленні драми-феєрії Лесі Українки «Лісова 
пісня» Дарою Корній у романах «Гонихмарник» 2010 р. і «Що-
денник Мавки» 2013–2014 рр. Аналіз у такому ракурсі здійс-

нюваний вперше і доцільний через важливість для художнього 
світу львівської письменниці аспекту кольору і високу продук-
тивність розвідок із кольористики в літературі – творах Т. Шев-
ченка (Л. Генералюк), Лесі Українки (О. Рисак, Л. Шулінова) 
й інших українських модерністів (О. Дроботун, С. Ямборко),  
О. Гончара (М. Гуменний), Л. Костенко (Г. Губарева), Я. Коласа 
(Ю. Бабіч), Я. Каспровича (А. Домбровська), Ф. Фіцджеральда 
(Х. Жанг), перської поезії (Б. Кашані) і под. – в контексті актив-
ного вивчення мистецтва слова в системі інших видів мистецтв 
(в українській науці розробляється, в першу чергу, в студіях  
Д. Наливайка, Л. Генералюк, О. Дубініної). Ключовими в заяв-
леному розгляді є а) логіка основних колористичних рішень у 
«Гонихмарнику» і «Щоденнику Мавки» з урахуванням їх жан-
рової природи і б) авторські акценти вживання кольороназв у 
романах порівняно з «матричною» для них «Лісовою піснею».

Виклад основного матеріалу дослідження. У прозі Дари 
Корній формується особлива національно маркована міфо-
поетична парадигма [3], що доведено А. Гурдузом, у розвід-
ках якого вперше комплексно досліджено романістику пись-
менниці [1; 4; 5]. Питання рецепції в її прозі українського й 
зарубіжного літературного досвіду постають вельми гостро, їх 
принципові моменти окреслені [1, с. 230–232; 2, с. 66–68; 5] 
і в пропонованій статті отримують безпосереднє розгортання. 
Дебютний роман Дари Корній «Гонихмарник» окреслив кон-
цепцію її творчості, закоріненої, зокрема, у сферу слов’янської 
міфології, фольклору, а також засвідчив генетичний зв’язок зі 
спадщиною Лесі Українки й М. Коцюбинського [1, с. 230–232]; 
наступні твори, і, в першу чергу, «Щоденник Мавки», підтвер-
дили цей зв’язок. Драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» 
на прозі Дари Корній позначається особливо, як і на творах 
деяких інших митців ХХІ ст. (її вплив як матриці власного ін-
терпретаційного корпусу періоду вперше висвітлює А. Гурдуз 
[5]). При цьому колористичний аспект звертання Дари Корній 
до творів Лесі Українки не розглядався, хоча передумов для та-
кої зіставної розвідки достатньо. 

Ідейно-художні концепції «Гонихмарника» і «Щоденника 
Мавки» органічні концепціям багатьох творів жіночої фенте-
зійної прози в Україні початку ХХІ ст. і визначають прогнозова-
не для відповідної логіки протиставлення двох начал (добро – 
зло) не тільки на сюжетному чи образному рівнях («Щоденник 
Мавки» кваліфікуємо, швидше, як квазімістичний твір). Сю-
жетний стрижень сформовано в них як своєрідний квест, де 
ключову роль відіграє сильна духом героїня-творець. На роз-
криття закладеного ідейного конфлікту з більш чи менш вира-
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женою дидактичною розв’язкою орієнтовано і поетикальний 
шар цих творів, зокрема, їх специфічну колористичну систему 
[6, с. 34–35] (для забезпечення максимальної точності виснов-
ків до аналізу залучаємо, передовсім, первинний рівень коло-
ристики в романах – власне кольоропозначень).

Класична колористична опозиція «білий – чорний» у тек-
стах «Лісової пісні» (твір наближається до фентезійного жан-
ру) і тісно пов’язаного з нею «Гонихмарника» підтримує базо-
ве протиставлення в різний спосіб оприявнюваних добра і зла 
в їх боротьбі за душу людини: відповідно співвідносні 14% / 
18% у творі Лесі Українки і 19% / 32% у тексті Дари Корній 
(за 100% взято сумарне вживання всіх кольорів у тексті кож-
ного твору). Більший відсоток «чорного» в «Гонихмарнику» 
мотивований амбівалентністю його значення – зокрема, спе-
цифічним еротизмом у любовному романі ХХІ ст. [7, с. 113]. 
Порушення в «Щоденнику Мавки» умовного паритету цих 
кольорів у творі-матриці (21,6% білого проти 7,7% чорного) – 
результат квазіфентезійності «Щоденника...» і синтезу в його 
тексті досить вільної інтерпретації постатей мавки фольклор-
но-міфологічної й Мавки з феєрії Лесі Українки. Присутність 
важливого для міського фентезі сірого кольору (актуалізований 
асоціативний комплекс «залізобетонних джунглів»), порівняно 
з його часткою в «Лісовій пісні» (3%), в «Щоденнику Мавки» 
зростає вдвічі (6,1%) і компенсує певну «пасивність» тут чор-
ного, а в «Гонихмарнику» складає 8%, чим сумарно з часткою 
тут чорного підкреслює нерівність сил і пафос перемоги добра. 
Відсоток сірого кольору в цих романах Дари Корній співмірний 
з його часткою і в інших творах українського жіночого фенте-
зі – наприклад, у «Мантрі-омані» Вікторії Гранецької 2011 р. 
чи «Бурецвіті» Марії Ряполової 2010 р. [6, с. 38]. Яскравість 
сприймання в міських жителів у змальовуваному художньому 
корпусі приглушена побутом і відірваністю від природи, місто 
стереотипно сприяє втраті індивідуальності. 

Ключова роль сірого в контексті фентезійної логіки – по-
середництво «між світлом і темрявою» [7, с. 126]; поєдную-
чи ці протилежності, він символізує, зокрема, виснаженість 
і втому, самотність. Зростання в аналізованих романах Дари 
Корній частки кольороназв сірого може бути аргументом і для 
підтвердження тенденції «згладжування» в сучасному фентезі 
конфлікту добра і зла, для чого тут висувається третя сторона. 
Так, специфіка модельованого Дарою Корній світу полягає, зо-
крема, в своєрідності морально-етичних акцентів при «нівелю-
ванні» бінарності «добро – зло», думці про взаємозумовлене 
співіснування світла і темряви.

Водночас пропорційність часток груп хроматичних і ах-
роматичних кольорів у зіставлюваних творах співвідносна: в 
«Лісовій пісні» і «Щоденнику Мавки» – 65% проти 35%, у «Го-
нихмарнику», навпаки, – 38% проти 62%.

Специфіка хронотопу «Гонихмарника», пов’язаність і зу-
мовленість його міфопоетики системним звертанням Дари 
Корній до «Тіней забутих предків» М. Коцюбинського і «Лісо-
вої пісні» Лесі Українки та їх атмосфери [1, с. 231–233] також 
пояснюють, чому в романі третім за частотністю використання 
стає зелений: 13% відповідних кольороназв від кількості вжи-
вань кольоропозначень; співвідносна частка зеленого кольору 
в «Лісовій пісні», 17%, також зумовлена хронотопом і підкрес-
лює в творі силу природного начала, гармонії. Символічно, що 
протягом довгого часу героїня-рятівниця Аліна в «Гонихмарни-
ку»зображена саме з зеленим волоссям і що її мати «…виросла 

в глухому волинському поліському селі» [8, с. 58]. Крім того, 
для Сашка зелений асоціюється, в першу чергу, з коханням:  
«...Аліна на Смотричі, мов ангел у зеленому вінку з її волосся, 
а за спиною крила, зіткані з південного вітру» [8, с. 228]. Не 
варто забувати в контексті аналізу жіночої прози, що зелений 
колір символізує саме жіноче начало [7, с. 153]. Домінантність 
фемінного, органічного природному, в «Щоденнику Мавки» 
артикульована настільки, що відповідний символічний супро-
від зеленого тут творить із білим основну колірну пару: відпо-
відно 23% і 21,6%. Загалом же в міфопоетиці «Гонихмарника» 
і «Щоденника Мавки»зелений колір (у першу чергу, як символ 
буяння природного життя) стає ситуативним антонімом сірого.

Практично співпадає в «Лісовій пісні» й «Гонихмарни-
ку» відсоток присутності синього кольору (відповідно 12% 
і 12,5%), дещо зростає цей показник для тексту «Щоденника 
Мавки» – 17%. Обсяг і роль червоного в романах Дари Кор-
ній помітно применшені щодо очікуваного – відповідно 7,5% і 
4,6% від уживань кольороназв у текстовій тканині «Гонихмар-
ника» і «Щоденника Мавки»; це пов’язано, в першу чергу, з 
актуалізованою тут символізацією цим кольором не пристрасті, 
кохання, але спектру негативних переживань: небезпеки, соро-
му, заборони, попередження, агресії, страху. Так, у «Гонихмар-
нику» червоний викликає асоціації з неминучістю майбутнього 
нещастя (Аліна бачить уві сні червоний напис на дверях «Же-
реб кинуто» [8, с. 252]), позначений семами «лють», «страх», 
«тривога» й асоціативно пов’язаний із силами зла [8, с. 310; 
8, с. 311]. У тексті ж «Лісової пісні» червоний отримує кла-
сичну символізацію – і його відсоток відносно присутності 
зеленого, синього, білого вирівнюється. Якщо за 100% обрати 
сумарне згадування в творі червоного і чорного, вплив цих ко-
льорів на символістичному рівні буде більш очевидний: 45% / 
55% у «Лісовій пісні», 37,5% / 62,5% у «Щоденнику Мавки» і 
вже 20% / 80% у «Гонихмарнику».

Класичне (звужене [9, с. 42–43]) символічне поле, але по-
слаблена присутність у досліджуваних романах кольоративів 
на позначення жовтого: 1% у тексті «Гонихмарника»,13,8% – у 
«Щоденнику Мавки» (герої переживають гостру самотність) 
проти 18% – у «Лісовій пісні». Помітне зменшення присутно-
сті не тільки в названих текстах Дари Корній, але і загалом у 
жіночій прозі початку ХХІ ст. червоного і жовтого [6, с. 39–40] 
як кольорів чоловічого начала [7, с. 153] уявляється невипад-
ковим; з іншого боку, зростання частки «жіночих» кольорів 
[10, с. 36] в аналізованих романах незначне.

Висновки. Акцентування психологічно і жанрово мотиво-
ваних змін колірного супроводу в контексті рецепції драми-фе-
єрії Лесі Українки в романах Дари Корній показує, крім іншого, 
спорідненість художнього мислення цих авторів, їх ідіостилів; 
по суті, колір тут бере участь у формуванні міфопоетики творів 
(до слова, героїня «Гонихмарника» – художник, а «Щоденни-
ка Мавки» – письменниця), не тільки підкреслюючи, скажімо, 
характер персонажів та їх психологічний стан. Перефразуючи 
положення Г. Губаревої, скажемо, що «колірний простір струк-
турує індивідуально-мистецьку версію світорозуміння» Дари 
Корній [11, с. 12]. Вивчення закономірностей колористики ши-
ршого кола творів Дари Корній, а також включення результатів 
цього студіювання до компаративістичних досліджень прози 
ХХІ ст., очевидно, сприятиме глибшому розумінню психології 
творчості сучасного письменника і процесів переосмислення 
ним літературної традиції.
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Гурдуз А. И., Бугаёва А. С. Цвет в творческом пе-
реосмыслении Дарой Корний «Лесной песни» Леси 
Украинки

Аннотация. Впервые определён характер измене-
ний колористического сопровождения в переосмыс-
лении драмы-феерии Леси Украинки «Лесная песня» 
в романах Дары Корний «Гонитель туч» и «Дневник 
Мавки». Выявлена логика цветовых решений в рома-
нах с учётом их жанровой природы и авторские ак-
центы использования цветообозначений по сравнению 
с «Лесной песней».

Ключевые слова: колористика, семантика, рецепция, 
фэнтези, идиостиль, символизм, амбивалентность.

Gurduz A., Bugayova A. The colour in Dara Korniy’ 
artistic reinterpretation of „The Forest Song” by Lesya 
Ukrainka

Summary. The character of changes of colour accompa-
nying in Dara Korniy’s reinterpretation of Lesya Ukrainka’s 
fairy-tale „The Forest Song” in the novels „The Persecutor 
of Clouds” and „Mavka’s Diary” is defined for the first time. 
The logic of the colour decisions in these novels is discov-
ered, herewith its genre nature and the author’s accents of 
theuse of coloratives by comparison witr „The Forest Song” 
are taken into account.

Key words: colouristics, semantics, reception, fantasy,  
idiostyle, symbolism, ambivalence.
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Анотація. У статті на матеріалі казок І. Франка до-
сліджено словотвірний, семантичний та стилістичний по-
тенціал дериватів словотвірного типу на -нн(я) (-енн(я), 
-інн(я)) з опредметненим значенням дії/процесу і стану; 
систематизовано похідні субстантиви на основі співвідно-
шення твірних та похідних основ і лексичної семантики в 
художньому мовленні письменника; описано основні се-
мантичні групи; з’ясовано морфонологічні зміни у процесі 
словотворення.

Ключові слова: девербатив, транспозиція, мотивація, 
семантичні відношення, словотворчий афікс, морфоноло-
гічні перетворення.

Постановка проблеми. У лінгвістиці віддієслівні субстан-
тиви абстрактної семантики аналізовано в різних аспектах. Су-
часні мовознавчі студії демонструють неослабний інтерес до 
з’ясування потенціалу словотворчих засобів, художньо реалі-
зованого в контекстуальному оточенні. Актуальним видається 
ґрунтовне вивчення словотвірних можливостей похідних на 
рівні систематики, прагматики та лінгвостилістики крізь приз-
му взаємодії лексики й словотвору в системі художньої мови 
І. Франка загалом і мови казок (поетичних, прозових, драма-
тичних) зокрема. Розгляд похідних субстантивів як окремих 
елементів з погляду творення, функціонування, а також різно-
манітних прийомів використання дає змогу з’ясувати їхню роль 
у витворенні особливостей Франкової поетики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За останні де-
сятиліття проблеми мовної специфіки художніх творів Івана 
Франка були в полі зору багатьох науковців. У спільній праці 
І. Ковалика, І. Ощипко, В. Грещука «Лексика поетичних творів 
Івана Франка» проаналізовано специфіку використання діалек-
тної лексики та її структуру [1]. Монографія Л. Полюги «Слово 
у поетичному тексті Івана Франка» [2] досліджує лінгвопое-
тичні та власне лексико-стилістичні особливості Франкових 
поезій. Стаття В. Грещука «Поетична творчість Івана Франка і 
розвиток лексики української мови кінці ХІХ – початку ХХ ст.» 
висвітлює словниковий склад Франкових творів у структур-
но-семантичному аспекті [3]. Мовно-стилістичні особливості 
прозових творів І. Франка розкриває монографія І. Ціхоцького 
«Мова прози Івана Франка (стилістичні новації)» [4].

Однак віддієслівні іменники на -нн(я) не розглядалися з по-
гляду їхніх структурних і лексико-семантичних характеристик 
в мові І. Франка. Цим пояснюється актуальність нашої статті.

Метою статті є дослідження й системний опис особливос-
тей взаємодії лексичної та словотвірної семантики віддієслівних 
субстантивів як елементів авторського мовлення з узагальне-
но-предметним значенням у художньому дискурсі Івана Франка. 
З поставленої мети випливають такі завдання: 1) виокремити 
із текстів казок письменника корпус морфологічних одиниць – 
іменників віддієслівного творення з афіксом -нн(я) (-енн(я), 

-інн(я)); 2) систематизувати похідні субстантивні деривати на 
основі співвідношення твірних та похідних основ і лексичної 
семантики; 3) проаналізувати морфонологічно важливі ознаки й 
морфонологічні зміни основ та поєднуваних з ними афіксальних 
морфем у процесі деривації; 4) дослідити стилістичний потенці-
ал абстрактних субстантивів у мовотворчості І. Франка.

Виклад основного матеріалу. Віддієслівні іменники на по-
значення опредметнених дій / процесів і станів кваліфікують 
як синтаксичні деривати [5, 152], що постали шляхом транс-
позиції дієслова в іменник. Для таких похідних обов’язковим є 
збереження загального дієслівного значення за зміни функціо-
нальних характеристик.

Похідні позначення опредметнених дій / процесів і станів 
становлять велику та розмаїту структурно групу лексики творів 
І. Франка. У її переліку є іменники із суфіксом -нн(я)(-енн(я), 
-інн(я)). Саме вони є центральною величиною за вивчення сти-
лістичних можливостей віддієслівного словотвору.

Група дериватів із суфіксом -нн(я) – це іменники на позна-
чення тривалої в часі, безперервної або повторюваної дії. Вони 
розподіляються поміж такими семантичними розрядами.

1) Назви вчинків: «Нелюдськість існує для плекання дум-
ки, але плекає думку для себе, для своєї користі» [6]; «І що 
найважніше, бачачи, до якого нещастя доводить гордість і 
легкомисне зачіпання противників, сови зареклися на віки вічні 
нападати на ворон і на круків» [6].

2) Назви особливостей поведінки людини або тварини:  
«А те, що мене злі душі ошукували, обдирали та в мішку прода-
вали, мов кота, се, небого, все були твої інтриги, твої намови 
та бунтування» [6]; «Чи ж журавлі та дрохви не служать 
навіть людям взірцем чуйності, не ставлять варти в часі жи-
рування або нічлігу?» [6].

3) Позначення волевиявлення людини: «Вмерти, цілкови-
то, моментально щезнути з ряду живих істот видалось йому 
тепер найвищим вершком бажання, найбільшим щастям» [6].

4) Позначення інтелектуальної діяльності: «Відтепер маю 
певну міру в руці, маю ключ до пізнання людської вдачі» [6]; 
«Кільканадцять літ посвятив я науці, пізнаванню минувши-
ни, теперішності і окружаючої нас природи, а про біду як про 
щось дотикальне я не чув» [6].

5) Назви процесів суспільної діяльності: «За його пануван-
ня жінка мені вмерла, а теща, яку дармо годую, жива лишила-
ся! За його порядкування жито не вродило, а зате дикий мак і 
блавати – пропав би зі своєю естетикою!» [6].

6) Позначення фізичного і психологічного стану: «Вже по-
чинало дніти, коли пан пробудився зі свого тяжкого зомління» 
[6];«І як же скоро та школа наповнила тіло моє терпінням, а 
душу розпукою» [6].

7) Назви життєвих процесів: «Розвій думок і ідеалів – се 
найвища мета людськості, се цвіт її існування» [6]; «Тільки 
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тепер він пізнав основно, що праця – це не тільки твердий 
обов’язок чоловіка, але прямо условина його життя, конечна 
для життя так, як повітря для дихання» [6].

8) Звукові процеси: «Ані голосу, ані стогнання не було 
чути, лише рідкий, тяжкий віддих підносив груди»[6]; «Одні 
вдягнені в довгі білі плащі, з вінками на головах, танцювали під 
дзенькання монотонної музики» [6].

9) Різні види діяльності: «Як вели її дальше Згода з Шлен-
дріяном, як купували цегли й каміння, як мурували і під час муру-
вання плани перемінювали, а перемінивши, бачили, що кепсько 
зробили» [6]; «Тисячу разів трібував занятися чимнебудь, от 
хоч би струганням дерева або шиттям чобіт, котрого колись 
підовчився був від сільського шевця» [6].

10) Процеси комунікації: «Хоч сам Іван робив добре, але 
його вічне бурчання, квасне та якесь заспане лице, осовілі очі, – 
все те обдавало його якоюсь атмосферою лінивства, котра за-
ражувала і обезсилювала других»[6]; «Воркотання перемінило-
ся в гучне нарікання» [6].

11) Назви взаємостосунків: «Вона натомість була пред-
метом загального подиву і обожання – не знати, чи задля своєї 
красоти, чи задля свого дотепу, чи задля безмірного – як зда-
валося – багатства» [6]; «Я знесу ті всі ругання, / Чень вас ще 
мої зітхання / Здують, мов ковальський міх!» [6].

Аналіз словотвірної структури таких дериватів показує, що 
словотворчий афікс, приєднуваний до твірної дієслівної осно-
ви, є основним носієм словотвірного значення: балакання ← 
балакати, благання ← благати, бренькотання ← бренькота-
ти, бурчання ← бурчати, бунтування ← бунтувати, визискан-
ня ← визискати, виконання ← виконати, викликання ← викли-
кати, воркотання ← воркотати, гупання ← гупати, грання ← 
грати, дбання ← дбати, дзенькання ← дзенькати, дихання ← 
дихати, засідання ← засідати, занедбання ← занедбати, зачі-
пання ← зачіпати, зітхання ← зітхати, йойкання ← йойкати, 
калатання ← калатати, кукурікання ← кукурікати, кракання 
← кракати, кепкування ← кепкувати, милування ← милувати, 
марнування ← марнувати, мурування ← мурувати, мордуван-
ня ← мордувати, мовчання ← мовчати, м’явкання ← м’явка-
ти, навчання ← навчати, нарікання ← нарікати, обожання ← 
обожати, ожидання ← ожидати, оповідання ← оповідати, 
піяння ← піяти, муркотання ← муркотати, придбання ← при-
дбати, прирівняння ← прирівняти, приказання ← приказати, 
плекання ← плекати,поєднання ← поєднати, прочищування ← 
прочищувати, розуміння ← розуміти, розчарування ← розча-
рувати, ридання ← ридати, ругання ← ругати, сплювання ← 
сплювати, страждання ← страждати, стрекотання ← стре-
котати, сапання ← сапати, стогнання ← стогнати, струган-
ня ← стругати, товаришування ← товаришувати, хлипання 
← хлипати, хапання ← хапати, хвилювання ← хвилювати, 
харкотання ← харкотати, хрускання ← хрускати, шаркотан-
ня ← шаркотати, зрозуміння ← зрозуміти, зомління ← зом-
літи, нидіння ← нидіти, остовпіння ← остовпіти, отупіння 
← отупіти, пискотіння ← пискотіти, терпіння ← терпіти. 
У процесі словотвору іменників на -енн(я), -інн(я) переважа-
ють комплексні морфонологічні операції (усічення дієслівної 
основи, чергування на морфемному шві та в кореневій морфе-
мі, нарощення суфіксального морфа, чергування наголосу). Ха-
рактер морфонологічної зміни залежить від морфонологічної 
структури дієслівної основи. Зокрема, дієслівні основи зазна-
ють таких перетворень: усічення тематичного суфікса основи 
и(і) в поєднанні з нарощенням суфікса: вдоволення ← вдово-

лити, винищення ← винищити, вияснення ← вияснити, допов-
нення ← доповнити, заспокоєння ← заспокоїти, задоволення 
← задоволити, закінчення ← закінчити, знищення ← знищити, 
змучення ← змучити, зворушення ← зворушити, нарушення 
← нарушити, оскарження ← оскаржити, огірчення ← огір-
чити, обезсилення ← обезсилити, підвищення ← підвищити, 
призначення ← призначити, поневолення ← поневолити, про-
довження ← продовжити, свідчення ← свідчити, сповнення 
← сповнити, упевнення ← упевнити, уповажнення ← уповаж-
нити, уліпшення ← уліпшити,говоріння ← говорити, голосіння 
← голосити. Коли похідні іменники мотивуються дієсловами 
з наголосом на суфіксі, до зазначених морфонологічних змін 
долучається чергування наголосу: віддалення ← віддалити, 
заключення ← заключити,здійснення ← здійснити, пояснення 
← пояснити, розселення ← розселити, роздражнення ← роз-
дражнити,спізнення ← спізнити, чорнення ← чорнити. У про-
цесі словотвору похідних іменників осягнення (← осягнути), 
привернення (← привернути), упімнення (← упімнути) зазнає 
усічення суфікс основи -ну.

Словотвір значної частини похідних відбувається шляхом 
консонантних альтернацій на морфемному шві. Якщо усічена 
дієслівна основа закінчується передньоязиковим зубним, від-
бувається чергування із шиплячим – /з/-/ж/: униження ← уни-
зити; /с/-/ш/: оголошення ← оголосити; /т/-/ч/: молочення ← 
молотити, скорочення ← скоротити; /д/-/дж/: народження 
← народити, обридження ← обридити, потвердження ← по-
твердити, пробудження ← пробудити, сидження ← сидіти, 
слідження ← слідити, /ст/-/шч/: прощення ← простити. Часто 
одна фонема чергується з двома різнотипними: виживлення ← 
виживити, винародовлення ← винародовити, зацікавлення ← 
зацікавити, ослаблення ← ослабити, поздоровлення ← поздо-
ровити, трублення ← трубити, правління ← правити, ублаго-
роднення ← ублагородити.

Для аналізованих іменників характерне значення тривалої 
незавершеної дії: «В тім сні, в тім соннім отупінні / Твій вид 
явивсь мені нараз» [6]; «Не в таке впав остовпіння / Беда, як 
мертве каміння / Прорекло йому: «Амінь!» [6]. Під впливом 
семантики мотивувальних дієслів доконаного виду може ак-
туалізуватися сема результативності: «Ви підмовлені нашими 
відвічними ворогами і хочете усунути з лиця землі остатню 
пам’ятку нашої минувшини, щоб і саму ту славну минувшину 
затерти, вирвати з пам’яті потомків, щоб улегшити роботу 
винародовленню» [6]. Уживання кількох похідних зі спільним 
дериваційним афіксом в одному реченні сприяє адекватності 
вираження думки: «А головно, наш Добробит дійствує з упо-
важнення і за потвердженням згори» [6].

Прагнення до оновлення мови, урізноманітнення надихає 
автора на пошук оптимальної форми вираження. Поодинокі ви-
падки відхилень у процесах словотворення спричинені автор-
ським вживанням і демонструють дію механізму аналогії. Ви-
бірка виявила цікаві з цього погляду іменники пересипування 
і поступування. Лексичне значення цих дериватів мотивується 
одним із значень їхніх твірних дієслів. Діалектизм поступуван-
ня, зафіксований у сучасній українській мові зі значенням «по-
ведінка, поводження», утворюється від дієслова «поступати» 
зі значенням «діяти певним чином; чинити»: «А знаєте, колего, 
що само етіологічне і терапевтичне поняття тої хороби ін-
вольвує певну нерівність та несистематичність поступуван-
ня»; «Знаю, знаю, що колега хоче сказати, – живо перебив його 
той, – і зараз виясню вам свій метод і своє поступування» [6]. 
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Дериват «пересичування» позначає дію за значенням переси-
пати – «сиплючи, переміщувати що-небудь з місця на місце, 
з чогось у щось»: «Дитиняча забавка, – гірко промовив моло-
дий чоловік, – пересипування піску з одної купки на другу» [6].  
За законом аналогії похідні утворюються не стільки за сло-
вотвірною моделлю, скільки за зразком конкретної мовної оди-
ниці шляхом її копіювання з наступною заміною в ній певних 
елементів.

У своїй поетичній діяльності письменник суттєво розши-
рив межі поетичного словника. Мовостиль І. Франка – це ті 
риси його мови, що їх він виніс зі свого соціального середо-
вища (селянського), і ті, які він як уважний і спостережливий 
слухач і читач перейняв від тодішнього галицького культурного 
бомонду. Чергування голосних і зміщення наголосу супрово-
джує деривацію іменників грабування (← грабувати), ушану-
вання (← ушанувати): «Я прийшов, щоб вам віддати / Уша-
новання своє» [6]; «Страшна дорога! Людська кров, пожари, 
/ Грабовання і сльози» [6]. Автор зберігає етимологічний /о/ в 
давньому суфіксі -ова-, який був поширений ще в першій по-
ловині ХІХ ст.

Уживання різностильової лексики, розширення словесної 
палітри за рахунок діалектизмів свідчить про вміння І. Фран-
ка експериментувати з поетичною мовою. Виявлений у про-
цесі вибірки віддієслівний абстрактний іменник зі значенням 
процесу ховання передає одне із значень дієслова ховати (ви-
ховувати): «Та так, пане, свого ховання. Продати лучиться, 
то продам, а ні, то нехай ховаються» [6]. Лексичні і семан-
тичні діалектизми І. Франко використовував протягом усього 
життя для відтворення місцевого колориту, для типізації мови 
героїв, для збагачення мови: «Глянь лиш, що тут за сніданнє!» 
[6]; «А головна ваша вина – ділання в суперечності з сусідом» 
[6]; «Що знов за упімнення? І чому якраз з оглядом на нього?» 
[6]. На позначення фізичного та душевного стану героя автор 
творить іменник, мотивований діалектним вербативом: «Опа-
нувало його якесь незвичайне вколисання, немов могуча, тепла, 
м’яка хвиля несла його кудись, а він, любуючись, безвладно да-
ється їй нести в безвісті» [6]. Не всі діалектні слова з погляду 
сучасної літературної норми відчувалися в той час діалектиз-
мами. Поет, як і багато інших українських письменників, деякі 
діалектні елементи міг вважати просто розмовними словами. 
Окремі фонетичні діалектизми також були нормативними літе-
ратурними формами: «І на полі щодня били за спізненє, і те-
пер ще б’ють» [6]; «Колега з правої руки зрозумів свою задачу 
дуже примітивно і лічив його тільки на Vimnumericam через 
пущанє крові, насильні прочищування і т. д.» [6].

Іменники на -нн(я) (-інн(я), -енн(я)) мають синоніми серед 
старослов’янізмів, які автор вживає для надання поетичному 
мовленню неповторного звучання, наприклад, воспитаніє та 
почтеніє, вжиті у прямому значенні: «– Отже, високоблаго-
родний господине (п[ан]Палюх з задоволенням похитнув голо-
вою), я тут маю на приміті воспитанника, на котрого настоя-
щім воспитанію дуже багато залежить» [6]; «–Перепрашаю 
вас, господине, – сказав нараз праведник, хапаючи за капелюх, – 
я не імію времени с вами глагольствовати. Моє почтеніє!» [6]. 
Подібні лексеми письменник уводить у мовні партії героїв для 
створення іронічного плану, навіть більше сатиричного. Розши-
рення семантичного обсягу, розвиток образності, переносного 
значення демонструють абстракти диханіє та собраніє :«Чесне 
собраніє! / Дуже я рад, / Що де не гляну я, –/ Згода та лад» [6]; 
«– Всякоє диханіє да хвалить господа! – скрикнув переляканий 

Іван» [6]. В такому контексті іменники ужито в урочисто-під-
несеному стилі.

Залежно від того, чи збереглася категоріальна сема твірного 
дієслова, а також від функції словотворчого форманта, яку він 
виконує в дериваційному акті, серед віддієслівних іменників 
розрізняють іменники, що мають транспозиційні словотвірні 
значення, та іменники, в яких значення твірного дієслова за-
знало певних мутаційних змін [7, с. 35]. Оскільки критерієм 
у визначенні статусу таких дериватів є фактор використання 
в кожному конкретному випадку того чи іншого лексичного 
значення (варіанта) слова, доцільно проаналізувати, окрім по-
хідних лексем, також їхні ЛСВ [7, с. 36]. Окремий лексико-се-
мантичний варіант розвивається тоді, коли семантика одного з 
дериватів набуває додаткових нашарувань, наприклад, іменник 
виховання мотивується багатозначним дієсловом і його значен-
ня стосується різних ЛСВ мотиватора: «1. Дія за знач. вихо́ву-
вати, виховати» [8]: «Коли б їм так одному з другим, – гадав я 
собі, – дати трохи більше часу до розвою, трохи старанніше 
виховання, не так би вони поставилися!» [6]; «2. Сукупність 
знань, культурних навиків, поглядів, що становлять загальний 
рівень духовного розвитку людини і є наслідком систематич-
ного впливу, навчання» [8]: «Та вихóвання ще більше / Тут 
значить!» – відмовив Лис» [6]. Варто зауважити, що значення 
іменників цього словотвірного типу здебільшого відповідають 
значенням твірних слів і неускладнені семантичними зрушен-
нями в смисловій структурі. Та деякі виявлені в контексті по-
хідні, мотивовані певними семантичними варіантами дієслова, 
демонструють прирощення змісту,детермінуючи появу нового 
лексичного значення. Так, іменник удержання, зафіксований у 
сучасній українській мові, має два значення: «дія за знач. уде́р-
жати і уде́ржувати». Перше із наведених дієслово «удержати» 
словник тлумачить через відсилання до значення «удержува-
ти»: «Див. удержувати» [8]; «1. Змушувати кого-небудь утри-
матися від якихось дій, вчинків»[8]: «прибув навіть пан старо-
ста для удержання порядку» [6]. У другому варіанті похідне 
набуває конкретного предметного значення «2. Забезпечувати 
засобами для життя; утримувати» [8]: «За те барон готов дати 
йому почесне удержання до смерті» [6].

Композитні дієслова та іменники абстрактної дії рідко бува-
ють синтаксичними дериватами. Проте вони функціонують як 
лексичні деривати, одні з яких (дієслова) мотивовані складними 
іменниками, другі (іменники) – словосполученнями. Виступаю-
чи різними формами деривації, ці слова служать повнішому ви-
раженню значення дії, ніби доповнюючи, а не дублюючи один 
одного. При цьому композитні іменники абстрактної дії функці-
онують на лексичному рівні як лексичні замінники дієслова, що 
корелюють зі словосполученнями [9, с. 28]. Складний іменник 
«співділання» утворений афіксальним способом і мотивований 
композитним дієсловом «співділати», зафіксованим словником 
Є. Желехівського [10], відносимо до синтаксичних: «Не смій-
те! – закричало Сміття. – Я також історична традиція, я знак 
унії двох народів, знак добровільного їх співділання!» [6]. Імен-
ник «ясновидження» функціонує як лексичний дериват, мотиво-
ваний словосполученням «ясно видіти». Дієслівна основа «ви-
діти» зі значенням «мати здатність сприймати зором» тяжіє до 
поєднання з прислівником, оперує іменниковим афіксом для ви-
раження предметного значення. Відбулося склеювання елемен-
тів словосполучення в одне слово з одночасним абстрагуванням 
значення дії. Лексична сполучуваність стилістично нейтральних 
основ створює передумови для виникнення переносного значен-
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ня: «І, власне, в тім сердечнім ясновидженні було те страшне, 
що він побачив тепер в лиці, в очах, в постаті конаючого кістя-
ка невісти, а чого не бачив учора» [6].

Натуральними, закономірно й органічно вплетеними в тек-
сти поетичних творів І. Франка є неологізми. Нечасте вживання 
новотворів пов’язано з естетичним ставленням автора до пое-
тичного слова, з його бажанням відмежуватися від тогочасних 
модних декадентських течій у літературі, які часто базувалися 
на творенні незвичних, незрозумілих слів. Франкові оказіона-
лізми – це слова, які творилися здебільшого від українських 
основ за словотвірними українськими моделями. За творення 
префіксально-суфіксальним способом іменника «невиспання» 
основа дієслова сполучається з часткою не- (яка переходить 
у префікс) та іменниковим суфіксом. Уживання новотвору в 
реченні з іншими дериватами цього ж словотвірного типу дає 
письменнику змогу оптимально вербалізувати стан героя та 
вдачу його пана: «Впрочім, давалися Іванові чути й деякі недо-
брі боки князівської вдачі: погані нічліги для слуг, невиспання, 
чимраз частіші прояви князівського злого гумору, що показу-
валися в ненастаннім бурчанні на лінивство, неостаточний 
поспіх, на марнування грошей, нешанування лівреї» [6]. Дери-
вація ж іменника «не шанування» відзначається приєднанням 
префікса до граматично оформленого слова і стосується вну-
трішнього іменникового словотвору.

Висновки. Аналіз вибраного матеріалу виявляє наявність 
тісного зв’язку між лексичною та словотвірною семантикою 
похідних. Урахування індивідуального значення дериватів, 
їхні, так би мовити, стосунки в контекстному оточенні з інши-
ми словами дають розуміння словотвірних особливостей від-
дієслівних іменників зі значенням абстрактної дії (процесу), 
стану та засвідчує широкі можливості їхнього стилістичного 
використання. Виокремлені в процесі дослідження деривати і 
прийоми їхнього використання з різною стилістичною наста-
новою виразніше розкривають смислове навантаження, що 
збагачує казкову оповідь. Перспективу дослідження вбачаємо 
у визначенні закономірностей формування і специфіки функці-
онування віддієслівних дериватів, утворених способом нульсу-
фіксації, їхньої ролі у вираженні авторської індивідуальності в 
поетичному тексті.
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Коновалова О. С. Девербативы с опредмеченным 
значением действия/процесса и состояния в сказках 
Ивана Франко

Аннотация. В статье на материале сказок И. Франко 
исследованы словообразовательный, семантический и 
стилистический потенциал дериватов словообразователь-
ного типа на -нн(я) (-энн(я), -инн(я)) с опредмеченным 
значением действия/процесса и состояния; систематизи-
рованы производные субстантивы на основе соотношения 
образующих и производных основ и лексической семан-
тики в художественной речи писателя; описаны основные 
семантические группы; выяснены морфонологические 
изменения в процессе словообразования.

Ключевые слова: девербатив, транспозиция, моти-
вация, семантические отношения, словообразовательный 
аффикс, морфонологические преобразования.

Konovalova O. Deverbatives with subjective meaning 
action/process and the state in Ivan Franko’s fairytales

Summary. In article fairytales on the material are studied 
I. Franko wordbuilding, semantic and stylistic potential of 
word building type derivatives -nn(ya) (-enn(ya), -inn(ya)) the 
substantive value of action/process and condition; substantive 
derivatives based on the ratio of generators and lexical 
semantics in artistic speech writer are systematized; basic 
semantic groups are described; morphological changes in the 
process of word formation are revealed.

Key words: deverbatyv, transposition, motivation, semantic 
relations, derivational affix, morphological transformation.
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Анотація. Статтю присвячено проблемі ономасіоло-
гічної специфіки похідних дієслів у мові та мовленні як 
репрезентантів ономасіологічної категорії ознаковості; 
простежено особливості ономасіологічних структур аналі-
зованих одиниць залежно від мотивувальних назв.

Ключові слова: ономасіологічна категорія ознаково-
сті, ономасіологічна структура, ономасіологічна база, оно-
масіологічна ознака, похідні дієслова.

Постановка проблеми. Вербалізація реалій об’єктивної 
дійсності пов’язана з поняттєвими категоріями предметності, 
процесуальності та ознаковості. Нова назва постає насамперед 
через співвідношення з відповідним граматичним класом – ре-
презентантом певної ономасіологічної категорії [1]. У лінгві-
стиці ономасіологічні категорії виділяють на тлі основних 
понять «предмети» та «не-предмети» (ознаки в широкому розу-
мінні) [2, с. 58]. В ієрархії ономасіологічних категорій домінує 
категорія предметності (субстанції), яку реалізує номінативно 
значуща частина мови – іменник. Ономасіологічну категорію 
ознаки (чи ознаковості) – знаки-атрибути та знаки дій і проце-
сів – представляють три частини мови: прикметник, прислів-
ник і дієслово [2, с. 58–59].

З-поміж наявних у мові назв кількісно переважають похід-
ні одиниці, на тлі яких постають взаємозв’язок, властивості й 
функції реалій об’єктивної дійсності, тобто виявляється специ-
фіка встановлення відношень між поняттєвими (ономасіологіч-
ними) категоріями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальна спря-
мованість сучасного мовознавства на встановлення зв’язку між 
системною та функціональною природою мовних одиниць, 
їхніми структурами й операціями мислення зумовлює появу 
значної кількості відповідних наукових розвідок. Це досить 
цікава лінгвістична проблема, що потребує різнорівневого ана-
лізу. Її вивчають на лексичному, словотвірному, граматичному, 
термінологічному та фразеологічному рівнях, у когнітивному 
аспекті [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Надзвичайно розгалужена семанти-
ко-граматична природа дієслів ускладнює зазначену проблему. 
Їхні ономасіологічні особливості в українському мовознавстві 
досі не були об’єктом комплексного дослідження, отже, нині є 
актуальними.

Мета статті – простежити ономасіологічний потенціал та 
специфіку ономасіологічних структур складників ономасіоло-
гічної категорії ознаковості – похідних дієслів.

Виклад основного матеріалу. Дієслова називають дії, 
стани (процесуальну ознаку) стосовно групи об’єктів чи кон-
кретного об’єкта. Як семантика дієслів, так і коло найменувань, 
пов’язаних із дієсловом, становлять значні труднощі щодо їх 
окреслення [10, с. 102]. Виконуючи номінативну функцію, 
будь-яке похідне дієслово вербалізує відношення між реаліями 
«предметного світу», ілюструє подвійну природу похідної наз-
ви, тобто належність до ономасіологічної категорії ознаковості 

(процесуальної ознаки) і водночас стосунок до іншої поняттє-
вої категорії через мотивувальну одиницю.

Номінативна специфіка похідного дієслова, на думку  
О.С. Кубрякової, виявляється в тому, що його структуру мож-
на описати як структуру складного предиката. При віддієс-
лівному словотворенні цей складний чи складений предикат 
охоплює два дієслова чи дієслово з певним квантифікатором, 
при відіменному – дієслово-ідентифікатор (дієслово-зв’язку) і 
відповідну частину іменного присудка. У ролі дієслів-ідентифі-
каторів виступають зазвичай такі дієслова, як «бути», «стати», 
«перетворювати в», «перетворюватися в», «робити», «робити-
ся» [10, с. 108–109]. Структура складного предиката залежить 
від того, за якою саме ознакою буде названо дію.

Лінгвісти виділяють переважно три групи семантичної 
диференціації дій, станів, процесів: 1) часові, чи фазові;  
2) кількісні; 3) результативні [11, с. 235–242]. З огляду на це для 
віддієслівних похідних назв зазначених груп у ролі предикатів 
слугують структури на зразок «почати робити» (запрацювати, 
побігти), «закінчити робити» (відгриміти, досіяти), «робити 
трохи» (посумувати, поспівати), «робити довго» (проплавати, 
проговорити), «зробити одноразово» (стукнути, гримнути), 
«зробити багатократно» (переписати, переміряти), «зробити 
більше ніж треба» (пересолити, наліпити), «зробити щодо ба-
гатьох об’єктів» (порубати, перечистити) тощо. Ономасіоло-
гічна база [1] в них експлікована дієсловом «робити, зробити», 
а в межах словотвірної структури самої похідної назви − за 
допомогою твірної бази. Засобом вираження ономасіологічної 
ознаки[1] є формант – переважно дієслівний префікс.

При відіменних дієслівних назвах експлікація ономасіоло-
гічної бази в межах структури складного чи складеного преди-
ката відбувається за допомогою дієслова-ідентифікатора (або 
дієслова-зв’язки), а в межах їхньої словотвірної структури – за 
допомогою словотворчого форманта (суфікса чи конфікса). 
Ономасіологічну ознаку вербалізовано за допомогою твірної 
основи – іменної. Наприклад, ономасіологічним структурам [1] 
відприкметникових дієслівних назв на зразок білити, чорнити, 
гострити, біліти, сивіти, німіти, що позначають дію чи стан, 
передує складний предикат, який охоплює дієслово-ідентифіка-
тор (дієслово-зв’язку) і відповідну частину іменного присудка: 
«робити білим», «робити чорним», «робити гострим», «ставати 
білим», «ставати сивим», «ставати німим». У цих структурах ді-
єслово-ідентифікатор виступає в ролі підоснови для ономасіоло-
гічної бази, яка в назві виражена за допомогою словотворчого 
дієслівного форманта и(і), а частина іменного присудка – 
прикметникова твірна основа – виступає в ролі ономасіологічної 
ознаки, експлікуючи зв’язок між знаками дії та знаками-атри-
бутами всередині ономасіологічної категорії ознаковості. Часто 
певним показником ономасіологічної категорії слугує також сло-
вотвірна модель, на ґрунті якої будують нову номінативну оди-
ницю, що переконливо ілюструють зазначені вище слова.
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У багатьох дієслівних назвах спостерігаємо відбиток іншої 
ономасіологічної категорії – предметності (субстанції). Уза-
гальнення категорійного значення процесуальної ознаки в цих 
дієсловах відбувається через об’єднання елементів об’єктивної 
дійсності, членованої на предмети та не-предмети, наприклад, 
учителювати («бути вчителем»), господарювати («бути госпо-
дарем», «вести господарство»), горювати («перебувати в стані 
горя»), зимувати («перебувати зиму»), фарбувати («покривати 
фарбою»), сріблити («покривати сріблом»), солити («приправ-
ляти сіллю»), вечеряти («їсти, коли вечір»). У таких складних 
чи складених предикатах, формулах описування в ролі підосно-
ви для ономасіологічної ознаки майбутньої назви виступає оно-
масіологічна категорія предметності. Унаслідок цього в онома-
сіологічних структурах номінацій, утворених від інших частин 
мови, ономасіологічна ознака, яку експлікує твірна основа, 
часто є місткішою, ускладненою, бо наділена певними лекси-
ко-граматичними характеристиками мотивувальної одиниці. 
За твердженням О.С. Кубрякової, похідне слово, належачи до 
однієї категорії, зберігає в собі відбиток іншої, тому є «гібрид-
ним» [12, с. 197–198].

Призначення словотворчого суфікса в згаданих дієсловах 
полягає в тому, щоб акумулювати семантику поняттєвої (онома-
сіологічної) категорії, а твірної основи (чи кореня) – зберігати 
зв’язок із мотивувальною одиницею. Закріплений за якимось 
словотвірним значенням, словотвірною категорією формант 
стає своєрідним знаком, що певною мірою ототожнює реалії 
навколишнього світу, об’єднує групу найменувань.

У дієсловах на зразок баляндрасити, теревенити, утворе-
них від фразеологізмів баляндраси точити (правити), тереве-
ні правити (розводити), мотивувальна основа сама слугує опи-
совою формулою для похідної номінативної одиниці. Показник 
ономасіологічної категорії ознаковості, зокрема процесуальної 
ознаки, у мотивувальній основі закладений у дієслові (точи-
ти, правити, розводити), яке перетворилося в межах похідної 
назви в суфіксальний формант и як засіб вираження ономасі-
ологічної бази.

Незначну кількість становлять складні дієслова, наприклад, 
верховодити, рукоплескати, боготворити, лиходіяти, вітро-
гонити, колобродити. Їхня ономасіологічна структура відріз-
няється від ономасіологічної структури простих назв. Крім 
ономасіологічної бази та ономасіологічної ознаки, в ономасі-
ологічній структурі складного слова О.С. Кубрякова виділила 
ономасіологічну зв’язку (ономасіологічний предикат) – «тип 
зв’язку, який з’єднує ознаку з реалією – належність, суміж-
ність, уміщення тощо» [13, с. 17–18]. Називанню складним 
словом передує вибір ономасіологічної бази як представника 
певної ономасіологічної категорії, тобто вибір «теми» складної 
одиниці, а також виявлення найістотнішої з усього судження 
ознаки, тобто «реми» [13, с. 20]. Ономасіологічна база в склад-
них назвах може бути виражена повнозначним компонентом: 
-водити, -плескати, -творити, -діяти, -гонити, -бродити.

Цікавим в ономасіологічному плані є оказіональне слово-
творення. «Як і узуальні, оказіональні дієслівні номеми, − за-
значає Ж.В. Колоїз, – характеризуються динамічною ознакою 
з погляду різних часових площин її розгортання, граничності / 
неграничності, реальності / гіпотетичності, зв’язку з одним або 
кількома суб’єктами тощо і, ясна річ, мало чим відрізняються 
від перших у словотвірному плані» [14, с. 142]. Досить часто 
нові назви як беззаперечні представники певної ономасіоло-
гічної категорії постають завдяки словотворенню за аналогією. 

При ньому словотвірна кореляція відходить на задній план, 
нова назва стає зрозумілою не так через мотивувальну одини-
цю, як через сусідство з однотипними назвами й подібність до 
них. Інакше кажучи, «мотивувальною одиницею» тут виявля-
ється не відповідне спільнокореневе утворення, а ті структу-
ри, за зразком до яких створюють нову назву [15, с. 259–260].  
Наприклад, у контексті Зазиміло, засніжило в полі. Свище 
вітер, шляхи замело (М. Братан) поява оказіональної одиниці 
зазиміло з подібною до інших номем ономасіологічною струк-
турою, очевидно, зумовлена потребою підтримати починальну 
(інхоативну) семантику. Те саме спостерігаємо в реченні Всі 
про них читають, всі про них знають, і всі чекають, хто ж 
кого перехазяйнує: чи Федір Іванович Дубковецький Макара 
Онисимовича Посмітного «перефедорить», чи Макар Они-
симович Федора Івановича «перемакарить» (Остап Вишня). 
Нові номеми перефедорити, перемакарити постали за зраз-
ком до наявних у мові словотвірних структур на підтримання 
надмірної дії (аугментативної семантики), щоправда, із певним 
порушенням узусу: у сучасній українській літературній мові 
відсутні відантропонімні дієслова.

Поява нових номінативних одиниць завдяки словотворен-
ню за аналогією відбувається і в дитячому мовленні, напри-
клад, маліти (про шкарпетки) (Зоряна, 3,5 р.), товстіти, си-
віти, зеленіти; замокрити («Ти мене всю замокрила» (Поліна, 
4 р.)), забруднити, замастити; наквасолити (про суп) (Поліна, 
4 р.), насолити, наперчити тощо.

Висновки. Ономасіологічні особливості похідних дієслів 
виявляються в межах ономасіологічної категорії ознаковості 
через структури складного предиката, описові формули, що 
втілюються у відповідні ономасіологічні структури і залежать 
від співвідношення реалій об’єктивної дійсності, а також від 
традицій національного словотворення і самоусвідомлення 
номінатора в сучасному світі. Семантична «розпорошеність» 
дієслів робить складним їх вичерпне вивчення. Перспективою 
ономасіологічного дослідження залишається внутрішня форма 
дієслів, яка дасть змогу докладніше описати їхню номінативну 
природу.
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Куцак А. Н. Ономасиологические особенности про-
изводных глаголов

Аннотация. Статья посвящена проблеме ономасио-
логической специфики производных глаголов в языке и 
речи как репрезентантов ономасиологической категории 
признаковости; прослежены особенности ономасиологи-
ческих структур анализированных единиц в зависимости 
от мотивирующих названий.

Ключевые слова: ономасиологическая категория при-
знаковости, ономасиологическая структура, ономасиоло-
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Kutsak H. The onomasiological features of derivative 
verbs

Summary. The article is devoted to the issue of 
onomasiological specificity of derivative verbs in language 
and speech as representants of onomasiological category 
of markerness; the author makes a point of the features of 
onomasiological structures of analyzed units depending on the 
motivational names.

Key words: onomasiological category of markerness, 
onomasiological structure, onomasiological basis, 
onomasiological marker, derivative verb.
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Анотація. У статті аналізуються способи відображен-
ня гендерного стереотипу «жінка» та виявляється лекси-
ко-семантична специфіка гендерно маркованої лексики як 
засобу вербалізації концепту «жінка» в мові творів Степа-
на Руданського.

Ключові слова: поезія Степана Руданського, гендер-
ний стереотип, гендерно маркована лексика, концепт.

Постановка проблеми. Серед українських письменни-
ків ХІХ століття особливе, сингулярне місце посідає Степан  
Руданський – «носій багатої уснопоетичної народної традиції» 
[2, с. 5],«справжній віртуоз українського віршування» [10, с. 7], 
класик української поезії, творчість якого завжди привертала 
увагу дослідників. Вже набули статус «академічних» розвід-
ки вчених радянської доби [1; 5; 15], тому виникла об’єктивна 
необхідність модернізувати дослідження поетичного доробку  
С. Руданського, в якому дуже гармонійно поєднались власне 
переосмислення традиційних жанрів народної поезії, творче 
опрацювання історичних тем та експериментальна інтерпрета-
ція культурних явищ.

Як відомо, основні концепти мови становлять систему по-
глядів, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Але на індивіду-
альне усвідомлення світу впливає багато чинників (наприклад, 
соціальний, культурний, лінгвопсихологічний досвід), серед 
яких, з нашої точки зору, також слід зазначити гендерні від-
мінності в поведінці представників протилежних статей. Вони 
завжди викликали особливий інтерес щодо природи чоловіків 
та жінок, зумовивши виникнення категорії «гендер» спочатку в 
суспільних науках, а згодом і в мовознавстві для розмежування 
біологічної статі людини (sex) та статі соціокультурної (gender).

У цій статті пропонуємо деякі спостереження над специ-
фікою гендерно маркованої «жіночої» лексики, що використо-
вується в мові творів Степана Руданського, яка є складником 
певних фрагментів мовних картин світу. Актуальність обраної 
теми полягає в тому, що запропонована проблематика є на сьо-
годні ще недостатньо дослідженим явищем, і гендерні ознаки 
мовної картини світу не завжди є очевидними, однак перехід до 
нової наукової парадигми, для якої визначальним є людський 

фактор і особистість мовця як такого, зобов’язує науковців роз-
ширювати свої погляди на поліфункціональність засобів мови з 
позиції гендерного феномена.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Творчий доро-
бок Степана Руданського, його життя та світогляд завжди при-
вертали увагу дослідників, що знайшло відображення в роботах 
М. Сиваченка [12], П. Колесника [5], В. Герасименка [1], Ю. Це-
кова [15]. Завдяки працям І. Франка поезії С. Руданського стали 
відомі широкому колу читачів, а про особливості творчої манери 
митця І. Франко написав ряд досліджень [13; 14]. Ці роботи вже 
вважаються класичними та найбільш авторитетними. Приверта-
ють увагу численні газетні публікації О. Юрчишиної [16; 17; 18], 
В. Садовського [11], П. Киричка [4], в яких автори розмірковують 
над поетичною спадщиною С. Руданського, досліджують стиліс-
тичні та художні прийоми його творів, презентують нариси ок-
ремих періодів життя поета та його світогляду. У зрізі метрики, 
ритміки, строфіки та римування вивчають поезії С. Руданського 
С. Протасова [7], П. Івончак [3]. Системне аналітичне розкриття 
специфіки творчості С. Руданського, зокрема ідейно-естетичних 
його особливостей і розвитку фольклорно-творчого спілкуван-
ня митця, своєрідності художньої асиміляції народнопоетичних 
джерел у різножанровому доробку поета, знаходимо у ґрунтов-
ному дисертаційному дослідженні І. Дубової [2]. Але, незважаю-
чи на значну кількість різних наукових розвідок, вивчення мови 
творів Степана Руданського з точки зору гендерних маркерів за-
лишилось поза увагою вчених, у зв’язку з чим виникла необхід-
ність створення нашої роботи.

Метою статті є спроба проаналізувати засоби відобра-
ження гендерного стереотипу «жінка», виокремити гендерно 
марковану лексику як засіб вербалізації концепту «жінка», 
дослідити його лексико-семантичну структуру, з’ясувати ха-
рактеристики, які є більш властивими для осіб жіночої статі 
та виявити специфіку гендерно маркованої «жіночої» лексики 
в мові творів Степана Руданського, яка є складником певних 
фрагментів мовних картин світу, що сприятиме подальшому 
з’ясуванню теоретичних питань контрастивного мовознавства, 
семасіології, концептології та гендерної лінгвістики.
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Виклад основного матеріалу. Останнім часом дослі-
дження гендерного аспекту в лінгвістичних розвідках посіда-
ють одне з домінантних місць у науці про мову. Споконвічні 
питання про сутність жінки та чоловіка, відносини між ними 
тощо цікавили людство з моменту його виникнення та не за-
лишають байдужими сучасних дослідників. Хоча наукові по-
шуки у цьому напрямі проводяться досить давно, більшість 
праць присвячена дослідженню концепту «жінка» та суміжно-
го з ним концепту «жіночність». Концепт «жінка» вважається 
одним із культурно значимих, оскільки є базовою одиницею 
картини світу. Як слушно зауважила Н. Мех, «культурнозначи-
мий концепт – одиниця ментального рівня, яка виконує роль 
стрижневого елемента» [6, с. 28]. Концепт виступає осередком 
ментального світу людини, одиницею колективного знання, що 
має мовне вираження і відзначена етнокультурною специфі-
кою. Національна специфіка концептів разом із культурними, 
історичними особливостями (звичаями, традиціями, стереоти-
пами поведінки) не віддзеркалюються в мові фотографічно, а 
функціонують у ній, утворюючи з нацією нероздільне етнічне 
поле. Щодо гендеру, то він кваліфікується як соціальна стать, 
що синтезує культурне і біологічне в людині і перебуває під 
постійним впливом як культурних норм, так і соціальної інфор-
мації. Саме цей фактор обумовлює появу та стійке існування 
гендерних стереотипів – певного розуміння того, що означає 
«бути чоловіком» чи «бути жінкою» у суспільстві. Мова фор-
мує етнічну і національну ідентичність, але й у мові найбільш 
яскраво виявляються і гендерні стереотипи. Одним зі способів 
вираження гендерних ознак мовної картини світу є гендерно 
марковані семи. Вони належать до складу лексичного значення 
антропоніма і вказують на приналежність позначуваного ними 
референта до осіб саме чоловічої / жіночої статі. Таким чином, 
цілком зрозуміло, що зміст гендерного стереотипу може варію-
ватися відповідно до соціокультурної специфіки, але залиша-
ється в межах розуміння чоловічого / жіночого (фемінінності / 
маскулінності).

У творчості кожного видатного письменника є кілька десят-
ків улюблених слів-образів, слів-мотивів, що, повторюючись, 
збагачуються, змінюються, в які автор вкладає індивідуальний 
смисл, що лише частково відповідає словниковому. Це і є кон-
цепти, що складають ядро творчості письменника. С. Рудан-
ський створює власний світ, він не завжди прозорий і зрозумі-
лий, але завжди прекрасний і привабливий. Концепт «жінка» у 
творах митця став епіцентром, на який скерована його інтелек-
туальна та емоційна активність. Своєрідна репрезентація інди-
відуально-авторських концептів є свідченням неповторності й 
оригінальності ідеостилю письменника. Звичайно, авторський 
ідеал вбирає в себе традиції та досвід народу, але при осмис-
ленні він може набувати нового відтінку значення. Безумовно, 
всі смисли концепту «жінка» у свідомості письменника зумов-
лені соціальним контекстом, проте чинники, що зумовлюють 
засоби їх омовлення, з одного боку, є загальнолюдськими, за-
гальнонаціональними, з іншого ж – обумовленими індивідуаль-
но-особистісною сферою діяльності індивіда, що дає підставу 
розмежовувати смисли концепту, виникнення яких мотивоване 
соціальними чинниками та індивідуальним досвідом особисто-
сті. Для письменника найціннішими якостями характеру завж-
ди були неповторність, незалежність та унікальність – риси, які 
він цінував понад усе в людині.

В авторській картині світу Степана Руданського репрезен-
туються такі концептуально значущі компоненти семантики 

ядерного члена поля жінка: особа жіночої статі, заміжня особа 
жіночої статі стосовно до свого чоловіка та доросла особа жі-
ночої статі (на відміну від дівчини). На нашу думку, найбільш 
яскраво предметні артефакти втілюють концепт «жінка» в та-
ких мікроконцептах, як «зовнішні характеристики» та «вну-
трішні характеристики».

Мікроконцепт «зовнішні характеристики» включає концеп-
туальний аспект «вік жінки», який передбачає концептуальні 
ознаки віку («молода / стара»). Молода жінка повинна стежити 
за собою, приділяти достатньо уваги своїй зовнішності, щоб 
не опинитися поза чоловічим оточенням. Степан Руданський у 
своїх творах позитивно оцінює такі ознаки молодості, як краса, 
безтурботність, здоров’я, сила, енергійність, перспективність 
жінки. Він наділяє її такими ознаками: молоденька, тлуста, 
молодиця, молода, чорнобрива [8, с. 55], квітка між квітками 
[9, с. 560]. Літня жінка оцінюється негативно, оскільки наділя-
ється негативними рисами: ізісохла, ізів’яла, билина без роси 
[9, с. 32].

Концептуальний аспект «зовнішність» має концептуальну 
ознаку «вродлива». Образні порівняння при змалюванні жінки, 
її зовнішньої вроди стосуються того, що має статус довершено-
сті, цінності, вроди, енергії, живучості, є предметом любуван-
ня, захоплення і включають в себе такі ознаки: личко як калина, 
брови як шнурочки [9, с. 56], карі очі [9, с. 39], горда поста-
ва, рум’яна, чорнява, гарна, хороша, свіжа, красуня, красива, 
красна [9, с. 507]. На противагу також присутня концептуаль-
на ознака «неприваблива, неохайна». Саме в ній найвиразні-
ше проявляються грані таланту митця: прискіплива художня 
спостережливість, відтворення динаміки ситуації, змалювання 
жінок саме в гумористичному аспекті, інколи в іронічному. 
Письменник наділяє жінку такими ознаками: бридка [8, с. 171], 
крива [9, с. 121], неохайна [8, с. 104].

Мікроконцепт «внутрішні характеристики» включає кон-
цептуальний аспект «емоційно-психологічні характеристики» 
з концептуальною ознакою «горда, незалежна, вольова, рішу-
ча». У межах концептуальної ознаки жінка постає господинею 
своєї долі з активною життєвою позицією. Слід також виділити 
концептуальну ознаку «мовна поведінка». Мова – один із засо-
бів, за допомогою якого людина позиціонує себе в соціальному 
просторі. У творах Степана Руданського жінка виступає ініці-
атором міжгендерної вербальної взаємодії, реалізуючи стра-
тегію позитивної ввічливості або мовчання та підтверджуючи 
своє підпорядкування, прагнення до гармонії і вміння адапту-
ватися до співрозмовника. На емоційність і сентиментальність 
жіночого мовлення вказують епітети, повтори, порівняння, 
звертання й вигуки, а також розповідні синтаксичні конструк-
ції, які набувають окличної модальності, виражаючи доміную-
че почуття жінки. Наведемо приклади.

«Присягаю й я, Якиме,
Лиш тебе любити,
І з тобою умирати,
І для тебе жити» [8, с. 58].
«Трохиме милий! Ти спокій
Відняв від серця молодого!
Прийди ж, прийди ж на голос мій,
Прийди на голос серця мого» [8, с. 45].
«Боже! Боже милосердний!
З неба високого,
Подаруй мені Якима,
Хлопця молодого!» [8, с. 57].
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Концептуальний аспект «ментальні ознаки» базується на 
позначенні таких ознак, як розум, інтелект / дурість. Жінка в 
мовній картині світу автора не лише є розумною, а й постає в 
амплуа мудрої особистості, яка розуміє психологію чоловіків.

«Нащо тобі продавати? –
Каже молодиця. – 
Нехай собі буде вдома,
Може, пригодиться» [8, с. 62].
Відповідно до нормативних уявлень жінці найчастіше 

приписувалася незначна цінність, пов’язана з «природною» 
недалекозорістю, слабким інтелектом, звідки випливає велика 
обмеженість дій. Жіночий образ характеризується ментально 
негативною ознакою «дурість», яка супроводжується легковаж-
ністю. Дурість є однією з найбільших вад жінки, навіть гіршою 
за її прискіпливе ставлення до чоловіка.

«Та дурна ти! Втекла б курка!
Як тут що зробити?»
«Який змисний!.. Втекла б курка?!
А ситом накрити» [9, с. 56].
«Хтоно тілько великую
Бороду кохає,
Той ніколи великого
Розуму не має» [9, с. 201].
Слід також зазначити такі концептуальні ознаки, як інтуї-

ція, чаклунство, віщунство. Велику роль у жіночому мовленні 
відіграє інтуїція як складова психокомплексу «справжня жін-
ка». Інтуїція – скарб жіночої душі, що нагадує предмети для 
гадання, яка властива магічному кристалу, в який можна зазир-
нути надприродним, винятковим внутрішнім зором: «чаклун-
ка чарами чарує» [9, с. 41], «відьма» [9, с. 121], «чарівниця» 
[9, с. 358].

Окремо постає концептуальна ознака «хитрість». Раціо-
нально мислячи, обираючи стратегію хорошої дружини (покір-
ливої, догідливої) й господині, жінка прагне власної практичної 
вигоди – високого суспільного становища, тому й долучається 
до хитрощів.

«Але жінка не з тих жінок:
Подарунки брала,
А ксьондзові усетаки
Слова не давала…
Далі видить: треба дати –
Нічого робити!
Тілько вона замишляє
Ксьондза підголити» [8, с. 60].
«Буду тобі, чоловіче,
Все добро робити,
Але разом із тобою
Я не буду жити» [9, с. 117].
Обов’язково слід виокремити таку концептуальну ознаку, 

як «балакучість». У стереотипі «надмірна балакучість жінки» 
сполучається прагнення говорити багато та без теми, говорити 
красномовно, а також бажання суперечити зі співрозмовником. 
Потреба жінки в багатослів’ї підсилюється гіперболізованою 
характеристикою, неможливістю примусити її мовчати. Чима-
ло лексем засвідчують те, що жінці краще нічого не розповіда-
ти, бо знатимуть усі навколо, та ще й у перебільшеній формі.

«А чого то в тебе шия
Вкрита синяками?» [8, с. 59].
«А хто ж тобі, чоловіче,
Чуба мав намняти?» [8, с. 72].

«Питалася козака:
Що то за причина,
Що в вас гола голова,
А зверху чуприна?» [8, с. 79].
Письменник не залишає поза своєю увагою негативні риси 

жіноцтва, які засуджуються світовою аксіологічною систе-
мою. До них належать такі концептуальні ознаки: сварливість 
[8, с. 112], злість [8, с. 113], упертість [8, с. 96]. Також виділи-
мо концептуальну ознаку «брехливість». Брехлива демонстра-
ція самостійності при прийнятті рішень пов’язана із заперечен-
ням своєї рольової поведінки, що проявляється в самостійності 
у жінок, низьким рівнем тривожності, активною особистісною 
позицією. Жінки використовують брехливість в особистих ін-
тересах як засіб одержання заохочення або запобігання пока-
рання. За частотністю лексеми, які виражають жіночу брехли-
вість, нечисленні.

«Гуттю, куме!..
Та се баба
Тобі набрехала…
Та якби п’ять верстов було,
Там коршма б стояла» [9, с. 113].
«Лежить баба на порозі,
Вдає, що конає.
«Болить моя головонька.
Ой, гину я,гину» [9, с. 68].
Висновки. Реалізація емоційно-оцінного компонента в 

концепті «жінка» пояснюється сукупністю соціологічних, пси-
хологічних, історичних факторів, своєрідністю ментальності 
та національно-культурним світосприйняттям. Степан Рудан-
ський намагався висвітлювати жінку як багатогранну особи-
стість, яка виявляє себе у всіх сферах життєдіяльності.

Проаналізувавши компоненти семантики ядерного члена 
поля «жінка» та складники концепту (фізіологічні, психологіч-
ні, інтелектуальні тощо), ми з’ясували, що в текстовому про-
сторі С. Руданського розглянутий ментально-психонетичний 
комплекс має позитивну спрямованість. Зміст слова-концепту 
як ментальної суті визначається всією розмаїтістю контекстів 
уживання і залежить від світоглядних домінант митця. Оскіль-
ки письменник творив, спираючись на національну дійсність, 
то помітно, що його бачення концептів ментальності збігаєть-
ся з українською мовною картиною світу. С. Руданський подав 
основні параметри концепту «жінка», охарактеризувавши його 
культурно-національну специфіку.
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Онищенко Г. А., Онищенко М. Ю., Ганжа С. А. Ото-
бражение гендерного стереотипа «женщина» в языке 
произведений Степана Руданского

Аннотация. В статье анализируются способы отобра-
жения гендерного стереотипа «женщина» и выявляется 
лексико-семантическая специфика гендерно маркирован-
ной лексики как способа вербализации концепта «женщи-
на» в языке произведений Степана Руданского.

Ключевые слова: поэзия Степана Руданского, гендер-
ный стереотип, гендерно маркированная лексика, концепт.

Onyshchenko G., Onyshchenko M., Ganzha S. Gender 
stereotype „woman” representation in Stepan Rudanskii 
artistic works language

Summary. The article deals with the ways of gender 
stereotype „woman” representation and defines lexico-
semantic specific features as the verbalization way of the 
concept „woman” verbalization in Stepan Rudanskii artistic 
works language.

Key words: Stepan Rudanskii poetry, gender stereotype, 
genderly marked lexicon, concept.
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ПЕСЕННЫЙ ТЕКСТ VS ТЕКСТ ПОЭТИЧЕСКИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

песенного текста в сравнении с текстом поэтическим. 
Материалом исследования являются современные попу-
лярные лирические песни. Описаны дифференцирующие 
признаки песенного текста, проанализирована их креоли-
зованная основа.

Ключевые слова: песенный текст, поэтический текст, 
креолизованный текст.

Постановка проблемы. В статье в общем виде ставится 
проблема анализа текста современной русской популярной 
песни в его сопоставлении с текстом поэтическим. Актуаль-
ность темы обоснована тем, что песня является одним из наи-
более динамичных и популярных жанров массовой культуры, 
оказывающим значительное влияние на аудиторию.

Анализ последних исследований и публикаций. Текст 
современной песни исследуется в ряде лингвистических ра-
бот, в том числе в трудах Ю.В. Доманского, С.В. Свиридова, 
Л.Я. Томенчук, Ю.Е. Плотницкого, однако вопросы сравнения 
современного песенного текста и текста стихотворения затра-
гиваются в них косвенно, оставляя нерешенной проблему вы-
деления их дифференцирующих и интегрирующих признаков.

Целью статьи является обобщенное описание общих и 
различных признаков текста песни и текста стихотворения. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить такие 
задачи, как аккумулирование релевантного фактического мате-
риала (соответствующие тексты песен и стихов), анализ общих 
признаков указанных текстов, определение типа текста, к кото-
рому относятся исследуемые нами песни.

Изложение основного материала. Как известно, суще-
ствуют различные песенные жанры; предметом нашего иссле-
дования являются лирические песни. Под лирической песней 
мы понимаем такую разновидность песни, которая непосред-
ственно обращена к эмоциональной сфере личности и в со-
держательном плане ограничена тематически сферой личных 
переживаний. В этом смысле тексты популярной песни при-
числяются к лирическому жанру на основании содержательно-
го (тематического) признака.

Как показывают наблюдения, специфику лирической пес-
ни о любви на современном этапе составляют преобладание 
экспрессивной разговорной и просторечной лексики, жар-
гонизмов и сленга, свобода в выборе способов и средств 
номинации чувства, номинации лирических героев и персо-
нажей, использование средств речевой агрессии, злоупотре-
бление иноязычной лексикой и другие особенности [1].

Универсальными коммуникативными и стилистически-
ми приемами, используемыми в текстах современной лириче-
ской песни независимо от концептуального содержания, уче-
ные считают использование характерных для художественной 
речи стилистических тропов (эпитетов, повторов и т. д.); 
метафоризации, персонификации, гиперболизации, сравнения 
и т. д..; употребление эмоционально-экспрессивных оборотов 

речи, просторечных, жаргонных слов и конструкций, свой-
ственных разговорной речи; употребление фразеологиз-
мов, устойчивых высказываний, клишированных конструк-
ций; включение в песенные тексты прецедентных имен и 
прецедентных высказываний; различного рода стилизацию; 
приемы диалогизации, обращения к массовому адресату, ин-
тимизации общения и т. д. [3].

Материалом нашего исследования стали 200 песенных тек-
стов, 100 стихотворений и около 100 видеоклипов различных 
исполнителей. Песенный текст представляет собой сложное 
единство музыкального и вербального компонентов. Однако, 
как указывает В.А. Васина-Гроссман, обращение к энергично-
му, танцевальному ритму «всегда ведёт к решительному пере-
весу музыкального начала, а поэтическое слово превращается в 
простое средство вокализации мелодии» [4, с. 55].

Вербальный компонент песни – это специфическое постро-
ение, которое принято называть песенным стихом. Чтобы сти-
хотворение стало песней, необходимо наличие в нем внутрен-
ней мелодичности, ритмического рисунка, особого построения 
строфы. Поэты-песенники высказывают ряд интересных сооб-
ражений, касающихся стихотворения и песни: «Стихотворе-
ние – это скорее импрессионизм, в нем может быть какая-то 
размазанность, и из цветовых пятен разной величины уже скла-
дывается какая-то картинка. Текст песни – это экспрессионизм. 
Четкие линии. Текст – иногда гротеск, нужна максимальная вы-
разительность», «Стихотворение, в идеале, это сон. Реальность 
поэтическая должна меняться плавно, погружая и обволакивая 
читателя своими акварельными чарами» [8]. Есть и более чет-
ко определяемые различия: стихотворение, как правило, насы-
щено пунктуационными знаками, что помогает декламировать 
его. В песне смысловое интонирование осуществляется с помо-
щью музыкальных средств.

Создатели песенных текстов подчеркивают, что последние 
не могут существовать отдельно от музыкального компонента. 
Александр Розенбаум пишет:

«Мне стих без музыки так редко удаётся –
Я должен слушать музыку стихов.
Я должен чувствовать мотив своей души,
Слова без музыки мертвы в моём искусстве
Как без солдата мёртв окопный бруствер –
Один он никого не устрашит.
Как надо понимать звучанье фраз:
Где крикнуть, где шепнуть на верной ноте?
Стихи и музыка, вы песня – плоть от плоти!
Стихи и музыка – не разделяю вас! [9].
При написании стихов песни следует соблюдать ряд пра-

вил.
1. Ритм обязан соответствовать той музыке, для которой 

он пишется, со всеми перепадами и подъемами, замедлениями, 
стихи нужно идеально вписывать в эту композицию.

2. Стихи песни должны выражают одну идею на всем ее 
протяжении.
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3. Стихотворение должно соответствовать настроению 
песни, ее эмоциональному состоянию, то есть грустная музыка 
не сочетается с веселыми словами.

4. Текст песни не должен быть банальным, в нем желатель-
но наличие интересных словосочетаний и рифм уникального 
качества, не встречающихся больше нигде.

5. В песне должна быть изюминка, то есть некая мысль, 
которая пронизывает текст, является его основной чертой.

6. Припев песни должен быть легким для восприятия, за-
поминающимся и понятным каждому слушателю.

В статье мы считаем целесообразным проанализировать 
возможность отнесения песенного текста к креолизованным 
текстам. По определению Ю.А. Сорокина и Е.Ф. Тарасова, кре-
олизованные тексты – это «тексты, фактура которых состоит из 
двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и 
невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык))» [6, с. 180-181]. В центре внима-
ния современных исследователей, занимающихся изучением 
креолизованного текста, в первую очередь находится соотно-
шение вербальной и иконической, визуальной знаковых систем, 
то есть невербальные, графические средства, сопровождающие 
письменную речь. Как говорит Ю.Е. Плотницкий, визуальный 
компонент может выполнять в видеоклипе такие функции:  
1) быть фоном для вербального компонента; 2) подчеркивать 
ключевые мысли вербального компонента, служа чем-то на-
подобие фрагментарного, некогерентного фона; 3) рассказы-
вать визуальными средствами свою собственную историю, 
чей смысл, символическое значение или ключевые моменты 
каким-либо образом связаны с содержанием вербального ком-
понента; 4) служить иллюстрацией (с той или иной степенью 
приближения) содержания вербального компонента. Чрезвы-
чайная популярность таких креолизованных видов текстов, как 
кино и видеоклип, позволяют сделать прогноз по поводу того, 
что будущее – за креолизованными текстами [4].

Изображение и слово в креолизованном тексте не противо-
поставлены, но и не идентичны друг другу. Между вербальной 
и изобразительной частями устанавливаются различные корре-
ляции. Е.Е. Анисимова в связи с этим говорит об отношени-
ях взаимодополнения и взаимозависимости. В первом случае 
изображение понятно без слов и может существовать самосто-
ятельно. Вербальный комментарий описывает изображение, 
дублируя его информацию. Во втором случае изображение 
зависит от вербального комментария, который определяет его 
интерпретацию. Без комментария смысл изображения неясен и 
может быть превратно истолкован [1, с. 12].

Принципиальное различие в восприятии вербального тек-
ста и изображения состоит в том, что для восприятия текста 
необходимо время, требуются определенные затраты умствен-
ных усилий для осознания содержащейся в нем информации. 
Изображение, напротив, характеризуется одномоментностью 
восприятия, способностью мгновенно передать большую часть 
заложенной в нем информации. Общее восприятие креолизо-
ванного текста осуществляется в результате двойного декоди-
рования информации: при извлечении концепта изображения 
происходит его «наложение» на концепт вербального текста, 
взаимодействие двух концептов приводит к созданию единого 
общего концепта креолизованного текста [1]. Таким образом, 
в аспекте восприятия изображение первично по отношению к 
вербальному тексту, роль которого часто сводится к выбору од-
ного из возможных означаемых.

В зависимости от характера связи изображения с вербаль-
ной частью выделяются три основные группы текстов.

1. Тексты с нулевой креолизацией. Изображение не пред-
ставлено и не имеет значения для организации текста (сюда 
можно отнести текст стихотворения).

2. Тексты с частичной креолизацией. Вербальная часть 
относительно автономна, независима от изображения, между 
вербальными и изобразительными компонентами складывают-
ся автосемантические отношения. Как правило, изобразитель-
ный компонент в этом случае сопровождает вербальную часть 
и является факультативным элементом в организации текста.

3. Тексты с полной креолизацией: вербальная часть не мо-
жет существовать автономно, независимо от изобразительной 
части – между двумя компонентами устанавливаются синсе-
мантические отношения. Вербальная часть в этом случае от-
сылает к изображению, а изображение выступает в качестве 
облигаторного элемента текста [6, с. 15].

Нами было проанализировано 100 современных песенных 
текстов, которые сопровождаются клипами. Как оказалось, боль-
шинство этих текстов (83%), по нашим подсчетам, представляет 
собой новый, четвертый тип креолизованного текста, не вклю-
ченный в существующие классификации, где визуальный ряд 
существует сам по себе и связан с текстом песни на уровне ка-
ких-либо глубинных ассоциаций или не связан вообще.

В качестве примера такого вида креолизованного текста 
назовем песню «Я – река» (исполнитель – Евгения Власова). 
Процитируем такие слова песни.

На одном берегу в пояс рожь…
И светло, будто с новой луною,
На другом берегу твоя ложь
С моей раненой душою.
Однако в клипе, с которым исполняется эта песня, показа-

ны Египет и египетские реалии, отдаленную связь со словами 
песни можно усмотреть лишь в ассоциации с Нилом как боль-
шой реки в Египте.

Еще более «затерянные» ассоциации, вероятно, положены 
в основу клипа к песне «Маршрутка» (группа “IOWA”), где 
есть такие слова:

Это не шутки, мы встретились в маршрутке
Под номером один, едем и молчим.
Он говорит: «Доброе утро», а я не слышу будто;
Он жал мне руку сильно…
Визуальный ряд представляет собой Эйфелеву башню и 

другие узнаваемые достопримечательности Парижа.
Выводы. Таким образом, песенный текст представляет со-

бой особый специфический креолизованный текст, который мы 
назовем текстом с параллельной креолизацией.
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Панченко В. А. Пісенний текст vs текст поетичний
Анотація. У статті розглядаються особливості пісен-

ного тексту порівняно з текстом поетичним. Матеріалом 
дослідження є сучасні популярні ліричні пісні. Описані 
диференційні ознаки пісенного тексту, проаналізовано їх 
креолізовану основу.

Ключові слова: пісенний текст, поетичний текст, кре-
олізований текст.

Panchenko V. Song text vs poetic text
Summary. The article features the song text in comparison 

with the text poetic. The research material is represented by 
modern popular lyrical songs. Differentiating signs of the song 
text are described, their creolized basis is analyzed.

Key words: song text, poetic text, creolized text.
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УДК 821.161.2-31-Шкляр
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аспірант кафедри української літератури

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ГЕРОЇНІ  
НАРОДНОЇ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКОЇ БОРОТЬБИ 

У РОМАНІ «МАРУСЯ» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА
Анотація. Стаття присвячена дослідженню специфі-

ки основних засобів творення головного образу у романі 
В. Шкляра «Маруся» у дискурсі національно-історичних 
реалій України 1917–1920 рр. Розглядаються особливості 
літературних характерокреаційних вирішень письменни-
ка, його новаторство у художньому моделюванні.

Ключові слова: бестселер, історичні реалії, міфологі-
зація, романтичний пафос, образ-символ.

Постановка проблеми. В українській літературі В. Шкляр 
дебютував ще у 1977 р. повістю «Перший сніг»; згодом з’яви-
лися «Живиця», «Ностальгія», «Ключ». У 2001 р. письменник 
здобув перемогу у літературному конкурсі «Коронація слова» 
за роман «Елементал», який став одним із відомих українських 
бестселерів. Широкого резонансу набули «повстанські» ро-
мани В. Шкляра: «Чорний ворон» і «Маруся». У час загрози 
державній єдності України націоцентричні твори на історичну 
тематику із потужною ідеєю збереження етноментальних засад 
життя українців стають засобом об’єднання, джерелом сили до 
боротьби за волю, державність, націю, за відстоювання неза-
лежності України в неоголошеній війні на Сході.

Лауреат численних літературних нагород і премій (напри-
клад, Національної премії України імені Тараса Шевченка), 
великий українолюб, безкомпромісний у своїй національній 
позиції, сучасний борець за свою державу В. Шкляр не пере-
стає дивувати читачів своєю літературною харизмою. Літера-
турознавець Я. Голобородько, назвавши автора «літературним 
вікінгом, легіонером, який завжди готовий до текстових по-
ходів і зіткнень з образно-художніми стихіями, що раніше не 
розроблювалися ним» [7, с. 1], дав високу оцінку його насиче-
ній, широкомасштабній творчості: «Василь Шкляр розвиває та 
ущільнює романну канву в такий спосіб, неначе знімає кіно, в 
якому наявне авантюрне, психологічне і містичне начало, від-
чутні риси-якості детектива, екшена і трилера. При цьому його 
романи проткані і заряджені такими споконвічно привабливи-
ми для людської свідомості константами, як енігматичність, 
динаміка інтриги, філософічність і містика» [7, с. 1].

Індивідуальна самобутність прози В. Шкляра, її поліфо-
нічність та засаднича ідея збереження і розвитку української 
нації поряд із багатотиражністю, численними перевидання-
ми творів дали право назвати автора «батьком українського 
бестселера». Варто зазначити, що у 2003 р. письменник брав 
участь у засіданні Творчого об’єднання критиків (В. Панчен-
ко, Г. Сивокінь, О. Яровий, В. Даниленко). Підсумки дискусії 
були опубліковані у журналі «Слово і час» під назвою «Що 
таке український бестселер?» [14]. Усі учасники обговорення 
солідаризувалися в тому, що названі романи В. Шкляра є ху-
дожньо вартісними та такими, що можуть називатися україн-
ськими бестселерами.

Його багаторічна праця – роман «Чорний ворон» («Зали-
шенець»), що відкриває донедавна заборонені сторінки історії 
України, знайшла своєрідне продовження у романі «Маруся», 
хоча письменник категорично заявляв, що в темі «повстан-
ських романів» «висповідався сповна», «серіалів не пише» і 
«в літературі найбільше боїться повторення» [1, с. 1], проте 
він, певно, спокусився енергетично сильним жіночим образом 
отамана Олександри Соколовської, прототипу головної геро-
їні твору.

Роман «Маруся» позиціоновано як «національний бестсе-
лер». А й справді, насичений подіями, які легко і швидко сприй-
маються читачем, із позитивним персонажем-супержінкою Ма-
русею, із незмінною та невід’ємною лінією кохання провідниці 
повстанців та поручика Мирона Гірняка, із таємницями роду 
Соколовських, містичними збігами цей твір можна класифіку-
вати як бестселер. Тим паче, що з’явився він в українському бе-
летристичному континуумі у 2014 р., коли загальнонаціональна 
тривога про прийдешнє та воєнні події на Сході і Півдні країни 
досягли свого трагічного пуанта. Презентуючи роман на Фору-
мі видавців у Львові, В. Шкляр провів паралелі між теперішнім 
та минулим: «Так, як і цього року у центрі Києва гинули укра-
їнські хлопці за Україну, так і в 1919 р. на цих місцях помирали 
українці. Так, як цього року були два табори: одні – за правду і 
честь, а інші – за гроші, так і тоді одні співали «Ще не вмерла», 
а інші – «Боже, царя храни». Моя книжка минулим дуже нага-
дує сьогодення, так, що я аж жахнувся» [15, с. 1]. Таким чи-
ном, пророчі авторські інтенції та циклічність історичних подій 
створюють навколо роману «Маруся» атмосферу самобутності 
і забезпечують йому широку читабельність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове 
осмислення творчості В. Шкляра розгортається у численних 
інтерв’ю автора на телебаченні, радіо, у газетах, інтернет-ви-
даннях та у літературознавчих дослідженнях. У своїх наукових 
студіях Я. Голобородько визначив місце творчості В. Шкляра у 
парадигмах «масової» та «елітарної» літератур, виокремив спе-
цифічні якості романів, важливі у площині координат україн-
ського бестселера [4]. Окрім того, літературознавець зосередив 
свою увагу на жанровій специфіці роману «Елементал», про-
блемах сюжетотворення, образного та стильового наповнення 
творів [3]. Заслуговує на увагу дослідження О. Стадніченко, 
яке стосується проблеми відображення національно-історич-
них реалій у романі «Чорний ворон» з точки зору відтворення 
історичної та художньої правди [9]. Проблематика авторського 
світобачення у рамках дихотомії «свій – чужий» у романі «Чор-
ний ворон», її роль у структурі хронотопу відтворена у дослі-
дженні Г. Насмінчук [8]. Дослідження жанротвірних чинників 
та часопросторових характеристик сюжетів романів «Ключ» й 
«Елементал» репрезентовано у статті А. Кривопишиної [6].
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Загалом наукові студії зосереджені навколо попередніх ро-
манів, а «Маруся» ще не має належної наукової експлікації у 
жодному літературознавчому дослідженні.

Метою статті є аналіз особливостей творення образу укра-
їнської жінки-воїна, провідниці повстанської антибільшовиць-
кої боротьби із роману В. Шкляра «Маруся».

Виклад основного матеріалу. У текстовому діапазоні ро-
ману «Маруся» історичні події органічно трансформовані у ху-
дожню дійсність і становлять із нею єдине ціле. «Маруся» – це 
документальна історія про одну справжню українську амазон-
ку – Олександру Соколовську. Це була юна, тендітна дівчин-
ка-гімназистка. Народжена не для війни, а для щастя. Після 
того, як загинуло троє її братів, вона стала отаманом. Вела за 
собою величезне українське військо, аби очистити нашу землю 
від московських загарбників [15, с. 1]. Отже, роман «Маруся» – 
це художньо-документальна історія про національне подвиж-
ництво реальної родини Соколовських із Житомирщини, які у 
1917–1920 рр. взяли на себе місію бути провідниками та ідей-
ними натхненниками повстанського опору загарбницькій армії 
«червоних».

На наш погляд, текстова канва роману – це художнє оздо-
блення історичних подій: робота Соколовських на педаго-
гічній ниві, почергове отаманство братів: Олекси, Дмитра, 
Василя, роль Саші у «рекламі» повстанської боротьби. На-
віть чисельність повстанського загону – 300 кінних та 700 пі-
ших – автентично збережена автором. Цікаво, що прототвором- 
інтертекстом для роману «Маруся» є оповідання «Отаманша 
Соколовська» Клима Поліщука, учасника загону Марусі, вида-
не у 1920 р., у якому вперше від очевидця подій зафіксовані 
слова та вчинки української героїні [5, с. 1].

Окреме завдання творів на історичну тематику – формувати 
націоцентричний струмінь етносвідомості, застерігати майбут-
ні покоління, збагачувати і примножувати джерела духовного 
зростання нації. На думку О. Стадніченко, історична проза в 
українській літературі формувалася двома основними змісто-
вими лініями. «В одній із них сюжетним стержнем художнього 
моделювання людини і часу виступає герой, створений уявою 
автора або ж збережений народною пам’яттю чи зафіксований 
у документах, який, хоч і не був видатною історичною особою, 
але опинився в центрі важливих історичних подій» [9, с. 308]. 
Роман В. Шкляра не відповідає такій характеристиці, а корес-
пондується із другою лінією, яку дослідник окреслює таким 
чином: «Друга лінія ґрунтується на історичній достовірності 
зображуваних подій та постатей, а художньому домислові від-
водиться другорядна роль. Ця особливість передбачає художню 
інтерпретацію таких подій і постатей, які впливали на подаль-
ший хід історії, долю народів. Художність у такому підході по-
лягає в перенесенні фактів і подій на мову художніх образів, у 
розв’язанні проблем у свідомості героя, у роботі його думок» 
[9, с. 309].

Художній домисел у творі модифікує історичні події; автор 
піддає художній експлікації історичні факти, листи від очевид-
ців, які він отримував під час написання роману з Житомирщи-
ни, Київщини, Вінниччини, архівні матеріали, зокрема спогади 
сотника Української Галицької Армії Осипа Станіміра, одного 
із персонажів роману, що оформилися у книгу «Моя участь у 
визвольних змаганнях 1917–1920 рр.», спогади внучки отама-
на Василя Соколовського Лізи, про що йдеться в авторській 
післямові до роману [13, с. 312–313]. Письменник модернізує 
підхід до стилізації історичної епохи, наперед «пропустивши» 

її через себе. В одному із інтерв’ю у 2013 р. письменник за-
явив: «Та поки що я живу у 1919 р. Саме тоді воювала проти 
московських окупантів отаман Маруся – героїня мого нового 
роману» [2, с. 1].

У парадигмі персонажів твору образ головної героїні, звіс-
но, посідає центральне місце. Та водночас авторові вдалося ві-
добразити широке, масштабне епічне полотно боротьби УГА 
та партизанських загонів із більшовиками, а також невимовну 
трагічність і невідворотність неминучості кровопролиття, заги-
белі безлічі українців, у жилах яких разом із кров’ю текла наці-
ональна ідея: «Стражденне українське село… Воно й тут було 
зґвалтоване, потоптане та пограбоване» [13, с. 234]. В. Шкляр 
надає цій визвольній боротьбі 1917–1920 рр. сакрального змі-
сту, адже вона наповнена усвідомленням власної національної 
ідентичності. І отаман Маруся стає тією людиною, яка здатна 
консолідувати простих селян до боротьби за національну ідею. 
«Смерть ворогам України» – це гасло повстанської боротьби 
та основна ідея роману, що пульсує в образі-стрижневі, обра-
зі-символі отамана Марусі.

Характерокреаційні тенденції В. Шкляра при створенні 
образу отамана Марусі втілені у переплетінні історії та роман-
тичного міфу. Авторські інтенції поєднують у собі алюзії на во-
йовничу амазонку та риси національного архетипного образу 
козака-характерника. «Свої» довіряли Марусі, шанували її, по-
водилися так, як із головнокомандувачем: «Тут-таки спішився 
й вершник у блідо-зеленому френчі, перехопив у неї поводи, 
відступив з конем убік, і на його витягнутому обличчі застигла 
вся урочистість моменту» [13, с. 23]. «Чужі» перш за все диву-
валися з «дівчини із золотою косою, що спадала на ліве плече 
з-під козацької смушевої шапки» [13, с. 21], часто боялися, бо 
ходили про неї найрізноманітніші чутки. Автор зберігає міс-
тичну ноту із бувальщин та легенд про Марусю. У романі пода-
но перцептивну точку зору поручика Гірняка: «В її погляді про-
майнув такий дивний полиск, наче вона й сама була чаклункою. 
Може, тому Маруся й стала отаманом, подумав Мирон Гірняк. 
Інакше як пояснити, що під руку цього дівчати стало тисяча 
козаків?» [13, с. 34]. Водночас письменник іронізує із людської 
недалекоглядності та забобонності в епізоді, коли Маруся вина-
хідливо обдурює товариство отаманів.

Як провідник військового загону отаман О. Соколовська у 
художньому моделюванні В. Шкляра раціонально прагматич-
на, приймала до себе тих, хто був впевненим у собі та у влас-
них переконаннях («козачня у Марусі була добірна, особливо 
ця горбулівська сотня» [13, с. 62]), а головне – не боявся смер-
ті.«Віднині Мирон Гірняк завжди дивуватиметься їхній весело-
сті – ці хлопці воюватимуть мовби завиграшки, весело йтимуть 
до бою і навіть умиратимуть весело» [13, с. 22]. На похоронах 
кожного повстанця Маруся вважала за обов’язок промовляти 
прощальне слово. Збірний образ бійців також гіперболічно ме-
тафоризований: «Мої козаки, як роззуються, то біжать собачою 
риссю так само швидко, як коні. А хто не встигає, той хапається 
за стремено верхівця і мчить поряд із ним»» [13, с. 34].

Портретна характеристика отамана Марусі поліфоніч-
но-варіативна, представлена кількома модусами. Вперше у 
тексті роману героїня з’являється крізь «портретну» рецепцію 
Мирона Гірняка: «Зодягнута була як парубок – полотняні шта-
ни, шевронові чобітки з острогами, туга домоткана сорочина, 
підперезана шкіряним паском, на якому щільно сиділа кобура з 
револьвером. За плечима у дівчини був короткий австрійський 
карабін, ремінець якого навхрест оперізував її спереду якраз по-



59

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

між тими пругкими пагорками, які теж видавали її стать. З ма-
ківки сивої шапки конусом звисав червоний шлик, і коли кінь, 
ще гарячий від бігу, крутнувся на місці, дрібно перебираючи 
стрункими ногами (чи, може, то вершниця навмисне так його 
розвернула), Мирон прочитав на шлику гасло, написане синім 
чорнилом: «СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ!» [13, с. 21–22]. 
Вдруге автор представляє героїню як Олександру Соколовську 
крізь призму сприймання її брата Олексія: «Лесик не сердився, 
навпаки, пишався своєю сестричкою і, коли віз Сашуню брич-
кою до Радомишля, йому хотілося, щоб їх усі бачили. Атож, 
ви подивіться на цю панну в лисячій шубці, з-під якої стікає 
зелена шовкова сукня аж до блискучих черевичків. Ніжка у неї 
гарна, струнка, з високим підйомом, а на розчервонілому від 
холоду носику навіть не видно ластовиння, хоч воно їй теж до 
лиця» [13, с. 25]. Втретє Маруся постає в іпостасі української 
дівчини: «До хати його пропустила дівчина в білій кофтині, ви-
шитій на грудях і рукавах червоним та чорним хрестиком. Це 
вперше він побачив її без шапки, побачив гладенько зачесане на 
проділ волосся, заплетене в тугу золотисту косу, що спадала на 
груди через плече. На тонкій шиї червоніли коралі зі срібними 
дукачами» [13, с. 73]. Як повстанська провідниця Олександра 
Соколовська тріумфально представлена в епізоді в’їзду на Бе-
сарабський ринок: «До ринку повагом в’їхала на білому коні 
юна дівчина, зодягнута по-козацькому, – в папасі з червоним 
шликом, у зеленій чумарці, в чоботях з острогами. За спиною в 
неї стримів карабін, при поясі була кобура з револьвером, з-під 
папахи на плече спадала золота коса» [13, с. 135]. Образ «ди-
во-козачки» акумулює у собі реальне і фантастичне, які співіс-
нують у мистецькому дещо загадковому симбіозі, трансформу-
ючи у фікційній дійсності ідею непереможної сили.

Лінія кохання Марусі і Мирона легко вгадується читачем з 
епізоду їхньої першої зустрічі, гармонійно вплітається у сюжет 
історично-революційного роману, не випинається із подієвого 
ланцюга, а навпаки, відображає героїв з іншого ракурсу, адже 
навіть вони, що долею обрані захищати і відстоювати свій на-
род, прагнуть кохати і бути щасливими. У цих стосунках дівчи-
на екзистенційно мудра і загадкова: «У ній таки було щось од 
віщунки. Маючи гостре передчуття, Маруся багато чого вга-
дувала наперед» [13, с. 100]. Віддана коханому до кінця, вона 
по-жіночому відчуває, що вони не будуть разом. Із надприрод-
ним всезнанням та розумінням швидкоплинності існування 
Маруся гостро відчуває небезпеки і загрози, а отже, і неми-
нучість розлуки. Ці передчуття героїні підкреслено яскравою 
художньою деталлю – «соколиним оком» – каменем, який дала 
Маруся Миронові; він наділений містичними властивостями 
відчувати кохання на відстані. Важливу роль у змалюванні тих 
епізодів, коли персонажі поруч одне з одним відіграє аквасим-
воліка. Їхнє перше зближення відбулося біля річки Плиски, у 
якій обоє скупалися, наче пройшли своєрідний ритуал очищен-
ня від тягарів теперішнього та минулого, постали одне перед 
одним духовно та фізично оголеними, екзистенційно абстраго-
ваними від трагічної розшматованості та розірваності рідного 
краю, від жорстокості «червоних» загарбників. І згодом, після 
порятунку Мирона із полону, закохані на березі річки прово-
дять ніч, наче символічно проживають життя, яке не мають 
змоги прожити реально – ніби одружуються, будують затишну 
домівку, думають про спільне майбутнє.

Освічена, вихована, інтелігентна гімназистка, домашня 
улюблениця Олександра Соколовська бере на себе сімейний 
обов’язок отаманувати. Вона інтерпретує цей вчинок як немож-

ливість оминути власну долю, та насправді – це її власний ек-
зистенційний вибір, адже ще під час отаманування братів Саша 
не стояла осторонь справи. Це вона ще «жовторотим пташе-
ням» закликала селян: «Проклянімо смиренність тих, хто, си-
дячи на печі, вигріває рабську сподіванку, що біда обійде його 
стороною» [13, с. 38]. Пройшовши своєрідний ритуал ініціації 
на Дівич-горі, отаман Маруся усвідомлює своє нове призначен-
ня у повстанській боротьбі – «тримати Україну» – і вже ніколи 
не сходить із цієї дороги.

З ворогами провідниця повстанців безкомпромісно жор-
стока: тільки смерті варті ті, хто руйнують Україну. Дівчині не 
притаманне відчуття зневіри, вона не здатна опускати руки: 
«Боротьба не має кінця без осягнення мети» [13, с. 273], – каже 
отаман, коли уже програна війна. У бою Маруся безстрашна, 
холодно-розумна, хитра, передбачлива. «Залежно від кількості 
ворога, від того, чи він кінний, чи піший, вона безпомильно 
вгадувала ту межу, той поріг, на якому під лобовим прицільним 
вогнем москалі завжди кидалися врозтіч» [13, с. 291].

Навіть під час смертельної небезпеки дівчина зневажає 
окупантів: «Презирлива усмішка не сходила з Марусиного об-
личчя, і це доконало Мозоліна: вони тут усі метушаться, хви-
люються, а ця відьма їх мовби не помічає, вони для неї порож-
нє місце. Стоїть без коси, обстрижена, та ще й насміхається» 
[13, с. 301]. В українській етносвідомості обстрижена дівчина 
асоціюється із втратою дівочої честі, ганьбою, але тут автор 
наділяє героїню надприродною вищістю поряд із ницістю, бо-
ягузливістю «чужих». Гіперболізовано героїчна постає отаман 
Маруся у пастці ворога. «Вона стояла на холоді вільно, не щу-
лилася, не трусилася, не затулялася від захланних очей, бо за 
останні дні вже так звикла до цього проклятого холоду, що не 
чула його» [13, с. 301]. Нескореність, містична нездоланність 
героїні підтримують романтичний пафос твору. Цю легенду 
В. Шкляр підтримує вплетеним у канву тексту народним по-
вір’ям про силу відьми у її волоссі. Москалі відрізають золоту 
косу Марусі в надії на те, що вона загине. Образ обстриженої, 
осоромленої, обеззброєної, із розірваною на грудях сорочкою, 
але непереможної Марусі символізує трагічно розшматовану, 
сплюндровану Україну.

У романі з’являються вкраплення внутрішнього мовлен-
ня героїні, її звертання до мами, повторені рефреном: «Мамо, 
мамо, ви навіть змили мені любистком коси» [13, с. 190]; Мамо, 
якщо ви раптом почуєте від когось, що мене вбито, – не вірте» 
[13, с. 195]. Внутрішній світ отамана описаний не розлого, а 
навіть скупо, немає «одкровень», не виказано почуттів. Лише 
ненависть до ворога і кохання до Мирона не приховує Маруся. 
На цій бінарній опозиції ґрунтується все її єство. Тільки крізь 
призму характеристик іншими персонажами автор подає зміни 
у характері Марусі: «Щось з’явилося в ній жіночне, таке, чого 
за вечерею не помітив батько» [13, с. 190].

Скупа, небагатослівна Маруся у своїх висловлюваннях. 
Афористична наснаженість її мови («Поки чоловік вірить у 
свою силу й перемогу, він сильніший за долю»[13, с. 256]; «Бо-
ротьба не має кінця без осягнення мети», «Блискавка найчасті-
ше вбиває того, хто втікає від неї» [13, с. 273]) виказує її осві-
ченість і по роках характерну для неї мудрість. Інколи Маруся 
незбагненна для інших у тому, що говорить, а ще більше у тому, 
чого недомовляє. «Так було часто: він питав про одне, а вона 
зводила розмову на інше. Під чорною вуаллю ночі її обличчя 
було ще загадковіше. Він думав, що ніколи не збагне Марусю 
сповна. Навіть якби доля відвела їм сто років, він би її не пізнав 
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більше, ніж знав тепер» [13, с. 222]. Але в розмові з іншими чо-
ловіками Марусині репліки можуть нести семантику сарказму 
чи навіть іронії.

Літературознавець С. Філоненко, аналізуючи чоловіче пись-
мо Л. Кононовича та В. Шкляра, зазначає, що їхні бойовики 
«покликані продемонструвати нормативну маскулінність, що 
будується на гіпертрофії чоловічої фізичної сили та відкиданні 
всього жіночного» [12, с. 221]. Моделюючи образ отамана Ма-
русі, В. Шкляр поєднує риси воїна (безстрашність, впевненість, 
безкомпромісність, витривалість) та риси жіночності (тужли-
вість, відданість, здатність до передбачення, хазяйновитість, 
любов до красивого), тобто архетипний образ українського по-
борника реалізується у новаторському варіанті – репрезентації 
маскулінного у фемінному; і якщо у романі «Елементал», на-
приклад, «реалізована смислова зв’язка «маскулінність – вій-
на» [12, с. 218], то у романі «Маруся» ця зв’язка модифікується 
у кореляцію «фемінність – війна».

Висновки. Отже, провідним змістовим чинником у романі 
«Маруся» виступає міфологізація духовної сили його головної 
героїні. Поєднуючи в її образі впізнавані для колективної укра-
їнської свідомості риси української дівчини та надприродного 
протознання-всевідання, В. Шкляр презентує якісно новий 
рівень художнього конструювання персонажної парадигми у 
жанрі новітнього роману. В образі-символі Марусі переплетені 
риси, що відтворюють міфологічну пам’ять українців та істо-
ричні реалії. Здійснене дослідження специфіки конструювання 
основного образу твору накреслює нові перспективи. Подаль-
ший літературознавчий аналіз роману «Маруся» може здійсню-
ватися у порівняльному, екзистенційному та етноісторичному 
ракурсах.
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Пономаренко В. В. Особенности создания образа  
героини народной антибольшевицкой борьбы в романе 
«Маруся» Василия Шкляра

Аннотация. Статья посвящена исследованию специ-
фики основных средств создания главного образа романа 
В. Шкляра «Маруся» в дискурсе национально-историче-
ских реалий Украины 1917–1920 гг. Рассматриваются осо-
бенности литературных характерокреацеонных решений 
писателя, его новшество в художественном моделирова-
нии персонажа произведения.

Ключевые слова: бестселлер, исторические реалии, 
мифологизация, романтической пафос, образ-символ.

Ponomarenko V. Features create an image of the 
heroine of popular anti-Bolshevik struggle in his novel 
“Marusy” by Vasyl’ Shklyar

Summary. The paper is devoted to research of specific-
ity of the main means of the creation of the basic image of  
V. Shklyar’s novel “Marusya” in the discourse of the nation-
al-historical realities in Ukraine of 1917–1920.The peculiari-
ties of literary decisions of the creativity of the character of the 
writer, his innovations in the artistic modeling are examined.

Key words: bestseller, historical realities, mythologiza-
tion, image-symbol, romantic pathos.
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Анотація. У статті досліджуються метатекстуальні 
особливості прозових творів Лесі Українки у філософ-
сько-культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття, а також проблема співвідношення автора, читача й 
тексту в естетиці модернізму, розмаїття інтерпретаційних 
моделей твору.

Ключові слова: модернізм, метатекст, інтенціональ-
ність, інтерпретація творчості, дискурс, бінарні концепти, 
суб’єктивізм, метасистема. 

Постановка проблеми. Складність літературознавчого 
аналізу художньої творчості доби кінця ХІХ – початку ХХ сто-
ліття обумовлена кардинальними змінами в гуманітарній цари-
ні: у філософії – кризою позитивізму, у мистецтві – посиленням 
модерних проявів (дистанціювання від естетики реалізму, го-
моцентризм, дифузія напрямів, течій, трансформація змістоу-
творюючих і формотворчих елементів, психологізм тощо).

У центрі уваги митців опинилися філософсько-моральні 
проблеми, представлені бінарними концептами: ілюзія і реаль-
ність, свій і чужий, свобода і несвобода волі, обов’язок і ба-
жання, герой і юрба, кохання і ненависть, вірність і зрада, гріх і 
спокута тощо, теоретичним підґрунтям осмислення яких стала 
«філософія життя» в її модерних інтерпретаціях (А. Бергсон,  
А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, О. Шпенглер та інші).

Аналізуючи основні тенденції розвитку української і сві-
тової літератури зламу століть, можна виділити морально-ес-
тетичні трансформації життєвого світу особистості, позначені 
нестабільністю й мінливістю психічних станів, зіткненням 
художніх здобутків і досвіду різних часів і поколінь. Духовна 
криза окресленого періоду зумовлюється суспільно-політич-
ною, історичною та економічною ситуацією, пошук шляхів 
виходу з якої вивів літературу у філософську площину. Народ-
жуються нові підходи до тлумачення моделі «людина – світ», у 
яких важливе місце посідають проблеми психології, підсвідо-
мого і несвідомого. 

Особливість інтерпретації літературної парадигми цього 
періоду пов’язана з епохою модернізму в європейській і укра-
їнській культурі. Модернізм як явище культурного синтезу на-
буває підкреслено суб’єктивного змісту. Відбувається активіза-
ція всіх засобів опосередкованого самовираження авторського 
«Я», коли «для прози характерні пошуки актуалізації лірики, а 
для поезії – активне вторгнення засобів епічного і драматично-
го тощо» [1, с. 9].

Питання розмаїття проявів і функціонування модернізму в 
літературі ХХ століття вийшло за межі компетенції лише лі-
тературознавства і набуло статусу культурно-інтерпретаційної 
проблеми. Літературно-критичні дискурси, які сформувались 
упродовж минулого століття, представлені феноменологією, 
структуралізмом, постструктуралізмом, рецептивною естети-
кою, деконструктивізмом. Новітні концепції і теорії, що мали 
за своє джерело філософію, психоаналіз, лінгвістику, етику та 

естетику, антропологію, докорінно змінили підходи до аналізу 
літературних процесів і явищ. 

Ранньомодерністська практика в українській літературі ха-
рактеризується синкретизмом напрямів, течій, стилів, тенден-
цій: неоромантизм, імпресіонізм, символізм, експресіонізм на 
основі таких рис, як суб’єктивізм, активність, енергія особи-
стісної інтерпретації дійсності, орієнтація на вольове, діяльне 
начало. Важливу роль у цьому процесі відіграла прозова твор-
чість Лесі Українки.

Епічна спадщина письменниці за широтою проблематики 
й оригінальністю поетики посідає менш значне місце, ніж її 
поезія і драматургія, проте до прози вона свідомо зверталася 
упродовж усього творчого життя, про що свідчить жанрове роз-
маїття епосу: образок, нарис, казка, оповідання, повість (усього 
22 прозові твори).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням те-
оретичного дискурсу модернізму присвячені наукові праці 
Т. Гундорової, С. Павличко, Н. Шумило, М. Моклиці, Я. Полі-
щука, В. Моренця [2; 3; 4; 5; 6; 7], інших дослідників.

Незважаючи на дослідницький інтерес до життя і творчості 
Лесі Українки з боку вітчизняних і зарубіжних науковців, цари-
на її художньої прози потребує уваги й ґрунтовного вивчення 
з позицій сучасного літературознавства. У монографіях Л. Ку-
лінської, Т. Третяченко [8; 9; 10] – оригінальних, цікавих пра-
цях – новелістика Лесі Українки студіюється з погляду ціліс-
ного аналізу твору: обставини написання тексту, виникнення 
творчого задуму, тема, ідея, художні засоби та образи, сюжет і 
композиція, мова твору, проте акцентовані аспекти не вичерпу-
ють переліку ракурсів вивчення прозової спадщини мисткині. 
Упродовж багатьох десятиліть намагання схарактеризувати бе-
летристичні твори Лесі Українки лише з позицій романтизму, 
реалізму або натуралізму сформували певний стереотип опо-
відача у свідомості багатьох поколінь і не сприяли глибокому 
аналізу й високій оцінці «малої» прози письменниці.

Серед літературознавців нового, нерадянського рівня, які 
з сучасних методологічних позицій дослідили світоглядно-ес-
тетичні парадигми, що вплинули на творчість Лесі Українки, 
у тому числі епічну, – Т. Гундорова [2], М. Кармазіна [12],  
М. Моклиця [5], інші. О. Забужко [11], Я. Поліщук [6],  
М. Зубрицька [13] з погляду новітніх тенденцій і підходів до 
вивчення художньої спадщини письменниці (теорії рецептив-
ної естетики, феноменологічної критики, деконструктивізму) 
пропонують осягнути її як цілісність, тотожність собі самій. 
Останнім часом з’явилися цікаві наукові розвідки В. Сірук,  
О. Вісич, Н. Колошук [14, 15, 16], присвячені белетристиці Лесі 
Українки. Відповідно розширюються можливості всеохоплюю-
чого бачення літературних явищ у синергетичному контексті – 
розумінні літератури як великої системи, здатної до саморегу-
ляції, з прямими і зворотними зв’язками (автор – текст – читач). 
Відтак змінюється роль читача, який виступає як співавтор. 
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Перспективним стає цілісний аналіз прози письменниці як ме-
татексту.

Незважаючи на дослідницький інтерес до творчості Лесі 
Українки, метатекстуальні особливості епічного доробку й 
творчі інтенції Лесі Українки-прозаїка залишаються й досі не 
вивченими.

У контексті нашого дослідження інтерес передусім стано-
вить проблема співвідношення автора і читача, а також тексту 
як проміжної ланки цього комунікативного процесу. 

Метою статті є дослідження метатекстуальних особливос-
тей прози Лесі Українки у філософсько-культурному контексті 
кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Проблему метатексту у 
царині філології та літературознавчому аспекті зокрема в різ-
ні часи досліджували О. Потебня, М. Бахтін, А. Попович, 
Ю. Лотман, В. Тюпа, А. П’ятигорський, П. Тороп, Н. Фатєєва, 
Ж.-Ф. Ліотар та інші. Саме через поняття метатексту розкрива-
ється взаємодія векторів «автор – текст – читач».

Під метатекстом ми розумітимемо особливе післятекстове 
утворення, часто критичне по відношенню до претексту, звіль-
нене від апріорної заданості смислового об’єму, перетворене 
на полівалентну розімкненість, самоцінний реальний феномен, 
який необхідно пізнати і розкодувати (Авт.). 

Якщо метатекст – це код до сприйняття тексту, адресова-
ного від автора читачеві, то читач повинен сприйняти інтенції 
автора й виявити творчу активність. У метасистемі «текст–ко-
ристувач», крім енкодування–декодування, відбувається також 
спілкування [17, с. 133]. На шляху від автора до читача текст 
втрачає або набуває певних смислів, підтекстів, значень. Тому 
авторський зміст тексту з читацьким не завжди збігаються. 

Таким чином, неможливість прямого контакту автора і 
читача через часове та просторове опосередкування, а також 
текстом та соціокультурним контекстом зумовила переосмис-
лення творчої спадщини Лесі Українки, у тому числі й масиву 
її прози, у сучасному літературознавстві. Прозовий доробок 
Лесі Українки необхідно розглядати як поліструктуру, що скла-
дається з окремих елементів (новел, оповідань, нарисів, образ-
ків), які інтегрують між собою і в сукупності породжують нові 
смисли та інтерпретаційні моделі.

Траєкторія розвитку дискурсу читача, який зі спостерігача 
і реципієнта перетворився на співавтора, представлена у ві-
тчизняному літературознавстві працями О. Потебні, М. Зерова, 
О. Білецького, Ю. Антонича, Р. Гром’яка, М. Зубрицької. Серед 
зарубіжних теорій інтерпретації тексту і рівнів його сприйнят-
тя для аналізу «малої» прози Лесі Українки найбільший інтерес 
становлять дослідження Р. Барта і В. Ізера. Проте вони не ви-
черпують усіх форм інтерпретації як методу пізнання.

Філософське осмислення процедури інтерпретації набу-
ває різних трактувань: герменевтичне, структурно-семіотичне, 
постмодерністське. У контексті філософсько-герменевтичного 
розуміння (Ф. Шлейєрмахер, В. Дільтей) інтерпретація розгля-
дається як осягнення смислу, об’єктивно закладеного в текст 
автором, котрий виступає головним джерелом смислу. Тому для 
інтерпретації важливо було знати біографію автора, яка б допо-
магала розумінню смислу його творів. Структурно-семіотичне 
трактування інтерпретації визначає текст як самодостатню ре-
альність, а його смисл задається не автором, а факторами об’єк-
тивно-структурного характеру, зокрема такими, як «порядок» 
і «ритміка» організації структури тексту (Р. Барт, Ю. Лотман, 
М. Ріффатер). Структура тексту є його об’єктивною характе-

ристикою. Інтерпретація в цьому випадку не потребує роз-
гляду індивідуально-психологічного досвіду автора, тому що 
зводиться до дешифрування текстового коду, тобто основних 
характеристик структури тексту. Постструктуралізм узагалі 
проголосив «смерть автора» як джерела тексту, джерела смис-
лу та єдиного авторитету при інтерпретуванні (Р. Барт). Згідно 
з постмодерністським трактуванням інтерпретація – не спосіб 
осягнення смислу, який містить текст, а спосіб наповнення його 
смислом. Крім того, у постмодерністській версії інтерпретації 
акцент переноситься з фігури автора (герменевтична традиція) 
на читача. Текст не має сам по собі ніякого смислу, він з’яв-
ляється в процесі читання й постійно змінюється. Отже, текст 
постає як особлива реальність. 

Він містить лише ті повідомлення, які прагне передати ав-
тор. Зрозуміти текст – означає зрозуміти авторські інтенції. Ро-
зуміння відбувається за рахунок стирання кордонів і будь-яких 
перешкод між текстом і читачем-інтерпретатором, перетворен-
ня їх на абсолютних сучасників.

На думку французького філософа, теоретика феноменоло-
гічної герменевтики П. Рікера, текст є самостійною цілісністю, 
тому що він неминуче відходить (відчужується) від автора, 
втрачає з ним зв’язок. Він містить у собі «глибоку семантику», 
що руйнує тканину авторської оповіді, відображає його філо-
софський смисл, що полягає в спробі дати специфічне вирі-
шення «пограничних ситуацій» – народження і смерті, істини й 
омани, любові й ненависті, інших. Та чи інша конкретна ситу-
ація, яку описує автор, є однією з можливих актуалізацій «по-
граничної ситуації», що відбувається в певному соціальному і 
культурному контексті, тому не тільки відображає свій час, але 
й проектує в майбутнє можливі інтерпретаційні моделі. З ог-
ляду на вищесказане текст завжди матиме відкритий характер. 
Зрозуміти текст – це означає зрозуміти автора краще і глибше, 
ніж той розумів самого себе [18]. 

У процесі інтерпретації й розуміння тексту можуть вини-
кати конфлікти між авторським і читацьким баченням, головне 
завдання читача (інтерпретатора) – досягнути розуміння себе, а 
не авторської точки зору.

Проблемі складного взаємозв’язку тексту (як предмета ви-
вчення) і створюваного контексту (як запиту, розуміння, комен-
тарю, заперечення), у якому реалізується пізнавальна й оцінна 
думка дослідника-інтерпретатора, присвятив свої праці М. Бах-
тін. На його думку, текст і контекст – це існуючий і створюва-
ний тексти, які він розглядає як «зустріч» двох суб’єктів, двох 
авторів [19, с. 299−312].

Аналізуючи епічну творчість Лесі Українки, передусім не-
обхідно подолати інтерпретаційну відчуженість між автором і 
читачем, яка мала місце впродовж багатьох років.

Д. Донцов зауважував, що Леся Українка «на цілу голову 
переросла хистом майже всіх сучасних письменників», проте 
залишалася «дивно незрозумілою, хоч і респектованою», «ли-
шилася якимось сфінксом для покоління» [20, с. 3]. Він першим 
із дослідників звертає увагу на те, що Лесю передусім турбува-
ло не про що писати, а як писати. «Інші оперували переважно 
ідеями і поняттями, з якими лучаться звичайно певні емоції, 
певні переживання душі, Леся Українка малювала нам самі ці 
переживання. Не те, як вони виявлялися в словах і поступках 
показує вона нам, лише суґґерує читачеві стани душі на межі 
між свідомим і підсвідомим, не втискає своїх ідей у вузькі 
рамки трафаретних і ясних понять... Для неї мова понять була 
затісна...» [20, с. 24−25]. Творчість письменниці залежала від 
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багатогранного й специфічного бачення світу. Багатство уяви 
Лесі Українки було надзвичайним, тому нові мистецькі задуми 
й перспективи ідей не могли обмежуватися лише традиційними 
формами і засобами художнього вираження.

У ході системного й комплексного літературознавчого ана-
лізу прози Лесі Українки як метатексту можна скористатися 
схемою, що включає такі основні етапи: визначення жанру 
твору; характеристика архітектоніки тексту й виділення в його 
структурі наскрізних повторів, елементів інтегрального взає-
мозв’язку основних складників; розгляд наративної структури; 
аналіз часово-просторової організації твору (хронотопу); роз-
гляд системи образів тексту; виділення елементів інтертексту 
(ремінісценцій, алюзій), що визначають зв’язок даного твору з 
іншими творами української і світової літератури; узагальнену 
характеристику ідейно-естетичного змісту тексту. 

Модерна техніка оповіді Лесі Українки зумовила мозаїч-
ність, фрагментарність, уривчастість, незавершеність, недо-
мовленість її прозових творів, що закладає широкий діапазон 
інтерпретаційних можливостей читача («Святий вечір», «Ein 
Brief ins Weite», «Мгновение», «Екбаль-ганем» та інші). Така 
внутрішня текстуальна складність вимагала не пересічного 
реципієнта, а високоінтелектуального читача-співучасника з 
багатою уявою, тонкою інтуїцією, аналітичним мисленням та 
інтерпретаційною гнучкістю, який би міг розкодувати прихо-
вані смисли. 

Леся Українка еволюціонувала в прозовій творчості від ре-
алістичного зображення подій і героїв з елементами етногра-
фізму («Така її доля») до екзотичної тематики й використання 
нових художніх засобів, позначених впливом модерної традиції 
в літературі («Екбаль-ганем», «Місто смутку»).

Перший великий прозовий твір письменниці – повість 
«Жаль», задумана на одному з конкурсів на тему «кушетка» 
або «канапка». Леся декілька разів переписувала повість, усві-
домлюючи її недосконалість. У листі до О. Маковея 7 жовтня 
1893 року вона писала: «... тепер – по трьох чи чотирьох ро-
ках – інакше б написала свій «Жаль», але ж поправляти давно 
написану і скінчену річ дуже трудно, бо вже ніяк не можна по-
годити тодішньої течії думки з теперішньою... Я признаю, що в 
«Жалі» багато є недотепного і «зеленого»...» [21, с. 169].

Тематика, що звучить у нарисі «Школа», також співзвучна з 
творами багатьох українських письменників: Панаса Мирного, 
І. Франка, Олени Пчілки, Дніпрової Чайки, А. Тесленка, Б. Грін-
ченка, С. Васильченка. Посилаючи М. Павлику «І. Школу» із 
циклу «Волинські образки», Леся писала: «Се справжні образки 
з натури, сливе дописи, тільки що мені не подобається форма 
кореспонденційна, то я собі їх писатиму в напівбелетристичній 
формі, так мені самій цікавіше, а я впевнилась, що тільки те ці-
каво для читача, що було цікавим для пишучого» [21, с. 276]. 
Таким чином, Леся Українка порушила цікаве питання про кому-
нікаційні інтенції автора і читача, а також текст, який опосеред-
ковує їхній діалог. Письменниця мислила через текст, тому ху-
дожній світ прози, створений її уявою, пізнається за допомогою 
інтерпретаційних можливостей читацької аудиторії. 

Епічні твори Лесі Українки були позбавлені широких опи-
сів, пейзажних малюнків. Наголошується тільки на найнеобхід-
нішому – як мислять герої з приводу певних життєвих фактів. 
Для розкриття внутрішнього світу персонажів письменниця 
використовує найрізноманітніші прийоми: внутрішній моно-
лог, невласне пряма мова, жести та рухи, погляд, виразні де-
талі тощо. Називаються тільки ті зовнішні риси, що мають 

безпосереднє значення для прояву людського характеру. Пое-
тесу ніколи не приваблював традиційний прийом детального 
портретного описання. Вона віддає перевагу тим деталям у 
зовнішності героїв, які посилюють соціальну чи психологічну 
характеристику. Наприклад, у творі «Голосні струни» яскра-
вою портретною характеристикою Насті Гриценко є розкішне 
волосся, її коси викликають подив і захоплення, привертають 
увагу, затьмарюючи фізичну ваду дівчини.

Перенесення центру ваги з комунікативної функції мови 
персонажів на внутрішні монологи та в невласне пряму мову 
допомагають розкрити справжній зміст мови героя і його на-
мірів. Внутрішні монологи посилюють роль і значення суб’єк-
тивних роздумів, коли на самоті зі своїм «Я» людина стає 
найвідвертішою. Проникнення в оповідь голосу героя насичує 
мову експресивно-мовними формами, суб’єктивною оцінкою, 
бо не завжди слова і вчинки тотожні думкам, не завжди герой 
говорить те, про що думає. Втім, у Лесі нечасто зустрічається 
невласне пряма мова в чистому вигляді. Це здебільшого синтез 
внутрішнього саморозкриття персонажа й авторської характе-
ристики. В інтонаційних відтінках, синтаксисі чи стилістиці 
відчувається суб’єктивна самохарактеристика героя й автор-
ський об’єктивний аналіз.

В одних творах домінує точка зору героя («Екбаль-ганем», 
«Мгновение»), в інших – оповідача. У повісті «Жаль» розпо-
відь ведеться від оповідача, який вважає за потрібне вислов-
лювати власне ставлення до зображуваного, пояснювати події 
чи втручатися з позафабульними зауваженнями. Така ж позиція 
оповідача і в «Одинакові», у «Голосних струнах», менш актив-
на – у «Приязні», доки не переходить у якісно нову структур-
но-стилістичну форму – оповідь від першої особи – «Над мо-
рем», «Сліпець» та ін. 

Утім основний принцип Лесі Українки – зображувати навко-
лишню дійсність через конкретну особу – не змінюється. Він 
лише стає більш виразним, коли з’являється оповідач-автор. 
М. Липовецький, виокремлюючи основні ознаки прозового ме-
татексту, головною прикметою метапрози вважає тематизацію 
процесу творчості, репрезентацію автора-творця через текстово-
го двійника в образі персонажа-письменника. Саме він зазвичай 
є автором твору, що постає об’єктом інтерпретації [22].

Отже, для мови прозових творів письменниці характерна 
єдність трьох основних мовних потоків – внутрішній монолог, 
невласне пряма мова і власне оповідь.

Предметність як складова візуалізованого художнього світу 
літературного твору відіграє важливу роль для характеристики 
персонажів. Леся Українка не перевантажує твір предметним 
світом. Фіксується тільки найнеобхідніше, те, що увиразнює 
характер героя, його становище. Детальний аналітичний опис 
інтер’єру зустрічається тільки в «Мгновении», і лише тому, 
що авторка мала на меті показати також і зворотний зв’язок – 
вплив обстановки, що оточує персонажа, на його настрій (а не 
тільки поведінку персонажа у світі речей). Предмет виступає 
як знак, який потрібно розкодувати (вівтар, орган, скульптури 
ангелів і Мадонни, квіти).

Істотне у змісті творів передається також за допомогою 
пейзажу, оскільки митець не просто копіює життя, а відображає 
його відповідно до свого власного світосприймання, до своєї 
ідейної позиції («Жаль», «Весняні співи», «Над морем», «Во-
линські образки. І. Школа», «Чотири казки зеленого шуму»). 
На зміну розлогим описам природи доби реалізму приходять 
миттєві враження від навколишнього світу.
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Важливою композиційною ознакою прози Лесі Українки є 
принцип бінарно-семантичної опозиції «Щастя», «Метелик»). 
Для письменників к. ХІХ – поч. ХХ ст. зіставлення кількох то-
чок зору на героя чи явище стало важливим засобом їхнього 
соціально-психологічного дослідження, що мало істотне зна-
чення для формування в читача певного ставлення до зобра-
жуваного.

Письменниця у своїх епічних творах використовує різні 
види метатексту: фрагменти й назви інших відомих літератур-
них чи музичних творів, цитати, алюзійні натяки, листи тощо. 
Наприклад, «Місто смутку» має зв’язок із драмою «Блакитна 
троянда», також авторка відсилає читача до Євангеліє та «Ко-
медії» Данте Аліг’єрі. Тобто «Місто смутку», винесене в заго-
ловок нарису, це, власне, і є пекло. Згадування історії кохання 
Паоло і Франчески в «Голосних струнах» перегукується з 5-ою 
піснею «Пекла» Данте. Такий «текст у тексті» не обмежує твір 
суб’єктивними авторськими інтенціями, а закликає до діалогу 
з читачами, які можуть належати до різних історичних епох чи 
культурних систем, розширюючи межі континууму «автор – 
текст – читач». 

Висновки. Отже, Леся Українка ніколи не робила готових 
висновків, а залучала читача до співтворчості, залишаючи про-
стір для його фантазії та відкриттів, для усвідомлення нових 
зв’язків між явищами, рефлексії. Авторський висновок, що при-
ймається в готовому вигляді, все ж залишається авторським, а 
висновок, якого доходить читач − це вже його власний, знайде-
ний і стверджений творчою уявою, його «буттям-у-світі».

Крім того, читач, активно переробляючи враження, завжди 
привносить власні уявлення до вже створеного художнього об-
разу, що залежить від різних причин (суб’єктивних – набутого 
досвіду і знань, асоціацій, здатності до абстрагування і т. д. та 
об’єктивних – сприймання певного жанру, сюжету, композиції, 
характерів, образності тощо). Різниця полягає тільки в тому, що 
письменник іде від ідеї до образу, а читач – від образу до ідеї. 

Перспективи подальших пошуків у даному науковому на-
прямку. Дослідження елементів міжтекстової взаємодії епічних 
творів Лесі Українки сприятиме комплексному вивченню її 
прозового доробку як поліструктури.
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Проскурина Т. В. Метатекстуальность прозы Леси 
Украинки

Аннотация. В статье исследуются метатекстуальные 
особенности прозаических произведений Леси Украинки 
в философско-культурном контексте конца ХІХ – начала 
ХХ столетия, а также проблема соотношения автора, чита-
теля и текста в эстетике модернизма, разнообразие интер-
претационных моделей произведения.

Ключевые слова: модернизм, метатекст, интенцио-
нальность, интерпретация творчества, дискурс, бинарные 
концепты, субъективизм, метасистема. 

Proskurina T. Metatextuality of Lesya Ukrainka’s 
prosaic artistic work

Summary. The article is devoted to investigation of 
metatextual peculiarities of Lesya Ukrainka’s prose in 
philosophical and cultural context of the late XIX – early 
XX century. The author-the reader-the text interrelationship 
in aesthetics of modernism and diversity of interpretational 
models of composition is discussed.

Key words: modernism, metatext, intentionality, 
interpretation of artistic work, discourse, binary concepts, 
subjectivity, meta-system.
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Анотація. У статті проаналізовано особливості світо-
глядної позиції Людмили Коваленко. Виокремлено законо-
мірності, які дають можливість говорити про вплив екзистен-
ціалізму на систему елементів внутрішньої форми твору.

Ключові слова: драматургія, діаспора, екзистенціа-
лізм, проблема вибору.

Постановка проблеми. Драматургія Людмили Коваленко – 
це відображення цінностей українського народу, що знайшли 
своє смислове оформлення та ідейне вираження в конкретних 
літературних творах. Малодосліджена літературна спадщина 
Людмили Коваленко здобула шанс системного вивчення та 
стала предметом пильної уваги українських науковців Р. Ва-
силенка, Л. Залеської-Онишкевич, Г. Костюка, Н. Малютіної, 
В. Мацька, Л. Скорини, С. Хороба, Ю. Шереха та ін.

Метою нашої студії є осмислення світоглядних засад твор-
чості Л. Коваленко – письменниці з української діаспори. 

Виклад основного матеріалу. Спробуємо проаналізувати 
матеріал її драматичних творів крізь призму екзистенціалізму 
ХХ століття, виявивши характерні риси, специфічні погляди 
на проблему вибору героя, відображення філософської ідеї у 
художньому творі.

Об’єктом дослідження стали драматичні твори Л. Ковален-
ко «Героїня помирає в першому акті», «Домаха», «Неоплатонів-
ський діалог», «Приїхали до Америки», «Ксантіпа», «Коваль-
чуки».

Глибокі потрясіння, що їх пережило людство в першій по-
ловині ХХ ст., спричинили домінування філософії екзистенці-
алізму. Як відгук на запити виникає категорія «література як 
філософія», авторам якої притаманна філософічність мислення 
та превалювання інтелектуальних засад у зображенні індивіду-
альних характерів. У такому роді літератури, як драма, виникає 
новий естетичний феномен: на зміну драмі характерів прихо-
дить драма ідей, суть якої зводилася до акцентації уваги автора 
на ідейних суперечностях та конфліктах.

Аналіз проблем людини, репрезентованої її внутрішніми 
параметрами, розгляд питань свободи, вини, страху, ідейні по-
шуки змісту життя, що загострюються після Першої світової 
війни, в 20-30 роках чітко окреслюються та дістають назву ек-
зистенціалізму. Ідеї екзистенціалізму в драматургії українців-е-
мігрантів, на долю яких випали складні історичні випробуван-
ня та глибокі потрясіння, знайшли свій вияв у двох площинах: 
1) власне екзистенціалізм; 2) «національний екзистенціалізм» 
(за визначенням Ю. Шереха, антеїзм), що трансформується у 
філософію української ідеї [1, с. 12]. В умовах вимушеної емі-
грації особливої актуальності набули погляди Ж.-П. Сартра на 
мистецтво, як засіб формування в людини потреб свободи [2], 
передусім політичної, та розуміння мистецтва К. Ясперсом, як 
здобуття свободи через «соціальну комунікацію», як почуття 
надприродного, Бога [3]. Основні категорії екзистенціаліс-

тів – абсурд буття, страх, трепет, відчай, самотність, страждан-
ня – зазнають трансформації на українському rрунті. Зокрема, 
український варіант головної ідеї екзистенціалізму – відпові-
дальності перед людством – бачиться драматургами як відпо-
відальність за долю України. Проблеми сильної особистості та 
свідомого індивідуального вибору, які з’явилися в літературі і 
філософії першої половини ХХ століття (Ф. Ніцше, М. Хайде-
гер, А. Камю, К. Ясперс, Ж.П. Сартр), були присутні і в творах 
таких українських драматургів, як Є. Карпенко, В. Винничен-
ко, Л. Коваленко. 

Українські автори не сприймають існування людини, як 
абсурдне «буття для смерті». Спробу переоцінки цінностей, 
коли людина в складній ситуації знаходить опору в собі, про-
стежуємо у п’єсі Л. Коваленко «Неоплатонівський діалог». По-
рожнечу від втрати родини, батьківщини її героїня заповнює 
усвідомленням приналежності до своєї нації. Це точка опори, 
яка допомагає протистояти труднощам, знаходити сили для по-
дальшої боротьби з обставинами і з самим собою. Беручи до 
уваги назву твору, головну ідею авторки, на нашу думку, слід 
трактувати як утрату матеріального світу заради досягнення 
справжнього блага – усвідомлення себе не лише людиною, а 
й українцем. 

Героїня «Неоплатонівського діалогу» у пошуках екзистен-
ційного змісту життя підкреслює: «Нема нічого! Часто нема на-
віть родини, ні змоги навіть довідатись про неї. От стоїть собі 
Людина з клунком на плечах серед незнайомого і чужого світу, 
і мусить розраховувати тільки на себе. І крім національності, 
імені та власної голови, ніщо не стоїть за нею [4, с. 212]». 

Наповнення конфлікту екзистенційним змістом, його пси-
хологізація, повна відсутність зовнішньої дії в драматичному 
діалозі створює такий ефект, що й драма-дискусія чи драма 
ідей. «Діалог, суперечка – це розчленування духу, мислення, 
слова, виявлення в ньому істин, сентенцій, принципів, які керу-
ють людьми в житті. І знову ж катарсис: через страх і співчут-
тя – як співчуття жертвенним агнецям сцени – власне очищення 
[5, с. 249]». У творі Л. Коваленко «Неоплатонівський діалог» 
конфлікт вибудовується як протистояння між почуттями та ро-
зумом. В його розкритті важливу роль відіграє ремарка. Експо-
зиційна частина, подана як ремарка, не створює драматичної 
колізії, проте вона зумовлює певну настроєву тональність, яка 
надалі контрастує зі словами головної героїні: «ВІН і ВОНА си-
дять присмерком у затишній кімнаті. З принципової лояльності 
ВОНА не вдається до жодних хитрощів і слухняно не світить 
електрики.

Що ж до нього, то ця напівтемрява, пронизана тільки чер-
воними полисками з залізної пічки, і tete-a-tete з нестарою 
ще жінкою викликають, згідно з асоціаціями за подібністю, 
настрій романтичний, з нахилом до негайного освідчення 
[4, с. 210]». Головні герої твору – Він і Вона, не будучи жит-
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тєвими антагоністами, вступають у суперечку щодо майбут-
нього. Вона протистоїть Йому і романтичній атмосфері, яка 
склалася в затишній кімнаті. Відчувається різниця в звучанні 
мови персонажів: її слова сповнені енергії, запалу, впевненості 
у своїй правоті. Вона говорить, «зірвавшися з місця і струснув-
ши задеркувато головою», «нетерпляче», «невблаганно». Він 
промовляє «частково ще під впливом образи, а частково вже 
втягуючись у звичний комплекс інтелігентських дискусій і роз-
мов», «з удаваним жахом зносить руки вгору». Освідчення в 
коханні перетворюється на розмову про майбуття нації. Скон-
центрованість провідної думки в діалозі поглиблює конфлікт 
твору, робить його змістовнішим і виводить за рамки баналь-
них відносин між ним і нею. Конфлікт виступає як внутріш-
ня колізія героя, ґрунтом для якої служить розуміння героїнею 
своїх почуттів. Ступені розвитку конфлікту – зав’язка, розвиток 
дії, кульмінація, розв’язка – набирають великої гостроти через 
заглиблення у внутрішні переживання героїв. Наростання кон-
фліктності пов’язане зі зміною їхніх думок. Контрастна опо-
зиція (особисте-загальнолюдське) служить розщепленню люд-
ської особистості на окремі складові, які увиразнюють колізію. 
Кульмінація діалогу – висловлене рішення жити без страху, на-
магатися віднайти себе. Такою ж лаконічною є розв’язка твору: 
«є нації, що ніколи не були переможцями, а не раз вигравали 
війни. Бо вміли рахувати, мій пане. Так і ви в сьогоднішньому 
змаганні: переможені, але виграли [4, с. 214]». Незважаючи на 
відсутність панорамного тла зовнішніх подій, авторці вдається 
закласти глибокий конфлікт моральних та світоглядних прин-
ципів у малій драматичній формі.

Окрім національності, як засобу самовтілення в зовніш-
ньому світі, яку авторка ставить на перше місце, проблема са-
мореалізації людини у творах Л. Коваленко вирішується через 
осягнення вищих цінностей – Істини, Краси, Добра. На думку 
авторки, жінка, як носій емоційно-чуттєвого начала людства, 
скоріше може осягнути цей принцип. Саме тому головною ге-
роїнею всіх її творів залишається жінка. Моральне самовдоско-
налення людини, віднайдення своєї індивідуальності (дійовим 
особам п’єси «Героїня помирає в першому акті» пропонують 
знайти театральний костюм за своїм уподобанням і зіграти 
роль, яка їм до душі) приведе до створення гармонійного су-
спільства. У п’єсі «Героїня помирає в першому акті» Л. Кова-
ленко доповнює запозичене від бароко тлумачення Всесвіту 
як мистецького твору. Поширена барокова думка «світ – це 
театр» зреалізована авторкою як центральна метафора твору: 
театральна гра – це давній символ життя. Важливе значення 
у трактуванні філософського змісту життя як театральної гри 
має її структура. Для Л. Коваленко актори в театрі, що зветься 
життям, повинні зіграти ролі, які найбільше відповідають їхнім 
здібностям: «Ми маємо багато акторів… Вони самі вибирають і 
складають свої ролі» [4, с. 324]. Завдяки використанню бароко-
вої інакомовності у фінальній сцені підбору костюмів, що мали 
б допомогти акторам зіграти роль до душі, авторка передала 
ідею про потребу самопізнання та саморозуміння, які ведуть до 
віднайдення змісту життя.

П’єса Л. Коваленко «Героїня помирає в першому акті» де-
монструє, як фантастичні дії, що творять не зовсім раціональну 
у своєму розгортанні композицію, формують логічно доверше-
ний конфлікт. Композиція складається з історій, які структуру-
ються за принципом підрядного зв’язку. Конфлікт обох історій 
ідентичний, завдяки чому розвиток дії має спіралеподібний 
характер: окремі події повторюються двічі. Внутрішня неяв-

на конфліктність породжена протистоянням між прагненням 
жінки жити у світі гармонії й краси, де кожен може віднайти 
своє власне «я» і бути самим собою, та реальністю, яку тво-
рять чоловіки. Обидві історії пропонують свій спосіб його ви-
рішення. У першій дії всі негативні явища світу (війна, брехня, 
вбивство) залишаються незмінними. В цьому театральному 
дійстві зі смертю головної героїні ведучі ролі залишаються за 
чоловіками – Диктатором, Вартовими, Блазнем. Жінки ж, що 
залишилися, – Субретка, Жінка Диктатора – занадто слабкі, 
щоб протистояти чоловічому світу з його розумінням щастя. 
Символічного характеру набуває закінчення першої історії – 
танець акторів нагадує хаос. У другій дії театр сходить зі своїх 
підмостків і втручається в людське життя. Сцена випадкової 
смерті Сина, в якого влучає Вартовий, поглиблює конфлікт, за-
явлений у першій дії: тоді загинула акторка, смерть якої перед-
бачено сценарієм, тепер гине хлопець, що є лише глядачем, а не 
учасником вистави. Безглуздість розв’язки підсилюється автор-
ською ремаркою: «Дика музика і безумний крутіж пар по сцені. 
Вигуки, охи… Вир танцюючих пар» [4, с. 323]. На відміну від 
першої історії, де добро, втілене в образі Героїні, приходить у 
світ, наповнений злом, у другій – у світі добра опиняються ті, 
хто ще вчора чинив зло або потурав йому, і цей світ змінює їх. 
«Нова: Я хочу подивитися на вашу п’єсу до кінця, а потім я по-
ставлю свою… Я хочу справжнього. Дійсної краси» [4, с. 312]. 
Противагу світу, в якому править Диктатор, читач зустрічає у 
третій дії, яка відбувається далеко в горах. Жінка-господиня 
пропонує зіграти іншу п’єсу, очікувану героїнею, під назвою 
«Ми будемо щасливі». Це п’єса, де «кожен вибирає собі роль 
і костюм… Далі ми граємо без війни, без грошей і без горілки 
[4, с. 325]». У ній актори помирають, коли хочуть ще більшої 
краси. І хоча в серце Нової влучає випадково пущена стріла, 
смерть стає нагодою розпочати все спочатку і повернутися для 
ще більшої досконалості.

Не оминула Л. Коваленко і однієї з основних проблем ек-
зистенціалізму – часу як характеристики людського буття. 
«Специфічність людської екзистенції вбачається у її постійній 
націленості на майбутнє» [6, с. 134]. Головний персонаж твору 
Л. Коваленко «Героїня помирає в першому акті», намагаючись 
подолати сучасне, сповнене несправедливості, помирає, проте 
у потязі до краси та справедливості відроджується. 

Ідея свободи, як основної умови досягнення людиною гар-
монійного життя, прозвучала у творі Л. Коваленко «Приїхали 
до Америки». Звільнення від будь-якої залежності і несвобо-
ди – політичної, національної, соціальної дає можливість від-
родити духовне та моральне багатство душ сімейства Журбен-
ків («Приїхали до Америки»). 

У п’єсі «Приїхали до Америки» авторка аналізує пробле-
му впливу світу тоталітаризму на людську особистість. Лише 
у вільній країні сім’я Журбенків позбувається страху, що про-
низує їхнє єство, і усвідомлює, яке спотворене розуміння всіх 
людських понять прищепила їм більшовицька система. Чуттє-
во-емоційне жіноче начало допомагає Олені скоріше засвоїти 
такі суспільні цінності, як свобода слова, свобода пересування, 
право на самозахист. Саме завдяки їй намагання радянського 
агента викрасти колишнього громадянина СРСР і талановито-
го хіміка Івася Журбенка завершуються крахом. Сховані гли-
боко в душі волелюбність, благородство, мужність за умови 
забезпечення свободи знаходять свій вияв. Суть більшовиць-
кої системи ілюструють слова Степаняка: «Бачите тепер, що 
вони можуть зробити з людини? Як вони люблять зломити 
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людину і зробити з неї шматку?! Тепер ви розумієте, що їм не 
треба людини, – тільки виваляного у злочинах і розпусті раба 
[4, с. 134]». 

Конфлікт цієї п’єси Л. Коваленко значно ширший, ніж про-
тистояння між радянським агентом Стівеном та емігрантом з 
України Іваном Журбенком. Йдеться про антагонізм між тота-
літарною системою і людиною. Саме тому композиція п’єси 
включає сценки, на перший погляд, другорядні, як-от сюжетні 
лінії Кітті – Луї, Миля – Тедді. Однак вони слугують підсилен-
ню основного конфлікту, виявляючи особливості людської пси-
хології та вплив на неї тоталітарної ідеології. Дискусія емігран-
та Журбенка з Луї про комуністичний режим в Росії служить 
контрастом до попередньої дії. Конфліктні вузли зав’язуються 
одночасно. Головний конфлікт твору є тим компонентом, який 
вибудовує композицію п’єси. Експозиція – розмова корінного 
американця з типово американським стилем поведінки Стіве-
на та радянського агента Луї ілюструє риси, притаманні віль-
ній людині, яка не може сприйняти слів Стівена: «Ви забагато 
думаєте. Комуніст не потребує думати – партія думає за нього 
[4, с. 93]». Зав’язка твору – приїзд до США Журбенків і роз-
мова з полісменом, яка викликає здивування глави сім’ї: немає 
необхідності в реєстрації поліцією їхнього нового місця про-
живання: поліція цікавиться людьми лише в тому випадку, коли 
вони вчиняють злочин. Сцена з пограбуванням бару та візитом 
полісмена доповнює картину Америки як вільної країни з чіт-
ким дотриманням законного порядку та повагою до прав інших 
громадян. Дискусія емігранта Журбенка з Луї про комуністич-
ний режим у Росії протиставляється попередній дії. Надалі 
розвиток сюжету передбачає зміну епізодів, які демонструють 
досягнення демократії – навчання в школі малого сина Журбен-
ків, працевлаштування, дозвілля. І лише невеликий діалог Луї 
і Стівена про викрадення та саме викрадення Журбенка набли-
жають нас до розв’язки конфлікту.

Додаткова сюжетна лінія – кохання доньки господаря, в 
якого зупинилися Журбенки, та гангстера – теж служить ви-
яскравленню рис українців на нових землях. Хоча цей конфлікт 
має свою розв’язку після завершення основного, він доповнює 
цей останній у відтворенні психології українців, які прожили у 
вільній державі довше і змогли засвоїти нові цінності. 

У творах Л. Коваленко він трансформується і поєднує ана-
ліз реальної людської історії та оспівування могутньої сили 
волі, завдяки якій сподіване стає дійсним. Це сподіване, на 
думку авторки, є своя власна держава. Тому вона творчо осво-
ює ідею об’єднання України, як запоруку незалежності в п’єсі 
«Ковальчуки». За наявності відмінних рис у трьох Ковальчу-
ків – представників західної, східної та південної України – 
спільного все-таки виявляється більше, бо це спільне – власна 
держава. Авторка навмисне наділяє їх однаковими прізвищами, 
натякаючи на спільні національні корені, які не зміг зруйнувати 
історичний поділ України на Схід і Захід. Л. Коваленко симво-
лізує кінцівку твору – її герої змогли подолати ворога, лише 
об’єднавшись.

 Ідея жінки як берегині свого роду, а відтак і народу, звучить 
у творах Л. Коваленко «Домаха», «Ксантіпа». Неореалістично-
му стилю Л. Коваленко притаманні окремі барокові елемен-
ти. Вона не вигадує якихось нових художніх прийомів, одним 
із основних стилетворчих чинників індивідуального стилю  
Л. Коваленко є авторська концепція особистості, дотична до 

розуміння людини письменниками барокової доби. В часи ба-
роко в центрі твору знаходилася не сильна особистість, а дієве 
служіння цієї особистості Вищій Істині. Головним героєм усіх 
творів Л. Коваленко виступає самобутня жінка із сильною во-
лею та розумом, яку не можуть перемогти життєві обставини, 
і яка повинна прислужитися своєму родові, а відтак і народові. 
Домінантою її психологічної характеристики є самодостатність 
та віра в свою правоту. У п’єсі «Домаха» авторка дає оцінку 
своїй героїні: «Тільки Домаха зберігає себе, лишається собою 
до кінця – в цьому її відмінність від інших, і тому – вона геро-
їня п’єси» [7, с. 156]. В жіночих образах письменниця виявляє 
ідеї природного потягу людини до щастя і свободи та опори на 
свої власні сили, прославляє розум та відвагу дієвої та вільної 
людини. Жіночі характери Л. Коваленко, наповнені розумінням 
національної ідеї, доповнюють галерею жіночих національних 
типів, створених раніше в українській літературі.

Висновки. Л. Коваленко вирішувала найважливіші пробле-
ми духовного буття в контексті українськості. Загальнолюдська 
проблематика драматургії авторки стала модифікацією наці-
ональної проблематики, а екзистенціальне самоутвердження 
особистості не мислилося без національного самоутвердження. 
Тісне переплетіння загальнолюдської, національної, моральної 
проблематики було зумовлене життям в еміграції і втратою 
України. Поєднання української ментальності з осмисленням 
філософських концепцій Заходу дозволило Л. Коваленко роз-
глянути соціальні та моральні проблеми більш панорамно. 
Слід відзначити також свободу в осмисленні широкого кола 
проблем, що була неможливою на материковій Україні. З іншо-
го боку, втрата Батьківщини стала «межовою» ситуацією, в якій 
виявилася суть українського національного характеру. В драма-
тургії Л. Коваленко не було ні скептицизму, ні песимізму, влас-
тивих літературі повоєнної Європи. Феномен оптимістичного 
характеру драматичних творів можна пояснити орієнтацією на 
духовні цінності власного народу, які потенційно залишаються 
присутніми у ціннісно-смисловій сфері свідомості письменни-
ка. Авторка послуговується естетикою «трагічного оптимізму» 
як способом світовідчуття, запрограмованим культурним під-
свідомим, що виявився в умовах «межової ситуації».

Філософська теза «Самостворюючи себе, ти створюєш ін-
ших, світ в цілому» [6, с. 116] набуває в творах Л. Коваленко 
національного звучання. 

Література:
1. Шерех Ю. Третя сторожа : Література. Мистецтво. Ідеології /  

Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – 590 с.
2. Сартр Ж.-П. Что такое литература? / Жан-Поль Сартр. – Минск : 

Попурри, 1999. – 448 с.
3. Ясперс K. Всемирная история философии. Введение / К. Ясперс. – 

СПб.: Наука, 2002. – 272 с. 
4. Коваленко Л. В часі і просторі : [п’єси] / Л. Коваленко. – Париж – 

Торонто – Нью-Йорк : Ми і світ, 1956. – 215 с. – (Першотвір).
5. Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ сто-

ліття: аспекти родо-жанрової динаміки / Н. Малютіна. – Одеса : 
Астропринт, 2006. – 350 с.

6. Філософія: навчальний посібник / [І. Надольний, В. Андрущенко, 
І. Бойченко та ін.]. – К. : Вікар, 1997. – 584 с. 

7. Антологія модерної української драми : антологія / [упорядкув., 
ст. і прим. Л. Залеської-Онишкевич]. – К. – Едмонтон – Торонто : 
Вид-во ТАКСОН, 1998. – 532 с.



68

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

Семак О. И. Драматургия Людмилы Коваленко: 
нацио-экзистенциальный аспект

Аннотация. В статье проанализированы особенности 
мировоззренческой позиции Людмилы Коваленко. Выде-
лены закономерности, позволяющие говорить о влиянии 
экзистенциализма на систему элементов внутренней фор-
мы произведения.

 Ключевые слова: драматургия, диаспора, экзистен-
циализм, проблема выбора.

Semak O. Dramaturgy of Liudmyla Kovalenko: nation-
existential aspect

 Summary. The article has analysis of peculiarities of style 
evolution in plays of Liudmyla Kovalenko written abroad in 
first half of XXth century. It has regularities which give us 
an opportunity to speak about influence of existentialism on 
system of elements of internal form of works.

Key words: dramatic art, diaspora, style of epoch, 
individual style.
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ВІДМІННОСТІ МІЖ МОВНОЮ І КОНЦЕПТУАЛЬНОЮ 
КАРТИНАМИ СВІТУ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА

Анотація. У статті розглянуті особливості концепту-
альної і мовної картин світу, способи вияву мовної карти-
ни світу у мові, її роль у мисленні людини.

Ключові слова: концепт, концептуальна картина світу, 
мовна картина світу, когнітивна лінгвістика. 

Постановка проблеми. Останнім часом у лінгвістиці що-
раз популярнішим стає когнітивний підхід до вивчення мови. 
Адже мова, як одна з найважливіших складових людського 
існування і мислення, містить основні уявлення про людину і 
світ, що її оточує. Лінгвісти досліджують зв’язок між мовою, 
дійсністю та свідомістю, вивчаючи відображену в мові картину 
світу – складну, масштабну систему знань і уявлень про люди-
ну та навколишню дійсність. Мовна картина світу – це «сукуп-
ність уявлень народу про дійсність, зафіксованих в одиницях 
мови на певному етапі розвитку», «комплекс мовних засобів, 
у яких відображені особливості етнічного сприйняття світу» 
[14, с. 5]. Називаючи навколишні явища, встановлюючи сино-
німічні, антонімічні, гіперо-гіпонімічні зв’язки між словами, 
узагальнюючи інформацію в граматичні та синтаксичні катего-
рії, людина класифікує явища дійсності і схематично відтворює 
її картину.

Мовна картина світу суттєво впливає на хід думок носія 
мови і його світогляд, відіграє вагому роль у процесі мислення. 
Вона є одночасно і засобом пізнання дійсності, і результатом 
когнітивної діяльності носіїв певної мови. 

Картини світу різних мов мають як спільні, інваріантні 
риси, так і суттєві національні особливості, пов’язані з мен-
талітетом народу, його історією, культурою, природними умо-
вами. У мові відображений характер народу [3, с. 481]. Кожна 
мова передає певний спосіб світогляду, розуміння й сприйняття 
будови світу, а отже, і його мовної концептуалізації. Виражені 
в ній значення утворюють певну систему поглядів, своєрідну 
колективну філософію, обов’язкову для всіх мовців [1, с. 39].

 Мовна картина світу є очевидною для носія мови, але її на-
ціональні особливості доволі важко сприймають представники 
іншої нації. «Властивий мові спосіб концептуалізації дійсності 
частково універсальний, частково національно специфічний, 
тому носії різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, 
крізь призму своїх мов» [2, с. 43]. Недаремно Людвіг фон Віт-
тгенштайн вважав, що межі моєї мови є межами мого світу. 
Тільки вивчивши іншу мову, ми можемо вийти за рамки своєї 
картини світу і осягнути іншу, відмінну від рідної.

Ще у дитинстві, засвоюючи рідну мову і спілкуючись із 
представниками свого етносу, ми одночасно сприймаємо ін-
формацію про світ, приховану в мові. Звичайно, крім мови, 
національну картину світу виражають також культура, мисте-
цтво, обряди, норми суспільної поведінки. Однак вплив мови і 
її смислових стереотипів на свідомість є найвагомішим, оскіль-
ки мова є засобом мислення і спілкування, фіксації і нагромад-

ження знань. В. фон Гумбольдт вважав, що людина розуміє світ 
саме за посередництвом мови, оскільки «мова – орган, який 
утворює думку» [6, с. 75].

Аналіз останніх досліджень. Першим заявив про існуван-
ня мовної картини світу філолог, політик, мандрівник і поліглот 
В. Гумбольдт. Він володів багатьма мовами і помітив, що їхня 
структура відображає ментальність народу. Науковець ствер-
джував, що кожна природна мова має характерний тільки для 
неї огляд світу. Різні мови – це не різні позначення того самого 
предмета, а його різне бачення і відображення. Оскільки мова 
виражає особливий світогляд і спосіб мислення народу, вона 
стає його «духом» [6, с. 147].

Наступником В. Гумбольдта став Л. Вайсгербер, що розро-
бив теорію мовної картини світу. Він вважав мову творінням 
нації, у якому відображено результат пізнання світу всіма по-
коліннями. У лексиці відбиваються типові для кожного носія 
мови поняттєві засоби мислення. Отже, «рідна мова відображає 
у своїх поняттях певну картину світу і передає її членам мов-
ної спільноти», формуючи їхній спосіб мислення [16, с. 250]. 
В українському мовознавстві ідеї В. Гумбольдта розвивав 
О. Потебня, думки якого випередили свій час і були близькими 
до теорії мовної відносності і неогумбольдтіанства ХХ сторіч-
чя Л. Вайсґербера, Л. Вітгештейна, Й. Трира.

 Наступним етапом розвитку ідей мовної картини світу ста-
ла гіпотеза мовної відносності, висловлена американськими 
етнолінгвістами Е. Сепіром та Б. Уорфом. Вони вважали мову і 
культуру її носіїв взаємопов’язаними: мова залежить від куль-
тури, але й сама впливає на неї. Така концепція перегукуєть-
ся з думкою В. Гумбольдта: «всяка мова, позначаючи окремі 
предмети, насправді творить: вона формує для народу, який є її 
носієм, картину світу» [7]. Е. Сепір та Б. Уорф також вважали, 
що структура мови визначально впливає на спосіб мислення і 
поведінки народу. Носії різних мов сприймають дійсність нео-
днаково, оскільки на них впливають семантичні категорії, за-
кладені в мові: «Ми розчленовуємо природу в напрямку, який 
підказує наша рідна мова» [19, с. 174].

У польському мовознавстві проблему мовної картини сві-
ту досліджували Є. Бартмінський, А. Вежбицька, А. Пайдзін-
ська, Т. Радзієвська, Р. Токарський, російському – Н. Арутюно-
ва, Н. Болдирев, Т. Булигіна, Ю. Караулов, Б. Серебренніков, 
Ю. Степанов, С. Тер-Мінасова, А. Уфімцева, А. Шмелев, 
Р. Фрумкіна, Є. Яковлева, українському – Ф. Бацевич, С. Бук, 
Н. Венжинович, І. Голубовська, Г. Губарева, С. Єрмоленко, 
В. Жайворонок, І. Живіцька, В. Калашник, Г. Колшанський, 
Т. Космеда, М. Кочерган, О. Косенко, Г. Лукаш, О. Новосад-
ська, Л. Лисиченко, О. Кубрякова, Н. Попова, Ф. Прадід, Ж. Со-
коловська, Н. Сукаленко та інші.

Мета статті – проаналізувати спільні та відмінні риси між 
мовною та концептуальною картинами світу.
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Виклад основного матеріалу. Більшість науковців (І. Го-
лубовська, Ж. Соколовська, Ю. Караулов, Г. Колшанський, 
Т. Космеда, О. Кубрякова, В. Постовалова, Г. Рамішвілі, Б. Се-
ребренніков, В. Телія, Г. Уфімцева та інші) відрізняють мовну 
картину світу від концептуальної.

Концептуальна картина світу – це представлення світобудо-
ви у свідомості людини у вигляді системи концептів. Концепти, 
або когнітивні універсалії, узагальнюють знання про реалії до-
вкілля у вигляді високо абстрактних понять.

Концептуальна картина світу масштабніша від мовної. 
Вона не обмежена мовною інформацією, оскільки «у її тво-
ренні беруть участь різні типи мислення, і не все, що пізнано 
людиною, набуває словесної форми, не все відображається за 
допомогою мови, і не вся інформація, яка надходить із зовніш-
нього світу, набуває мовного виразу» [10, с. 12]. Мовна картина 
світу є більш стислою, бо мовне вираження отримують тільки 
ті концепти, які є важливими для нації [13, с. 10–14].

Концептуальна картина світу інваріантна, властива бага-
тьом народам, оскільки здебільшого опирається на наукову 
інформацію. Вона не залежить від того, носієм якої мови є 
людина. Натомість мовна картина оригінальна, особлива для 
кожної нації, тому що кожна мова по-своєму організовує (кон-
цептуалізує) світ. Мовна картина світу наївна, часто містить 
антропоцентричні уявлення, оцінні судження, стереотипи. Ж. 
Соколовська стверджує, що мовна картина світу містить не 
тільки наукове знання, а й повсякденне, побутове, міфологіч-
ні, казкові компоненти знання, вигадки, фантазії, марновірства 
[18, с. 3–6].

Концептуальна картина світу постійно еволюціонує, по-
повнюється, а мовна є більш консервативною і тривалий час 
зберігає уявлення людини про світ, інколи навіть застарілі. 
Концептуальна картина світу є більш об’єктивною, а мовна – 
антропоцентричною, функціональною, повсякденною, побуто-
вою, практичною, а в деяких сферах – надзвичайно детальною 
[5, с. 7; 9, с. 56–59]; 

Складовими концептуальної картини світу є поняття і 
уявлення, а мовної – мовні одиниці. Мовна картина світу за-
фіксована в лексичних, граматичних, словотвірних значен-
нях, синтаксичних конструкціях та фразеологізмах, у будові 
семантичних полів, синонімічних рядів, антонімічних пар, гі-
перо-гіпонімічних груп тощо. Інакше кажучи, мовну картину 
світу формують значення всіх одиниць мови, що утворюють її 
«сукупний семантичний простір» [11, с. 61]. Г. Уфімцева також 
вважає, що концептуальна модель світу містить інформацію, 
подану в поняттях, а мовна – закріплену в семантичних кате-
горіях і семантичних полях, що складаються зі слів і словоспо-
лучень, по-різному структурованих у межах певного поля тієї 
або іншої конкретної мови [20, с. 110]. І. Голубовська розши-
рює цю думку і стверджує, що вияв мовної картини світу не 
обмежено семантикою: «Вираження культурно-національної 
специфіки відбувається на всіх без винятку рівнях мовної сис-
теми» [15, с. 39]. Аналогічних поглядів дотримується і В. Жай-
воронок: «Мовна картина світу – це мозаїкоподібна польова 
структура взаємопов’язаних мовних одиниць, що через склад-
ну систему фонетичних, лексико-семантичних і граматичних 
значень, а також стилістичних характеристик відбиває віднос-
но об’єктивний стан речей довкілля і внутрішнього світу лю-
дини, тобто загалом картину (модель) світу як таку» [8, с. 15].

Тим паче, реконструкція мовної картини світу передбачає 
передусім семантичний аналіз лексики з метою встановлення 

відображеної в ній системи уявлень – концептів. При цьому 
використовують метод концептуального аналізу, компонентний 
аналізу значень лексичних одиниць, ступеневий аналіз слов-
никових дефініцій [12, с. 84–95], статистичний метод. Слова – 
потенційні мовні концепти – є частовживаними, мають багато 
похідних, поширені в фразеологізмах [15, с. 41], схильні до по-
лісемії і мають багато синонімів. 

Максимально наближеною до мовної картини світу є си-
ноптична схема ідеографічного словника, побудованого за 
ономасіологічним принципом – від поняття до слова. Адже си-
ноптична схема – це система концептів, мовних понять високо-
го рівня абстрактності, яким підпорядковано лексичні одиниці 
у словникових статтях.

Концептуальний склад самої мовної картини світу є нео-
днорідним за змістом. Як вважає С. Воркачов, мовні концепти 
можуть бути як універсальними, науковими, властивими для 
багатьох мов, так і лінгвоспецифічними, тобто властивими 
тільки цій мові наївними уявленнями [4]. Таку ж думку ви-
словлює І. Голубовська: «Перша частина є, по суті, сукупністю 
ментальних універсалій, позанаціональним мисленнєвим ко-
дом… Друга частина … утворюється внаслідок перекодування 
єдиного для всіх етносів мисленнєвого коду на вербальний у 
межах кожної конкретної етнічної мови, що супроводжується 
накладанням національно-специфічних нюансів світовідчуття, 
світоосмислення й світооцінки на універсальну логіко-понят-
тєву основу» [15, с. 40]. 

Незважаючи на відмінності, концептуальна та мовна карти-
ни світу тісно пов’язані між собою. Мовна картина світу вини-
кає під впливом концептуальної, але в процесі мислення може 
впливати на останню. Про тісний зв’язок двох картин світу пи-
сали Б. Серебряников, Е. Кубрякова, В. Постовалова, В. Телия, 
А. Уфимцева [17, с. 139].

Висновки з дослідження й перспективи подальших по-
шуків. Отже, концептуальна і мовна картини світу – це дві 
взаємопов’язані, але відмінні структури. Мовна картина світу 
виникає на основі концептуальної, але містить не всі її фраг-
менти. Особливостями мовної картини є її антропоцентрич-
ність, наївність, наявність оцінних характеристик, побутових, 
повсякденних знань. Вона має національну специфіку, пов’я-
зану з відмінностями світосприйняття різних народів. Дослі-
дження мовної картини світу – дуже важлива ланка когнітив-
ної лінгвістики, оскільки вона допомагає зрозуміти процеси 
мислення всіх людей і з’ясувати одну з причин виникнення 
національних особливостей світобачення. Розроблення мовної 
картини світу для української мови ще не завершено. Перед 
українськими мовознавцями стоїть завдання продовжувати те-
оретичні дослідження, укладати ідеографічні словники і теза-
уруси, встановлювати систему національних концептів, їхній 
зміст і способи вияву.
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Середницкая А. Я. Отличия между концептуальной 
и языковой картиной мира с точки зрения современ-
ной лингвистики

Аннотация. В статье проанализированы особенности 
концептуальной и языковой картин мира, способы прояв-
ления языковой картины мира в языке, ее роль в мышле-
нии человека.

Ключевые слова: концепт, концептуальная картина 
мира, языковая картина мира, когнитивная лингвистика.

Serednytska A. The difference between conceptual 
world image and language conceptualization of surround-
ing world

Summary. The article deals with issues connected with 
language conceptualization of surrounding world which is kept 
in language units and affects human thinking.

Key words: concept, conceptualization of surrounding 
world, language world image, cognitive linguistic.
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КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ  
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Анотація. Статтю присвячено огляду лінгвістичних 
досліджень із питань дефініції категорії модальності, спе-
цифіки її формування та вираження. Проаналізовано різні 
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об’єктивна модальність, модальне значення.

Постановка проблеми. Проблема визначення змісту мо-
дальності як фундаментальної мовної категорії належить до 
кола складних й остаточно не розв’язаних, що пояснюється 
багатоплановістю формування й вираження цього лінгвістич-
ного явища, здатністю реалізовуватись у багатофункціональ-
них виявах, відображаючи складний суб’єктивний світ мовної 
особистості. Ще у середині XIX ст. О.О. Потебня, досліджуючи 
природу мови, її зв’язок із мисленням, відмічав багатющість 
людських почуттів, здатних виражатися за допомогою мовних 
засобів. Йдеться про відношення мовця до дійсності, або мо-
дальні відношення. У будь-якій мові існує категорія модально-
сті для вираження відношень людини до дійсності.

У зв’язку з усвідомленням значущості суб’єктивного фак-
тору в мові модальність речення-висловлення cтала предме-
том численних сучасних синтаксичних досліджень. «Напевно, 
немає іншої категорії, про мовну природу й склад часткових 
значень якої висловлювалася така кількість різноманітних і 
суперечливих думок, як про категорію модальності» [1, с. 37]. 
Вивчення різних поглядів на тлумачення мовної модальності, 
особливості її функціональної та формальної сутності сприя-
тиме подальшому розвитку синтаксичної теорії у плані комп-
лексного системного аналізу зазначеного мовного явища. Все 
це зумовлює актуальність обраної теми.

Метою статті є окреслення різних підходів та напрямків 
розуміння модальності, виділення загальних принципів її тлу-
мачення, установлення узагальненого погляду на модальність, 
прийнятого в сучасній лінгвістиці. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виникненню 
терміна «модальність» (від сер.-лат. modalis − модальний; лат. 
modus – міра, спосіб) й окресленню загальних принципів дифе-
ренціації модальних значень лінгвістика зобов’язана розробкам 
класичної формальної логіки. Розумінню природи модальності 
у свою чергу сприяло філософське вчення Аристотеля, розроб-
ника модальної силогістики, згідно з якою умовиводи можуть 
бути як категоричні, так і модальні (судження про необхідне, 
можливе та випадкове). Відтак сформувався традиційний поділ 
суджень на асерторичні, проблематичні та аподиктичні (або су-
дження дійсності, можливості та необхідності). До цієї класи-
фікації додають також достовірні та ймовірні.

Орієнтація на закони формальної логіки характеризує ок-
ремі лінгвістичні концепції щодо визначення статусу категорії 

модальності: одні вчені вважають її власне логічною катего-
рією (С.М. Амеліна, Е.Я. Мороховська), інші − логіко-семан-
тичною (Г.В. Колшанський) або логіко-граматичною (В.З. Пан-
філов, О.Л. Доценко). За основні засоби вираження модальних 
значень при цьому правлять дієслівні способові форми, спів-
відносні з відповідними типами алетичних модальностей 
(дійсний спосіб співвідноситься з асерторичною модальністю, 
умовний – з проблематичною, наказовий – з аподиктичною). 

Перенесення логічних модальностей у мовознавство спри-
яє певній формалізації мовних явищ, уніфікації формальних 
засобів вираження, абстрагуванню мисленнєвих конструктів 
від мовленнєвої сутності. Розгляд субкатегоріальних значень 
модальності відповідно до основних значеннєвих категорій ло-
гічної модальності вимагає перенесення структури логічного 
судження на побудову мовного висловлення.

Детальне потрактування мовної категорії модальності од-
ним із перших запропонував В.В. Виноградов, досягнення якого 
залишаються вагомими й значущими для лінгвістів і сьогодні. 
Теорія модальності В.В. Виноградова ґрунтується на поняттях 
«предикативність» та «відношення». За словами вченого, «якщо 
категорія предикативності виражає загальну співвіднесеність 
змісту речення з дійсністю, то відношення повідомлення, що 
міститься в реченні, до дійсності є передусім модальне відно-
шення» [2, с. 80]. При цьому диференційовано об’єктивну мо-
дальність як відношення змісту речення до реального/ірреально-
го планів дійсності та суб’єктивну модальність як факультативну 
ознаку речення, специфічну за різноманітністю та неоднорідні-
стю значень. Основним засобом вираження об’єктивної модаль-
ності визначено дієслівне значення способу. Здатність виражати 
суб’єктивну модальність при цьому приписано широкому колу 
засобів: інтонації, модальним словам, модальним часткам, сло-
вотвірним афіксам, вставним словам тощо. 

Разом із тим академік запропонував поняття «модального 
типу» як одиниці опису категорії модальності. Це сукупність 
речень-висловлень із подібним модальним значенням, вираже-
ним певними граматичними засобами.

Загальновідомою є модусно-диктумна концепція модаль-
ності, яка першочергово отримала розповсюдження в західно-
європейській лінгвістиці завдяки працям Ш. Баллі. На думку 
вченого, «не можна надавати висловленню статусу речення, 
якщо в ньому немає хоч якогось вираження модальності». «Мо-
дальність − це душа речення. Немає висловлень без модаль-
ності» [3, с. 44]. Так, у будь-якому висловленні відбивається 
інтелектуальна, емоційна, вольова природа мовця як унікаль-
ного осмислювача навколишнього світу, неповторного суб’єк-
та сприйняття й відтворення інформації про дійсність, в якій 
перебуває. Саме суб’єктивного мовного компоненту стосується 
модальна частина висловлення, його модальна рамка, названа 
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«модусом». У вираженні модусу при цьому важливу роль від-
ведено модальним дієсловам. Основний же зміст кожного ви-
словлення пропозитивний, звернений до дійсності, прийнятий 
в зазначеній модальній концепції як «диктум». 

 Думку про важливість виділення суб’єктивного компонен-
та речення як ґаранта реалізації комунікативної функції мов-
лення підтримав Е. Бенвеніст. Згідно з його висновками, кожна 
мовна особистість «привласнює мову собі, співвідносячи із 
собою, моментом своєї мовленнєвої дії, своїм ставленням до 
дійсності та її оцінками» [4, с. 275].

Уявлення про модальність як суб’єктивний компонент у 
змісті висловлення теоретично осмислене в україністиці. Так, 
ще у виданні «Сучасна українська мова. Синтаксис», редаго-
ваному І.К. Білодідом, відмічено, що модальність виражає 
«суб’єктивне ставлення мовця до висловленої думки з погляду 
реальності, ірреальності або можливості явищ у мовній ситуа-
ції, контексті» [5, с. 119]. При цьому модальними значеннями 
названо значення розповідності, бажальності, можливості, пи-
тальності, спонукальності, гіпотетичності та переповідності.

Розумінню мовної модальності сприяли дослідження се-
мантико-синтаксичної організації речення, запропоновані 
І.Р. Вихованцем. За словами вченого, «специфіка речення, як 
основної синтаксичної одиниці, виявляється у сукупності 
обов’язкових суб’єктивних значень, в яких реалізується ко-
мунікативний намір мовця, передається його ставлення до 
відображуваного в реченні фрагмента дійсності» [6, с. 117]. 
Визначальною серед таких обов’язкових суб’єктивних значень 
є модальність речення, тобто «передаваний мовцем стосунок 
змісту речення до дійсності: характеристика повідомлюваного 
як реального або ірреального» [6, с. 117]. Їх єдність забезпечує 
своєрідність предикативного значення кожного окремого ре-
чення, що, у свою чергу, слугує його комунікативній функції, 
забезпечуючи процес мовних взаємин. 

Диференціюючи два компоненти семантико-синтаксичної 
організації речення, учений залучає поняття «диктум» та «мо-
дус», за якими закріплює дві сфери значень. Диктумна сфера 
значень «стосується інформації про світ та його пізнання», а 
модусна сфера «містить інтерпретації суб’єктом думки об’єк-
тивного змісту речення, різноманітні оцінки мовця, його почут-
тя й волевиявлення» [6, с. 117]. 

Категорією модусу вважає модальність В.Д. Шинкарук, 
а слідом за ним Ю.В. Невська, М.М. Телеки. Так, визначе-
но, що «модус − це вербалізована суб’єктивна інтерпретація 
диктумної події, яка може подаватися в аспекті модальності, 
тобто можливості, вірогідності події і ступеня достовірності 
повідомлення про неї, чи в аспекті характеру психічного об-
роблення інформації про диктумну подію. У модусі, оскільки 
він завжди уявляється як висловлений, виражено факт усві-
домлення суб’єктивного ставлення до події, про яку йдеться» 
[7, с. 25]. «У змісті речення формується два плани вираження: 
модально-комунікативний (модусний) і номінативно-репрезен-
тативний (диктумний)» [7, с. 25].

З’ясовуючи концептуальні характеристики модальності, 
В.М. Ткачук залучає поняття «макрополя». Найпереконливі-
шим і відносно викінченим учений вважає розуміння модаль-
ності як функціонально-семантичного поля. Такий підхід, на 
думку автора, не обмежує модальність конкретним мовним рів-
нем, не прив’язує до специфічної лексики, до того ж дозволяє 
членувати поле на конкретніші модальності. Інтегрувальним 
семантичним компонентом функціонально-семантичного поля 

як цілісного утворення вчений вважає категорію оцінки, яка 
дозволяє гнучко та диференційовано розглядати явища навко-
лишньої дійсності [8].

М.В. Мірченко розглядає модальність у вузькому розумінні, 
обґрунтовуючи свій погляд «можливістю вибудувати порівняно 
чіткі межі її функціонування» [9, с. 26]. Вважаючи модальність 
обов’язковою ознакою кожного речення-висловлення, учений 
характеризує її, як одну із підкатегорій предикативності (разом 
із часом та особою), що виражає стосунок реченнєвого змісту 
до дійсності з погляду реальності й ірреальності. Підкатегорія 
модальності, у свою чергу, охоплює три грамеми: реальності, 
потенційності, ірреальності. Перші дві грамеми при цьому 
ґрунтуються на морфологічних формах теперішнього, мину-
лого і майбутнього часу, вираження ж останньої пов’язано із 
морфологічними категоріями наказового й умовного способу 
дієслова. 

В описі взаємозв’язків синтаксичних категорій речення з 
морфологічними дієслівними категоріями М.В. Мірченко вда-
ється до ототожнення понять «спосіб» та «модальність», що 
притаманно для власне синтаксичного погляду на модальність. 
Розуміння категорії модальності як синтаксичної категорії, від-
повідно до якого вагомим у творенні модальної своєрідності 
речення є передусім його формальна організація, характеризує 
роботи Ф.М. Березіна, Н.Ю. Шведової.

В академічному теоретичному синтаксисі прийнято уза-
гальнений погляд на модальність як функціонально-семантич-
ну категорію, «яка виражає відношення висловлення до дійсно-
сті, в тому числі й суб’єктивну кваліфікацію повідомлюваного» 
[10, с. 367]. Модальності відведено провідну роль у реченні: 
відображати те, якою мірою суб’єктові ситуації властива та чи 
інша ознака. Серед різноманіття буттєвих ситуацій, здатних 
бути представленими в реченні, виявлено ціле коло відношень 
предиката до дійсності різного ступеня достовірності. Так, по-
ряд із реально відтвореними ситуаціями існують зафіксовані в 
реченні ситуації нереальні, такі як: бажані, необхідні, вірогід-
ні. Таким чином, встановлено наявність протидії двох планів 
у сфері модальності: реальності та ірреальності. Відношення 
предикативної ознаки до дійсності у плані реальності/ірреаль-
ності визнано провідним аспектом модальності.

На протиставлення реальності/ірреальності як визначаль-
ного критерію в тлумаченні семантичної категорії модальності 
вказує Т.В. Шмельова [11, с. 85], а також автор дефініції мо-
дальності як функціонально-семантичного поля О.В. Бондарко 
[12, с. 35]. Вважаючи домінантною ознакою модальності саме 
такий вид відношень до дійсності, О.В. Бондарко пропонує 
виокремити кілька модальних значень, серед яких такі: оцінка 
актуальності/потенційності (можливості, необхідності, бажа-
ності), оцінка ступеня впевненості у вірогідності, ствердження/
заперечення, цільова настанова або комунікативна функція ви-
словлення. Подібне розуміння модальності із семантико-кому-
нікативного погляду відстоюють Л.А. Бірюлін, І.М. Кобозева, 
О.Є. Корді, Н.І. Лауфер.

Представники комунікативно-синтаксичної концепції мо-
дальності вдаються також до поділу змістового плану актуалі-
зованого речення (висловлення) на дві частини: пропозиційну 
частину (диктум) і багатошаровий модус, який відображає 
різноманітні прив’язки денотативно-предметного змісту ре-
чення до учасників, умов та обставин спілкування (Т.Б. Алісо-
ва, В.Г. Гак, Т.І. Распопова). Змістом модусу вважають мовне 
вираження переживань і рефлексії мовця, пов’язаних із об’єк-
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тивною дійсністю, таких, що відбивають ситуацію її пізнання 
(процеси сприйняття, мислення, утворення суджень, думок, 
кваліфікацій і власне мовленнєву діяльність) [13].

На вагомості комунікативного фактору у формуванні мо-
дальності речення наголошує А.П. Загнітко. На його думку, 
модальність речення − це «актуалізація пропозиції в аспекті її 
комунікативної визначеності й навантаженості» [14, с. 198]. 

Врахування комунікативної перспективи висловлення при 
вивченні модальності дозволяє синтаксистам комплексно ана-
лізувати речення, спираючись на розуміння взаємозумовлено-
сті різних рівнів його організації, їхньої складної взаємодії, зо-
крема того, що «суттєві компоненти змісту речення природно 
виявляють себе під час включення речення до складу мовлен-
нєвого акту, тобто під час перетворення його у висловлення» 
[15, с. 49].

В «Основах комунікативної лінгвістики» Ф.С. Бацевича 
тлумачення модальності як функціонально-семантичної ка-
тегорії доповнене прагмалінгвістичним підходом: «Модаль-
ність − функціонально-семантична і прагматична категорія, яка 
є носієм різних видів відношення змісту повідомлень (вислов-
лювань) до дійсності, а також мовця до того, про що він по-
відомляє слухачеві: як до правдивого/неправдивого, хорошого/
поганого тощо» [16, с. 349]. 

Розвиток функціонально-прагматичного напряму в сучас-
ному мовознавстві сприяє подальшому розширенню поняття 
модальності. У фокусі нових досліджень модальності опи-
няються особливості побудови й реалізації діалогічного мов-
лення. До уваги беруться не тільки відношення змісту пові-
домлюваного до дійсності, а й вивчення соціальних відносин 
співрозмовників, умов й цілей створення діалогічних ситуацій, 
інтерперсональної специфіки комунікації. 

У світлі останніх наукових розробок, присвячених дослі-
дженню окремих модальних значень, модальність переважно 
постає як функціонально-семантична категорія (Г.Г. Дрінко, 
О.В. Нарушевич-Васильєва, Н.П. Мерзлякова, Є.Н. Орєхова, 
Л.Г. Паранук, Н.В. Скибицька, І.М. Сухомліна, С.В. Харчен-
ко та ін.). До того ж, частотним у сучасній лінгвістично-до-
слідницькій сфері виявляється звернення до прагматичного 
аспекту вивчення модально орієнтованих висловлень, дифе-
ренціації модальних значень. Факт взаємодії модальності ре-
чення з його комунікативною перспективою доводить плід-
ність комплексного дослідження актуалізованого мовного 
феномена, зокрема, доповнення формально-синтаксичного 
й семантико-синтаксичного опису прагматичним аспектом 
аналізу.

 Висновки. Огляд лінгвістичної літератури з досліджу-
ваного питання дозволяє констатувати наявність у теоретич-
ному мовознавстві різноманітних підходів до вивчення мо-
дальності: власне синтаксичного, семантико-синтаксичного, 
логіко-семантичного, семантичного, семантико-комунікатив-
ного, логіко-синтаксичного, модусно-диктумного, функціо-
нально-семантичного тощо. Очевидним є факт превалювання 
в науковому обігу дефініції мовної модальності, як функці-
онально-семантичної категорії. Врахування аспектів різних 
лінгвістичних теорій сприятиме глибшому розумінню факторів 
творення модальності висловлень, точнішому визначенню його 
категоріального статусу.
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Умрихина Л. В. Категория модальности в контексте 
лингвистических исследований

Аннотация. Статья посвящена обзору лингвистиче-
ских исследований по вопросам дефиниции категории 
модальности, специфики ее формирования и выражения. 
Проанализированы различные подходы и направления от-
носительно толкования этого лингвистического феномена. 

 Ключевые слова: модальность, субъективная модаль-
ность, объективная модальность, модальное значение.

Umrikhina L. Category of modality in context of lin-
guistic research

Summary. The article is devoted to a review of linguis-
tic research on definition of category of modality, the nature 
of its formation and expression. Attention is paid to different 
approaches and directions of interpretation of this linguistic 
phenomenon. 

Key words: modality, subjective modality, objective mo-
dality, modal value. 
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Анотація. У статті розглядається система мотивів у ху-
дожній прозі сучасної американської письменниці Еліза-
бет Страут. Виокремлюється жанровий зміст, аналізуються 
жанрові й стильові домінанти, простежуються особливос-
ті хронотопу. Ґрунтовно досліджуються в романі мотиви, 
їх взаємозв’язок та ієрархія. Визначаються особливості 
індивідуального стилю письменника, а також зв’язок із лі-
тературною традицією.

Ключові слова: Елізабет Страут, мотив, хронотоп, 
жанр, стиль, домінанта, літературна традиція.

Постановка проблеми. Ім’я сучасної американської пись-
менниці Елізабет Страут наразі відоме у всьому світі, оскільки 
її творчість викликає значну зацікавленість. Романи «Емі й Іса-
бель» («Amy and Isabelle» – 1998), «Залишся зі мною» («Abide 
with Me» – 2006), «Олівія Кіттерідж» («Olive Kitteridge» – 
2008), «Брати Берджеси» («The Burgess Boys» – 2013), «Мене 
звати Люсі Бартон» («My Name is Lucy Barton» – 2016) знані 
поціновувачами літератури та перекладені багатьма мовами 
світу. Деякі твори авторки втілилися у кінематографічному 
мистецтві, зокрема перший роман «Емі й Ісабель», який вона 
писала сім років, та «Олівія Кіттерідж», що отримав престижну 
Пуліцерівську премію у 2009 році. У 2010 році Елізабет Страут 
удостоїлася відзнаки Remio Bancarella від італійських видав-
ців, причому вона стала першою американкою після Ернеста 
Хемінгуея, що здобула цю нагороду. Літературознавці високо 
оцінили здобутки авторки у царині художньої літератури, зо-
крема «Олівія Кіттерідж» отримала престижну премію за нова-
торство у царині форми та змісту. 

Метою нашої роботи є ґрунтовний аналіз художньої прози 
Елізабет Страут, зокрема аналіз мотивної організації роману 
«Олівія Кіттерідж», що передбачає окреслення жанрово-сти-
льових констант та домінант, основних мотивів її творчості, 
аналізу їх взаємозв’язку та ієрархії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі по-
няття «мотив» – одне із актуальних питань сучасного літера-
турознавства. Його розуміють по-різному у вітчизняній та за-
рубіжній науці. У різні часи мотив визначали по-різному. Так,  
В. Шерер та його послідовники кваліфікували мотив як най-
меншу одиницю матеріальної структури твору. В. Дільтей ви-
значав мотив як психологічну подію, що слугувала імпульсом 
для художнього феномену. О. Вальцель та Ф. Гундольф розгля-
дали мотив як матеріальне вираження проблеми твору. В. Кай-
зер розумів мотив як постійно повторювану у художньому творі 
ситуацію. З. Фрейд пов’язував поняття «мотив» з підсвідомою 
настановою душі, яка реалізується в сюжетній долі літератур-
ного героя [3, с. 196]. Великий внесок у теоретичну розробку 
даної категорії зробили О. Веселовський, Б. Томашевський, 
Б. Путілов, І. Силантьєв та ін. [1; 5; 6]. Враховуючи здобутки 

літературознавства, ми визначаємо мотив у літературі як фор-
мально-змістову одиницю, що є складником фабули і рушієм 
сюжету, засобом розкриття художнього образу і втілення ідей-
но-естетичного задуму митця [5, с. 15]. У семантичному плані 
мотив є реалізацією теми твору, її важливим складником. А з 
формального боку, він матеріалізує, конкретизує тему, втілюю-
чись у різноманітних компонентах художнього тексту. 

Роман Елізабет Страут «Олівія Кіттерідж» є «симфонією» 
мотивів, що взаємопов’язані між собою. Основна тема рома-
ну – історія життя типової мешканки містечка Кросбі штату 
Мен, такої як усі, зі своїми проблемами та «певним багажем 
знань». Головна героїня немолода і за зовнішнім портрету-
ванням несимпатична жінка. Її характер розкривається не 
лінійно, а фрагментарно, неначе сплески в пам’яті наратора. 
З іншого боку, вона не стільки головна героїня, скільки домі-
нантний персонаж твору: у минулому вчителька математики, 
що тридцять років присвятила себе школі. Більшість мешкан-
ців містечка – чи то її учні, чи то батьки учнів, чи то сусіди. 
Чоловік Олівії, Генрі Кіттерідж, власник аптеки, тому логіч-
ним є те, що героїня часто опиняється в епіцентрі всіх місце-
вих подій.

Наративна складова роману є різновекторною, оскільки 
оповідь ведеться крізь ракурс бачення різних персонажів, іноді 
навіть незнайомих між собою. Різка зміна фокалізації – сти-
льова особливість твору, що дозволяє інтерпретувати вчинки, 
характери, стосунки між героями із взаємовиключних позицій. 
Кожна з історій характеризується вільним наративом, оскільки 
оповідь різко обривається. Для роману характерний недієгетич-
ний наратор, котрий ставить безліч риторичних запитань, що 
залишаються без відповіді.

Формальний складник дозволяє філігранно осмислити 
образ головної герої, побачити її багатогранність та «особли-
вість». Недієгетичний наратор занурює читача в буття окремих 
персонажів, дає можливість побути ними, щоб читач мав змогу 
побачити «свою» героїню. Новели не повторюються, не дублю-
ють одна одну, а взаємодоповнюють, розгалужуючи та систе-
матизуючи тематичне розмаїття твору. Роман вибудуваний за 
принципом «матрьошки», коли нова історія відкриває незвідані 
грані того чи іншого явища. 

Книга складається із тринадцяти частин, тринадцяти істо-
рій, які відтворюють життя мешканців містечка Кросбі. Певні 
оповідання присвячені окремим важливим моментам життя 
родини Кіттеріджів: «Аптека», «Малий сплеск», «Тюльпани», 
«Безпека», інші – («Піаністка», «Зимовий концерт») перепові-
дають події із життя сторонніх людей, однак у кожному з них 
згадується Олівія чи її чоловік. Зустрічаються й історії, у яких 
Кіттеріджі участі у сюжетотворенні не беруть, однак стають 
орієнтиром для героїв («Човник у пляшці», «Злодійка»).
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Образ головної героїні стає стрижневим у романі, він по-
єднує всі оповідання в єдине ціле, навколо нього закручено 
«нерв» оповіді, він стає ініціатором більшості мотивів. У три-
надцяти оповіданнях героїня проходить значний шлях самопі-
знання, іноді запізнілого, однак неминучого і невідворотного. 
Протягом оповіді персонажі розвиваються: змінюється їхнє 
уявлення про світ, змінюється погляд на безліч речей. Такий 
прийом дозволяє ретроспективно поглянути на світ героїв, 
дозволяє повніше осягнути дійсність.

Константними мотивами роману стають екзистенційні 
мотиви, що проглядаються крізь світовідчуття або головної 
героїні, або наратора. Центральним екзистенційним мотивом 
стає мотив існування особистості та мотив самотності, що 
домінує в бутті людини протягом її життя. Даний мотив по-
даний у безлічі паралелей, крізь буття безлічі персонажів, що 
виводить його у домінантну позицію. Головна героїня роману 
зображується у віці семидесяти років та непривабливо пор-
третується: дуже висока, широкоплеча жінка з надлишковою 
вагою, громіздка, монументальна, різка, іноді груба. Однак 
протягом оповіді розкривається інша Олівія: глибока, турбот-
лива, котра завжди прийде на допомогу.

Вагомим мотивом в романі стає мотив рідного дому, зна-
чимість якого всіляко підкреслюється. Олівія зображена пе-
реважно у своєму місті, у власному помешканні, яке вона зі 
своїм чоловіком вибудувала та дбайливо доглядає. Таке ж ро-
динне гніздо вона зпроектувала та звела для свого сина, однак 
він не оцінив старань матері, продав будинок та переїхав в 
інше місто. На свою батьківщину повертається й герой опо-
відання «Прилив», але для того, щоб здійснити самогубство. 
Мати Кевіна звела рахунки з життям, коли той був ще малий, 
що значно вплинуло на дитину. Наразі він повертається, щоб 
застрелитися із гвинтівки, що лежала на задньому сидінні 
автомобіля. Однак його побачила стара учителька математи-
ки, котра приязно з ним заговорила. У душі Кевіна наче все 
перевернулося: хлопець і хотів, щоб вчителька пішла, але й 
мріяв, щоб залишилася. У фіналі оповіді Кевін рятує Петті 
Хоу, подругу дитинства, котра намагалась при сильному віт-
рі зірвати зі скелі квітку. Драма у душі Кевіна розгортається 
паралельно роздумам Петті Хоу щодо свого безпліддя. Кевін 
в автомобілі згадує своє життя, роки навчання та постійні пе-
реїзди з міста у місто в пошуках «дому». Наскрізним мотивом 
цього оповідання стає мотив-вислів «Найголовніше в житті – 
кохати і бути коханим» [7, с. 5], що раптово розуміє герой при 
врученні диплому лікаря. Кевіна охоплює жах, «котрий все ріс 
і ріс, поки не заполонив все його єство настільки, що душа 
його затягнулася тугим вузлом» [7, с. 5]. Він із жахом усві-
домлює, що людина «належить світу сім’ї й кохання», а він, 
на його глибоке переконання, позбавлений цих вигод. Єдиним 
вирішенням цієї проблеми стає для героя смерть. Аж раптом 
в автомобіль до нього підсіла вчителька математики, завела 
розмову, яку зазвичай у таких випадках заводять колишні вчи-
телі з колишніми учнями. І дещо змінилося в житті Кевіна. 
У його душі затеплилась надія, яку він так намагався викорі-
нити. Перед героєм промайнуло все його життя, його успіхи 
й невдачі, радісні й сумні моменти, і він раптово розуміє, що 
не самотній. Оповідання характеризується вільним нарати-
вом: герой кидається на допомогу Петті Хоу, котра з останніх 
сил борсається у крижаній воді. Наратор жодного разу більше 
не повертається до цих героїв, він повідомляє рівно стільки, 
скільки необхідно знати читачеві, щоб візуалізувати події. За-

лишається відкритим питання участі Олівії у цій ситуації. Чи 
здогадалася вона про наміри свого колишнього учня, чи від-
чула душевний стан персонажа, адже підібрала саме ті слова, 
які йому були найнеобхідніші. Наратор не дає відповіді щодо 
цього, але це і не потрібно, адже кожен реципієнт має відчути 
«свою» Олівію.

Мотив сім’ї особливо актуальний у романі, оскільки саме 
родина дає людині спокій, кохання, надію. У розділі «Корзина 
мандрів» головна героїня допомагає поховати свого колиш-
нього учня, чия вдова, Марлен Банні, – її колишня учениця. 
Авторка вдається до ретроспективи, описує крізь фокус Олівії 
спогади жінки, яка рано залишилася вдовою. Наостанок го-
ловна героїня, наче мати, має виконати прохання своєї учени-
ці: викинути «корзину мандрів», купу путівників, які чоловік 
перечитував перед смертю, мріючи мандрувати. Після смерті 
чоловіка героїня випадково дізнається про його зраду, тому 
намагається позбавитися всього, що нагадувало б їй про ньо-
го. Події, подані крізь фокусування Олівії Кіттерідж, не роз-
кривають всебічно характер того чи іншого персонажа, однак 
дозволяють побачити героїню із різних ракурсів. 

Мотив сім’ї, родини стає константним у творі, оскільки 
кожен із персонажів відтворений у родинному колі. Олівія на-
магається все знати та контролювати, що апріорі неможливо, 
тому, за словами наратора, необхідно сприймати людей таки-
ми, якими вони є. Генрі дозволяє Олівії знати про себе все, 
хоча у першому розділі «Аптека» читач дізнається про ньо-
го дещо нове: про його теплі стосунки з новою продавчинею 
ліків, котра була повною протилежністю його дружині. Генрі 
мав певні почуття до Деніз, однак залишається вірним сво-
їй половині. Протягом багатьох років герої ведуть перепис-
ку, в якій Олівія є незмінним адресатом. В останньому листі, 
перенісши страшну хворобу, дівчина із викликом підписує:  
«З любов’ю, Деніз». Генрі не вважає за потрібне коментувати 
послання, оскільки вважає себе у повній безпеці поряд із Олі-
вією: «Всі ті роки, допоки він страждав від почуття провини 
через Деніз, його стримувало усвідомлення того, що у нього 
все ж є опора, є вона, Олівія» [7, с. 4]. Генрі пробачає дружині 
її почуття до шкільного вчителя та допомагає пережити звіст-
ку про його загибель в автомобільній аварії.

Мотив сім’ї нерозривно пов’язаний з мотивом довіри, 
оскільки особистісний комформ залежить від усіх членів 
сім’ї. У оповідання «Зимовий концерт» проводиться паралель 
між життям родини Кіттеріджів та літньої пари Боба та Джейн 
Хаултонів. На початку оповіді Джейн говорить про свого чо-
ловіка із ніжністю: «Це дар – мати можливість знати людину 
багато років» [7, с. 15]. Перед концертом вони зустрічають-
ся із Гренджерами, давніми знайомими, котрі ніби випадково 
прохоплюються про їхню раптову зустріч з Бобом на литови-
щі. Джейн з часом «прозріває» і розуміє, що чоловік зустрі-
чався з коханкою, оскільки, за його словами, «та дуже про-
сила». Жінка усвідомлює, що зовсім не знає людини, поряд з 
якою живе. Історія пронизана екзистенційним смутком: «Але 
що ж їм ще залишилось, окрім одне одного» [7, с. 16]. Літні 
люди змушені пробачати одне одного, оскільки самотність, на 
думку героїні, значно гірше, ніж зрада. На фоні психологічно-
го усвідомлення Джейн височіє велична постать Олівії Кітте-
рідж, що прийшла зі своїм чоловіком на концерт. Всі дивують-
ся, як це Генрі терпить таку дружину, лише Джейн зауважує, 
що це, мабуть, і є справжнє кохання, чого ніяк не розуміють її 
співрозмовники.
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Провідним мотивом роману стає мотив батьків і дітей, 
оскільки всі герої виписані у цьому взаємозв’язку. Через 
надто сильну любов і опіку Олівія втрачає сина Крістофера, 
якому набрид постійний нагляд та докори матері. Він вирі-
шує порвати з цим і переїздить до іншого міста. Дружиною 
Крістофера стає заможна, гарна, самовпевнена дівчина, Сью-
зен, котра, на думку Олівії, вважає, що знає Крістофера кра-
ще, ніж його мати. «Та вони знайомі всього місяць, не більше, 
провели деякий час у ліжку, – і ця Сьюзен раптом виріши-
ла, наче вивчила його? Хіба вона бачила його перші кроки, 
його першу посмішку, знає, як він плакав, розбивши коліно?» 
[7, с. 8]. Мати сприймає сина як найбільшу цінність у світі, а 
для дружини він – просто чоловік. Олівія мала рацію, оскіль-
ки дуже скоро подружжя розлучилося, однак син так і не по-
вернувся до батьків, оскільки хотів жити власним життям.

Мотив матері визначає характер головної героїні, оскільки 
портретується вона почасти у родинному колі. Після випадко-
во підслуханих слів Сьюзен про «тяжке дитинство» Крістофе-
ра Олівія раптово прозріває і не розуміє, де допустила помилку 
у вихованні сина. «Я ж завжди любила його» [7, с. 9], – думає 
шокована мати, однак у першій історії «Аптека» крізь ракурс 
бачення Генрі бачаться ази виховання дитини. Мати дозволяла 
собі кричати, принижувати не лише хлопчика, але й батька, 
що не додавало йому авторитету в сім’ї. Не дивно, що у матері 
і сина різні спогади про дитинство. У оповіданні «Інша доро-
га» родина Кіттеріджів після відвідин ресторану зупинилася 
біля лікарні, в яку вдерлися грабіжники. Герої стають заруч-
никами, знаходяться під прицілом зброї, на щастя залишають-
ся цілими й неушкодженими, однак певний час страждають 
від посттравматичного синдрому. Саме там Генрі зважився 
сказати дружині, що син «поїхав тому, що із дня смерті тво-
го батька ти заволоділа життям нашого сина. Ти не залиши-
ла йому вільного простору. Він не міг водночас перебувати у 
шлюбі і у нашому місті» [7, с. 14]. Олівія не усвідомлює своєї 
помилки, однак досить часто згадує слова своєї знайомої, ко-
трій внук сказав: «Може ти мені й бабуся, однак це не значить, 
що я зобов’язаний тебе любити!» [7, с. 13]. Любов дитини не 
передається у спадщину, на думку наратора, її треба заслужи-
ти, про що Олівія здогадується, але не усвідомлює. 

Всі частини роману пронизані екзистенціальним смут-
ком, що все минає, закінчується, а особливо швидкоплинне 
людське життя. Мотив вмирання, згасання стає провідним у 
романі. Після кількох років неусвідомленого існування поми-
рає Генрі, дуже швидко розлучається Крістофер, потім знову 
одружується на милій жінці з трьома дітьми від різних чоло-
віків. Олівія намагається зблизитися із сином (розділ «Безпе-
ка»), однак в останню мить не витримує і зривається (вона не 
стерпіла того, що син чи то не побачив, чи то не захотів каза-
ти про пляму від соусу на її сукні). У романі домінантними 
стають психологічні роздуми щодо існування особистості, її 
місця у всесвіті, самотності, втрати тощо.

Недієгетичний наратор напрочуд тонко та глибоко від-
творює світ старіння. Лейтмотивом проходить цитата, що 
«врешті-решт, життя – це дар, що важливо розуміти, коли 
старієш, що так багато моментів у твоєму житті виявилися 
не просто моментами: вони були дарами» [7, с. 15]. У пе-
реломні моменти свого життя романні герої згадують чи то 
саму Олівію Кіттерідж, чи то її слова. У оповідання «Човник 
у пляшці» показано життя родини Харвуд, момент, коли на-
речений Джулі Брюс перед походом до церкви відмовляється 

вінчатися. Брюс не пориває з дівчиною, однак й під тиском 
Аніти Харвуд (матері Джулі) одружуватися не хоче. Дівчина 
приймає непросте рішення: хоче втекти із Брюсом в Бостон, 
щоб жити власним життям. Перед втечею вона згадує слова 
своєї вчительки, Олівії Кіттерідж: «Не лякайтеся своєї спра-
ги. Якщо ви злякаєтесь своєї спраги, ви станете такими ж 
простаками, як і всі інші» [7, с. 23]. Вінні Харвуд, молодша 
сестра Джулі, крізь ракурс бачення якої ведеться оповідь, не 
розуміє слів «страшної» вчительки, однак для Джулі вони 
слугують певним орієнтиром. Символічною стає й назва іс-
торії «Човник у пляшці», оскільки батько дівчат будує судно 
у підвалі свого будинку, навіть не розглядаючи можливості 
колись його звідти винести. Човен стає мотивом-символом 
відмови від своїх мрій, символом обмеження свободи і сим-
волом нездійсненності.

В іншому оповіданні «Злодійка» Ребекка Браун, дочка 
священика, є настільки самотньою, що не має з ким погово-
рити. Протягом оповіді вона щодня телефонує у торгову ком-
панію і замовляє для свого хлопця одяг лише для того, щоб 
із кимось поспілкуватися. З часом дівчина починає красти 
різні дрібнички лише для того, щоб відчути свою значимість. 
Символічними стають для героїні слова вчительки, яка «іноді 
пильно стежила за Ребеккою, коли була впевнена, що учні в 
класі роблять самостійну роботу» [7, с. 28]. Одного разу в ко-
ридорі вона сказала Ребеці: «Якщо тобі коли-небудь захочеть-
ся зі мною про щось поговорити – про що завгодно, ти можеш 
це зробити» [7, с. 28]. Слова Олівії визначають внутрішній 
світ героїні оповіді, коли особистість настільки самотня, що 
знаходиться на межі. І в даному випадку ніхто не допоможе їй 
втриматися: не зірватися, не втратити здоровий глузд, не дій-
ти до злочину. Поряд немає людини, яка б підтримала, розра-
дила. Стан самотності притаманний у романі кожному герою, 
причому самотність – це не тоді, коли людина залишилась на 
самоті, це порожнеча думок, коли особистість втомилась бо-
ротися, змирилась.

Екзистенційним смутком пронизаний хронотоп роману, 
який має реальне підґрунтя, однак є досить типовим. Часо-
простір виконує структуроутворювальну функцію: репро-
дукує взаємозв’язок між просторами автора-творця і героя, 
поєднує точки зору, виявляє ціннісність просторово-часових 
образів та аналізує макросвіт героїв в єдності просторових та 
часових аспектів [4, с. 1173]. Часопростір роману детально 
виписаний: це маленьке містечко Кросбі, штат Мен. Сюжети 
авторкою взяті наче із життя, настільки вони яскраві і живі, 
а їхня реальність не підлягає сумніву. Простір описаний зі 
значною кількістю подробиць (тихі широкі вулички, невели-
кі котеджі, засаджені зеленню, маленькі магазинчики чи то з 
продуктовими, чи то з промисловими товарами тощо), дета-
лізуються певні топоси. Раптово читач у певний момент уже 
не відволікається на пейзажні замальовки, а акцентує увагу 
на подієвій основі твору. У сучасній літературі важливо те, 
про що особистість думає, а не що робить; справжній сюжет 
розгортається не у просторі, а у головах та душах головних 
героїв. У домінантну позицію виходить психологічна складо-
ва, яка з часом лише підсилюється. «Зовнішня плутанина не-
обхідна лише для того, щоб читач перестав звертати увагу на 
переобтяжений деталями пейзаж, почав вдивлятися в обличчя 
перехожих і всерйоз прислухатися до того, про що говорять 
навколо… Щоб місцеві мешканці надокучили настільки, ніби 
ми зустрічаємо їх щодня багато років поспіль, а імена й об-
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личчя втратили значення, тому що всіх і не згадаєш» [2]. Про-
стір роману депресивний, проникнутий занепадом, єдиною 
світлою плямою стає постать Олівії, здатна дарувати надію та 
вивести із мороку песимізму. «Прийшли листівки – небагато 
і не всі зразу: «Шкодую … як сумно…», «Співчуваю, тільки 
дізнався…». Вона відповідала на кожну. «Не співчувайте, – 
писала вона, – Ми всі знаємо – таке неминуче має статися. 
Немає у світі ні біса такого, про що варто було б шкодувати». 
І лише раз чи два, та й то на якусь мить, їй спало на думку, що 
вона, можливо, не при своєму розумі» [7, с. 17]. Головна герої-
ня сприймає світ багатогранно, проглядаючи ситуації з різних 
боків. Вона вважає, що багато людей проживають своє жит-
тя несвідомо, а усвідомлюють це лише на схилі літ: «Люди, 
проживаючи своє життя, у більшості своїй не зовсім розумі-
ють, що вони його проживають. Однак тепер у неї залиши-
лись її спогади… можливо, вони – найчистіше зі всього, що у 
неї було» [7, с. 18]. Постать головної героїні продукує появу 
полярних мотивів (втрати – надії, старості – молодості, зане-
паду – відродження). Олівія зображена мудрою, обережною, 
безкомпромісною жінкою, особистістю з непростою долею і 
безмежною жагою до життя, котра на схилі літ не здається у 
безвихідних ситуаціях.

Поряд із психологічними мотивами у романі вбачаються й 
філософські мотиви, зокрема мотиви життя, смерті, існування 
тощо. Часто наратор від імені героя роздумує про сенс життя. 
Наприклад, Олівія потай вважає, що життя загалом залежить 
від того, що вона подумки називає «великими сплесками» і 
«малими сплесками». «Великі події – це передовсім шлюб чи 
народження дитини, особисті стосунки, що тримають тебе на 
плаву, але за цими великими сплесками криються небезпеч-
ні невидимі течії. Тому людині необхідні ще й малі сплески: 
скажімо, доброзичливий продавець в магазині Бредлі або 
офіціантка в пончиковій «Данкін-Донатс», котра пам’ятає, 
яку каву ти любиш» [7, с. 8]. Тобто у мотив життя органічно 
вплітається комплекс мотивів, пов’язаних із мотивами буття: 
«малі сплески», «великі сплески» тощо, що стають стильовою 
константою роману Елізабет Страут. 

Особливо гучно мотив сенсу існування розкритий в опові-
данні «Піаністка», де головна героїня, котра має феноменаль-
ні музичні здібності, бездумно проживає своє життя, граючи 
щодня в ресторані містечка. Енджела О’Міра може на слух 
відтворити будь-яку мелодію, не володіючи при цьому му-
зичною грамотою. Однак вона всього боїться у своєму житті, 
навіть грати перед публікою, тому навмисно не робить пере-
рви між музичними номерами, щоб не починати все спочатку 
(вставати, виходити тощо). Свою слабкість вуалює алкоголем, 
який щодня вживає для сміливості. Вона не має сім’ї, нор-
мальних стосунків, не змогла отримати відповідної освіти, 
оскільки була нерішучою і так їй було зручно. Все змінюєть-
ся після приїзду колишнього хлопця, котрий покинув її дуже 
давно через дивну та надмірну опіку матері Енджели. Героїня 
наче прокидається і в одну мить змінює своє життя: дзвонить 
коханцеві додому з повідомленням, що між ними все скінче-
но, та намагається не помічати того, що раніше так глибоко її 
хвилювало. Більше ніде не згадується в романі героїня, однак 
її психологічний стан продукує позитивний фінал. Існування, 
а не життя, героїні подано на фоні життєпису Олівії Кітте-
рідж, яка, на думку автора-наратора, нізащо не стерпіла б та-

кого ставлення до себе і неодмінно б щось змінила, можливо 
по-своєму, однак беззаперечно.

У фіналі роману, через півтора роки після смерті Генрі, 
Олівія раптово зустрічає іншу літню людину (розділ «Річ-
ка»), вдівця, Джека Кеннісона, з яким неабияк зближується. 
Покинуті дітьми, самотні, вони знаходять втіху в спілкуванні 
і починають зустрічатися. Олівія, котра, за її словами, пізна-
ла все в житті, знову спантеличена: «Він збив її з пантелику, 
цей світ, він її здивував» [7, с. 31]. Людина, за словами авто-
ра-наратора, ніколи не зрозуміє повністю ні себе, ні інших, ні 
світ, в якому існує. З одного боку, це може бути неприємним, 
але іноді це можуть бути найяскравіші хвилини життя. Фінал 
твору оптимістичний, оскільки героїня знаходить у собі сили 
жити, знову відчуває себе хай не молодою, але повною сил і 
наснаги.

Висновки. Мотивна організація роману «Олівія Кітте-
рідж» Елізабет Страут досить насичена, різнопланова, яку 
визначає цілий комплекс мотивів, пов’язаних з осмисленням 
духовного стану людини та її ставлення до світу. Образ го-
ловної героїні багатогранний: він корелюється мотивами за-
непаду та вмирання, але й стає символом відродження, надії 
(безліч героїв роману починають нове життя завдяки Олівії 
Кіттерідж). Домінантними мотивами роману стають екзистен-
ціальні (сумніву, томління, занепаду, згасання, самотності, 
сім’ї, матері тощо), психологічні (заміщення, сублімації), фі-
лософські (життя – смерті, буття, сенсу життя та ін.). Форми 
вираження мотивів у романі різноманітні: образ (Олівія, чов-
ник у пляшці, рідний дім, тюльпани, аптека), пейзаж (кімната 
для відпочинку в будинку Олівії, шлях Генрі до аптеки тощо), 
характерні слова, словосполучення, фрази («малі сплески», 
«великі сплески», «найголовніше в житті – кохати і бути ко-
ханим», «люди, проживаючи своє життя, у більшості своїй 
не зовсім розуміють, що вони його проживають»), художня 
деталь (квітка на скелі, сорочка Ребекки тощо). Наративна 
складова роману є різновекторною, оскільки оповідь ведеться 
крізь ракурс бачення різних персонажів, іноді навіть незнайо-
мих між собою, що продукує дуальні мотиви (життя-смерті, 
занепаду-оновлення, старіння-молодості). Різка зміна фокалі-
зації – стильова особливість твору, що дозволяє інтерпретува-
ти вчинки, характери, стосунки між героями із взаємовиключ-
них позицій.
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Кушнирова Т. В. Мотивная организация художе-
стенной прозы Элизабет Страут (на материале романа 
«Оливия Киттеридж»)

Аннотация. В статье рассматривается система моти-
вов в художественной прозе современной американской 
писательницы Элизабет Страут. Прослеживается жанро-
вое содержание, анализируются жанровые и стилевые 
доминанты, хронотоп. Особая роль отводится мотивам, 
рассматривается их взаимосвязь и иерархия. Выделяют-
ся особенности индивидуального стиля писателя, а также 
связь с литературной традицией.

Ключевые слова: Элизабет Страут, мотив, хронотоп, 
жанр, стиль, доминанта, литературная традиция.

Кushnirova T. Motivic organization of Elizabeth 
Strout’s art prose (based on the novel „Olive Kitteridge”)

Summary. In the article the features of the motifs of the 
novel „Olive Kitteridge” contemporary American writer  
Elizabeth Strout. We analyze the content genre, genre and sty-
listic dominant, time-space. Details are researched motives in 
their relationship and hierarchy. In the article stand out features 
of the individual style of the writer, as well as communication 
with the literary tradition. 

Key words: Elizabeth Strout, motive, chronotope, genre, 
style, dominant, literary tradition.
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СИМВОЛЫ-СТЕРЕОТИПЫ КАК СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ОБРАЗА АВТОРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ Е. ГРИШКОВЦА «РЕКИ»)
Аннотация. Статья посвящена проблеме символов 

и стереотипов в повести Евгения Гришковца «Реки». 
Рассматривается история развития понятий «символ» и 
«стереотип». Анализируются примеры из повести, иллю-
стрирующие данные понятия. Делается вывод о влиянии 
символов-стереотипов на идентификацию образа автора в 
художественном тексте.

Ключевые слова: символ, стереотип, образ автора.

Постановка проблемы. Русская литература конца XIX –  
начала XX веков амбивалентно тяготела к реалистическому и 
модернистскому направлениям. В свою очередь, творческий 
процесс не стоял на месте: в рамках модернизма развивались 
новые течения, одним из которых стал символизм. Его транс-
формации можно наблюдать и в современной миддл-литературе: 
если изначально символисты стремились заменить конкретный 
образ условным, уйти от объективной сути изображаемого явле-
ния, то писатели-постмодернисты используют символы для де-
монстрации стереотипизации мышления читателя-реципиента.

Анализ символов в художественном тексте занимает важное 
место в современной литературоведческой науке. Раскрытие 
значений и функций символов в рамках постмодернистского 
текста, как правило, играет существенную роль при осмысле-
нии идеи произведения. Символы в произведениях определен-
ного писателя представляют интерес для исследователей как 
важная форма интерпретации авторского мировоззрения. 

Изучение творчества Е. Гришковца в данном аспекте весь-
ма актуально: каждое из произведений писателя, так или иначе, 
содержит определенные символы, несущие скрытую смысло-
вую нагрузку. Она становится понятна читателю-реципиенту, 
жизнь которого протекает в тех же реалиях. Именно поэтому 
творчество Гришковца так близко современному обывателю – 
каждый находит в его историях что-то свое: увиденное, пере-
житое, понятое.

Цель – исследовать проблему символов и стереотипов в по-
вести Евгения Гришковца «Реки».

Изложение основного материала. Функция символа в 
прозе имеет свои особенности. В основе эстетического идеала 
художественного символа лежит авторская оценка жизненного 
факта, влияющая на авторское отражение действительности. 
В современном литературоведении существует множество 
определений понятия символ, что свидетельствует о его фили-
гранной природе и разнообразии смысловой интерпретации. 
В разное время ученые пытались найти подлинную трактовку 
художественному символу. Символ – некоторое знаковое выра-
жение высшей незнаковой сущности – данное толкование свя-
зано с учением Аристотеля и Платона [1, с. 213]. Гегель считал, 
что символ – это законченный тип художественного наблюдения 
и воплощение авторской идеи [1, с. 157]. По мнению Й. Гете, 

символ передает содержание в незаконченном состоянии, ко-
торое может допускать большое количество интерпретаций, 
и носит динамический характер [2, с. 64]. Следует отметить, 
что нередко символ отождествляют с образом, но между ними 
есть определенные различия. Художественный образ по своей 
сути воссоздает практически все явления и процессы, а символ 
обобщает закономерности и особенности социально-психоло-
гической атмосферы определенного периода. [3, с. 54]. Иссле-
дование данного понятия в миддл-литературе заключается в 
анализе трансформированной семантики, которую автор вкла-
дывает в собственное видение символа. В случае с Гришковцом 
символы зачастую тесно связаны с определенными стереоти-
пами, раскрытие которых помогает успешной коммуникации 
писателя с читателем-реципиентом. 

Цель статьи – проанализировать символы-стереотипы в по-
вести Е. Гришковца «Реки» и определить их роль в процессе 
идентификации образа автора в художественном тексте.

Термин «стереотип» происходит от греческих слов 
«stereos» – твердый и «typos» – отпечаток. В обыденной 
жизни понятие «стереотип» используется как синоним слов 
«шаблон» или «стандарт». Американский социолог Уолтер 
Липпман в работе «Общественное мнение» описал стереотип 
как характерное явление обыденного сознания, основанное 
на стремлении человека свести разнообразие мира к немно-
гим определенным категориям и тем самым облегчить себе 
восприятие, понимание и оценку явлений. Стереотип, по 
У. Липпману, возникает на основе восприятия, не связанного с 
прямым опытом – нам говорят о мире до того, как мы его уви-
дим. Мы представляем себе многие вещи до того, как мы их 
познаем на опыте. Многие стереотипы возникают стихийно и 
спонтанно из-за неизбежной потребности экономии внимания 
в процессе усвоения опыта других людей и предшествующих 
поколений, опыта, закрепленного в виде привычных пред-
ставлений [3, с. 126].

Материалом для исследования символов-стереотипов в 
творчестве Гришковца была выбрана биографическая повесть 
«Реки». 

Первый символ, который встречается в анализируемом 
произведении, – это медведь, неотъемлемый атрибут Сибири: 
«Я только однажды видел медведя не в зоопарке. Только один 
раз в жизни. Хотя я родился и первые свои тридцать с неболь-
шим лет прожил в Сибири» [4, с. 3]. Существует устойчивый 
стереотип, что медведи в Сибири буквально ходят по улицам. 
Своими наблюдениями Гришковец одновременно и опроверга-
ет его, говоря, что лишь единожды видел хищника в естествен-
ной среде обитания, и подтверждает наличие данного стере-
отипа, отмечая, что прожил много лет в Сибири, для которой 
медведи в дикой природе – самое обычное явление. 
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Следующий символ связан с возрастом родного города ав-
тора: «Мой город не старый город. Он и не может быть ста-
рым. Он же сибирский город. К тому же мой город моложе 
других сибирских городов» [4, с. 5]. Считается, что Сибирь – 
необжитая территория, где, кроме дикой природы, сложно 
представить цивилизацию. Действительно, создавать города 
там начали относительно недавно, по сравнению с остальной 
частью страны, где природные условия более благоприятны 
для градостроительства. 

«– А для чего нужен барсучий жир? – поинтересовал-
ся я. – Ты что, не сибиряк, что ли? – спросил тот, что был 
за рулем. – Да нет! Просто молодой еще, – ответил за меня 
другой, – прихватит, узнает, зачем барсуку жир» [4, с. 14]. 
У охотников Дальнего Востока и Сибири издавна ценным тро-
феем считался не только сохраняющий тепло в лютый мороз 
барсучий мех, но также и жир барсука, спасающий от переох-
лаждения. Из контекста видно, что собеседники удивлены не-
знанию героя данного вопроса, потому что подвержены стерео-
типу, что каждый сибиряк должен знать, для чего используется 
барсучий жир.

Принято считать, что в Сибири лютые морозы стоят кру-
глый год. Температура там действительно ниже, чем в юж-
ных частях страны, что связано с особенностями климата, но 
у местных жителей, привыкших к таким условиям, низкие 
температуры не вызывают дискомформа. Писатель с иронией 
демонстрирует проявление данного стереотипа у людей, про-
живающих на Юге страны: «Когда мы ездили летом к морю, 
южные люди, дети и взрослые, узнав, что я из Сибири, с по-
чтением спрашивали меня: «Ой, у вас там, наверное, очень 
холодно зимой?» Сначала я честно говорил, что не холодно, а 
нормально, а потом понял, что от сибиряка нужен обязатель-
ный ответ: «Холодно!» [4, с. 27].

Данные примеры демонстрируют, что автор-рассказчик 
идентифицирует себя не только территориально, но и менталь-
но как коренного сибиряка, который, даже переехав в другой 
город, сохраняет теплые воспоминания о своей родине и чув-
ствует крепкую и неразрывную связь с родной землей. 

Проблема национальной идентичности тесно связана с 
проблемой национального стереотипа. Как и всякий стереотип, 
он способствует ориентации индивида в жизни. Национальный 
стереотип отражает представления нации о самой себе или о 
другой нации, как правило, очень пристрастные. Эти представ-
ления укоренены в прошлом, имеют коллективный характер и 
наследуются личностью благодаря воспитанию, влиянию сре-
ды и общественного мнения [5, с. 143]. В тексте повести есть 
несколько примеров, иллюстрирующих национальный сте-
реотип: «И еще дед сказал, что американцы были смешные, 
наивные и носили красивые клетчатые рубахи и светлые 
брюки. Не знаю, может быть, дед их никогда не видел, этих 
американцев. Именно так выглядели и именно в такие рубашки 
были одеты американцы в наших старых фильмах» [4, с. 31]. 
Данный стереотип связан с визуальными представлением аме-
риканцев как ковбоев, в шляпах с полями, джинсах и клетчатых 
рубашках – образ, создаваемый на протяжении длительного пе-
риода времени советскими масс-медиа. 

Следующий пример демонстрирует стереотип, что нем-
цы – лучшие строители, чем русские: «– Немцы строили, – с 
благоговением, почтением и даже любовью говорила кака-

янибудь тётка про свой дом, – живу не нарадуюсь. – Ко-
нечно! Немцы хорошо строили, – не без пафоса говорил ка-
койнибудь толстый мужик. И по нему было видно, что сам 
он ничего не построил, а если бы построил, то получилось бы 
у него точно хуже, чем у немцев….А вот фонтан построи-
ли точно наши. Поэтому, наверное, он так редко работал» 
[4, с. 35]. На территории Сибири пленные немцы в военное 
время построили много жилых объектов, которые сохрани-
лись до сих пор в отличном эксплуатационном состоянии, 
что свидетельствует о том, что работали они добросовест-
но. Писатель противопоставляет этому факт неработающего 
фонтана и, на контекстуальном контрасте, приходит к выводу, 
что, по его предположениям, авторство фонтана принадлежит 
русским, которые не настолько ответственно подходят к вы-
полнению своей работы, в отличие от педантичных немцев. 
Автор идентифицирует себя в тексте, говоря что «фонтан по-
строили наши», т.е. русские, таким образом определяя свою 
национальную принадлежность. 

Сравнивая жизнь иностранцев, конкретно – итальянцев, с 
собственным опытом, автор сам невольно становится залож-
ником стереотипа «хорошо там, где нас нет», считая жизнь в 
другой стране более легкой и беззаботной. «Но однажды, стоя 
в одном не самом большом и не самом красивом итальянском 
городке, на мосту через чистую маленькую речку с быстрыми 
рыбками, я подумал: «Вот как так? Вот эти люди родились 
здесь, среди прекрасных гор, виноградников, до моря рукой по-
дать, они веселые, у них так тепло, вкусно и красиво. Ита-
лия!!! Они родились здесь и палец о палец не ударили, чтобы 
жить среди такой красоты. А я просто родился в сибирском 
городе, и у меня все не так» [4, с. 3].

Выводы. Символы в художественном тексте не всегда вы-
полняют только эстетическую функцию, зачастую они служат 
отражением авторского восприятия тех или иных предметов 
или явлений, а их смысл нередко раскрывается с помощью сте-
реотипов. Следовательно, одним из способов идентификации 
образа автора в художественном тексте являются символы-сте-
реотипы. Анализ мемуарной повести Евгения Гришковца 
«Реки» показал, что манипуляции со стереотипным мышле-
нием помогают читателю-реципиенту лучше понять личность 
героя и отождествить её с личностью писателя, который, ис-
пользуя всем известные стереотипы как символы, делает свое 
произведение более понятным для соотечественников и под-
черкивает биографичность изложенного материала.
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Бєлова Ю. С. Символи-стереотипи як спосіб іденти-
фікації образу автора в художньому тексті (на матеріалі 
повісті Є. Гришковця «Ріки»)

Анотація. Стаття присвячена проблемі символів і 
стереотипів у повісті Євгенія Гришковця «Ріки». Розгля-
дається історія розвитку понять «символ» і «стереотип». 
Аналізуються приклади з повісті, що ілюструють ці понят-
тя. Робиться висновок про вплив символів-стереотипів на 
ідентифікацію образу автора в художньому тексті.

Ключові слова: символ, стереотип, образ автора.

Belova Yu. Symbols stereotypes as a way of the author’s 
image identification in the art text (on the material of the 
story by E. Grishkovets „Reki”)

Summary. The article is devoted to the problem of sym-
bols and stereotypes in E. Grishkovets’s story „Reki”. The 
history of development of the concepts „symbol” and „stereo-
type” is considered. The examples from the story illustrating 
these concepts are analyzed. The conclusion about influence of 
symbols stereotypes on identification of the author’s image in 
the art text is made.

Key words: symbol, stereotype, author’s image.
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ЛІНГВАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАПАХУ І СМАКУ  
В РОМАНАХ ДЖ. ХАРРІС: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД

Анотація. У статті досліджуються питання сенсорики 
запаху і смаку в контексті їх лінгвальної репрезентації у 
романах британської письменниці Дж. Харріс, що розгля-
даються з погляду їх функцій у творі.

Ключові слова: сенсорика, запах, смак, лінгвальна ре-
презентація, функціональний підхід.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’я-
зок із важливими науковими чи практичними завдання-
ми. Проблематика вербального вираження сенсорики запаху 
і смаку в художньому дискурсі давно цікавила дослідників у 
її філософському (Арістотель, Д. Юм, Ш. Монтеск’є, Г.-Г. Га-
дамер), нейрокогнітивному (Й. Лерер), культурологічному 
(О. Вайнштейн, C. Classen) та інтерсеміотичному (О. Воробйо-
ва, О. Маріна) аспектах. З огляду на поширеність ольфакторної 
і густаторної образності в сучасних англомовних художніх тво-
рах доцільним видається її аналіз у термінах лінгвостилістики і 
лінгвопоетики у функціонально-стилістичному контексті.

Аналіз досліджень і публікацій із цієї теми. У передмові 
до збірника «Ароматы и запахи в культуре» запахи і аромати 
названі еластичною культурною моделлю [1, с. 13]. Це озна-
чає, що запахи можуть бути маркером певної епохи і певною 
мірою визначати межі допустимого в цій культурі. З погляду 
нейрофізіології лише відчуття запаху і смаку надходять прямо 
до гіппокампу – центру мозку людини, що відповідає за довго-
тривалу пам’ять. Інші відчуття (зору, слуху, дотику) спочатку 
обробляються таламусом, що керує мовою і свідомістю. Тому 
вони не так ефективно викликають спогади [2, с. 93]. 

З погляду семіотики запах як знак може мати форму та 
зміст. Форма представлена різними видами запаху, тоді як 
зміст – це певні культурні імплікації, які запах може мати.  
У. Еко розглядає ольфакторні знаки як запахи, що мають коно-
тативну і референтну цінність. Їх можна вивчати як знаки-ін-
декси, тобто знаки, що пов’язані з позначуваними предметами 
дії з причинами [3, с. 9]. 

Запах пропонує нову сенсорну властивість, яка полягає в 
тому, що кожен шар запаху формує бар’єр між «мною» і «не 
мною». Запахи поділяються на ближчі і більш віддалені, тобто 
прийнятні і неприйнятні для того, хто їх відчуває [4, с. 180]. 

Німецький філософ І. Кант свого часу писав, що запах є 
ніби смаком на відстані [1, с. 15], таким чином показавши зв’я-
зок між цими двома поняттями. У «Літературній енциклопедії 
термінів і понять» смак визначається як суб’єктивна здатність 
людини до естетичного сприйняття і оцінки явищ та предметів 
[5, с. 126]. Смак, як і запах, може бути маркером як культур-
ної, так і індивідуальної диференціації, актуалізуючись у ху-
дожньому дискурсі через смакову образність як відображення 
емпіричного, естетичного і психологічного досвіду персонажа 
[6, с. 310]. Стосовно роману однієї французької письменниці 
вітчизняна дослідниця Т. Бовсунівська пише, що смак стає в 

ньому принципом, який стабілізує та увиразнює індивідуаль-
ну пам’ять [7, с. 44]. Поняття смак в історії гуманітарних наук 
Нового і Новітнього часу безпосередньо пов’язане з філософ-
ською антропологією та естетикою: смак виявляє сутнісну 
структуру людини та її ставлення до світу. Смак, як і запах, за-
лишається предметом комплексних синестетичних і системних 
досліджень.

Метою статті є виявлення мовних засобів вираження сен-
сорики запаху та смаку та визначення специфіки їх функціону-
вання в сучасних англомовних художніх творах. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проведено 
на прикладі романів сучасної британської письменниці Джо-
ан Харріс (Joanne Harris) «Chocolat» (Шоколад), «Blackberry 
Wine» (Ожинове вино) та «Five Quarters of Orange» (П’ять чет-
вертинок апельсина).

У низці романів британської письменниці Дж. Харріс запа-
хова і смакова образність формує широку палітру, яка поєднує 
епітети, порівняння і метафори, що виконують описову, ре-
презентативну та сюжетотвірну функції. У романі Дж. Харріс 
«Chocolat» (Шоколад), де йдеться про вплив шоколаду на жит-
тя Віанн Роше, власниці шоколадної крамниці та інших меш-
канців французького містечка Ланскене, простежуються оль-
факторні та смакові образи, які можна класифікувати стосовно:

− людини, яку вони описують;
− тих, хто їх відчуває.
Так, запахові образи, пов’язані з персонажами роману 

«Chocolat», належать до двох основних груп: 1) запахи, що 
описують Анук, доньку головної героїні, та 2) запахи, що сто-
суються самої головної героїні, Віанн. Наприклад: 

she smells of smoke and frying pancakes and warm bedclothes 
on a winter’s morning [8, с. 15];

Anouk smells of salt and rainwater, a cuprous scent of soil and 
waterlogged vegetation [8, с. 131];

У цих прикладах Анук виступає референтом опису, десиг-
натом є позитивні відчуття спокою і затишку (warm bedclothes), 
а власне знаком є запахи, що асоціюються з нею (smoke and 
frying pancakes, salt and rainwater). Головна героїня, Віанн, дуже 
близка до своєї доньки, тому кількість епітетів, що описують 
Анук, підсилюють десигнат, створюючи ефект автентичності.

На відміну від Анук, запахи, що стосуються Віанн, відбито 
в її описі однією з персонажів твору:

something like burning, the smell of a summer lightningstrike 
to seconds after. A scent of midsummer storms and cornfields in the 
rain [8, с. 95]. 

Образ вітру, як засобу творення ефекту ольфакторності, у 
цьому разі є десигнатом для Віанн, вказуючи на динамічність 
її характеру і розмаїття різних запахів-особистостей, з якими 
вона взаємодіє. Отже, і в цьому разі запахи, як знаки і їх десиг-
нати, свідчать про ставлення одних персонажів до інших, що 
виступають у ролі референтів сенсорної образності.
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Іншим критерієм типологізації аналізованої образності є 
те, хто сприймає запахи. Так, Віанн схильна через запахи опи-
сувати певні об’єкти, оскільки спирається на інтуїтивне бачен-
ня світу і дар «любительської магії», як вона сама про це гово-
рить. Часто її сприйняття синестетичне, тобто поєднує запах 
з іншими відчуттями. У романі «Chocolat» можна виокремити 
три основні моделі такого сприйняття: 1) запах + смак; 2) запах 
+ дотик та 3) запах + зір. 

Перша модель словесно представлена експліцитними та 
імпліцитними образними порівняннями, що передають гли-
бину враження, викликаного запахом, наприклад: the smell is 
like daylight trapped for years until it has gone sour and rancid 
[8, с. 17]; the bittersweet aroma of chocolate vapour; raw and bitter 
tang of the Americas [8, с. 71]. 

Модель запаху в поєднанні з дотиком реалізується через 
низку епітетів: greasy cigarette smoke [8, с. 117]; the smell of 
liqueur is warm and intoxicating [8, с. 209]; the air smells sharp 
as a newcut wood [8, с. 210]. Такі тактильні образи переваж-
но пов’язані з температурою, з відчуттям теплого (warm) чи 
гарячого (hot), що може свідчити про палкість, пристрасність 
Віанн.

Нарешті, поєднання запаху із зоровими подразниками, ви-
ражене у риторичному запитанні can they not see, not smell? 
[8, с. 52] (хіба вони не бачать, не відчувають аромат?), адре-
сованому відвідувачам, які на початку неохоче заходять до її 
крамнички, згодом віддзеркалюється у словах її антагоніста 
Рейно, який відгукується про кафе Віанн таким чином: there is 
something unwholesome about such a concentration of sweetness. 
I try not to look, not to smell [8, с. 74], з усіх сил намагаючись 
протистояти шоколадній спокусі Віанн, однак запахи і смаки 
виявляються сильнішими за нього. 

Аналіз смакової образності показує, що Віанн чутлива до 
смаків і може легко вирізнити уподобання покупців, навіть не 
знаючи їх особисто, наприклад: 

I can read their eyes, their mouths, so easily: this one with its 
hint of bitterness will relish my zesty orange twists; this sweet
smiling one the softcentred apricot hearts; this girl with the 
windblown hair will love the mendiants... [8, с. 61]. Як бачимо, 
запахова образність у романі здебільшого описова, додає нових 
деталей про людей чи предмети і утримує інтерес читача. Крім 
того, вона робить оповідь більш динамічною, оскільки розкри-
ває справжню натуру персонажів, спонукає їх діяти. 

На відміну від роману «Chocolat», де смакова і нюхова сен-
сорика може стосуватися як конкретних осіб, так і абстрактних 
понять, які зазвичай не описуються сенсорно, у романі Дж. 
Харріс «Blackberry Wine» (Ожинове вино) на перший план ви-
ходять інші функції ольфакторної і густаторної образності, які 
виступають як: 1) активатори спогадів; 2) засоби самопрезента-
ції персонажів чи оповідача; 3) засоби характеризації персона-
жів крізь призму фокалізатора.

Найчастіше смакова і запахова образність у романі функці-
онує як активатор спогадів, наприклад:

It had an acrid taste, like smoke and burning rubber, and yet it 
was evocative, catching at his throat and his memory, drawing out 
images he thought were lost for ever. He clenched his fists as images 
assailed him, feeling suddenly lightheaded [9, с. 26].

В цьому уривку знаходимо вплив смаку вина на одного з 
головних персонажів, письменника Джея Макінтоша, що ви-
кликає у нього спогади про дитинство. Тут смак вербально ре-
презентований не лише прикметником (acrid-різкий), а й образ-

ним порівнянням (like smoke and burning rubber). Запахи диму і 
горілої гуми загалом вважаються неприємними, однак особисті 
асоціації з певним запахом чи смаком можуть відрізнятися від 
загальноприйнятих. Це підтверджується результатами опиту-
вання, проведеного в Монреальському університеті, які показа-
ли, що більшість ольфакторних уподобань чи, навпаки, відраз 
респондентів ґрунтуються на емоційних асоціаціях [10, с. 2]. Ці 
асоціації можуть бути достатньо сильними, щоб зробити при-
ємними для конкретної особи запахи, які зазвичай викликають 
відразу, і навпаки.

Іншою функцією запахової і смакової образності є саморе-
презентація, тобто представлення оповідачем самого себе, на-
приклад: A pert, garrulous wine, cheery and a little brash, with a 
pungent taste of blackcurrant [9, с. 11].

Особливістю цього фрагменту є те, що розповідь ведеться 
від імені пляшки вина. Це дає читачеві можливість подивитися 
на описувані події з погляду зовнішнього спостерігача. У наве-
деному прикладі пляшка ожинового вина називає себе найста-
рішим другом Джея Макінтоша і натякає на особливості своєї 
«особистості» за допомогою смаку. 

Запахи і смак можуть бути засобами характеризації персо-
нажів. Наприклад, так у романі описуються інші пляшки вина 
(Not a whiff of grape in any of them... It was, of course, beneath 
our dignity to speak to them. But oh I longed to. Perhaps it was 
that plebeian undertaste of blackcurrant which linked us [9, с. 12]), 
де запах і смак визначає їх «соціальний статус» (plebeian 
undertaste), а також персонажі-люди, наприклад:

Kerry’s taste dominated here, as everywhere. Wheatgrass 
juice, couscous salad, baby spinach leaves, yoghurts. What he really 
craved, Jay thought, was a huge baconandfriedegg sandwich 
with ketchup and onion, and a mug of strong tea [9, с. 25]. 

У цьому разі різниця у смаках Джея та його подруги озна-
чає, як виявляється згодом, несумісність їх характерів. Схожу 
думку знаходимо у М. Серра, який пише, що запах і смак під-
креслюють відмінності між людьми [1, с. 38].

Ще один роман Дж. Харріс, «Five Quarters of the Orange» 
(П’ять четвертинок апельсина), також відзначається розмаїт-
тям ольфакторної і густаторної образності. Запахи і смаки у 
ньому часто служать рушійною силою для розвитку подієво-
сті. У романі є дві часопросторові лінії: одна описує дитинство 
оповідачки – Фрамбуази Дартіген – у Франції в роки окупації, 
інша зосереджується на її житті як вдови Фрамбуази Сімон, 
у теперішній Франції. Саме ім’я «Фрамбуаза» в перекладі з 
французької означає «малина», брата і сестру головної героїні 
також назвали іменами, що означають назви фруктів. Навіть ця 
деталь вказує на роль їжі і її смаків у романі. Фрамбуаза роз-
повідає про свої нелегкі стосунки з матір’ю, яка не виявляла 
теплих почуттів до своїх дітей. Її турбота виявлялася виключно 
через смак їжі, наприклад: …cooking pots to lick, jam pans to 
scrape, a handful of wild strawberries… delivered without a smile 
[11, с. 9]. Такий підхід згодом віддзеркалюється в словах самої 
оповідачки, тепер вдови літнього віку, коли вона говорить про 
власних онуків: for them, I learned to be a mother again, cooking 
pancakes… [11, с. 15], при цьому основним завданням матері 
вона вбачає саме приготування їжі для них. Мати Фрамбуази 
записує свої рецепти в книгу, однак її записи рясніють усі-
лякими важкозрозумілими примітками і коментарями, чітко 
не упорядковані. Так само нелінійною, нечіткою є розповідь 
самої Фрамбуази про події її дитячих років, наприклад: You 
want to have it clear, categorized, ended… Well, it isn’t as easy as 
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that [11, с. 12]. Історія, написана запахами і смаками, постає 
як яскрава і емоційна, але часами нелогічна. Тільки повністю 
прочитавши роман, можна зрозуміти, чому оповідачка хоча і 
повернулася в рідне село, змушена приховувати своє справжнє 
ім’я. Конфлікт Франсуази з матір’ю, а також запах апельсинів, 
які оповідачка любила, а її мати не переносила навіть на нюх, 
значно вплинули на подальший розвиток сюжету. Франсуаза 
знайомиться і заводить дружбу з молодим німецьким солдатом 
Томасом Лейбніцом, що згодом і призводить до трагічних по-
дій, наслідки яких вона відчуває через десятиліття.

Висновки. Таким чином, запах і смак мають евристич-
ну функцію, коли подають знайомі речі чи явища в іншому, 
незвичному ракурсі. Запахові і смакові образи, представлені в 
аналізованих романах, можуть не лише характеризувати персо-
нажів чи описувати певні речі, а й відігравати роль у інтимізації 
оповіді та підсилювати динаміку сюжету. Вони також успішно 
виконують роль активатора спогадів, надаючи додаткову інфор-
мацію про персонажів та події і впливаючи на сприйняття чита-
чем художнього твору.

Література:
1. Ароматы и запахи в культуре [сост. О. Вайнштейн] : В 2 кн. –  

Кн. 1. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 616 с.
2. Lehrer J. Proust was a Neuroscientist / Jonah Lehrer. – Boston: 

Houghton Mifflin Harcourt, 2007. – 307 p.
3. Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language / Umberto Eco. – 

Bloomington : Indiana University Press, 1986. – 242 p.
4. Bronwen M. Key Тerms in Semiotics / Martin Bronwen. – London: 

Continuum, 2006. – 275 p.
5. Литературная энциклопедия терминов и понятий [сост. А.Н. Ни-

колюкин]. – М.: Интелвак, 2001. – 1596 с.
6. Маценка С. «Зображувач добрих обідів» : рефлексія естетичного 

смаку в образі страв у творах Томаса Манна. / С. Маценка // Су-
часні літературознавчі студії. Дискурс смаку в літературі і культу-
рі. Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 9. – С. 297–311.

7. Бовсунівська Т. «Ласощі» Мюріель Барбері: жанр на перетині ві-
тійства і кулінарії. / Т. Бовсунівська // Сучасні літературознавчі 
студії. Дискурс смаку в літературі і культурі. Збірник наукових 
праць. – 2012. – Вип. 9. – С. 36−45.

8. Harris J. Chocolat / Joanne Harris. – N. Y. : Random House, 2007. – 
382 p.

9. Harris J. Blackberry Wine / Joanne Harris. – N. Y. : Random House, 
2007. – 334 p.

10. Classen C. Aroma. The Cultural History of Smell / Constance Classen, 
David Howes, Anthony Synnott. – Oxford : Routledge, 2005. – 243 p.

11. Harris J. Five Quarters of Orange / Joanne Harris. – N. Y.: Random 
House, 2009. – 432 p.

Сидоренко Т. В. Лингвальная репрезентация запа-
ха и вкуса в романах Дж. Харрис: функциональный 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы сенсорики 
запаха и вкуса в контексте их лингвальной репрезентации 
в романах британской писательницы Дж. Харрис, рассма-
триваемые c точки зрения их функций в произведении.
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Sydorenko T. Linguistic representation of smell and 
taste in J. Harris’s novels : a functional approach

Summary. This article explores the issues of smell and 
taste sensory imagery in terms of their linguistic representation 
in novels by British writer J. Harris, considered from their 
functional perspective.
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Анотація. У статті розглядається феномен толерант-
ності, зокрема мовної толерантності в парадигмі різних 
соціально-гуманітарних знань. Мовна толерантність праг-
матично спрямована і виступає як вербальна реалізація за-
гального принципу толерантності. Розглядається співвід-
ношення понять «терпимість», «ввічливість» і «політична 
коректність».

Ключові слова: толерантність, соціально-гуманітарна 
наукова парадигма, мовна толерантність, ввічливість, тер-
пимість.

Постановка проблеми. Проблема підготовки професіона-
ла до професійної діяльності належить до найбільш важливих 
у теорії і практиці педагогіки вищої школи. Здебільшого фор-
мування у майбутніх фахівців професій соціономічного профі-
лю (лікар, юрист, педагог) ставлення до себе як до майбутнього 
професіонала збігається з професійним навчанням у вищому 
навчальному закладі. Саме цей етап уявляється найбільш важ-
ливим як з погляду розуміння основних механізмів і динаміки 
професійного становлення особистості, так і з позиції психоло-
го-педагогічного впливу на її подальше професійне зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як підкрес-
лює більшість дослідників, у процесі професійного нав-
чання у вищому навчальному закладі відношення «люди-
на – професія», що дотепер визначалося лише уявленням 
особистості про обрану професію (не завжди вичерпними, 
часто інфантильними, ідеалізованими), починає опосередко-
вуватися необхідністю включення юнака в активну, практич-
ну діяльність у формуванні себе як професіонала, суб’єкта 
професійного ставлення. Особлива увага надається розробці 
нових виховних технологій, які б забезпечували формування 
й розвиток духовних здібностей як домінуючих у ціннісній 
системі людини, тому в рамках освітньої теорії стає цілком 
зрозумілим виникнення педагогіки толерантності. Важли-
вим чинником професійної підготовки вітчизняних фахів-
ців виступає не стільки комунікативна компетенція, скільки 
усвідомлене спілкування в межах культурно-національної 
моральності на основі мовної толерантності.

Метою статті є розгляд мовної толерантності в парадигмі 
різних соціально-гуманітарних знань.

Виклад основного матеріалу. На певному етапі навчання 
у студентів починає складатися образ «Я як майбутній професі-
онал», формується професійна самоідентичність, що включає в 
себе рефлексивне прийняття і підтвердження внутрішньої і зов-

нішньої діючої тотожності професіоналам у визначеній сфері 
трудової діяльності: «Інші як професіонали – Значимість про-
фесії для мене», «Етапи професіоналізації в суспільстві – Моя 
можлива кар’єра», «Професіонали-ідеали – Я як професіонал», 
«Соціальні статуси професіоналів – Мій образ професійного 
успіху», «Соціальна оцінка професійних досягнень – Мої зу-
силля, дії в досягненні професійних результатів» тощо. Беручи 
до уваги специфіку праці, необхідність встановлення контактів 
з великою кількістю людей різного фаху, політичних та релі-
гійних переконань, можна зазначити, що серед ціннісних прі-
оритетів майбутнього фахівця має бути усвідомлене володіння 
мовною толерантністю на всіх рівнях.

Толерантність у стосунках між людьми означає терпимість 
і поблажливість до інакшості, до іншого способу мислення, ін-
шої мови, іншої системи цінностей. Мовна толерантність, що 
ґрунтується на взаємній повазі, відображена такими словами: 
толерантний, толерантність, толеранція, толерування, то-
лерантно, толерувати. Словники різних мов тлумачать слово 
«толерантний» як «поблажливий, терпимий до чиїхось думок, 
поглядів, вірувань тощо», а «толерантність» – як «стрима-
ність, терпимість». Прикметник «толерантний» є синонімом 
таких слів: ввічливий, вибачливий, чемний, коректний, делікат-
ний, уважний, привітний, привітливий, шанобливий, прихиль-
ний, люб’язний, учтивий, обхідливий, терпимий, стриманий, 
поблажливий тощо. Толерантне ставлення протиставляється 
зневажливому, нетолерантному.

Перелік «Я-образів», що складають зміст професійної са-
моідентичності, можна було б продовжити, тому що її струк-
тура включає безліч компонентів: від «конституціональних 
задатків, базових потреб, здібностей, значимих ідентифікацій, 
ефективних захистів і постійних ролей» (Е. Еріксон) [1] до 
«особистісних характеристик, професійно важливих якостей, 
ціннісно-мотиваційних характеристик і професійних способів 
і дій» (К.А. Абульханова-Славська) [2].

Ввічливість розглядається як результат використання для 
підтримки особою деяких специфічних стратегій. Негативну 
ввічливість називають дистанційною, позитивну – солідарною. 
Стратегії дистанційної ввічливості спрямовані на те, щоб уник-
нути непотрібного проникнення в особисту сферу співрозмов-
ника. Акцентуючи відмінності між комунікантами, пов’язані з 
їхнім соціально-рольовим статусом, дистанційна ввічливість 
служить для нейтралізації обмежувальних актів. Серед стра-
тегій дистанційної ввічливості виділено такі [3]: зміщення 
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комунікативної ініціативи в напрямку мовця; зниження катего-
ричності висловлювання за рахунок використання безособових 
конструкцій, модальних часток і непрямих запитань.

Стратегії солідарної ввічливості слугують зміцненню 
іміджу адресата, зменшуючи статусні відмінності, підкреслю-
ючи солідарність і таким чином підтримуючи «особу» спів-
розмовника. До таких стратегій належать прояв зацікавленості 
співрозмовника, вказівка на належність до однієї групи, залу-
чення слухача до діяльності. Дж. Юл виділяє акти порятунку 
(підтримки) особи (face-saving acts), орієнтовані на негативну 
ввічливість (прагнення демонструвати шанобливість, акцен-
тування значущості витрат співрозмовника, включення виба-
чення за посягання на свободу партнера) та акти порятунку 
особи, орієнтовані на позитивну ввічливість (прагнення демон-
струвати солідарність, акцентування наявності спільної мети). 
Ввічливість у трактуванні Дж. Юла – це засоби демонстрації 
турботи про особу співрозмовника [4].

Інтенсивність та ефективність формування професійної 
ідентичності значною мірою визначається ступенем орієнтації 
навчально-виховного процесу в конкретному вищому навчаль-
ному закладі на активне, діяльне, творче включення студентів 
в навчально-професійну діяльність, а також на створення умов 
для формування і розвитку самосвідомості особистості фахів-
ця, насамперед його логічного компонента – рефлексії (зокрема 
професійної).

Є.С. Романова відзначає значну поширеність у середови-
щі молодих людей ілюзії власної винятковості, неповторності, 
унікальності, що може негативно позначатися на професійній 
самоідентичності [5]. Ідеалізації піддаються групові та власні 
особистісні властивості, професійно важливі якості, здібності.

Дозвіл проблеми кризи професійної самоідентичності сту-
дентської молоді може бути забезпечено зрілістю самосвідомо-
сті і позитивною рефлексивністю особистості, розвитку яких, 
як свідчать соціологічні і психологічні дослідження, не дода-
ють значення ні освітні структури, ні молоді люди (Б.Б. Коссов, 
Т.В. Кудрявцев і В.Ю. Шегурова). Відомо, що активна рефлек-
сія як логічна складова самопізнання й універсальний спосіб 
побудови відносин людини до власної життєдіяльності, дає 
змогу юнаку усвідомити себе суб’єктом професійного і життє-
вого становлення, привносить у його професіоналізацію ком-
поненти самостійності, ініціативності, креативності (В.І. Сло-
бодчиков, Н.А.Ісаєва та ін.).

На думку багатьох авторів [6; 7; 8], юнацький вік є сенси-
тивним для становлення стійких «складових» самосвідомості 
професіонала: Я-образу, Я-концепції, рефлексії тощо, а також 
розвитку професійного потенціалу – професійно важливих яко-
стей (Є.О. Климов, Л.М. Мітіна, В.І. Слободчиков і Н.А. Ісаєва, 
М.Ю.Варбан та ін.). Це вік формування культурної, соціальної, 
особистісної, професійної само ідентичності, механізмом ви-
никнення і функціонування якої є зріла, активна рефлексія.

У психологічній літературі рефлексія зазвичай розглядаєть-
ся в трьох напрямах: під час вивчення теоретичного мислення, 
під час вивчення процесів комунікації і кооперації та під час 
вивчення процесів самосвідомості і самопізнання особистості. 
Ми будемо розглядати рефлексію як індивідуальну здатність 
до самозміни. Установленню границь «Я самості» як самови-
значення суб’єкта всередині власного уявлення про себе (уста-
новлення внутрішніх орієнтирів і способів відділення «Я» і 
«Не-Я»). При цьому ми будемо опиратися на теоретичні й екс-
периментальні дослідження цього аспекту рефлексії, представ-

леного в роботах таких авторів, як М.Ю.Варбан, В.І. Слобод-
чиков, Е.І. Ісаєв.

В.І. Слободчиков та Е.І. Ісаєв виділяють такі форми 
рефлексії:

– розмірковуюча як найперша відмінність самості суб’єк-
та від його життєдіяльності в широкому спектрі її можливих 
змістів, вона розмежовує «Я» і «Не-Я»;

– порівняльна як упізнання суб’єктом себе в цьому, оче-
видному світі й ототожнення з ним, а також порівняння: це є в 
А, це є в Б, це є в «Я»;

– визначальна як виявлення розбіжності і протилежності 
«Я» як суб’єкта і «Не –Я» як об’єкта [7, с. 202–203].

Цей аспект рефлексії означає також почуттєве переживання 
і самооцінювання виявлених, усвідомлених змістів, структур-
них одиниць «Я», недозволених Я-протиріч («Я знаю, що мені 
це властиве, і це добре (погано) для мене», «Я знаю в собі це, 
як мені жити далі з цим?»).

Іноді причинами, що перешкоджають взаєморозумінню, є 
різного роду комунікативно значущі помилки, що виникають 
у мовленні через неповноту висловлювання, невдале вживан-
ня багатозначного слова, що створює двозначність. Важливим 
чинником нетолерантного спілкування є зайва експресивність 
мови. Емоційність і експресивність висловлювання можуть 
бути витлумачені як агресивна, інтолерантна поведінка.

У пошуках експресивних засобів, про які В.Г. Костомаров 
говорить як про «мовний смак епохи», сучасна людина пере-
творює спілкування на «речовий тероризм», який виникає 
внаслідок використання мовцем у процесі комунікації мовних 
одиниць, що порушують процес взаєморозуміння. Таке недба-
ле ставлення до вибору засобів, що виражають оцінку (особли-
во, якщо це просторічні, жаргонні, нелітературні слова), може 
послужити причиною неприйняття співрозмовника, призвести 
до культурного шоку і навіть до конфлікту.

Запропонована семантична характеристика загальновжи-
ваного слова «агресія» необхідна для розуміння мовної агресії 
як явища контактного плану, яке проявляється через відношен-
ня знака до інших знаків (синтактика) і до учасників самого 
мовного акту (прагматика). Мовна агресія – це сфера мовної 
поведінки, що вмотивована агресивним станом мовця та про-
являється у «нав’язуванні» з боку мовця своєї мовної (а шир-
ше – комунікативної) поведінки, у відмові від діалогічності, у 
невмінні слухати співрозмовника.

Таким чином, мовна агресія – це спрямований на об’єкт 
інтенціональний авторський вплив, який конструюється мов-
ними засобами (певні шари лексики, інтонація, спосіб органі-
зації висловлювання), мета якого полягає в підпорядкуванні 
адресата.

Вербальну агресію визначають як «образливе спілкування; 
висловлення негативних емоцій, почуттів або намірів в образ-
ливій, брутальній, неприйнятній в цій мовній ситуації формі» 
[9] та підкреслюється, що «така агресія виникає найчастіше як 
відповідна реакція на зовнішній подразник».

Аналіз мовленнєвої діяльності (процесу розуміння і мов-
лення), що складається з мовленнєвих актів – цілеспрямованих 
мовних дій, що робляться відповідно до прийнятих в суспіль-
стві принципів і правил мовної поведінки, можна провести з 
точки зору наявності чи відсутності одиниць агресії.

Мовна інтолерантність розглядається нами як міждисци-
плінарний об’єкт лінгвістичного дослідження, як продукт різ-
них сфер людської діяльності (національно-культурної, релі-
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гійної, соціально-політичної), де мова й соціум розглядаються 
як діалектично взаємопов’язані елементи.

Змістовна сторона рефлексії виражається також і в побудові 
особистістю стратегії подальшого саморозвитку, програми по-
долання, дозволу протиріч і конкретних дій і вчинків у своїй 
професіоналізації («Мої дії і вчинки зараз, як я буду діяти і чи-
нити завтра, яким буде моє професійне життя?»).

Операційний аспект рефлексії професійного становлення 
особистості відбиває нові форми інтелектуальної, рефлексив-
ної і практично-діючої активності щодо перебування, аналізу, 
синтезу, насиченню змісту «Я», його основних складових. Ін-
шими словами, це ті розумові і практичні дії, що використовує 
людина для оволодіння процесом професійного становлення, 
для перетворення себе на суб’єкта власного професійного 
росту [10].

Свідоме опосередкування і детермінація професійного 
становлення характеризується високим рівнем рефлексії, сві-
домою установкою особистості на пізнання і підпорядкування 
собі своїх потягів, потреб, інтересів, на розвиток своїх спону-
кальних властивостей з метою самоконтролю і саморегуляції 
процесу розгортання професійного ставлення. Цей рівень усві-
домленості часто називають «професійною рефлексією». Про-
фесійне ставлення, пронизане високорозвиненою рефлексією 
професійної мотивації, забезпечує «зрілість професіонала», 
яку можна визначити як стійкий комплекс високорозвинених 
інтегральних, професійно важливих якостей. Темпи і якість 
розгортання пізнавально-значеннєвого аспекту забезпечують-
ся особливостями свідомості і самосвідомості. Насамперед це 
процеси самопізнання, самооцінки, самопереживання, само-
відносин, що базуються на різних формах рефлексії «Я» (по-
рівняльної, визначальної тощо).

Важливий момент полягає в тому, що пізнання людиною 
професійної діяльності і себе як її суб’єкта, відкриття для себе 
змісту професії може відбуватися за різних умов і на різних 
рівнях. Це може бути присвоєння зовні заданого, «чужого» для 
особистості значення і змісту професійної діяльності і процесу 
професіоналізації. У випадку, якщо зовні заданий зміст профе-
сії для майбутнього фахівця не стане особистісно значимим, 
професійна діяльність стає для особистості лише «оболон-
кою», формальним обов’язком.

Діяльнісно-поведінковий план професійного становлення 
є втіленням пізнавально-значеннєвого аспекту в стійких спо-
собах дій особистості. Це взаємозв’язок системи цілей профе-
сійних дій із системою особистісних способів дій (предмет-
них, інструментальних, інтелектуальних), а також із системою 
самооцінок особистістю своїх можливостей, дій і результатів 
діяльності. Виражається цей план професійного становлення 
в конкретних діях, вчинках людини у пізнанні, усвідомленні, 
розгортанні, перетворенні, регуляції і контролю за професій-
ним становленням, реалізацією професійної діяльності.

Внутрішня сторона характеризується особистісними при-
дбаннями, що виражаються на рівні професійної майстерно-
сті (володіння професійними знаннями, уміннями, навичками, 
виконання функцій і обов’язків); професійної зрілості (стійкі, 
інтегральні, характерологічні риси – професійно важливі яко-
сті); в особливих самоузагальненнях, самовизначеннях, само-
ідентифікаціях особистості («Я як професіонал», «Я – профе-
сіонал «екстра-класу»»); на рівні задоволеності професійною 
діяльністю, собою як професіоналом і пов’язаних з ними само-
оцінкою і самовідношенням («самоповага» або «саморозчару-

вання»); на рівні особистісної і професійної рефлексії, що де-
термінує розвиток професійного ставлення; в стійкості образу 
«Я у професії»; у стійкості стратегії професійного життя тощо.

В її основу були покладені такі принципи:
1) створення у вищому навчальному закладі умов для роз-

ширення сфер взаємодії всіх суб’єктів навчання за рахунок 
різних форм життєдіяльності: спілкування, спорт, професійна 
діяльність, мистецтво, наука тощо. Сфера проявів і розвитку 
особистості не повинна бути обмежена навчальними заняттями;

2) усвідомлення і прийняття всіма суб’єктами науково-пе-
дагогічного процесу вищого навчального закладу ієрархізова-
ної системи цінностей у розвитку фахівця з вищою гуманітар-
ною освітою. Це насамперед розвиток особистості студента 
типу «професіонал», що передбачає пріоритетне формування 
професійно важливих якостей у гуманітарній сфері;

3) забезпечення повноти і безперервності розвитку особи-
стості професіонала, особистісні особливості;

4) увага на необхідності зв’язку розвитку особистості як 
професіонала і його саморозвиткув процесі навчання у вищій 
школі. Цей принцип відповідає віковим і соціальним особли-
востям студентського віку і припускає розвиток самостійності 
в стратегічних видах життєдіяльності, включаючи цілепокла-
дання, планування і ціледосягнення.

Основною метою рефлексивної підтримки розвитку особи-
стості у вищому навчальному закладі повинно стати створення 
сприятливих внутрішніх умов повної і зрілої професійної іден-
тичності з урахуванням мовної толерантної компетенції [11].

Розвиваюча взаємодія базується на методах, що дають змо-
гу моделювати і розвивати професійну самосвідомість і про-
фесійний потенціал особистості, активізують рефлексивну ді-
яльність. Такий підхід давав студентам змогу зайняти власну 
активну позицію стосовно всіх етапів професійного становлен-
ня і давав можливість їм: а) навчитися працювати з розвива-
ючими методами, методиками і прийомами; б) звертатися до 
екзистенціальних феноменів: – змісту, цінностей, Я-концепції 
своєї майбутньої професійної діяльності; в) створити цілісний, 
багатогранний образ індивідуального професійного життя; г) 
проводити психологічно безпечну (безоцінну) діагностику про-
фесійно важливих якостей і використовувати її результати для 
самовдосконалення; д) розвивати творчу унікальність і рефлек-
сивність як системоутворюючі професійні якості; е) одержати 
великий матеріал для подальшої змістовної аналітичної і кон-
цептуальної роботи з активізації і поглиблення професійної й 
особистісної ідентифікації.

Наша модель дала змогу розвивати такі аспекти рефлектив-
ності:

– багатоальтернативна, гнучка свідомість через демон-
страцію майбутнім фахівцям професійних інваріантів (про-
фесійно важливі якості, цінності професії, етапи професійної 
кар’єри тощо);

– проблемна свідомість (бачення, усвідомлення і розумін-
ня протиріч навчання і професіоналізації, а також способів їх 
самостійного дозволу);

– інтегруюча свідомість (побудова цілісного образу «Я у 
професійному житті» і цілісне «Я-включення» у професію).

Висновки. Універсальна категорія толерантності є переду-
сім лінгвістичною категорією, оскільки пов’язана зі спілкуван-
ням, способом словесного вираження думок, оцінок, суджень у 
певних професійних ситуаціях. Поняття ввічливості співвідно-
ситься з повагою до співрозмовника, на що вказують етикетні 
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висловлювання. У процесі виховання мовної толерантності 
потрібно звертати увагу майбутніх фахівців на те, що вони як 
майбутні керівники повинні пам’ятати про те, що найсильніше 
морально-психологічно на підлеглих впливають їх мовна осо-
бистість та їхні невербальні особливості: манера триматися, тон 
голосу, вираз обличчя; усі елементи його повсякденної діяль-
ності, що виявляються в роботі; відповідальність; самовіддача; 
сумлінність; манера поведінки і ставлення до підлеглих; стиль 
спілкування з підлеглими, підібрані при цьому слова і вислови; 
виявлені до підлеглих вимогливість і турбота; оцінка, що дається 
співробітникам і їхнім діям; схвалення і критика; застосовані за-
охочення і покарання; їх справедливість; характер доручень спів-
робітникам і умови для їхнього виконання; заходи для навчання 
і допомога співробітникам; розуміння їхніх труднощів; слушні 
поради; турбота про побутові умови, забезпечення всім необхід-
ним; повага до прав і почуттів особистої гідності тощо.
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Яворская Г. Х., Ларина Э. В. Языковая толерант-
ность в контексте социально-гуманитарных наук 
(часть 2)

Аннотация. В статье рассматривается феномен толе-
рантности в парадигме различных социально-гуманитарных 
знаний. Языковая толерантность прагматически направлена 
и выступает как вербальная реализация общего принципа то-
лерантности. Рассматривается также соотношение понятий 
«терпимость», «вежливость» и «политическая корректность».

Ключевые слова: толерантность, социально-гумани-
тарная научная парадигма, языковая толерантность, веж-
ливость, терпимость.

Yavorska G., Larina E. The language of tolerance in the 
paradigm of social and humanitarian sciences (part 2)

Summary. The phenomenon of tolerance in the paradigm 
of social and humanitarian sciences is considered in the article. 
The language of tolerance is pragmatically aimed at and acts 
as a verbal realization in the general principal of tolerance. 
The correlations of concepts like „tolerance”, „courtesy” and 
„political correctness are considered”.

Key words: tolerance, scientific paradigm, language of 
tolerance, civility.
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Анотація. У статті розглядаються наукові дослідження 
багатомовних корпусів тексту у працях відомих лінгвіс-
тів. Здійснюється історіографічний аналіз вітчизняних та 
іноземних праць, які обґрунтовують проблеми реалізації 
паралельного корпусу тексту. Характеризуються історичні 
передумови становлення корпусної лінгвістики та їх вплив 
на розробку багатомовних корпусів. Вказується на пробле-
ми та перспективи розвитку наукових розробок щодо мож-
ливості застосування багатомовних корпусів та їх конота-
ційних особливостей.

Ключові слова: контрактивна лінгвістика, конотація, 
лексикографічний аналіз, багатомовні корпуси, паралель-
ний корпус тексту, національний корпус російської мови, 
історіографія дослідження, порівняльний аналіз.

Постановка проблеми. У сучасній лінгвістиці багатомов-
ний корпус тексту залишається недослідженою категорією, яка 
потребує не лише теоретико-методологічного, а й глибинного 
порівняльно-історичного аналізу. Передусім це зумовлено ак-
тивною розробкою двомовних та багатомовних корпусів тек-
сту, які б позначали лексикографічні та стилістичні особливос-
ті досліджуваного перекладу. Саме зіставна, чи контрактивна, 
лінгвістика, яка вивчає фонетичні, морфологічні, стилістичні, 
лексико-граматичні розбіжності між корпусами тексту, може 
вирішити проблему ефективного вивчення однієї (або декіль-
кох) мов в процесі перекладу. Тому багато науковців чітко спів-
відносять корпусну та контрастивну лінгвістику для глибшого 
розуміння тексту та якісних розробок багатомовних паралель-
них корпусів.

Метою статті є історіографічний та теоретичний аналіз 
багатомовного корпусу в галузі корпусної та контрастивної 
лінгвістики. Згідно з цією метою і гіпотезою дослідження по-
ставлені такі завдання: розглянути дослідження українських 
науковців в галузі корпусної лінгвістики щодо застосування 
багатомовних корпусів; проаналізувати розробки іноземних 
лінгвістів; здійснити порівняльно-історичний аналіз створення 
та застосування багатомовних корпусів тексту (від ХХ ст. до 
сучасності) з перспективою їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Оскільки багатомовні пара-
лельні корпуси тексту є малодослідженим лінгвістичним яви-
щем, то їх варто співвідносити з історією становлення корпус-
ної та контрактивної лінгвістики.

Щодо важливості досліджень корпусної лінгвістики та ба-
гатомовних корпусів Т. Бобкова робить висновки, що корпусна 
лінгвістика є [2, с. 4]: філософською галуззю; характеризується 
власним предметом, об’єктом, метою дослідження, терміноло-
гічним апаратом, теоретичним, практичним підґрунтям і влас-
ною методологією; визначається застосуванням статистичних 
методів, комп’ютерних технологій і програмного забезпечення 
(що, відповідно, дає можливість глибоко розглядати різні види 

корпусів тексту з їх стилістичними особливостями); базується 
на визнанні тексту як головного об’єкта лінгвістичного дослі-
дження й науковому характері власної методології дослідження 
(враховується лексикографічний, морфологічний та стилістич-
ний рівні); корпусні дослідження ґрунтуються на певній до-
слідницькій філософії.

У статті «Історичні та концептуальні передумови корпусної 
лінгвістики» [1, с. 15] Т. Бобкова розглядає історичні періоди 
становлення корпусного перекладу, різновидів електронних 
корпусів тексту:

1) рання корпусна лінгвістика (кінець ХІХ ст. – 1960 рр.), 
що характеризується створенням доелектронних паперових 
корпусів текстів і формуванням теоретичного підґрунтя корпу-
сного аналізу. Головна корпусна фонологічна розробка вказа-
ного періоду – корпус Ґ. Дьюї для вивчення частотності звуків 
(1923 р.);

2) лексикологічний (і лексикографічний): 1) словники-кон-
корданси для перекладу Біблії; італійсько-англійський словник 
Дж. Флоріо (1598 р.); словник англійської мови С. Джонсона 
(1775 р.); Oxford English Dictionary (1928 р.);

3) морфологічний і синтаксичний: переклад античних дже-
рел граматики Паніні (IV ст. до н.е.), наукових праць Л. Блум-
фільда (Language, 1933 р.), З. Харріса (Methods in Structural 
Linguistics, 1951 р.), Ч. Фріза (The structure of English, 1952); 
розробка корпусу англійського вживання (SEU, 1959 р.)  
Р. Кварка;

4) семасіологічний, у цей період досліджується лексична 
граматика французької мови Дж. Ґадженгайма та Севаджета 
(1956 р.), здійснюється компаративний реєстр частоти значень 
слів в англійській, французькій, німецькій та іспанській мовах;

5) психолінгвістичний, у цей період досліджуються примі-
тивні щоденники; мови дітей в онтогенезі Р. Брауна (1964 р.);

6) лінгводидактичний, у цей період був винайдений час-
тотний словник англійської мови (1921 р.);

7) прикладний рівень, у цей період розробляється час-
тотний словник німецької мови Ф.В. Кедінга (1897–1898 рр.), 
укладений для вдосконалення системи стенографії.

Серед найвідоміших методологічних розробок [8, с. 302] 
слід назвати такі: автоматизація лінгвістичного аналізу – до-
слідження лабораторії лексикографічного аналізу (Безансон, 
1957 р.) і лабораторії Центру з автоматизації філологічного 
аналізу (Ґалараті, 1953 р.), розробка інструментарія машиночи-
таних корпусів – комп’ютерний конкордансер (1949–1967 рр.) 
Р. Буза при підтримці IBM; механолінгвістика й методологія 
формування вибірки (1956–1970) А. Джіланда.

В. Жуковська у дослідженні «Корпусна лінгвістика: істо-
рична перспектива та сучасний стан» [6, с. 23] особливу увагу 
приділяє системі розвитку двомовних та багатомовних кор-
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пусів. Особливу увагу автор приділяє електронному корпусу 
The Survey of English Usage, укладений Рендольфом Квірком у 
1959 р. Цей проект став перехідним етапом у становленні кор-
пусної лінгвістики, оскільки він зосереджувався на лінгвістич-
них особливостях щоденного спілкування (як письмового, так і 
усного) звичайних громадян, і від початку збереження даних в 
електронному форматі не передбачалося. У свою чергу О. Дем-
ська-Кульчицька, здійснюючи огляд сучасного стану корпусної 
лінгвістики у своїй монографії «Основи національного корпусу 
української мови» [4, с. 140], зазначає, що це напрям досить роз-
галужений і передбачає студії, по-перше, загальної теорії корпу-
сної лінгвістики, над якою працюють Д. Байбер, Дж. Синклер, 
В. Тойберт; по-друге, кореляції корпусної лінгвістики та інших 
лінгвістичних дисциплін; по-третє типології корпусів та мето-
дики інтерпретації корпусних даних; по-четверте, розроблення 
загальних засад створення природних мов тощо (праці Б. Алтен-
берга, М. Баньки, У. Френсиса, Г. Кеннеді, Г. Ліча, А. Баранова, 
М. Михайлова, Р. Рикова, Л. Ричкової, С. Шарова та ін.).

Г. Лук’янець наголошував на тому, що основою корпусної 
лінгвістики є розроблення теоретичних засад і практичних при-
йомів побудови, машинного опрацювання, експлуатації та аналі-
зу мовних даних, оформлених як корпус текстів. В дослідженні 
«Основні напрями сучасних корпусних досліджень мови та пер-
спективи їх подальшого розвитку» [7, с. 128] автор наголошує 
на тому, що багатомовні корпуси тексту – це свого роду інфор-
маційно-довідкова система, яка слугує базою для дослідження 
одиниць та явищ різних мовних рівнів (фонетичного, морфоло-
гічного, лексико-семантичного та синтаксичного) для вивчення 
особливостей використання природної людської мови у формах 
усного та писемного мовлення та для визначення специфіки 
функціонування мови в різних стилях (художньому, офіційно- 
діловому, публіцистичному, науковому, розмовному).

Загалом ідея створення корпусу тексту зародилася в 
60-х рр. ХХ ст. під значним впливом здійснених масштабних 
емпіричних досліджень, про які ми вже зазначали. До кінця 
1960-х рр. існувало декілька невеликих корпусів, укладених на 
різних принципах. У 1980-х рр. – на початку 1990-х рр. від-
булися вагомі досягнення в сфері комп’ютеризації, сканування 
текстів та зберігання інформації, і лінгвісти швидко зрозуміли, 
що ці нові інструменти пропонують величезні можливості для 
опису і аналізу мовних явищ.

У сучасній корпусній лінгвістиці визначення корпусу ґрун-
тується на чотирьох ознаках, які запропонували дослідники  
Т. Макенері і А. Вілсон. Цими ознаками, що визначають спе-
цифіку цієї словесної єдності, є «розміщення корпусу на ма-
шинному носії; стандартизоване відображення словесного 
матеріалу на цьому машинному носії, що дає змогу застосо-
вувати стандартні програми його обробки; кінцевий розмір і 
репрезентативність як результат особливої процедури відбору» 
[12, с. 116].

Під корпусом текстів В. Шевчук розуміє «величезний масив 
природних текстів (як письмових, так і усних) природної мови, 
представлених в комп’ютерному вигляді, тобто на машинному 
носії і належним чином упорядкованих, з метою їх використан-
ня в наукових і практичних дослідженнях» [11, с. 124]. Корпус 
текстів в ширшому сенсі можна трактувати як сукупність всіх 
текстів однієї мови, доступних для перекладача. Загалом під 
корпусом текстів розуміємо загальноприйняте поняття інтер-
претації. Найвідомішим багатомовним національним корпусом 
тексту можна вважати НКРМ (національний корпус російської 

мови). В. Шевчук підкреслює, що «національний лінгвістич-
ний корпус – це багатомовна колекція усних і письмових тек-
стів різних жанрів, стилів, регіональних і соціальних варіантів, 
що становлять великий пласт для вивчення мови. Національ-
ний лінгвістичний корпус застосовують для вивчення лексики 
і граматики мови, а також для відстеження найменших змін в 
мові. На основі саме національного корпусу створюються гра-
матичні довідники та академічні словники» [11, с. 137].

Паралельні корпуси НКРМ, за ствердженням В. Січінаєвої 
[10, с. 208], вміщують такі паралельні двомовні корпуси, як 
англійську, вірменську, білоруську, болгарську, іспанську, іта-
лійську, латиську, німецьку, польську, українську, французьку, 
естонську. Практично для всіх з цих мов представлені симе-
тричні мовні пари. У багатомовний корпус входять поліваріант-
ні тексти. В паралельні корпуси також входять як художні, так 
і офіційні тексти з тієї ж класифікацією (публіцистика, вироб-
ничо-технічні, навчально-наукові, церковні, юридичні тексти). 
Тексти на більшості мов отримують морфологічну розмітку. 
Отже, у сучасній лінгвістиці мовні корпуси з легкістю можуть 
вміщувати мільйони слів реальних текстів, а кількість склад-
них контрактивних аналітичних інструментів для обробки цих 
текстів швидко зростає.

Сама ж контрастивна лінгвістика почала розвиватися в кін-
ці 1940-х рр. як окремий напрям прикладної лінгвістики, який 
мав вирішити багато практичних проблем, що виникають під 
час навчання іноземної мови. Для позначення цієї дисципліни 
використовуються й інші терміни: «контрастивний аналіз» і 
«міжмовні дослідження» (концепція Р. Булгарскі) тощо. Клю-
човим положенням контрастивної лінгвістики є систематичне 
порівняння двох і більше мов на різних рівнях: від граматики 
до лексики; опису, зіставлення і порівняння. Особливо велика 
увага в контрастивній лінгвістиці приділяється розбіжностям 
між мовами: лінгвістичний опис двох мов може проводитися 
на основі будь-якої лінгвістичної моделі, проте та ж сама мо-
дель повинна використовуватися в обох випадках. Найчасті-
ше як зіставний критерій використовується еквівалентність, 
особливо еквівалентність перекладу. В кінці 1970-х рр. стало 
очевидно, що отримані зіставні результати. Інтерес до кон-
трастивної лінгвістики зменшився і знову почав розвиватися 
лише в 1990-х рр., коли з’явилися нові електронні інструменти, 
зокрема багатомовні комп’ютерні текстові корпуси. У сучасних 
умовах зіставлення мов і мовних явищ фактично ототожнюєть-
ся з лінгвістичною теорією перекладу. Цей погляд на співвід-
ношення теорії перекладознавства і контрактивної лінгвісти-
ки досі знаходить свій вияв у деяких теоретичних побудовах, 
в яких вся проблематика перекладу зводиться до зіставлення 
окремих лексичних одиниць, морфологічних категорій і син-
таксичних конструкцій у початковій мові і мові перекладу. Зо-
крема, у відомій праці Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельнез порівняль-
ної стилістики французької та англійської мов поєднуються 
поняття порівняльної стилістики та теорії перекладу. Загалом 
метою контрастивної лінгвістики є синхронне зіставлення мов, 
виявлення їх загальних і розпізнавальних рис на основі єдиної 
мови, що виступає як tertium comparationis, або однією з дослі-
джуваних мов. Можна стверджувати, що контрактивна лінгві-
стика стала основою для глибинного розуміння багатомовних 
паралельних корпусів. Як матеріал для зіставлень використо-
вуються тексти, у яких часто відсутній семантичний інваріант, 
але які дають змогу виявити диференціальні ознаки текстів 
конкретного жанру в мовах, які зіставляються.
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У сучасний період ведеться детальна робота зі складання, 
дослідженню й опису електронних багатомовних корпусів різ-
ної тематики. Незважаючи на велику кількість робіт західних 
дослідників, в науковій літературі з корпусної лінгвістики цей 
напрям не отримав широкого поширення. Для дослідження 
процесу перекладу використовується кілька видів корпусів: 
а) паралельний корпус текстів, б) порівняльний (зіставний) 
корпус текстів. У дослідженні «Корпус параллельных текстов 
как инструмент сопоставительного описания языков» Д. До-
бровольский наголошує на тому [5, с. 290], що використання 
багатомовних паралельних корпусів дає можливість знайти 
перекладні еквіваленти для кожного слова і вирази їх в кон-
кретних контекстах, на автентичному текстовому матеріалі. До 
подібних факторів належать синтаксичне оточення конкретно-
го слова, його функція в структурі дискурсу, а також комуніка-
тивно-прагматичні умови його вживання. На думку дослідника, 
аналіз лексичних паралелей на значному за обсягом автен-
тичному текстовому матеріалі дає можливість засумніватися у 
традиційних системах контрастивної лінгвістики і двомовної 
лексикографії.

Водночас паралельний корпус текстів деякими дослідника-
ми інтерпретується також як перекладацький корпус (parallel / 
translational corpus). Особливою рисою паралельного корпусу 
є розмітка, яка при великих обсягах корпусів виконується ав-
томатичним способом. При підготовці такого корпусу вихід-
ній мові має відповідати пропозиція мови перекладу, проте в 
процесі перекладу таке співвідношення часто порушується, 
тому потрібно вдаватися до ручного редагування, щоб не допу-
стити розбіжність пропозицій мови оригіналу з пропозиціями 
на мові перекладу при розмітці. Такий корпус дає можливість 
встановити відповідності перекладу між пошуковими елемен-
тами корпусу, виявити їх частотність і список контекстів, в яких 
вживаються мовні одиниці.

Різновидом паралельного корпусу є зворотний переклада-
цький (back-translational corpus) та порівняльний (comparable 
corpus) корпуси. Другий тип вміщує в себе два різних набори 
текстів однією мовою: перший складається з оригінальних тек-
стів, другий – з перекладених текстів. Такий корпус дає можли-
вість розкрити внутрішню структуру мови: він сприяє якісному 
аналізу і опису мовних одиниць.

А. Віланденбегр, Н. Бєляєва, В. Захаров, С. Коваль,  
Ю. Марчук, В. Рубашкін, B. Риков, Л. Ричкова, А. Шайкевич 
особливу увагу приділяли спеціальному корпусу текстів. Такий 
корпус є багаторівневою системою багаторазового використан-
ня, що дає змогу здійснювати різні операції в ході вирішення 
конкретних дослідницьких завдань.

За твердженням А. Віланденберг [3, с. 72], корпус спеціаль-
них паралельних текстів є адекватною базою для гармонізації 
термінології відповідної предметної сфери, зокрема офіційних 
документів. Дослідник робить висновки відносно стилістич-
них особливостей перекладу юридичних документів: для за-
безпечення семантичної однозначності правового документа і 
точності його юридичних формулювань в спеціальному дво-
мовному та багатомовному словнику підлягають фіксації стійкі 
багатокомпонентні термінологічні словосполучення; функціо-
нальна класифікація термінів права вимагає виділення номіна-
цій, уточнюючих і регулюючих термінів; на відміну від науко-
вих і науково-технічних текстів, в правовому тексті особливу 
роль відіграють терміни – модальні дієслівні терміносистеми, 

що є засобом вираження прагматичної спрямованості тексту, а 
також уточнюючі терміни – прийменникові терміносполучення 
як засіб необхідної конкретизації правової норми.

Висновки. Таким чином, розглянувши еволюцію станов-
лення контрастивної лінгвістики та її вплив на розробку бага-
томовних корпусів тексту, вдалося встановити ряд закономір-
ностей, які протягом історії суттєво впливали на вироблення 
перекладацької тактики з офіційними документами. Оскільки 
більшість корпусів була створена в 90-х рр. ХХ ст., їх стиліс-
тична якість доволі низька. Що стосується перекладу сучасних 
книг та документів, то потрібно враховувати доповнюючі мор-
фологічні, лексикографічні та стилістичні елементи, які дода-
ються до сучасних багатомовних корпусів. Якісним можемо 
вважати НКРМ, на основі якого перекладацька робота з юри-
дичними та офіційними документами дає можливість виявити 
позитивні мовні показники та алгоритми.
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Демьянчук Ю. И. Категория многоязычного корпу-
са текстов в современной лингвистике: историографи-
ческий анализ

Аннотация. В статье рассматриваются научные ис-
следования многоязычных корпусов текста в трудах 
известных лингвистов. Осуществляется историогра-
фический анализ отечественных и зарубежных работ, 
обосновывающих проблемы реализации параллельного 
корпуса текста. Характеризуются исторические предпо-
сылки становления корпусной лингвистики и их влияние 
на разработку многоязычных корпусов. Указывается на 
проблемы и перспективы развития научных разработок 
по поводу возможности применения многоязычных кор-
пусов и их коннотационных особенностей. Особое вни-
мание уделяется контрактивной лингвистике, ее связям с 
общей лингвистикой и системой создания многоязычных 
корпусов текста.

Ключевые слова: контрактивная лингвистика, кон-
нотация, лексикографический анализ, многоязычные кор-
пуса, параллельный корпус текста, национальный корпус 
русского языка, историография исследования, сравнитель-
ный анализ.

Demyanchuk Yu. Body category bilingual text in mod-
ern linguistics: historiographical analysis

Summary. The article deals with research of multilingual 
text buildings in the works of famous linguists. Implemented 
historiographical analysis of domestic and foreign works, jus-
tifying the implementation of the problem of parallel corpus. 
They are characterized by the historical background of the for-
mation of corpus linguistics, and their impaction the develop-
ment of multi-language packages. It points out the problems 
and prospects of development of scientific research, the pos-
sibility of using multi-language corps and their connotations 
features. Particular attention is paid to contractive linguistics, 
its relations with the general linguistics and system for creating 
multi-lingual text hulls. The author made a conclusion on the 
appropriateness of NKRM (the national body of the Russian 
language), as a modern, updated translation tools to work with 
legal and official documents (in the body has all the necessary 
tools, the program is constantly updated).

Key words: contractive linguistics, connotation, lexico-
graphical analysis, multi-lingual body parallel to the body of 
the text, national body of the Russian language, historiography 
of the study, comparative analysis.
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Анотація. Стаття присвячена лінгвоісторіографічно-
му дослідженню принципу причиновості в етимологіч-
них ученнях. Розкрито погляди мовознавців на причини 
мовних змін, їх твердження щодо значущості принципу 
причиновості в процесі встановлення етимології слова. 
Відзначено, що на мовні зміни впливають як внутрішні 
(саме лінгвістичні), так і зовнішні (екстралінгвістичні) 
чинники.

Ключові слова: етимологічний аналіз, принципи ети-
мологічних досліджень, принцип причиновості, причини 
мовних змін, лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники.

Постановка проблеми. Досліджувати закономірності 
розвитку мови неможливо, не з’ясувавши причини змін, що 
відбуваються в мові. Будь-яке дослідження може знайти свою 
справжню цінність тільки з утворенням своїх основоположних 
принципів. Із формуванням принципів історизму та системного 
розвитку в історії порівняльно-історичного мовознавства було 
тісно пов’язане становлення принципу причиновості.

Метою статті є дослідження поглядів мовознавців на при-
чини мовних змін, їх твердження щодо значущості принципу 
причиновості в процесі встановлення етимології слова.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає В.А. Глущенко у 
своїй праці «Принципи порівняльно-історичного дослідження 
в українському і російському мовознавстві (70-ті рр. ХІХ ст. – 
20-ті рр. ХХ ст.)», причинові пояснення стали одним із перших 
видів пояснень в історичних дисциплінах, у тому числі в по-
рівняльно-історичному мовознавстві; уже його засновники 
намагалися пояснювати певні мовні зміни вказуванням на їхні 
причини [1, с. 31].

В.А. Глущенко стверджує, що для порівняльно-історично-
го мовознавства першого періоду характерним було намагання 
шукати причини певних звукових змін у фонетичному оточен-
ні: пояснення фонетичних законів були зведені до пояснення 
фонетичних умов, за яких вони відбувалися. Прикладом може 
слугувати визначення О.Х. Востоковим фонетичних умов пере-
ходу е > о у позиції перед твердими приголосними та на кінці 
слів [1, с. 33; 2, с. 112].

Загальною причиною фонетичних змін дослідники вважа-
ли прагнення носіїв мови до милозвучності. Цю думку поділя-
ли вчені Лейпцизької лінгвістичної школи. Г. Пауль зазначав, 
що у випадках, коли якась мова поширюється на території, 
населеній народом, який від самого початку розмовляв іншою 
мовою, рідна мова її мешканців не може не залишити слідів 
у артикуляції, тому чужа мова повинна зазнати певних змін у 
своєму звуковому складі. У випадках, коли запозичення відбу-
вається через письмо, чужі звуки замінюються звуками рідної 
мови. Після того, як запозичене слово стає загальновживаним, 
його звуковий склад будується тільки на звуках матеріалу рід-
ної мови [3, с. 464].

Пошук причин фонетичних змін є однією з характерних 
особливостей практичних досліджень молодограматиків. Мо-
лодограматики підкреслювали, що всі звукові зміни в мові по-
винні мати свою причину. Поняття «спонтанної» звукової змі-
ни, що існує в лінгвістиці, є досить умовним за своїм змістом, 
отже, відмінність між так званими зумовленими (комбінатор-
ними, позиційними) та спонтанними змінами полягає лише в 
тому, що причини перших зрозумілі, а причини других поки 
що невідомі [4, с. 41].

Як і більшість лінгвістів XIX ст. – початку XX ст., моло-
дограматики дотримувалися концепції єдиної універсальної 
причини фонетичних змін. Услід за представниками старшого 
покоління компаративістів (Ф. Боппом, Г. Курціусом) молодо-
граматики висували на перший план таку причину фонетич-
них змін, як прагнення до зручності вимови (економії зусиль) 
[5, с. 227; 4, с. 42].

Трапляється так, що декілька чужих звуків замінюються од-
ним звуком рідної мови. Так, у давньоверхньонімецькій мові ла-
тинські f та v передаються як f (який іноді на письмі позначається 
як v або u). Причиною тому є відсутність у давньоверхньонімець-
кій мові звука, який чітко відповідає латинському v, а замість су-
часного w у той час вимовлявся приголосний u [3, с. 465].

Схильність до зручності у вимові вважав причиною фоне-
тичних змін і Б. Дельбрюк. На його думку, менш зручне місце 
артикуляції заміняється більш зручним, а більш важкий для 
вимови звук заміняється більш легким. Це пояснює те, що, на-
приклад, p виникає з k, а не k з p, а проривні переходять у фри-
кативні, а не навпаки, тобто t переходить у s, а не s у t [5, с. 119].

Представники Лейпцизької лінгвістичної школи намагали-
ся шукати причини звукових змін у фонетичному оточенні, у 
позиційній зумовленості. У своїх дослідженнях молодограма-
тики оперують саме терміном «умова», а не «причина»; форму-
лювання ними того або іншого фонетичного закону насамперед 
полягає у визначенні фонетичних умов [4, с. 43].

Підкреслюючи пріоритетність внутрішніх чинників роз-
витку мови, Г. Пауль водночас зазначає безперечний зв’язок 
мовних змін зі змінами в житті народу, з особливостями спіл-
кування мовців. Зокрема, Г. Пауль не тільки докладно розгля-
дає «змішування» мов (йому присвячено окремий розділ книги 
«Принципи історії мови»), а й зосереджує увагу на соціаль-
них чинниках, що сприяють «змішуванню» мов і діалектів 
[3, с. 459–473]. Тому не має рації С.Д. Кацнельсон, який ствер-
джує, що Г. Пауль «далекий від визнання активної ролі суспіль-
ства та спілкування у формуванні мови» [3, с. 16; 4, с. 43–44]. 
Г. Пауль висуває важливе твердження про системність і причи-
новість у мові, яке він називає основним: «Окреме мовне яви-
ще можна досліджувати тільки при постійному врахуванні всієї 
сукупності мовного матеріалу», і «тільки таким шляхом можна 
прийти до пізнання причинового зв’язку» [3, с. 313].
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О.С. Зеленько вважає такою, що заслуговує на увагу, поле-
міку з молодограматиками Г. Шухардта з приводу трактування 
фонетичних законів. Відзначаючи схематизм позицій молодо-
граматиків, їхню зосередженість на формальному боці дослі-
джень, перш за все на вивченні фонетичних змін, а також їх не-
здатність пояснити причини розвитку мови, Г. Шухардт вважав 
необхідним розвиток досліджень з історичної лексикології та 
етимології. Насамперед він заперечує незворотність, обов’яз-
ковість та односпрямованість фонетичних закономірностей на 
тлі очевидної просторової та часової обмеженості їх діяння. 
У визначенні причини фонетичних змін він обґрунтовує не тезу 
про фонетичні закони та аналогію, а тезу про мовне змішуван-
ня, схрещування, що набуває в нього статусу методологічного 
принципу. Це зроблено під впливом теорії хвиль Й. Шмідта, 
який заперечував наявність чітких меж між мовами. Цю тео-
рію Г. Шухардт трансформує в теорію лінгвістичної безперерв-
ності. Схрещення, на його думку, не має меж; в одних випадках 
зміни зумовлені однотипними чинниками, в інших – різнотип-
ними [6, с. 121]. На цій ідеї Г. Шухардт розвивав свою теорію 
«географічного варіювання, безперервності переходів від мови 
до мови, від діалекту до діалекту, що заважає встановленню 
чітких лінгвістичних меж. У розвитку будь-якої мови австрій-
ський лінгвіст виділяв дві сили: відцентрову, яка веде до дифе-
ренціації (процес дивергенції), і доцентрову, яка веде до збли-
ження мов через спілкування (процес конвергенції) [7, с. 79].

Критику поглядів молодограматиків продовжили у своїх 
працях неолінгвісти, які стверджували, що мову не можна вва-
жати колективним явищем, яке керується колективними зако-
нами. Будь-яка зміна у мові має індивідуальне походження, є 
вільною творчістю людини. Мову не можна вивчати без ураху-
вання всієї історії народу, який розмовляє цією мовою. Причини 
мовних змін неолінгвісти вбачають в етнічних змішаннях, під 
якими розуміють культурні, духовні змішання [8, с. 337–343].

У сучасному мовознавстві вважається, що причини мов-
них змін можна поділити на внутрішні та зовнішні залежно від 
того, на яких мовних законах вони ґрунтуються. Так, В.Н. Нем-
ченко зазначає, що до внутрішніх законів розвитку мови від-
носять закони абстрагування, диференціації, аналогії, економії 
мовленнєвих зусиль тощо [9, с. 552].

1) Закон абстрагування (точніше закон абстрагування 
елементів мовної структури) виражений в тому, що на основі 
більш конкретних елементів структури розвиваються менш 
конкретні (наприклад, службові слова розвиваються на основі 
повнозначних, а морфеми – на основі слів).

2) Закон диференціації виявляється в тому, що на основі 
мовних одиниць певної категорії формуються одиниці різних 
категорій (наприклад, на основі слова, яке колись позначало од-
ночасно й процес, і виконавця, формуються імена та дієслова; на 
основі імен, які в індоєвропейській мові мали «змішане значення 
предмета та якості», формуються іменники та прикметники).

3) Закон аналогії – це уподібнення певних мовних елемен-
тів до інших (наприклад, уподібнення різних за артикуляцією 
суміжних фонем (явище асиміляції) або утворення нових слів / 
словоформ за зразком).

4) Закон економії зусиль виявляється в тому, що мовець на-
магається «економити зусилля» під час використання мовних 
засобів (наприклад, при асиміляції приголосних за дзвінкістю 
/ глухістю, при використанні складноскорочених слів або сло-
воформ: «водой» замість «водою», «прочитав» замість «прочи-
тавши» [9, с. 552].

Поряд із внутрішніми чинниками мовних змін В.Н. Нем-
ченко визначає зовнішні, тобто ті, що відбуваються як резуль-
тат змішання різних мов.

В.В. Левицький стверджує, що першопричина всіх мовних 
змін зумовлена виконанням мовою її основних функцій: кому-
нікативної, номінативної та експресивної. Причини, зумовле-
ні необхідністю виражати свої думки та називати предмети, 
умовно можна назвати комунікативними, а причини, зумовлені 
необхідністю виражати почуття, – емотивними. Комунікативні 
та емотивні причини належать до позалінгвістичних факторів 
змін значення. До лінгвістичних факторів належать мовні та 
мовленнєві причини, які відіграють у семантичних змінах знач-
ну роль, визначаючи кількість та функції лексичних одиниць. 
Іноді сама необхідність у новій лексичній одиниці виникає зав-
дяки змінам та перерозподілу функцій між елементами лексич-
ної системи мови без змін у зовнішній дійсності [10, с. 24].

Особливу роль у зміні значення слова відіграє емотивний 
фактор (емоційно-експресивне значення слова), який є од-
ним з головних факторів змін лексичного складу мови. Емо-
ційно-експресивний компонент значення зумовлений, у свою 
чергу, наявністю в слові фонетичної, морфологічної або семан-
тичної вмотивованості. Викликаючи семантичні зміни окремих 
слів, емотивний фактор спричиняє цілу низку подальших змін, 
які носять системний характер. Як наслідок, слова втрачають 
своє емотивне значення, що спричиняється до їх заміни інши-
ми одиницями з новим емоційним значенням [10, с. 25].

Висновки. Багата лінгвістична спадщина етимологічних 
досліджень свідчить про важливість врахування формальних 
ознак і змін, яких зазнало слово. Практика лінгвістів свід-
чить про те, що без знання причин мовних змін встановлення 
будь-якої надійної етимології слова видається неможливим. 
Обов’язковою умовою етимологічних досліджень є врахування 
як внутрішніх (саме лінгвістичних), так і зовнішніх (екстра-
лінгвістичних) чинників.
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Пампура С. Ю. Принцип причинности в этимоло-
гических исследованиях

Аннотация. Статья посвящена лингвоисториографи-
ческому исследованию принципа причинности в этимоло-
гических исследованиях. Раскрыты взгляды языковедов на 
причины языковых изменений, их утверждения по поводу 
значимости принципа причинности в процессе установле-
ния этимологии слова. Отмечено, что на языковые изме-
нения влияют как внутренние (именно лингвистические), 
так и внешние (экстралингвистические) факторы.

Ключевые слова: этимологический анализ, принципы 
этимологических исследований, принцип причинности, 
причины языковых изменений, лингвистические и экстра-
лингвистические факторы.

Pampura S. The principle of causality in etymology
Summary. The article deals with the linguistic-historio-

graphical research of the principle of causality functioning in 
etymology. The principal ideas about language changes, their 
importance for etymological studies are under consideration. 
It is asserted that language changes are caused by linguistic 
factors as well as extralinguistic ones.

Key words: etymological analysis, principles of etymolo-
gy, principle of causality, causes of language changes, linguis-
tic and extralinguistic factors.
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Анотація. Статтю присвячено ґрунтовному аналізу на-
укових розробок із теорії мовленнєвих актів. Охарактери-
зовано використання різних взаємозалежних мовленнєвих 
актів (асертивів, експресивів, декларативів) у судовому 
дискурсі. Установлено особливу роль директивних мов-
леннєвих актів у здійсненні ефективного процесу взаємо-
дії учасників судової аудиторії.

Ключові слова: мовленнєвий акт, асертив, експресив, 
декларатив, директив, судовий дискурс.

Постановка проблеми. До аналізу мовленнєвих дій в ем-
піричних дослідженнях дискурсу, крім соціолінгвістики, логіки 
мовленнєвого спілкування, конверсаційного аналізу залучаєть-
ся апарат теорії мовленнєвих актів. 

Теорія мовленнєвих актів є одним з «ідейних джерел» ана-
лізу дискурсу. За словами Д. Шиффрин, одного з провідних 
теоретиків у цій галузі, «фокусуючись головним чином на 
значенні висловів як дій, теорія мовленнєвих актів пропонує 
підхід до аналізу дискурсу, в якому те, що сказано [або напи-
сано], ділиться (або сегментується) на елементи, що володіють 
комунікативними функціями, які можуть бути ідентифіковані і 
надані їм [цим елементам]» [цит. за: 1, с. 124].

Мовленнєвим актом називають цілеспрямовану мовленнє-
ву дію, що здійснюється відповідно до прийнятих у суспільстві 
правил мовленнєвої поведінки [2; 3; 4]. 

Мовленнєвий акт передбачає комунікативну ситуацію «мо-
вець – слухач», але допускаються й варіанти [5]:

– розосереджене спілкування, наприклад, листування, 
рукопис, прочитаний і, можливо, опублікований через багато 
років;

– автор один, але читачів і слухачів багато;
– мовлення, звернене до уявної особи або до людини, яка 

ніколи не дізнається про це, або навіть до самого себе.
Іншими словами, мовленнєвий акт – це в загальному ро-

зумінні умовність, але моделювання ступенів цієї дії, процесу 
веде людину по шляху вдосконалення свого мовлення і спілку-
вання. Модель мовної дії можна подати у такий спосіб:

Мовленнєвий акт
Докомунікативний етап
а) ситуація;
б) дозрівання мотивів 
висловлень;
в) внутрішня, подумки, 
підготовка мовлення, 
його змісту і мовної 
форми

Комунікативний етап
а) перехід із мисленого 
коду на акустичний або 
графічний;
б) сприйняття мовлен-
ня і його розуміння 
адресатом

Посткомунікативний 
етап
зворотний зв’язок:
а) новий акт мовлення;
б) дії

Наукова розробка мовленнєвих актів належить до другої 
половини XX століття. Це праці Дж. Сьорля, М.М. Бахтіна, 
Н.Д. Арутюнової, Н.О. Безменової [6, 7, 8, 9].

Риси мовленнєвого акту як одиниці теорії мовлення:

– навмисність (інтенціональність);
– цілеспрямованість;
– відповідність нормам мови, а також правилам мовленнє-

вої поведінки, прийнятим у даному суспільстві;
– мовленнєвий акт завжди співвіднесений з особою, яка 

говорить: послідовність етапів мовленнєвого акту створює дис-
курс (мовлення в потоці життя);

– у мовленнєвому акті мовець справляє на інших осіб 
вплив, не завжди адекватний задуму ініціатора мовленнєвого 
акту.

Тобто, в результаті здійснення мовленнєвого акту мовець 
впливає на слухача в плані зміни його думки, ментального або 
психічного стану, спонукає до дії і т. ін. Сам цей посередник 
між відправником повідомлення і його метою, мовленнєвий 
акт, розпадається на три-чотири складові [10, с. 2]:

– акт вимовляння (локуція);
– акт вказівки і предиціювання (пропозиція);
– акт надання висловленню комунікативної (ілокутивної) 

сили: наказ, обіцянка, твердження, питання і т. ін.;
– далі виділяється перлокуція: ефект, що справляється на 

адресата.
Ілокутивні акти є частиною мови взагалі, а не тільки кон-

кретних мов. За своєю ілокутивною силою мовленнєві акти за 
цілями і функціями поділяються на такі класи: інформативні; 
директивні; питальні, що вимагають інформації; акти ухвален-
ня зобов’язань; експресивні, що виражають емоційні стани; 
етикетні, формули ввічливості; декларативні і т. ін. Великі мов-
леннєві акти звичайно бувають змішаними, точніше в них мо-
жуть бути виділені різні за класами і типами елементи [7, с. 12].

У дослідженнях мовленнєвого акту істотне місце належить 
особистим позиціям учасників акту, їх ставленню до істинності 
висловленого. Відповідність мовлення, висловів намірам мов-
ця, тобто його щирість, визнається обов’язковою (громадська 
думка).

Поняття структури мовленнєвого акту допомагає в дослі-
дженні механізмів мовлення, розумінні складних процесів під-
готовки, реалізації висловів, їх сприйнятті і розумінні, а також 
результатів і наслідків [5].

Аналіз механізмів реалізації судового дискурсу на рівні 
мовленнєвих актів з урахуванням соціопрагматичних, когні-
тивних чинників є дуже актуальним та дає можливість роз-
глядати дискурсивну подію як найбільш оптимальну одиницю 
опису. Інтерес до вивчення судового дискурсу зумовлений, 
перш за все, необхідністю вивчення різноманітних форм і видів 
усних висловлень у житті суспільства, недостатньою увагою 
до мови правознавства з боку юристів і лінгвістів, нерозробле-
ністю проблеми мовної специфіки жанрів, що призводить до 
зниження якості змісту судового мовлення і його ефективності.
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Метою роботи є виявлення особливостей використання 
мовленнєвих актів, як засобу вираження настанови судового 
ритора у сучасному судовому дискурсі.

Виклад основного матеріалу. Дослідження судового дис-
курсу показали, що в даній сфері активно використовується 
положення про те, що для ряду мовленнєвих актів до складу 
їх конститутивних правил входить певне співвідношення со-
ціальних позицій комунікантів. До мовленнєвих дій подібно-
го роду належать вимоги, прохання, поради, пропозиції і т. ін. 
Такі мовленнєві акти позиціонують певним чином і відправни-
ка, і одержувача повідомлень [11]. Їх наявність у письмовому 
або усному мовленні є характерною рисою судового дискурсу, 
якому надається особлива увага в напрямі, що визначається як 
«критичний аналіз дискурсу». На думку його представників 
(Н. Фейрклау, Р. Фоулер, Т. ван Дейк), директивні мовленнє-
ві акти можуть слугувати показниками відносин соціальної 
нерівності і субординації комунікантів, причому конкретне їх 
формулювання варіюється залежно від ієрархічних позицій 
учасників інтеракції [13]. 

У традиції Остіна–Сьорля директивним мовленнєвим ак-
том є певне висловлення адресанта, якому останній надає ди-
рективну ілокутивну силу, що дозволяє каузувати заздалегідь 
передбачену зміну у внутрішньому стані слухача, а як резуль-
тат цього – стимулювати конкретну дію адресата [14].

Часто в судовому дискурсі директивне висловлення актуалі-
зується одним із учасників комунікації. Цій актуалізації передує 
діалог мовця зі слухачем, який безпосередньо передує даному 
директивному висловлюванню і охоплюючи весь досвід особи-
стого й заочного спілкування комунікантів. Актуалізоване мов-
цем директивне висловлення – це складний продукт, в утворенні 
і функціонуванні якого беруть участь обидва учасники комуні-
кації, безпосередній ситуативний контекст висловлення, соці-
альне і мовне середовище, до якого належать комуніканти. Тут 
треба зауважити, що хоча адресат у всіх випадках сам ухвалює 
рішення про здійснення або нездійснення дії, він може з метою 
посилення дії на адресата – потенційного виконавця дії – вико-
ристовувати різні види мотивації (загрозу, переконання, прохан-
ня і т. ін.), які, на думку адресанта, можуть сприяти зростанню 
директивної ілокутивної сили висловлення [15]. 

Отже, директивні або спонукальні мовленнєві акти – це 
специфічні типи мовленнєвих утворень, що відрізняються від 
інших різновидів висловлень своєю специфічною інтенцією – 
волевиявленням мовця, щоб відбулася/не відбувалася певна дія 
або мав місце певний стан справ.

Необхідно зазначити, що в різних лінгвістичних напрямках 
мовленнєві акти трактувалися по-різному: комунікативний тип 
речення, комунікативне завдання (О.А. Бризгунова), мовленнє-
вий намір того, хто говорить (М.М. Бахтін), ілокутивна сила 
(Дж. Сьорль) [7, 9]. 

Незважаючи на всі розходження у визначенні даного по-
няття, мовленнєвий намір М.М. Бахтін пов’язував не тільки 
з висловленням, як з одиницею мовлення, але й із метою ав-
тора літературного твору в широкому розумінні; ілокутивна 
сила розглядалася як конкретне висловлення в мовленні, яке 
обов’язково поєднане з експлікованим номінативним рівнем. 
Визначення ж комунікативного завдання не давалося, а вводи-
лося ілюстрацією прикладів (питання, вимога, прохання), або 
досить тривалий час визначалося не через демонстрацію його 
семантичних особливостей у системі мови, а через посилання 
на деякі типові засоби його формування (насамперед указува-

лись інтонація й порядок слів). Одночасно робилися й спроби 
визначити саме поняття «комунікативне завдання» шляхом вве-
дення його в коло однорідних явищ. Таким однорідним явищем 
у лінгвістичній традиції стало поняття модальності [16; 11].

Поняття «модальність» у мовознавстві тлумачиться по-різ-
ному, причому простежується поступове розширення цього по-
няття, перенесеного з логіки в лінгвістику, звідки лінгвістика 
запозичила класифікацію суджень (судження про необхідність, 
можливість, дійсність і т. ін.) [17].

Разом із тим модальність, як об’єкт вивчення, є складною 
підсистемою, тому що серед лінгвістів немає єдиної думки 
щодо обсягу даного поняття. З точки зору функціональної гра-
матики, вона подана як «функціонально-семантичне поле, яке 
має сегментну структуру і поєднує різноманітні засоби вира-
ження оцінки тим, хто говорить, зв’язків і відносин дійсності 
з погляду їхнього характеру, міри пізнання або бажаності», або 
як «комплекс функціонально-семантичних полів із зазначеним 
змістом». У даному випадку в рамках кожного модального поля 
можуть аналізуватися певні типові категоріальні (модальні) си-
туації можливості, необхідності, оптативні, імперативні тощо 
[18, с. 13–22; 4, с. 649–652].

Останнім часом у багатьох сучасних наукових досліджен-
нях спонукальні значення включаються в мовну категорію мо-
дальності, утворюючи в ній свою підсистему – спонукальну 
(директивну) модальність. У цьому ракурсі спонукальна (ди-
рективна) модальність поєднує засоби різних рівнів, семантич-
на функція яких – спонукати слухача або іншу особу до здійс-
нення дії або зміни стану справ [18; 11]. 

Згодом деякі дослідники простежили, що різні мовленнєві 
акти не існують самі по собі, а поєднуються в сусідніх вислов-
леннях, у тексті [3]. Наприклад, текст судового публічного мов-
лення (вербальний і невербальний його компоненти) може ви-
конувати різні функції, поєднуючи в собі асертиви (інформація 
про деталі вчиненого вбивства і згадка про мотиви злочину), 
експресиви (передача психологічного стану судового ритора 
шляхом демонстрації співчуття до родичів потерпілого) та інші 
мовленнєві акти. При цьому прагматичним фокусом судового 
публічного мовлення завжди є директив, який спонукає винно-
го в злочині до здійснення певної дії, вигідної оратору.

Висновки. Аналіз конкретних інтеракцій у судовому дис-
курсі дає підстави стверджувати, що процес спілкування знач-
но складніший, ніж простий обмін його учасниками мовленнє-
вими актами. У реальній комунікації окремі мовленнєві акти 
пов’язані між собою, «перетікають» один в іншого, формуючи 
мовленнєвий жанр.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні 
проблем організації мовного коду в спілкуванні, зокрема, мов-
леннєвих актів та жанрів, аналізові їх внутрішньої структури, 
мовного оформлення та інтеракції в різних видах дискурсу.
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Савчук А. В. Речевые акты в структуре современ-
ного судебного дискурса 

Аннотация. Статья посвящена анализу научных разра-
боток с точки зрения теории речевых актов. Охарактеризо-
вано использование различных взаимосвязанных речевых 
актов (ассертивов, экспрессивов, декларативов) в судеб-
ном дискурсе. Установлена особая роль директивных ре-
чевых актов в осуществлении эффективного процесса вза-
имодействия участников судебной аудитории.

Ключевые слова: речевой акт, ассертив, экспрессив, 
декларатив, директив, судебный дискурс.

Savchuk A. Speech acts in structure of a modern 
courtroom discourse 

Summary. The article is devoted to analysis of 
scientific research into theory of speech acts. The use of 
various interconnected speech acts (assertives, expressives, 
declarations) is characterized in a courtroom discourse. The 
special role of directives in implementing effective process of 
interaction of participants of judicial audience is revealed. 

Key words: speech act, assertive, expressive, declaration, 
directive, courtroom discourse.
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Анотація. У статті розглянуто сутність фразеологіза-
ції термінологічних словосполучень як мовного явища та 
критерії розмежування омонімічних складених термінів і 
фразеологізмів.

Ключові слова: термінологічне словосполучення, 
фразеологізм, фразеологізація, омонімія.

Постановка проблеми. В українській термінології серед 
вербальних засобів номінування спеціальних понять поширені 
аналітичні номінації. Питання статусу термінів-словосполу-
чень розв’язують у мовознавстві неоднозначно: більшість на-
уковців вважає їх об’єктом термінознавства, а деякі вчені ви-
водять такі мовні одиниці за межі термінології і пропонують 
розглядати серед фразеологізмів, що, на наше переконання, не 
має достатнього обґрунтування. 

Актуальність теми. Заслуговують на увагу висновки, 
яких дійшов М.Ф. Алефіренко, зробивши досить глибокий зі-
ставний аналіз термінологічних та фразеологічних словоспо-
лучень: стійкість і відтворюваність не можуть бути основним 
аргументом фразеологічності аналітичних термінів, оскільки 
ці властивості мають й інші мовні одиниці; фразеологічне зна-
чення (емоційно-експресивний характер) та термінологічне 
значення (логіко-предметна спрямованість) суттєво різняться; 
аналітичні терміни мають обмежений склад компонентів (цим 
мовним одиницям не властиві, як фразеологізмам, синонімічні 
замінення компонентів та поширення іншими словами) тощо 
[1, c. 84−89]. Є всі підстави твердити, що такі роздільно оформ-
лені мовні одиниці, як терміни-словосполучення й фразеоло-
гізми відмінні за структурно-семантичними властивостями й 
належать до різних мовних підсистем.

Термінологія взаємодіє із загальнолітературною мовою, і є 
одним зі джерел її розвитку. Якщо термінологічне словосполу-
чення часто вживається за межами терміносистеми, воно втра-
чає дефінітивні й системні характеристики, тобто відбувається 
детермінологізація, що здебільшого спричинює появу нової 
мовної одиниці − фразеологізму, і в цьому випадку цей про-
цес можна кваліфікувати, як фразеологізацію. Так, межі фра-
зеології розширили терміни-словосполучення з будівництва 
(закласти фундамент), із медицини (больова точка, головний 
біль, шокова терапія), зі спорту (біг на місці, передати естафету, 
фінішна пряма) тощо. 

Мета статті − розглянути перехід аналітичних термінів до 
фразеологічної підсистеми як семантичний процес та визначи-
ти критерії розрізнення омонімічних термінів-словосполучень 
і фразеологізмів.

Виклад основного матеріалу. Для теоретичного осмис-
лення фразеологізації велике значення мають праці Ю.А. Гвоз-
дарьова, А.В. Куніна, Л.І. Ройзензона. Зокрема Л.І. Ройзензон 
запропонував таке визначення цього мовного явища: «Фразео-
логізація − це процес стабілізації й закріплення в мовленнєвій 
практиці даного мовного колективу, як готових (тобто таких, 

які кожного разу не створюються заново, а лише відтворю-
ються, вилучаються з пам’яті мовців), відносно стійких пев-
них мовних комплексів. Формально-граматично ці комплекси 
можуть бути співвіднесені зі словосполученням, сполученням 
слів або реченням» [3, с. 114]. Зауважимо, що ми розрізнюємо 
фразеологізацію й ідіоматизацію, оскільки не в усіх фразеоло-
гічних утвореннях можна вивести значення цілого з сукупності 
значень його частин.

Детермінологізація терміна-словосполучення зумовлена 
тими ж причинами, що й перетворення терміна-слова в загаль-
новживану мовну одиницю «ідеальний» термін, функціонуючи 
в межах певної терміносистеми, позбавлений образності, екс-
пресивності, емоційності. Використання спеціального слова чи 
словосполучення в нетермінологічному контексті спричинює, з 
одного боку, змінення його семантики, а з другого − появу емо-
ційно-експресивного забарвлення. Проте оказіональне вживан-
ня складеного терміна в переносному значенні не є достатньою 
підставою для того, щоб кваліфікувати цю мовну одиницю, 
як фразеологізм. У складному процесі фразеологізації ана-
літичного терміна можна виділити, щонайменше, три етапи:  
1) «уживлення» спеціального словосполучення в нетерміно-
логічний контекст; 2) переосмислення терміна й оказіональне 
вживання його в переносному значенні; 3) формування сталого 
переносного значення цієї мовної одиниці внаслідок регуляр-
ного вживання її в загальнолітературній мові. Процес тран-
сформації терміна-словосполучення у фразеологізм можна 
вважати закінченим, коли мовленнєве явище стає фактом мови, 
що має бути зафіксованим у словниках. Фразеологізм терміно-
логічного походження відтворюється в мовленні, як нова мовна 
одиниця, при цьому його план змісту може розвиватися далі, а 
структура − трансформуватися (синонімічні замінення компо-
нентів, поширення іншими словами тощо).

Під час фразеологізації терміна-словосполучення метафо-
ричне значення заступає термінологічне, і його семантика стає 
більш абстрактною й узагальненою. Внаслідок такого семан-
тичного процесу ця мовна одиниця набуває фразеологічного 
значення й відповідно змінюються її статус та сфера функціо-
нування. Відзначимо, що найчастіше фразеологізовані складені 
терміни використовують у газетно-публіцистичному стилі, яко-
му властиві емоційність, намагання вплинути на читача оцін-
ними судженнями, що зумовлює пошук нових мовних засобів, 
зокрема фразеологічних. Можна навести досить багато випадків 
уживання фразеологізованих словосполучень термінологічного 
походження в паперових та електронних періодичних виданнях, 
наприклад: «Дзюба − це постать у нашій культурі особлива. Його 
цікаво читати, про нього цікаво говорити. І ця простота оманли-
ва − за нею постає той вищий пілотаж майстерності, коли цієї 
майстерності вже не видно», «Змінювалися покоління за поко-
ліннями, кожна людина − зі своєю долею, світоглядом, успіхами, 
надіями та невдачами. Як усе це узагальнити, звести до спіль-
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ного знаменника! Окремі події зачіпали абсолютно всіх, тому їх 
не може оминути жодна історія міста», «Взаємозв’язок як між 
атмосферними складовими (температурою та опадами), так і 
іншими компонентами екосистем досить складний, тому відпо-
відь екосистем − неоднозначна й важко передбачувана. Ми здат-
ні з певною ймовірністю спрогнозувати перші кроки поведінки 
системи, але не можемо оцінити ланцюгової реакції подальших 
змін, бо серйозні наукові дослідження у цьому напрямі не ве-
дуться». Подальші аналітичні номінації мають різний ступінь 
фразеологізації в нетермінологічному контексті. Так, терміноло-
гічні назви «вищий пілотаж» звести до спільного знаменника, 
«ланцюгова реакція», «козирна карта» поза відповідними тер-
міносистемами регулярно набувають сталого переносного зна-
чення (третій етап фразеологізації), натомість складений термін 
«зона турбулентності» можна віднести до другого етапу цього 
семантичного процесу (переосмислення терміна й оказіональне 
вживання його в переносному значенні).

Засоби масової інформації мають великий вплив на фор-
мування мовлення читачів, тому багаторазове вживання термі-
нологічних словосполучень із новим значенням та емоційним 
забарвленням є одним із джерел фразеологічних новотворів в 
українській мові. Мовознавці відзначають, що останнім часом 
мовні ідеали й еталони встановлюються в суспільстві саме під 
впливом мови ЗМІ.

Вживання термінологічних назв у мові художнього твору, 
зокрема поетичного, також зумовлює появу переносного зна-
чення у плані змісту цих мовних одиниць, що є підґрунтям їх-
ньої фразеологізації:

«Спішу той Божий дар зібрати
Мереживом співучих рим,
Поки в душі вогніє кратер
І вал дев’ятий не накрив»;
«Та прийде час, коли в годину пізню
Я свій земний життєпис допишу.
Його фіналом стане (вірю!) пісня,
В якій і серце, й душу залишу.
Поставлю в ній три крапки, замість крапки.
Нехай все те, що я не доказав,
Осінній день дощинками прокрапле
І запечалить осені сльоза;
«Все виняткове й випадкове
У наших споминах живе.
На щастя знайдена підкова −
Удачі дзеркало криве» [2; c. 45].
Спеціальні аналітичні номінації набувають у мові худож-

нього твору емоційно-експресивного забарвлення й мають ве-
ликий стилістичний потенціал.

У науковій літературі багато уваги приділено міжсистемній 
транспозиції термінологічних одиниць і тим семантичним про-
цесам, що супроводжують це явище. Зокрема, у плані змісту 
термінів-слів з’являється нове спеціальне значення внаслідок 
вторинної номінації. Мовний аналіз засвідчує, що термін-сло-
восполучення в тексті з іншої галузі знань, з одного боку, зде-
більшого не набуває, на відміну від терміна-слова, нової термі-
нологічної семантики, а з другого − втрачає притаманне йому 
спеціальне значення, наприклад: «Вирішити проблеми банків-
ського сектора можна завдяки активним банківським операці-
ям. Тож треба починати кредитування. Якщо критична маса з 
двадцяти-тридцяти фінустанов долучиться до цього процесу, 
за ними потягнуться інші. Але для цього необхідна підтрим-

ка держави та Центробанку», «Позиція Генеральної дирекції 
щодо конкуренційної політики Європейської Комісії вже на ро-
бочій стадії має враховувати «підводні течії», що походять від 
інших дирекцій Комісії, завданням яких є захист інших, супе-
речливих конкуренційному праву європейських інтересів (на-
приклад, соціальної політики)», «Ми не хочемо ніякою мірою 
применшити роль інших розділів курсу рідної мови, але, на 
нашу думку, саме вивчення лексики і фразеології рідної мови 
повинне закласти фундамент мовної освіти особистості, адже 
досконале володіння лексико-фразеологічними одиницями 
рідної мови забезпечує, в першу чергу, функціонування мови 
як основного засобу спілкування». У наведених контекстах 
спеціальні мовні одиниці: «критична маса» (фізична терміно-
логія), «підводні течії» (географічна термінологія) і «закласти 
фундамент» (будівництво), не набувають відповідно економіч-
ної, юридичної та педагогічної семантики, натомість актуалі-
зуються сталі переносні значення, що регулярно з’являються в 
цих мовних одиницях у нетермінологічних контекстах. Отже, 
складені терміни можуть фразеологізуватися в різних сферах 
функціонування, зокрема, в газетно-публіцистичних і наукових 
текстах, у художній літературі.

Автори фразеологічних словників української мови, опу-
блікованих в останні десятиріччя, подають досить багато мов-
них одиниць, які раніше вживалися лише як складні терміни 
в різних галузях знання й діяльності людини, а внаслідок ме-
тафоризації змінили свій статус і стали омонімами до власне 
термінологічних номінацій. Наприклад, кодифіковано фразе-
ологізми, які за походженням є термінологічними назвами з 
фізики (абсолютний нуль, за інерцією, криве дзеркало, центр 
ваги), математики (зводити до спільного знаменника, пряма лі-
нія), лінгвістики (в третій особі, у лапках), біології (перелітний 
птах, пташиний базар, сонна муха), хімії (високої/найвищої, 
чистої проби, низької/невисокої проби), астрономії (виводити 
на орбіту, виходити на орбіту), філософії (річ у собі), географії 
(підводна течія), музики (перша скрипка) тощо. У словниках 
відбито, власне, закінчений процес фразеологізації відповідних 
термінів-словосполучень. Як засвідчує мовний матеріал, най-
частіше фразеологізуються атрибутивні термінологічні словос-
получення. Цей семантичний процес є безперервним у сучас-
ній українській мові: у текстах різного типу з’являються нові 
мовні одиниці з фразеологізованим значенням, і тому треба пе-
ріодично оновлювати кодифікацію фразеологізмів терміноло-
гічного походження. Але, зауважимо, таке змінення плану змі-
сту спеціальних аналітичних номінацій випереджає укладання 
лексикографічних праць, а отже, у сучасних фразеологічних 
словниках української мови не кодифіковано великої кількості 
фразеологізованих термінів-словосполучень, що вже мають на 
сьогодні стале переносне значення, з яким ці мовні одиниці ре-
гулярно вживаються в загальнолітературній мові.

Проблема розмежування термінологічного словосполучен-
ня й утвореного на його основі фразеологізму є досить суттє-
вою для лексикографів під час укладання словників різного 
типу, зокрема тлумачних та фразеологічних. Фразеологізм і 
термін-словосполучення, від якого він походить, мають ту саму 
структурну модель, але несумісні значення, що дає підстави 
розглядати їх як омоніми. Ми дотримуємося думки, що сло-
восполучення слід кваліфікувати як термін і відокремлювати 
від фразеологізмів на підставі таких критеріїв: 1) мовна оди-
ниця номінує складне спеціальне поняття, яке не може бути 
назване словом; 2) словесний опис цього поняття є дефініцією;  
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3) аналітична номінація не має конотативних сем; 4) компонен-
ти словосполучення здебільшого не можуть замінюватися си-
нонімами; 5) словосполучення вживається в певній сфері знань 
і діяльності людини.

Метафоричні перенесення в плані змісту термінологічних 
словосполучень спричинюють змінення системних відно-
шень цих мовних одиниць, зокрема синонімічних. Наприклад, 
у загальновживаній мові синонімами до фразеологізмів термі-
нологічного походження мертвий капітал і вийти в тираж 
є відповідно фразеологічні одиниці мертва буква і вийти із 
борозни, натомість в економічній та видавничій терміносисте-
мах омонімічні аналітичні номінації не мають таких синоні-
мів. Відзначимо, що у фразеологізованих термінах-словоспо-
лученнях може змінюватися план їхнього вираження. Так, у 
фразеологізма термінологічного походження вийти в тираж 
з’явилася варіантна форма вилетіти в тираж, якої немає у 
відповідного терміна-омоніма.

Висновки. Одним із джерел розвитку загальнолітера-
турної мови є термінологія, чому сприяють екстралінгвальні 
чинники, зокрема, популяризація й використання в загальнов-
живаній мові складених термінів із різних сфер знання й ді-
яльності людей, що спричинює спочатку детермінологізацію 
спеціального словосполучення, а потім його фразеологізацію. 
В основі механізму утворення фразеологічного значення − ме-
тафоричне порівняння денотатів, наслідком якого може бути 
негативна оцінка, епатаж, іронічна образність тощо. Фразе-
ологізація термінологічних словосполучень відбиває особли-
вості еволюції мови, є свідченням постійного оновлення й 

розвитку мови, комунікативної потреби в нових експресивних 
формах вираження.
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Шалдаисова А. В. Фразеологизация терминологи-
ческих словосочетаний в украинском языке

Аннотация. В статье рассмотрены сущность фразео-
логизации терминологических словосочетаний как языко-
вого явления и критерии разграничения омонимических 
составных терминов и фразеологизмов.

Ключевые слова: терминологическое словосочета-
ние, фразеологизм, фразеологизация, омонимия.

Shaldaisova A. Phraseologization of terminological 
word-combinations in Ukrainian language

Summary. The article deals with nature of terminological 
collocations phraseologization as a language phenomenon and 
criteria of homonymous compound terms and phraseological 
units delimitation.

Key words: terminological collocation, phraseological 
unit, phraseologization, homonymy.
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СПОСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  
АНГЛІЙСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Анотація. У статті досліджуються способи та особли-
вості перекладу англійської будівельної термінології на 
прикладі текстів фахової англомовної науково-технічної 
літератури; аналізуються головні ознаки будівельних тер-
мінологічних одиниць та структурні типи означеного виду 
термінів.

Ключові слова: термін, термінологія, переклад, лек-
сичний еквівалент, термінологічне словосполучення, бу-
дівельні термінологічні одиниці, деривація, калькування, 
описовий переклад, транскодування, компресія, конкре-
тизація.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток будівельної 
промисловості сприяє підвищенню інтересу до проблеми пере-
кладу науково-технічних текстів будівельної тематики, оскіль-
ки іншомовні джерела є важливим носієм інформації для фахів-
ців різних галузей. Науково-технічні тексти, які репрезентують 
певну галузь науки, вирізняються точністю, логічністю, одно-
значністю, відсутністю експресивності, тобто використанням 
значної кількості специфічної термінології. Отже, актуальність 
представленого дослідження зумовлена нагальною потребою 
вивчення проблем способів відтворення фахової термінології, 
зокрема будівельної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій із цієї теми. 
Низка сучасних перекладознавчих досліджень спрямована на 
здійснення опису різних аспектів перекладознавства, зокре-
ма проблем способів відтворення фахових термінологічних 
одиниць. Інтерес до цієї проблеми зумовлений інформатив-
ністю фахового терміну як засобу, що забезпечує ефективне 
спілкування фахівців певної галузі. Основна увага лінгвіс-
тів сфокусована на перекладі англійських фахових текстів, 
термінів, розкритті та передачі засобами української мови 
іншомовних реалій, особливостях їх відтворення у текстах 
науково-технічної літератури. Аналіз низки наукових до-
сліджень засвідчує наявність різних підходів до визначення 
терміна. Л. Алєксєєва, О. Ахманова, В. Виноградова, Г. Ви-
нокура, В. Даниленко, Н. Захарчук, В. Карабана,В. Комісаро-
ва, Л. КонопляникВ. Лейчик, О. Смірницький, C. Радецька, 
О. Реформатський, С. Хоменко та інші вивчали специфіку 
термінологічних одиниць української та англійської терміно-
систем, а також способи їх перекладу. В. Карабан займається 
проблемами перекладу наукової і технічної літератури [1]. 
І. Арендаренко досліджує порівняльну типологію англійської 
та української юридичної літератури [2]. І. Асмукович [3], 
І. Колодій [4], О. Ковтун [5] вивчають авіаційну терміноло-
гію. Морська термінологія є предметом аналізу Козак І. [6].  

Брілов С. описує динаміку і кодифікацію термінів з міжнарод-
ними компонентами у сучасній українській мові [7]. 

З-поміж проблем перекладу англійських термінів на укра-
їнську мову ґрунтовного дослідження потребують проблеми 
перекладу англійської будівельної термінології. Труднощі 
перекладу термінів, які позначають поняття англомовної бу-
дівельної терміносистеми, здебільшого спричинені дією між-
мовної термінологічної інтерференції. Головною проблемою є 
доцільність заповнення термінологічних одиниць української 
будівельної терміносистеми за рахунок певних формально-па-
ралельних форм термінологічних одиниць. Комплексний опис 
цього прошарку спеціальної лексики на рівні англійської та 
української мов недостатній. 

Однак проблема дослідження особливостей перекладу анг-
лійської термінології залишається недостатньо вивченою, осо-
бливо це стосується термінології будівельної тематики, чим і 
зумовлюється актуальність нашої наукової розвідки.

Мета вивчення цієї проблематики полягає у виявленні та 
комплексному аналізі способів перекладу будівельної тер-
мінології на прикладі текстів англійської науково-технічної 
літератури. Для досягнення цієї мети потрібно вирішити ряд 
конкретних завдань: визначити особливості будівельної тер-
міносистеми англійської та української мов, сформулювати 
основні етапи їх розвитку; дослідити процеси формування 
міжмовної будівельної термінології та виокремити основні 
класифікації зазначених термінів; здійснити структурний 
аналіз перекладу складних будівельних термінів на україн-
ську мову.

Виклад основного матеріалу. У ході дослідження ви-
користовувалися комплекс взаємопов’язаних методів: метод 
суцільної вибірки при доборі мовного матеріалу, метод се-
мантико-компонентного аналізу для визначення структури бу-
дівельних термінів в англійській та українській мовах, метод 
зіставлення з метою здійснення аналізу способів та прийомів 
перекладу текстів будівельного змісту.

Емпіричною базою дослідження слугують тексти англій-
ської науково-технічної літератури будівельного спрямування. 
Предметом дослідження є способи перекладу означеної термі-
нології з англійської на українську мову.

Наукова новизна дослідження: вперше здійснено ґрунтов-
ний моніторинг проблеми перекладу англомовних будівельних 
термінів та словосполучень; вперше застосовано принципово 
новий підхід до здійснення аналізу англомовної будівельної 
терміносистеми. 
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Практична цінність результатів дослідження полягає у 
можливості їх використання при викладанні дисципліни «Іно-
земна мова за професійним спрямуванням» для студентів чет-
вертого курсу напрямку «Будівництво».

На думку В.І. Карабана, лексичні труднощі перекладу поля-
гають у багатозначності термінів та підборі адекватного слов-
никового відповідника. Псевдоінтернаціоналізми, лексикалізо-
вані форми множини іменників та терміни-омоніми, іншомовні 
слова і терміни в англійських науково-технічних текстах, різно-
го роду власні імена і назви (установ і організацій), з точки зору 
перекладача, спричиняють труднощі при здійсненні лексичний 
перекладу.

Н. Захарчук, Л. Конопляник вважають, що особливістю 
укладання нових галузевих словників, є те, що словники тако-
го роду вберуть у себе безліч термінів з різних галузей науки і 
техніки, а разом з цим і усі їхні негативні та позитивні процеси, 
що будуть безпосередньо впливати на розвиток фахової термі-
нології [8].

Звернення до галузевих словників є одним із ефективних 
способів перекладу будівельної термінології. Однак означений 
спосіб є дієвим за умови компетентності перекладача в сфе-
рі об’єкту перекладу. Переклад фахових текстів потребує від 
перекладача знань тієї галузі, якої стосується переклад. Розу-
міння змісту термінів англійською мовою і знання термінології 
рідною мовою полегшує переклад науково-технічної літерату-
ри. Виявити значення терміну допомагає контекст, в якому він 
вживається. Контекст допомагає визначити, в якому значенні 
вживається термін – у загальновживаному чи у специфічному, 
та в якому саме із специфічних значень. А. Коваленко виокрем-
лює два етапи процесу здійснення перекладу терміну: з’ясуван-
ня зв’язку терміну з контекстом та відтворення його значення 
рідною мовою [9].

Вважаємо за доцільне враховувати особливості вживан-
ня термінологічних одиниць в текстах будівельної тематики 
та визначати межі припустимості перекладацьких лексичних 
трансформацій при виборі адекватного способу перекладу ан-
гломовної будівельної термінології, оскільки це сприятиме пов-
ному розумінню перекладачем фахового англомовного тексту, 
проникненню його у сутність термінів, розумінню ним самих 
явищ, процесів та механізмів, про які йдеться в тексті оригіна-
лу. Такий підхід убезпечить перекладача від допущення грубих 
помилок при здійсненні повноцінного перекладу.

У фаховому тексті нерідко буває елемент новизни, який 
пов’язаний із вживанням нових термінів, ще не зафіксованих 
у словниках, що ускладнює переклад англомовних текстів бу-
дівельної тематики. Доцільно детально аналізувати описувані 
явища та передавати їх зміст за допомогою вже існуючих тер-
мінів. За необхідності консультація фахівця відповідної галузі є 
важливою складовою означеного підходу до перекладу. 

Тексти будівельної тематики містять певну повторюваність 
термінів. З метою адекватної передачі значення незнайомої 
і відсутньої у словниках термінологічної лексичної одиниці 
слід застосувати підхід співставлення всіх випадків її вживан-
ня в тексті. Наступним кроком є уточнення значення терміну 
шляхом ознайомлення із фаховою літературою при можли-
вості порівнюючи оригінал та переклад. При використанні 
вище згаданого підходу слід опиратися на засади становлення 
сучасної української термінології, що досить чітко визначені 
В. Козирським. Він стверджує, що термінологія має бути укра-
їнська, лексично й максимально зберігати синонімію; необ-

хідно зберегти семантику термінів, при повному узгодженні з 
першоджерелом; терміни мають відповідати вимогам мовного 
середовища; доцільно поновити деякі орфографічні норми, які 
відображають риси, притаманні українській мові. 

Сучасна англійська термінологія включає власні та запо-
зичені мовні одиниці (переважно лексеми латинського похо-
дження). Процес запозичення слів латинського походження 
здійснювався у три етапи, що зумовлювалося історичним кон-
текстом. Наприклад: wall – vallum, street (a paved road) – (via) 
strata, mile – mille (перший етап); altar, chapter, cross, copper, 
marble, chalk (другий етап), radius, datum (третій етап).

Входження будівельної термінології до фахових науко-
вих англійських джерел супроводжується інтенсивним про-
цесом деривації. Наприклад: build – building, draw – drawing, 
structural – structural, specificatе – specifications. Прагматична 
реалізація досліджуваної термінології просліджується в на-
вчально-методичній літературі будівельної тематики, текстах 
монографій, наукових статей, документів, ділових паперів, де 
функціонування будівельної термінології набуває певної спе-
цифіки та стильових ознак.

Терміни – найбільш часто вживані мовні одиниці науко-
во-технічної літератури, оскільки вони є одиницями вербалі-
зації наукової картини світу, яка, у свою чергу, є результатом 
наукового пізнання світу, результатом когнітивної діяльності 
вчених певної галузі знань [10, с. 8]. Основна функція терміну 
полягає у відображенні змісту поняття та функції його назви. 
На відміну від звичайної лексеми, термін має обмежений, чітко 
зафіксований зміст. Отже, характерною рисою терміносистеми 
є розширений зміст поняття, що є результатом когнітивної ді-
яльності вчених певної галузі знань.

В українській мові існує низка підходів та засобів утворен-
ня нових фахових термінів. Одним із поширених засобів є ви-
користання багатозначних загальномовних слів у тій чи іншій 
науковій сфері. Вживання загальномовних слів у різних галу-
зях науки базується на тих самих законах та механізмах «утво-
рення» різних змістів їх вживання. Так, термін «frame» має такі 
варіанти перекладу: 1) рама; 2) каркас, конструкція, споруда;  
3) кадр (фільму); 4) корпус, ферма. Слово «conductor»:  
1) провідник (механіка); 2) диригент; 3) керівник; 4) кондуктор;  
5) провідник пасажирського вагону.

При здійсненні перекладу часто звертаються до викори-
стання способу транскодування, тобто побуквенної чи по-
фонемної передачі вихідної лексичної одиниці за допомогою 
алфавіту мови перекладу. Однак цей прийом не є ефективним 
при здійсненні технічного перекладу: consulting engineer – ін-
женер-консультант, dock – док, dam – дамба, tender – тендер. 
Застосовуючи прийом транслітерації, не слід забувати про 
«фальшивих друзів перекладача», неправильне відтворення 
яких може привести до некоректного трактування змісту тек-
сту, а відтак – отримання невірної інформації : data – дані (а не 
дата), list – список, перелік (а не лист), solid – твердий (не лише 
солідний), clay – глина (а не клей), probe – зонд (а не проба).

Суть лексичного способу перекладу термінології кальку-
вання полягає у передачі не звукового, а комбінаторного складу 
слова, а саме: складові частини слова чи фрази перекладають-
ся відповідними елементами мови перекладу. Морфемне або 
лексичне калькування – переклад лексичної одиниці оригіналу 
через заміну її складових частин на лексичні відповідники в 
українській мові. Цей спосіб доцільно застосовувати при пере-
кладі складних термінів: site investigation – інженерно-геологіч-
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ні дослідження на будівельному майданчику, package contract – 
контракт на проведення всього комплексу робіт. 

Описовий спосіб застосовується при перекладі новітніх ав-
торських термінів-неологізмів. Зазвичай вони подаються в ла-
пках, наприклад: In a “turnkey” or package contract the building 
contractor undertakes to finance, design, specify, construct, and 
commission the whole project. – У цілком готовий проект або 
проект «під ключ» підрядник включає фінансування, будівниц-
тво, технічні характеристики, будівельні матеріали та за-
мовлення цілого проекту.

Науково-технічний текст вирізняється лаконічністю, тому 
доцільним є використання компресії: випущення зайвих еле-
ментів та позамовного контексту. Щоб сфокусувати увагу на 
якомусь факті, вдаються до використання інверсії.

Один із трансформаційних прийомів відтворення термінів 
мовою перекладу є конкретизація лексичної одиниці більш ши-
рокого конкретологічного змісту одиницею конкретного змісту. 
Суть означеного прийому полягає в заміні лексичної одиниці, 
що має широкий спектр значень, еквівалентом, який деталізує 
значення щодо контексту або стилістичних вимог. Наприклад, 
в українській мові поняття «досліджувати» може вживатися в 
різних ситуаціях і в значній мірі упорядковується контекстом; в 
англійській мові воно означає різні, більш вузькі за значенням 
одиниці, в залежності від контексту: to explore the site – дослід-
жувати будівельний майданчик; to investigate the market – до-
сліджувати ринок; to research into the feasibility study – дослід-
жувати техніко-економічне обґрунтування.

Відповідно до структури терміни поділяють на: прості, які 
складаються із одного слова: hydraulics – гідравліка; складні, 
які складаються з двох слів і пишуться разом або через дефіс: 
soil mechanic – механіка ґрунтів, water-supply system – система 
водопостачання; load-bearing capacity (of soil) – несна здатність 
(ґрунту); терміни-словосполучення, які складаються із декіль-
кох компонентів: package contract – контракт на проведення 
всього комплексу робіт. 

Висновки. Отже, складність перекладу науково-технічних 
текстів будівельної тематики полягає у розкритті та передачі 
іншомовних реалій засобами мови перекладу та повному ро-
зумінні змісту тексту перекладачем. Науково-технічні тексти 
будівельної тематики характеризуються наявністю великої 
кількості термінів, лаконічністю. Тому здійснення адекватного 
відтворення англійських термінів вимагає від перекладача ви-
сокого рівня володіння англійською мовою та мовою перекла-
ду, багатогранного сприйняття мовної картини світу, а також 
ґрунтовних знань галузі, якої стосується переклад. Завдання 
перекладача полягає у виборі ефективного способу перекладу, 
щоб якнайточніше розкрити значення терміну.
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Глушаница Н. В., Ищенко Л. И. Способы и особен-
ности перевода английской строительной термино- 
логии

Аннотация. В статье исследуются способы и особен-
ности перевода английской строительной терминологии 
на примере текстов профессиональной англоязычной на-
учно-технической литературы; анализируются главные 
признаки строительных терминологических единиц и 
структурные типы указанного вида терминов.

Ключевые слова: термин, терминология, перевод, 
лексический эквивалент, терминологическое словосочета-
ние, строительные терминологические единицы, дерива-
ция, калькирование, описательный перевод, транскодиро-
вание, компрессия, конкретизация.

Glushanytsia N., Ischenko L. Methods and features of 
translation of English building terminology

Summary. The article investigates the ways and features 
of English translation of building terminology on the example 
of professional English texts of scientific literature; analyzes 
the main features of building terminology units and their struc-
tural types.

Key words: term, terminology, translation, lexical equiv-
alent, terminological phrases, terminology construction unit, 
derivation, tracing, descriptive translation, transcoding, com-
pression, specification.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ СИМУЛЯКРА В РОМАНІ О. ГАКСЛІ 
«BRAVE NEW WORLD» («ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ»)

Анотація. У статті йдеться про сутність симулякра, 
що в межах постмодерністської поетики визначається як 
особлива реальність, де все стає її надлишком, перетворю-
ючись на гіперреальність. У статті також виявлено шляхи 
адекватного перекладу явища симулякра в романі О. Гакс-
лі «Brave new world» («Прекрасний новий світ»).

Ключові слова: постмодерністська поетика, гіперре-
альність, симулякр.

Постановка проблеми. Прийом симулякра вважається од-
ним із ключових понять постмодерністської поетики [1, с. 36; 
2, с. 3]. Симулякр у перекладі з французької мови буквально 
означає «стереотип», «псевдоріч», «порожня форма». Сягаючи 
латинського, simulo – «роблю вигляд, прикидаюся», у перекла-
ді з англійської simulacrum має те ж саме значення.

Симулякр, як феномен сучасності, підлягав осмисленню 
багатьох теоретиків структуралізму і постмодернізму (Ж. Дер-
ріда, Ж. Дельоз, Ж. Бодріяр). Запозичивши це поняття ще у 
Платона, який виділяв у ньому лише дві стадії віддзеркалення 
реальності – правдиве відображення та навмисно спотворене, 
французький соціолог Ж. Бодріяр виявив й інші його стадії: си-
мулякр відображає дійсність, спотворює її, маскує відсутність 
дійсності, удає дійсність і не має жодного відношення до дійс-
ності, тобто є своїм чистим симулякром. Наприклад, фотогра-
фія – симулякр тієї реальності, яка на ній відображена, картини, 
малюнки на піску, переказ реальної історії своїми словами – усі 
вони симулякри [3, с. 370].

Мета статті – з’ясувати сутність постмодерністського при-
йому симулякра в романі О. Гакслі «Brave new world» крізь 
призму постмодерністської поетики та виявити адекватні спо-
соби його перекладу.

Окреслена мета передбачає розв’язання таких завдань:
– розглянути поняття симулякра з погляду естетики/пое-

тики постмодернізму;
– простежити творення прийому симулякра в романі  

О. Гакслі «Brave new world» та його українських відповідниках.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Симулякр мож-

на визначити як термін філософії постмодернізму, що засто-
совується на позначення процесів «прояву гіперреального за 
допомогою моделей реального, що не мають власних джерел 
і реальності» [3, с. 10]. За Ж. Бодрійяром, це образ відсутньої 
дійсності, правдоподібна подоба, позбавлена оригіналу, по-
верхневий, гіперреалістичний об’єкт, за яким немає жодної ре-
альності; порожня форма, самореференційний знак, артефакт 
сучасної свідомості, заснований лише на власній реальності 
[1, с. 32]. 

У сучасних дослідженнях культури й естетики постмодер-
нізму під симулякром розуміють саме квазіреальність [2, с. 21]. 
Його ще визначають як видимість, що витіснила з естетики ху-
дожній образ і зайняла його місце. Природний світ замінився 

його штучною подобою, другою природою. Симулякри сприй-
маються як об’єкти третьої природи, за яких споживання випе-
реджає виробництво, гроші замінюються кредитом – симуля-
кром власності. Як наслідок, виникає особливий світ моделей 
і симулякрів, що аж ніяк не співвідносяться з реальністю, але 
сприймаються набагато реальніше, аніж сама реальність. 

Світ, що ґрунтується тільки на самому собі, називають  
гіперреальністю, якою править симуляція, що видає відсут-
ність за присутність і нівелює будь-яку відмінність між реаль-
ним і уявним. 

Виклад основного матеріалу. Реакцією постмодернізму на 
модерністську концепцію світу як хаосу стає освоєння цього 
хаосу, перетворення його на цілком природне середовище іс-
нування людини [2, с. 5; 4]. Постмодерністська поетика опира-
ється на зовнішню «зробленість», клішованість, конструюван-
ня, децентрацію, об’єктність. Якщо ідеалом модернізму була 
свобода самовираження митця, то письменник-постмодерніст, 
упевнившись у хаотичності навколишнього інформаційного 
простору, надає перевагу компіляції вже відомих чужих ідей.

Показовим у цьому плані є роман-антиутопія О. Гакслі 
«Brave new world» («Прекрасний новий світ»), який своєю по-
явою частково зобов’язаний роману М. Замятіна «Ми». Про те, 
що О. Гакслі використав художній досвід антиутопії М. Замяті-
на, свідчить той факт, що в обох творах йдеться про бунт при-
родного людського духу проти раціонального, механізованого, 
бездумного світу, в обох романах дію перенесено на шістсот 
років уперед, «атмосфера обох книжок схожа, і змальовується, 
грубо кажучи, один і той самий тип суспільства...» [5, с. 155].

Крім того, назву роману письменник теж запозичив, а саме 
з шекспірівської драми «Буря», де головна героїня, Міранда, 
потрапивши на чарівний острів, вигукнула: «O wonder!/How 
many goodly creatures are there here!/How beautious mankind 
is!/O brave new world: That has such people in’t!», що в україно-
мовному перекладі має такий вигляд:

«О диво!/Які вродливі я створіння бачу!/Яке прекрасне це 
поріддя людське!/Який чудесний світ новий оцей,/Де отакі є 
люди!» [В. Шекспір. Буря / [переклад М. Бажана] [6].

Проте у цю цитату автор, онук видатного біолога Томаса 
Генрі Гакслі, вклав значну долю іронії, яка віддзеркалює його 
власне ставлення до сучасного йому американського суспіль-
ства, заснованого на принципах доцільності і надмірного спо-
живання. І хоча роман побачив світ у 1932 році, О. Гакслі знач-
ною мірою передбачив розвиток постмодерного технотронного 
соціуму, відтворивши його симулякр, штучно створену гармо-
нію людини і суспільства. 

В українському перекладі роман був надрукований у жур-
налі «Всесвіт» у 1994 році під назвою «Прекрасний новий 
світ». До слова, назва роману у перекладі українською мовою 
амбівалентна з огляду на багатозначність англійського слова  
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«brave», яке можна перекласти як сміливий, зухвалий, чудовий, 
славний, дивовижний тощо.

Основна тема роману – віддзеркалення загального механіз-
му світової держави, чий девіз – «COMMUNITY, IDENTITY, 
STABILITY», зображення духовної деградації людини в умо-
вах насильства. Головна ідея твору – протест проти тиранії і 
механізованої «Фордовської Америки», викриття і засудження 
«комуністичного раю» [5, с. 157] з притаманними йому тен-
денціями зрівняння, стирання індивідуальності, ідентичності 
думки.

Дія твору відбувається 632 року Фордівської Ери. Суспіль-
ство року 632-го – гармонійне, щасливе, гуманне й засноване 
на передових досягненнях науки і техніки. Людей вирощують у 
пробірках, ретельно відбираючи генетичний матеріал для ство-
рення як працівників полів і заводів, так і керівників держави: 
Shifts might come and go, one lupus-coloured face give place to 
another; majestically and for ever the conveyors crept forward with 
their load of future men and women (BNW). Зміни приходять і 
відходять, одне плямисте обличчя змінюється іншим; але 
поважно й безупинно повзуть конвеєри, навантажені майбут-
німи чоловіками й жінками (ПНС).

Тут явище симулякру створюється метонімією one lupus-
coloured face give place to another, яка відповідно відтворена і в 
українському перекладі.

Шляхом генетики та виховання у таких штучних людей 
формують повне сприйняття призначеного для них статусу 
в суспільстві: «And that», put in the Director sententiously, «that 
is the secret of happiness and virtue–liking what you’ve got to do. 
All conditioning aims at that: making people liketheir unescapable 
social destiny» (BNW). «І в цьому, – повчально додав Директор, – 
таємниця щастя й доброчинності: люби те, що тобі судилося. 
Все виховання зводиться до того, щоб примусити людей люби-
ти своє невідворотне соціальне призначення» (ПНС).

У наведеному прикладі симулякр unescapable social destiny 
відтворено, на наш погляд, не зовсім точно, адже доцільно було 
б все-таки зберегти тут метафору, переклавши: невідворотна 
соціальна доля/судьба або ж описово: соціальна доля, якої не-
можливо уникнути.

У такому ідеальному суспільстві панує абсолютна сексу-
альна свобода − кожен належить всім однаково, от лише народ-
жувати дітей не можна, але нікому таке й на думку б не спало. 
Головний девіз суспільства-симулякра: «Кожен належить всім 
іншим». Тому емоції, пристрасті, кохання – все, що може за-
вадити людині жити щасливо, – замінене стадним духом. The 
madness is infectious. «My love, my one and only, precious, precious 
…» Mother, monogamy, romance. High spurts the fountain; fierce 
and foamy the wild jet. The urge has but a single outlet. My love, my 
baby. No wonder these poor pre-moderns were mad and wicked and 
miserable. Their world didn’t allow them to take things easily, didn’t 
allow them to be sane, virtuous, happy(BNW). Безумство інфек-
ційне. «Коханий, єдиний, дорогий і безцінний... Материнство, 
моногамія, романтика кохання. Вгору б’є фонтан – бушує й пі-
ниться дикий струмінь. Почуття має один вихід – моя любов, 
моя дитина. Не дивно, що живородні люди були безумні, порочні 
й нещасні. Їхній світ не дозволяв їм діяти розважливо, бути при 
своєму розумі, бути доброчесними й щасливими (ПНС).

Сім’ї, звісно, немає, тож немає і сімейних чвар: «The world 
was full of fathers – was therefore full of misery; full of mothers – 
therefore of every kind of perversion from sadism to chastity; full 
of brothers, sisters, uncles, aunts – full of madness and suicide» 

(BNW).» Світ був переповнений батьками, а отже й страж-
даннями, кишів матерями, що призвело до найрізноманітніших 
збочень – від садизму до непорочності; переповнився братами, 
сестрами, дядьками, тітками, сповнився збожеволілими й са-
могубцями» (ПНС).

Отже, маємо штучно створену гармонію для людини та 
суспільства, симулякр, що створює ефект неправильної ре-
альності, формує надреальність, а точніше гіперреальність 
[4, с. 123], яка в цьому художньому тексті зумовлює появу осо-
бливого типу героя, простору, світобачення. 

Так, за наявності хоча б мінімального дискомфорту особа 
мусить прийняти сому − наркотик щастя без побічних ефектів 
на ранок. При цьому тут немає особистої свободи, свободи ви-
бору, свободи думки, що і складає секрет ідеального тоталь-
но щасливого, проте і тотально контрольованого суспільства: 
«..that is the secret of happiness and virtue–liking what you’ve 
got to do. All conditioning aims at that: making people liketheir 
unescapable social destiny» (BNW) «..таємниця щастя й добро-
чинності: люби те, що тобі судилося. Все виховання зводиться 
до того, щоб примусити людей любити своє невідворотне со-
ціальне призначення» (ПНС).

«We also predestine and condition. We decant our babies 
as socialized human beings, as Alphas or Epsilons, as future 
sewage workers or future …» He was going to say «future World 
controllers», but correcting himself, said «future Directors of 
Hatcheries», instead. – The D.H.C. acknowledged the compliment 
with a smile» (BNW). «Ми також визначаємо долю, випуска-
ємо дітей як соціалізованих людських істот, як альф або 
епсилонів – майбутніх каналізаційних робітників або майбут-
ніх... – він хотів сказати «майбутніх управителів світу», 
але замість цього, поправляючи себе, сказав: «майбутніх ди-
ректорів ІнкубаційноКондиціювальних Центрів». Директор 
ІКЦ сприйняв комплімент з усмішкою» (ПНС). Так, лексема 
«controllers» перекладається українською словосполученням 
широкої семантики «управителі», тоді як словникове значення 
цієї лексеми 1) контролер, ревізор, інспектор; 2) тех. контролер, 
регулятор.

Головні події у романі відбуваються у вигаданій Світовій 
Державі-симулякрі, яка живе за законами і нормами суперєвро-
пейської цивілізації [5, с. 24]:

– позаутробний розвиток ембріона: «Take Ectogenesis. 
Pfitzner and Kawaguchi had got the whole technique worked out. 
But would the Governments look at it? No. There was something 
called Christianity. Women were forced to go on being viviparous» 
(BNW). «Візьмемо хоча б позаутробний розвиток. Пфіцнер і 
Кавагучі розробили весь цей спосіб позатілесного розмножен-
ня. Але чи схотів уряд його розглянути? Ні. Завадило щось 
таке, що звалося християнством. Жінок і далі змушували бути 
живородними» (ПНС);

– неопавлівське виховання: нелюбов до природи, захо-
плення всіма видами заміського спорту: «The crowds that daily 
left London, left it only to play Electro-magnetic Golf or Tennis. 
Puttenham possessed no links; the nearest Riemannsurfaces were 
at Guildford. Flowers and a landscape were the only attractions 
here. And so, as there was no good reason for coming, nobody 
came» (BNW). «Юрби людей, які щоденно вилітали з Лондона 
на відпочинок, прагнули одного: пограти в електромагнітний 
гольф або теніс. Путенгем їх не вабив, найближчі майданчики 
були в Гілфорді. А тут лише квіти й принадні краєвиди, так що 
летіти сюди нема чого» (ПНС).
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Крім того, важливим складником гіпердержави було форму-
вання класової свідомості, читання лише довідникової літера-
тури; навчання – за принципом гіпнопедії (уві сні); стабільність 
у суспільстві забезпечувалася вживанням легкого наркотику – 
соми та переглядом стереоконтактних фільмів; чистота, сте-
рильність і комфортабельність теж були запорукою фордності. 
«Wintriness responded to wintriness. The overalls of the workers 
were white, their hands gloved with a pale corpsecoloured rubber» 
(BNW). «Застиглість відлунювала застиглістю. Робітники у 
білих халатах, їхні руки сховані в гумові рукавички блідомер-
твецького кольору» (ПНС).

Відрадно, що значення новотвору wintriness розкривається 
далі у метафоричному епітеті з негативними конотаціями their 
hands gloved with a pale corpsecoloured rubber.

Особливо привертають увагу експресивні словосполучен-
ня з прикметниками кольору. Прикметники кольору у текстах 
роману-антиутопії супроводжуються детермінантами-іменни-
ками, що в цілому допомагає створити вигаданий світ з опорою 
на факти та об’єкти знайомого для читача реального світу. Де-
які словосполучення з прикметниками описують колір чи його 
відтінок, який можна виявити лише у містичному, нереальному 
світі. Наприклад: 

«And in effect the sultry darkness into which the students 
now followed him was visible and crimson, like the darkness of 
closed eyes on a summer’s afternoon. The bulging flanks of row on 
receding row and tier above tier of bottles glinted with innumerable 
rubies, and among the rubies moved the dim red spectres of men 
and women with purple eyes and all the symptoms of lupus. The 
hum and rattle of machinery faintly stirred the air» (BNW). «У від-
повідь – задушлива темрява, в яку поринали студенти, зроби-
лась рожевою й видимою, як темрява в раптово заплющених 
очах літнього дня. Випуклі боки бутлів у декілька ярусів один 
над одним поблискували незліченними рубінами, а між рубіна-
ми ворушилися неокреслені контури чоловіків і жінок, що мали 
пурпурові очі і мовби вражену вовчим лишаєм шкіру. Шум і гам 
машинерії злегка порушував тишу» (ПНС).

Висновки з дослідження і перспективи подальших по-
шуків у даному науковому напрямку. З проаналізованого 
матеріалу можна зробити висновок, що постмодерністський 
прийом симулякра в художньому тексті створюється неодно-
значністю, амбівалентністю опозицій сучасного світу, де всі 
речі перестають бути собою, прагнуть вирватися за усталені 
межі, стати екстремальними. Симулякр розуміють як осо-

бливий постмодерністський прийом, заснований на рекон-
струюванні конотативних змістів лексичних одиниць під час 
інтерпретації художнього тексту. Перспективи подальших до-
сліджень вбачаємо у вивченні мовних засобів прояву симуляк-
ра в постмодерністській прозі малої форми.
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Голубев О. П. Реализация приема симулякра  
в романе О. Хаскли «Brave new world» («О дивный 
новый мир»)

Аннотация. В статье речь идет о сущности симулякра, 
который в постмодернистской поэтике определяется как 
особенная реальность, где все становится ее избытком, 
превращаясь в гиперреальность. В статье также указаны 
способы адекватного перевода явления симулякра в романе  
О. Хаскли «Brave new world» («О дивный новый мир»).

Ключевые слова: постмодернистская поэтика, гипер-
реальность, симулякр.

Golubev O. Realisation of simulacra in the novel „Brave 
new world” by O. Huxley

Summary. The article focuses on the essence of simula-
crum, which in postmodern poetics is understood as a special 
reality, where everything is so exaggerated that it turns to hy-
perreality. The author also specifies the adequate ways of ren-
dering the simulacrum phenomenon in the novel „Brave new 
world” by O. Huxley.

Key words: postmodern poetics, hyperreality, simulacrum.
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Summary. When comparing the vocabulary of several 
languages can be identified gaps, white spots in the seman-
tics of one of the languages. These gaps are called lexical 
lacunaes and they appear as a result of no equivalent as a 
word to a word of another language. Lacunaes can be re-
vealed only by comparing and contrastive studies. All lacu-
naes can be compensated by free and temporary phrases. In 
recent decades, the theory of lacunarity is actively growing, 
but domestic researches in this aspect are not enough yet. 
Being in contact with other culture (other cultural text), the 
recipient intuitively perceives it through the prism of their 
local culture, thus misunderstanding of different kinds inev-
itably arises. In the science literature you can find a variety 
of concepts, terms that indicate differences in languages and 
cultures in general, from a purely scientific and accurate 
(nonequivalent vocabulary, occasional gaps, ethnoeydema), 
to less clear–dark places. The attempts to fix the differences 
in languages and cultures using the term “gar” (space) take 
place in the foreign literature. In domestic science the most 
interesting are attempts to describe these differences using 
the notion of lacunae.

The object of the study is the concepts of lacunae and 
lacunarity in modern linguistics. The background of the ar-
ticle is determined by the necessity for further research and 
studies, as the notion of lacunae in the light of linguistics 
has a broad conceptual structure and is a complex linguistic 
phenomenon. The main aim of the article is to investigate 
the cultural aspect of notions “lacunae” and “lacunarity” 
with regard to theoretical vision of scientists, to analyze the 
place and functioning of lacunae in modern linguistics.

The phenomenon of lacunarity has been the subject of 
attention of researchers recently – in the last 3–4 decades. 
This is shown the lack of a unified methodological approach 
as well as the definition of the notion of lacunae that would 
satisfy all researchers. In this regard, the problem of repre-
sentation of the notion of lacunae in linguistics is still actual.

Key words: lacunae, lacunarity, local culture, lexeme, 
linguistics, phenomenon, cognitive structure, language.

Formulation of the problem. Foreign language is a means 
of communication between people belonging to different cultur-
al communities, a means of cognition and vision of the world. 
There is no doubt that getting to know a foreign language, learn-
ing and studying it, while the man enters into a new national 
culture, receives an enormous spiritual wealth stored studied the 
language. However, the success of the communication process 
depends not only on the possession of language code, but also 
on socio-cultural code of ownership of the community, which 
is conducted in the language of communication, in other words, 
knowledge and ideas that are contained in the cognitive basis of 
this linguocultural community. Comparing the cognitive struc-
ture of certain cultural communities, it is clear that the units 
present in the same cognitive structure, lacking in the other one.

Lacunarity phenomenon is found in almost all languages of 
the world. Terms and conditions of life of the people generate 
concepts being absent at speakers of other languages. The use of 
a foreign language in communicative purpose requires a certain 
level of language, speech and social competence, causing the 
need for foreign language teaching in communion with the spe-
cifics of the study of social and cultural life of the country, the 
language is spoken.

Since lacunarity consists in the lack of interlingual equiva-
lents of given language elements, it is a phenomenon not only 
worth researching in a theoretical perspective, but also in a prac-
tical one, especially from the point of view of foreign language 
teaching, translation studies and bilingual lexicography. As for 
the first area, the notion is important for many reasons. General-
ly speaking, learning a foreign language means students’ adopt-
ing a new cognitive perspective and their functioning in a new 
cultural reality, which is different in many respects from the ones 
of their own? Therefore, the learner is exposed to various kinds 
of gaps during the learning process.

When comparing the vocabulary of several languages, some 
gaps can be identified, “white spots” in the semantics of a lan-
guage. These gaps are called lexical lacunaes and appear as a re-
sult of the absence of an equivalent word to a word of another 
language. Only through comparison and contrastive studies lacu-
naes can be identified. All gaps can be compensated by free and 
temporary phrases. In recent decades, the theory of lacunarity is 
actively growing but domestic researches in this aspect are still lit-
tle. Contacting with another culture (other cultural text), the recip-
ient intuitively perceives it through the prism of its local culture, 
thus misunderstanding of various degrees inevitably arises. In the 
scientific literature a variety of concepts and notions can be found, 
they capture the differences in languages and cultures in general: 
from a purely scientific and accurate (no equivalent vocabulary, 
occasional lacunaes, etnoeydema), to the less clear – dark places. 
In foreign literature there are some attempts to fix the differences 
in languages and cultures, using the term “gar” (space). In do-
mestic science the most interesting are attempts to describe such 
differences by using the term “lacunae”.

The two national cultures never coincide completely. This 
follows from the fact that each consists of national and inter-
national elements. It is well known that the way of existence of 
verbal culture is the national language, mostly its lexical system.

In recent decades national and specific elements in the lexi-
cal systems of languages and cultures are widely studied by for-
eign and domestic scientists in different ways using a variety of 
terms: lacunaes (J.P. Vinay and Jean Darbelne, V.L. Muraviov); 
space, lacunae (K. Heyl) ant words, gaps, or white spots on the 
semantic language map (Y.S. Stepanov), examples of untranslat-
able character (V.G. Chernov) no equivalents, lexical zero, zero 
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lexeme (I.A. Sternin) no equivalent or background vocabulary 
(L.S. Barhudarov), dark places in the texts of one language and 
others. Most studies that examine the differences in languages as 
well as in cultures prefer the term “lacunae” (from Latin. Lacu-
nae – concavity, hollow, cavity, from France. Lacunae – cavity). 
The definition of lacunae as a philological term can be found in 
“Dictionary of Foreign Words”, namely space, lack of space in 
the text.

Therefore, the phenomenon of lacunarityhas becomes the 
subject of researcher’s attention recently – in the last 3–4 de-
cades. It also shows the lack both of a single methodological ap-
proach and the definition of the term of “lacunae” which would 
satisfy all the researchers. In this regard, the issue of representa-
tion of the term “lacunae” in linguistics still remains unresolved.

Analysis of recent research and publications. For the first 
time the term “lacunae” was introduced in the scientific usage 
by Canadian linguists J.P. Vinay and Jean Darbelne, and they 
define it as a phenomenon that occurs every time when the word 
of one language has no equivalent in another language. V.G. Gak 
explains the lacunaes as “spaces in lexical system of the lan-
guage, the lack of words which, it would seem, had to be present 
in the language, judging from its reflecting function (i.e., its task 
is to denote phenomena of objective reality) and from lexical 
language system” [2, p. 261]. I.A. Sternin says: “If in one of the 
languages lexical unit is missing, then it indicates the presence 
of lacunae at this point of lexical system of the language; in the 
comparison language this unit turns out to have no equivalent” 
[8, p. 18]. That is, lexical lacunae are the lack of word in the 
language system, which has a concept being equivalent to the 
concept of comparison language.

Y.A. Sorokin and I.Y. Markovina understand the term “lacu-
nae” in another way. They use the term “lacunae” in the broad 
sense, referring all the phenomena that require additional expla-
nation in contact with other culture. These researchers believe 
appropriate and methodologically justified the use of the term 
when comparing not only the language, but also some oth-
er aspects of culture. “Lacunaes in the most general sense fix 
what is in one of the local cultures, and what is not in another,”  
I.Y. Markovina said [4, p. 47]. In turn, Y.A. Sorokin argues that 
“literature can be considered as a set of coincidences and differ-
ences (lacunaes) that require interpretation and is the mode of 
existence of meanings (that are implemented through represen-
tation), traditionally operating in this or that local culture.” In 
other words, according to the researcher, “the lacunaes are the 
result of incomplete or excessive experience of lingvocultural 
community” [7, p. 123]. V.L. Muraviov’s remark has its meth-
odological nature.It is related to the fact that “lacunaes should 
be investigated not only in synchronic way but also in terms of 
historical development” [5, p. 23]. E.A. Eynullayeva proposes to 
use the term “lacunae” to describe “the whole complex of differ-
ences in the contacting languages and cultures that complicate 
text comprehension by recipient of another culture” [1, p. 35].

The purpose of the article is to investigate the specific 
term “lacunae” with regard to theoretical vision of scientists, to 
analyze its place and functioning in linguistics. Achieving this 
goal involves the following tasks: analysis and study of notion 
paradigm of lacunae in linguistics; analysis and comparison of 
representation of the concept of lacunae by different scientists; 
analysis of studies of the lacunarity phenomenon in linguistics 
and culture.

Statement of the base material. Summing up understand-
ing of lacunaes by various authors (Y.S. Stepanov, V.L. Mu-
raviov, L.S. Barkhudarov, R.A. Budahov, G.D. Gachev) should 
be provided (given) the following basic features of lacunaes 
(unclearness, unusualness (exotic), obscurity (alienation), mal-
functioning (fallacy). Signs of lacunaes and non-lacunaes can 
be represented by the following oppositions: clear –unclear, un-
usual –usual, unfamiliar – familiar, inaccurate / mistake – right. 
So far lacunaes haven’t become the object of relevant domestic 
linguists’ research, though, no doubt, that this linguistic reality 
is widely represented in the language.

Linguistic essence of the lacunarity phenomenon is the se-
miotic nature of language in general and the word as a languge 
sign that possesses both the ideal and material sides. In terms of 
expression the word is a lexeme, in terms of content the word 
is a sememe. Under lexeme, therefore, should be understood 
only word sound shell, under sememe – its contents. Y.Y. Li-
patov stresses that “lacunative may be any component or even 
a separate sema of lexical meaning, and a specific object, and 
even more – information accompanying this phenomenon in the 
minds of native speakers” [3, p. 17].

Thus, the phenomenon of laсunarity is really phenomenal: in 
terms of semiotics lexical lacunae means one-word names (ze-
rolexeme, lexical zero); in terms of semasiology– a construct 
a (concept)nonmaterialised phonetically and graphically, a set 
of sememes deprived of its formation till the time; in terms of 
onomasiology – the ideal contents that precedes its objectifica-
tion in a new word; from the perspective of language system is a 
natural, blank gap in its lexical tier, hole in the semantic space of 
language (system, potential lacunae); in terms of communication 
theory is the lack for various reasons of commonly used lex-
eme to indicate information in the language, general reflection 
of the extra-linguistic reality, i.e.to name communicatively im-
portant concepts or objects (communication lacunas), the causes 
of which are outside the language itself and due to the influence 
of extralinguistic factors such as traditions, culture, customs and 
historical conditions.

Lacunaes are noticeable only when compared languages, 
and thus the causes of lacunaes are different. Contact with other 
culture (othercultural text), the recipient intuitively perceives it 
through the prism of its local culture, thus inevitably misunder-
standing of various degrees occurs. In this regard, we can state 
the need for a kind of conceptual and terminological tools. The 
spread of the concept of lacunae in the comparisons of languages 
as well as other aspects of culture seems appropriate and me-
thodically justified. On the one hand, such an extension of the 
concept of lacunae is based on the assumption of the close rela-
tionship of language and culture, on the other hand to identify 
linguocultural and cultural lacunaes along with linguistic ones 
facilitates the correlation of some specific forms of language and 
culture. Lacunaes in their most general sense fix something that 
is in one of the local culture and what is absent in another one. 
In this regard, there is a question of the relationship between the 
specific and the universal in separate cultures.

Conclusions. As a result of this study, it was possible to 
achieve the goal – to explore the concept “lacunae” with regard 
to theoretical vision. So, having analyzed and traced appearance 
and functioning of the concept “lacunae” in research of the sci-
entists, we can find different represented aspects of lacunae as 
a linguistic and cultural concept. In methodological approaches 
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of researchers (Y.S. Stepanov, V.L. Muraviov, L.S. Barkhudarov, 
R.A. Budahov, Y.A. Sorokin, I.Y. Markovina) the term “lacunae” 
is presented as a linguistic and cultural phenomenon of different 
kinds that reflects the incomprehensibility, inaccuracy, error, dis-
crepancy. A greater degree the national and cultural originality of 
language manifests itself through socio-cultural lacunaes – so-
called “holes” in the system, i.e. the lack of lexeme at a certain 
place in the structure of lexical paradigm. The availability of lex-
ical-semantic lacunaes in different languages is the cause of the 
impossibility of fully adequate translation from one language to 
another. Thus, modern linguistics considers lacunaes as specific 
elements of national culture, taking their appropriate reflection 
in the language of the culture’s native speakers that are either 
not fully understood or partly understood by the native speakers 
of another culture and language in the communication process.

Comparing the theoretical visions of lacunaes of various re-
searchers, we can emphasize that notion “lacunae” in the light of 
linguistics, both has a broad conceptual structure and is a com-
plex linguistic phenomenon which needs further consideration.
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Зуєнко Т. М. Культурологічний аспект понять 
«лакуна» та «лакунарність» у сучасній лінгвістиці

Анотація. Під час порівняння лексики декількох мов 
можуть бути виявлені прогалини, білі плями в семанти-
ці однієї з мов. Ці прогалини називаються лексичними 
лакунами, і вони з’являються в результаті відсутності 
еквівалента у вигляді слова до слова іншої мови. Ла-
куни можуть бути виявлені тільки шляхом порівняння 
і контрастивного дослідження. Усі лакуни можуть бути 
компенсовані вільними й тимчасовими словосполучен-
нями. В останні десятиліття теорія лакунарності актив-
но розвивається, але вітчизняних досліджень у цьому 
аспекті поки що небагато. Контактуючи із чужою куль-
турою (іншокультурним текстом), реципієнт інтуїтив-
но сприймає її крізь призму своєї локальної культури, 

внаслідок чого обов’язково виникають різного ступеня 
нерозуміння. У науковій літературі можна знайти різ-
номанітні поняття, терміни, що фіксують розбіжність у 
мовах та культурах у цілому: від суто наукових і точних 
(нееквівалентна лексика, випадкові лакуни, етноейдема) 
до менш чітких (темні місця). У зарубіжній літературі 
відомі спроби фіксації розбіжностей у мовах і культурах 
за допомогою терміна «gar» (пропуск). У вітчизняній  
науці найбільший інтерес становлять спроби опису та-
ких розбіжностей за допомогою поняття «лакуна».

Об’єктом дослідження виступають поняття лакуни 
та лакунарності в сучасній лінгвістиці. Наукова цінність 
статті визначається необхідністю проведення подаль-
ших досліджень і розвідок, оскільки поняття лакуни у 
зв’язку з лінгвістикою має широку понятійну структуру 
і є складним лінгвістичним явищем. Основною метою 
статті є дослідження культурологічного аспекту понять 
«лакуна» та «лакунарність» з огляду на теоретичні ба-
чення науковців. Проаналізовано місце лакуни та її 
функціонування у сучасній лінгвістиці.

Феномен лакунарності став предметом пильної ува-
ги дослідників нещодавно: в останні 3–4 десятиліття. 
Про це свідчить відсутність єдиного методологічного 
підходу, а також визначення поняття лакуни, яке задо-
вольнило б усіх дослідників. У зв’язку із цим проблема 
вивчення поняття лакуни в лінгвістиці залишається ак-
туальною.

Ключові слова: лакуна, лакунарність, локаль-
на культура, лексема, лінгвістика, явище, когнітивна 
структура, мова.

Зуенко Т. М. Культурологический аспект понятий 
«лакуна» и «лакунарность» в современной лингви-
стике

Аннотация. При сравнении лексики нескольких 
языков могут быть выявлены пробелы, белые пятна в 
семантике одного из языков. Эти пробелы называются 
лексическими лакунами, и они появляются в результа-
те отсутствия эквивалента в виде слова к слову друго-
го языка. Лакуны могут быть выявлены только путем 
сравнения и контрастивного исследования. Все лакуны 
могут быть компенсированы свободными и временны-
ми словосочетаниями. В последние десятилетия теория 
лакунарности активно развивается, но отечественных 
исследований в данном аспекте пока еще недостаточно. 
Контактируя с чужой культурой (инокультурным тек-
стом), реципиент интуитивно воспринимает ее через 
призму своей локальной культуры, таким образом, неиз-
бежно возникают разного рода непонимания. В научной 
литературе можно найти множество понятий, терминов, 
которые указывают на различия в языках и культурах в 
целом: от чисто научных и точных (безэквивалентная 
лексика, случайные лакуны, этноэйдема), до менее чет-
ких (темные места). В зарубежной литературе известны 
попытки зафиксировать различия в языках и культурах с 
помощью термина «gar» (пробел). В отечественной нау-
ке наибольший интерес представляют попытки описать 
такие различия, используя понятие «лакуна».

Объектом исследования являются понятия лакуны и 
лакунарности в современной лингвистике. Научная цен-
ность статьи определяется необходимостью проведения 
дальнейших исследований, так как понятие лакуны в 
свете лингвистики имеет широкую концептуальную 
структуру и представляет собой сложное лингвистиче-
ское явление. Основной целью статьи является изуче-
ние культурологического аспекта терминов «лакуна» и 
«лакунарность» с учетом теоретических исследований 
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ученых. Проанализировано место лакуны и ее функцио-
нирование в современной лингвистике.

Феномен лакунарности стал предметом присталь-
ного внимания исследователей недавно: в последние  
3–4 десятилетия. Об этом свидетельствует отсутствие 
единого методологического подхода, а также опреде-

ления понятия лакуны, которое удовлетворило бы всех 
исследователей. В связи с этим проблема изучения по-
нятия лакуны в лингвистике до сих пор актуальна.

Ключевые слова: лакуна, лакунарность, локальная 
культура, лексема, лингвистика, явление, когнитивная 
структура, язык.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ  
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ ТЕРМІНІВ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню способів 
та прийомів перекладу англійських архітектурно-будівель-
них термінів. Основними є переклад за допомогою лек-
сичного еквіваленту, калькування, конкретизація. Проана-
лізувавши англійські тексти з архітектури та будівництва, 
рекомендуємо алгоритм перекладу термінів.

Ключові слова: термін, способи перекладу, лексичний 
еквівалент, калькування, особливості перекладу, конкрети-
зація.

Постановка проблеми. Архітектурно-будівельна лексика 
становить самостійний сегмент в науковій картині світу людей, 
носіїв мови, тому представляє інтерес як для лінгвістів, так і 
для нефахівців у філологічній сфері. Вона формує розгалуже-
ну терміносистему архітектури та будівництва, об’єднуючу 
загальнолітературну лексику і спеціальні терміни, які назива-
ють поняття архітектури та будівництва, а також архітектурної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи 
на відомі роботи О.С. Гриньова, С. Єрасміара, А.Д. Овакімя-
на, М.А. Симоненко, Ф.Р. Хаяліна, в яких проводився лекси-
ко-семантичний і структурний аналіз будівельної термінології, 
порівняльний аналіз англійської та російської архітектурної 
термінології, порівняльний аналіз лексики семантичної гру-
пи «сходи і елементи сходових конструкцій»; вивчалися осо-
бливості формування та структура будівельної термінології 
російської мови, архітектурна метафора в мові та мовленні, 
лексико-семантична характеристика будівельної термінології, 
переклад термінів архітектури та будівництва ніколи не був 
предметом аналізу.

Метою статті є вивчення специфіки та особливостей пе-
рекладу англійських архітектурно-будівельних термінів укра-
їнською мовою.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, переклад термінів 
вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння 
змісту термінів іноземною мовою і знання термінології рідною 
мовою. При перекладі літератури з архітектури та будівництва 
важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки 
чому виявляється значення слова. О.Я. Коваленко визначає два 
етапи у процесі перекладу терміна: перший етап – це з’ясуван-
ня значення терміна в контексті, другий – це переклад значення 
рідною мовою [1, с. 345].

Як відомо, при перекладі будь-які лексичні одиниці роз-
діляють на дві групи. Перша – одиниці, в яких є еквівалент 
в мові перекладу, наприклад, temple – храм, shrine – каплиця, 
яка збудована в місці збереження святих мощів, corbel – кон-

соль, gable – фронтон. The west front also had windows lighting 
the aisles and an oculus in thegable; the quoins were enhanced by 
decorative pilaster strips, and below the cornice ran an inscription 
recording the builder. – Світло в церкву потрапляло через вікна 
західного фасаду й кругле вікно фронтону; кути стін прикра-
шали скульптурні колонки. Друга – безеквівалентні одиниці; 
таких одиниць нами було знайдено чимало під час перекла-
ду фахових текстів з галузі архітектурно-будівельної техніки: 
heavyduty flors – підлоги під значними експлуатаційними на-
вантаженнями; Doricleafdormerwindow – слухове вікно.

Можна стверджувати, що одним з головних прийомів пере-
кладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквівален-
ту. Еквівалент – це постійна лексична відповідність, яка точно 
співпадає зі значенням слова. Терміни, які мають еквіваленти в 
рідній мові, відіграють важливу роль при перекладі. Вони слу-
жать опорними пунктами у тексті, від них залежить розкриття 
значення інших слів, вони дають можливість з’ясувати харак-
тер тексту. Тому слід вміти знаходити відповідний еквівалент у 
рідній мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.

Еквівалентні одиниці поділяються на одноеквівалентні і 
багатоеквівалентні. Одноеквивалентні – ті, що мають один 
відповідник. Наприклад, ballflower ornament – готичний орна-
мент у вигляді квітки з кулькою всередині; орнамент у формі 
гуртка з трьома пелюстками всередині (ліпне прикраса), laying 
of concrete – укладання бетону, concrete technology – техноло-
гія бетону, tunnel concrete technique – технологія бетонування 
тунелів; running dog – класичний орнамент у вигляді безперерв-
ного ряду хвиль, які біжать одна за однією (часто використо-
вувався в обробці фризів).

А багатоеквівалентні – ті, що мають більше одного відпо-
відника, наприклад, bower – дача; котедж; альтанка, помеш-
кання; pier – бик (мосту); стоян, стояк; стовп; контрфорс; 
простінок. He crossed to the bower of roses and he looked down 
up on the pallet set in its midst – Пройшов через альтанку і поди-
вився на солом’яну постіль у центрі. Під час перекладу багато-
еквівалентних термінів велике значення має контекст, який до-
помагає перекладачеві обрати правильне значення серед низки 
варіантів: drum – а) подушка капітелі, б) стрижень колони, в) 
барабан, купол, г) циліндричний блок.

Лексичні трансформації застосовуються при перекладі нау-
ково-технічних текстів у тому випадку, коли в вихідному тексті 
зустрічаються терміни з тієї або іншої професійної області, які 
відсутні в мові перекладу або такі, що мають іншу структур-
но-функціональну впорядкованість у фаховій мові перекладу 
[2, c. 156].
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Одним з основних трансформаційних прийомів перекладу 
термінів з галузі архітектурно-будівельної техніки виявився 
прийом калькування, тобто передача не звукового, а комбіна-
торного складу слова, коли складові частини слова чи фрази 
перекладаються відповідними елементами мови перекладу.

Більшість одиниць термінологічного складу з галузі архі-
тектурно-будівельної техніки утворені за допомогою складання 
основ та бувають дво- чи трикомпонентними, які інколи пере-
кладаються іменниковими словосполученнями. Цей прийом за-
стосовується при перекладі складних за структурою термінів, 
наприклад, dripstone – слезник, «яструбиний дзьоб»; fireproof 
wall – брандмауер; flying buttress – аркбутан; Greek temple – 
хрестовокупольний храм, panel construction – панельне будів-
ництво; air brick – саман. To build the flying buttress, it was first 
necessary to construct temporary wooden frames which are called 
centering. – Щоб побудувати аркбутан, потрібно було спочат-
ку побудувати тимчасові дерев’яні рами, які називаються цен-
трування.

Транскодування – це передача одиниць перекладу побу-
квенно чи пофонемно, передача вихідної лексичної одиниці 
за допомогою алфавіту мови перекладу. Транскодування буває 
таких видів: транскрипція та транслітерація. Транскриція – це 
передача літерами звукової форми слова, наприклад, gryphon – 
грифон, соrrosionс– корозія, herma – герма: However in air under 
action of an ionizing radiation the oxides of nitrogen are formed. 
The oxides of nitrogen make active corrosion on gas contour’s sur-
faces. – Однак у повітрі під дією іонізуючого випромінювання 
утворюються окисли азоту, що активізують корозію газового 
контуру.

З цих двох способів найчастіше при перекладі терміноло-
гічних одиниць з галузі будівельної техніки використовується 
транслітерація – передача вихідної одиниці по літерам, напри-
клад, fort – форт, forum – форум, fronton – фронтон, merlon – 
мерлон. As, in his puppy hood, the looming bulks of the tepees, 
manreared, had affected him as manifestations of power, so was he 
affected now by the houses and the huge for tall of massive logs. – 
Вігвами, побудовані індійцями, здавалися йому колись свідчен-
ням величі людини, а тепер його вражав величезний форт і бу-
дівлі з товстих колод.

При перекладі способом транслітерації не слід забувати й 
про «фальшивих друзів перекладача», транслітераційний спо-
сіб перекладу яких призводить до грубих викривлень значення, 
наприклад: front – це фасад, а не фронт (перекладено транслі-
терацією), або cross – хрест, а не крос: In the corner, under the 
icons, was a reading-desk with a cross and the Gospellyingonit. – 
У куточку, біля ікон, стояв налой, а на ньому лежали хрест і 
Євангеліє.

Для надання транскодованому терміну певної вмотивова-
ності внутрішньої структури іноді додаються пояснювальні 
слова. Терміни, які перекладено транскодуванням та які міцно 
закріпилися у мові, не вимагають додаткового описового пере-
кладу. У випадку, коли словник не дає точного еквівалента тому 
чи іншому терміну, або ж коли застосування калькування, тран-
слітерації чи описового перекладу недоречне, можливими та-
кож є інші прийоми перекладу. The access, as usual in castles of 
the period, lay through an arched barbican, or out work, which was 
terminated and defended by a small turret a teach corner. – Вхід у 
замок, як у всіх укріпленнях того часу, був під склепінчастим 
виступом (навісною вежею) в стіні, захищеним з обох боків ма-
ленькими башточками.

До інших трансформаційних прийомів, що застосовують-
ся при перекладі термінів можна віднести конкретизацію та 
генералізацію, які належать до числа лексико-семантичних 
трансформацій. Лексико-семантичні трансформації – це спосіб 
перекладу лексичних одиниць іноземної мови шляхом викори-
стання одиниць мови перекладу, які не збігаються за значенням 
з вихідними, але можуть бути виведені логічно.

Одним з найпоширеніших видів лексико-семантичних 
трансформацій є конкретизація – передача одиниці перекладу 
більш широкого змісту одиницею конкретного змісту. В україн-
ській мові необхідно робити заміну слова чи словосполучення, 
що мають більш широкий спектр значень, еквівалентом, який 
конкретизує значення відповідно до контексту або стилістич-
них вимог. При перекладі за допомогою цього прийому одиниці 
мови оригіналу, які частіше за все утворені за допомогою скла-
дання основ, стають словосполученнями, наприклад, borehole 
pump – артезіанський насос, gas pipeline – бензопровід. The fail-
ure to distinguish the two barrel vaults is only too obvious. – Надто 
вже очевидна тут нездатність побачити різницю між цими 
двома циліндричними сплетіннями.

При перекладі термінів в галузі архітектури та будівництва 
також можливим є застосування прийому генералізації. Гене-
ралізація вихідного значення має місце в тих випадках, коли 
міра інформаційної упорядкованості вихідної одиниці вища за 
міру упорядкованості одиниці, що відповідає їй за змістом в 
мові перекладу. The samples exhibit high resistivity. – Ці зразки 
характеризуються значним опором.

Деякі інші трансформаційні прийоми перекладу термінів 
застосовуються в тих випадках, коли значення того чи іншого 
терміна для української мови виявляється новим. Експлікація – 
це коли при перекладі дається пояснення терміна. До описово-
го перекладу висувають такі вимоги:

переклад повинен точно відбивати основний зміст по-
значеного терміном поняття; опис не повинен бути надто 
докладним; синтаксична структура словосполучення не по-
винна бути надто складною. Також при перекладі цим при-
йомом зі складних термінів найчастіше утворюються сло-
восполучення: wheelwindow – вікнорозетка; кругле вікно 
з радіальними променями плетіння, key pattern – різьблена 
прикраса в архітектурі (раппортом для якого в частіше за 
все є меандр). The term “wheel-window” is often applied to a 
window divided by simple spokes radiating from a central boss 
or opening. – Термін «вікнорозетка», кругле вікно з радіаль-
ними променями плетіння, часто застосовується до вікна, 
розділеного на прості спиці, які виходять з центрального 
боса або відкриття.

Частота використання тих чи інших прийомів перекладу 
термінів з галузі архітектурно-будівельної техніки неоднакова, 
що можна побачити з наведеної нижче таблиці.

Назва прийому перекладу
Використання при перекладі фахових 

текстів з галузі архітектурно-будівельної 
тематики (%)

Лексичний еквівалент 35
Калькування 35

Конкретизація 15
Експлікація 9

Генералізація 3
Транскрипція 2

Транслітерація 1
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Як бачимо, найпоширенішими прийомами перекладу архі-
тектурно-будівельних термінів постають використання лексич-
ного еквіваленту та калькування. По-перше, це пояснюється 
тим, що, як зазначалося вище, значну частину архітектурно-бу-
дівельної термінології складають одиниці терміносистем су-
міжних галузей (мистецтва та історії, механіки та електроні-
ки), а також таких наук, як фізика чи хімія. Їхня фахова лексика 
достатньо розвинена, і більшість термінів мають словникові 
еквіваленти в українській мові. По-друге, велика кількість ар-
хітектурно-будівельних термінів становить складні слова, які 
зазвичай передаються на українську мову саме шляхом каль-
кування. Третім за частотою використання йде прийом конкре-
тизації значення, що насамперед стосується вузькогалузевих 
термінів. Прийом експлікації застосовувався нами під час пере-
кладу фахових текстів також переважно щодо вузькогалузевих 
термінів, хоча його й не можна вважати достатньо поширеним. 
Інші прийоми (генералізацію, транслітерацію та транскрип-
цію) ми використовували лише подекуди, та й то з великою 
обережністю, щоб уникнути викривлення змісту. Таким чином, 
переклад термінів – дуже відповідальна задача для переклада-
ча. При відтворенні будь-якої термінології, зокрема архітектур-
но-будівельної термінології, треба враховувати низку факторів, 
у тому числі під час вибору того чи іншого прийому перекладу 
термінів. Крім того, слід взяти до уваги і деякі практичні по-
ради перекладачеві щодо роботи з фаховими текстами з галузі 
будівельної техніки.

Перед тим, як перекладати тексті з архітектури та будів-
ництва, доцільно ознайомитись з іншими текстами цього ж на-
пряму та зауважити для себе деякі особливості вживання тих 
чи інших термінів. Вельми корисним виявляється також озна-
йомлення з довідниковою літературою з цієї галузі, що сприяє 
подальшому розумінню тестів і забезпечує обрання правиль-
ного варіанта перекладу термінології. Якщо є така можливість, 
бажано показати свій переклад фахівцю з архітектури та бу-
дівництва або просто проконсультуватися з ним щодо склад-
них або неоднозначних місць у тексті. При перекладі термінів 
слід уникати синонімії та скорочення термінів. Якщо в тексті 
трапляється термін, не зафіксований у спеціальних, галузевих 
словниках, то перекладач має сам підібрати перекладний екві-
валент, використовуючи довідникову літературу.

Висновки. Таким чином, перекладачеві можна дати декіль-
ка практичних порад щодо перекладу термінологічних одиниць 
в галузі архітектури та будівництва. У перекладі повинні вико-
ристовуватися терміни, затверджені відповідними державними 
стандартами; перекладач повинен враховувати, до якої області 
науки і техніки відноситься термін, що перекладається, осо-

бливо іноземний; якщо в тексті трапляється термін, не зафік-
сований у науково-технічних словниках, то перекладач має сам 
підібрати перекладний еквівалент, використовуючи довіднико-
ву літературу, або проконсультуватися у спеціаліста; в окремих 
випадках термін можна перекласти описовим шляхом; у тек-
сті перекладу потрібно уникати синонімічного використання 
термінологічних одиниць; усі терміни, символи, скорочення 
мають бути уніфіковані; не дозволяється довільне скорочення 
термінів; номенклатури залишаються переважно мовою оригі-
налу; одиниці фізичних величин, спеціальні знаки мають від-
повідати технічним стандартам.

Подальші дослідження вбачаємо у необхідності аналізу 
способів та прийомів перекладу архітектурно-будівельної тер-
мінології англійської мови з огляду на мовленнєвий контекст 
її застосування, що визначає її комунікативно-функціональне 
призначення та особливості використання.
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Кузнецова И. В., Шишлаков М. Ю. Особенности 
перевода английских архитектурно-строительных тер-
минов

Аннотация. Статья посвящена исследованию спо-
собов и приемов перевода архитектурно-строительных 
терминов. Основными являются перевод с помощью лек-
сического эквивалента, калькирование, конкретизация. 
Проанализировав английские тексты по архитектуре и 
строительству, рекомендуем алгоритм перевода терминов.

Ключевые слова: термин, способы перевода, лекси-
ческий эквивалент, калькирование, особенности перевода, 
конкретизация.

Kuznetsova I., Shishlakov M. The translation peculiari-
ties of English architecture and construction terms

Summary. The article is devoted to the investigation of 
translation peculiarities and ways of English architecture and 
construction terms. Lexical equivalent, loan, substantiation is 
among them. Having analyzed English architecture and con-
struction texts, it is recommend the translation algorithm of 
terms.

Key words: term, ways of translation, lexical equivalent, 
loan, peculiarities of translation, substantiation.
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Анотація. У статті подано дослідження способів пере-
кладу актуальних словотвірних одиниць – абревіатур-го-
лофразисів англомовного та україномовного медичного 
дискурсу.

Ключові слова: абревіатура, переклад, способи пере-
кладу, абревіатури-голофразиси, медичний дискурс.

Постановка проблеми. Процес абревіації є одним з най-
більш продуктивних способів конденсації мовних одиниць, 
збільшення словникового складу багатьох мов та економії 
мовних зусиль. Наше дослідження абревіації ґрунтується на 
структурній та когнітивно-дискурсивній парадигмі, а також 
на сформованій в її надрах лінгвосинергетичній [6]. Гумані-
тарні дослідження абревіації здійснювалися такими закордон-
ними та вітчизняними науковцями, як І.М. Арнольд (стиліс-
тика сучасної англійської мови), В.В. Акуленко (cловниковий 
склад мови) [1]. Розглядали особливості скорочень, фонетичні 
риси абревіатур, їхню структуру та довжину порівняно з ін-
шими мовними одиницями такі лінгвісти, як Д.І. Алексєєв, 
Н.Ф. Клименко [5]. Типи абревіатур медичного дискурсу роз-
глядав Дж. Берман [8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні до-
слідження та публікації свідчать про вагомість абревіатур та 
складність їх перекладу. Труднощі передачі аброутворень-го-
лофразисів, на які ми звертаємо увагу, окреслені не в повній 
мірі. Для нашої статті вагомими стали результати досліджен-
ня Ю.А. Хуснуліної, яке присвячене структурно-семантичній 
і функціональній специфіці абревіатур, Л.Ю. Зубової, в якому 
міститься аналіз англійських медичних абревіатур як частин 
професійної мовної картини світу, І.В. Гуріної, в якому розгля-
даються прийоми мовної компресії при синхронному перекла-
ді [4]. Новий погляд на вивчення абревіатури представлений у 
2004 році Дж. Берманом, який дослідив короткі терміни – абре-
віатури в медицині [8].

Метою статті є дослідження способів перекладу абревіа-
тур-голофразисів англомовного та україномовного медичного 
дискурсу.

Виклад основного матеріалу. Cловотворення – комплек-
сний процес креації нових слів та понять. Беручи до уваги влас-
ний досвід, ми обрали для цього етапу дослідження SWОT-ана-
ліз медичної абревіатури, це не лише абревіатура, але й омонім 
зі значенням «тяжка робота; важке завдання». Стаття присвя-
чена способам перекладу абревіатур-голофразисів медичного 
дискурсу, відтворення яких викликає труднощі, а для того, щоб 
їх подолати, необхідно дотриматися системи. SWOT-аналіз 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) переваги, не-
доліки, можливості, загрози – система структурування та ана-
лізу інформації, яка використовується на попередніх стадіях 
прийняття рішень.

У ході аналізу емпіричного матеріалу дослідження увібра-
ло найсучасніші тенденції в лінгвістиці. Сьогоденні неологічні 
дослідження вказують на утворення голофразисів – слів, що 
утворюються у процесі злиття цілого речення або його частини 
в єдине ціле. Медичний дискурс виступає сферою утворення 
нових одиниць функціонування, наше дослідження націлене 
саме на абревіацію. У процесі дослідження абревіатур медич-
ного дискурсу класичні класифікації та винайдені прийоми до-
слідження цих одиниць не могли передбачити унікальні випад-
ки вживання абревіатур та колосальну складність їх перекладу. 
До таких одиниць ми віднесли голофразиси-абревіатури та 
мнемонічні абревіатури. Відтворення абревіатур, яке викликає 
труднощі, розглянуто в окремій таблиці.

Розглядаючи weakness процесу абревіації, а саме голофра-
зис «кентаври-неолексеми» (“the expressions of a whole phrase in 
a single word, polysynthesis”), можемо стверджувати, що часто 
для сприйняття та розуміння вони перетворюються в еліпси. 
Так, найдовша абревіатура-голофразис містить 189 819 літер. 
Для того, щоб прочитати таку розгорнуту форму від одноком-
понентної “titin” (назва людського протеїну), необхідно три з 
половиною години. Цей унікальний випадок найдовшої абре-
віатури-голофразиса займає 18 сторінок А4. Надаючи при-
клад такого протеїну, наголошуємо на тому, що перекладаєть-
ся лише його еліпс “titin”, який залишається в аутентичному 
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Таблиця 1
SWОT аналіз медичної абревіатури

Здобутки:
розроблені класифікації,

стратегії перекладу,
методи перекладу

S Strengths W Weaknesses Унікальні випадки вживання 
абревіатур:

мнемонічної,
авторської,

голофразисів,
жаргонізмів

надбання,
якість,

переваги

невизначеність,
недолік,

брак

Контроль якості:
словники,
форуми,

спеціалізовані видання,
консультація зі спеціалістом

O Opportunities T Threats Неоднозначність:
полісемія,
омонімія,
синонімія

потенціал,
можливості

слабкі сторони,
загрози,
ризики



120

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

вигляді, запозичується від розгорнутої форми “Methionylala
nylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylprolylar
ginylasparylgluminylglutamylisoleucylvalylglutaminyllysylargin
ylthreonylphenylalanylthreo…” [9]. Проблема полягає в тому, 
що назви, в яких є хімічні елементи, не обмежуються певною 
кількістю літер. Так, можна вказати розшифровку триком-
понентної DNA – ДНК, дезоксірибонуклеїнова кислота, що 
може налічувати мільярд літер: “deoxyribonucleic acid, a self-
replicating material which is present in nearly all living organisms 
as the main constituent of chromosomes. It is the carrier of genetic 
information“naming a single strand of DNA, with its millions and 
millions of repeating base pairs, could eventually tab out at well 
over a billion letters” [9]. Aбревіатури-голофразиси виступають 
різновидами лексико-синтаксичного словотвору, абревіація 
презентує поєднання усічених фрагментів твірної основи.

Голофразис медичного дискурсу виступає інтернаціо-
налізмом. В українській мові є багатокомпонентна «гіппо-
потомомонстросесквіппедаліофобія», а в англійський існує 
відповідник – “hippopotomonstrosesquippedaliophobia”, роз-
шифровка – «побоювання вимовлення нових слів». Така абре-
віатура позначає нав’язливий страх довгих слів, подаємо її 
з транскрипцією, оскільки існує плутанина у вимові: /hɪ.pə.
pɒ.təˈmɒn.strəˌsɛ.skwɪ.pɪˈdeɪ.lɪəˌfoʊ.bɪə/. У статті ми не могли 
не зазначити висловлювання з форуму про цю хворобу: «Ці-
каво, хворий, якому поставлять такий діагноз, прочитавши 
назву своєї хвороби, відразу помре або спершу помучиться?» 
Перший компонент “hippo” – кінь грецькою мовою, а другий 
“potamos” – річка. Таким чином, перша частина слова відно-
ситься до «водяного коня», відомого як “Hippopotamus”. “The 
Oxford Dictionary” використовує слово “Hippopotamine”, щоб 
позначити щось дуже велике. Третій компонент “monstr” по-
ходить з грецької і позначає “monstrous being”, щось велике та 
лякаюче, четвертий компонент “sesquippedalio” походить від 
грецького «полуторафутовий», п’ятий компонент “phobos” 
позначає нездоровий страх. Такі одиниці конденсації перекла-
даються за допомогою транслітерації голофразису-усічення. 
Багатокомпонентна абревіатура «гексакосіойгексеконтагек-
софобія» – “hexakosioihexekontahexaphobia”, транслітера-
ція – «побоювання числа 666 – шістсот шістдесят шість», 
по-грецьки пишеться як “hexakosioi hexekonta”. Голофразис 
«Гексакосіойгексеконтагексапараскаведекатріафобія» – “Hek
sakosioyheksekontaheksaparaskavedekatriafobiya”, трансліте-
рація – побоювання числа 666 у п’ятницю, 13 числа. Наступна 
абревіатура-голофразис, що вказує на страхи людини, назива-
ється «Гексакосіойгексеконтагексапараскаведекатріафобія» – 
“Heksakosioyheksekontaheksaparaskavedekatriafobiya”, 
транслітерація – побоювання, фобія числа 666 в п’ятницю,  
13го дня місяця. Тріскаідекафобія, або тердекафобія, – побо-
ювання числа 13, транслітерація – triskaidekaphobia. Існує бі-
блійний переказ, побічно пов’язаний з числом 13: на таємній 
вечері Юда Іскаріот, апостол, що зрадив Ісуса, сидів за столом 
тринадцятим [3]. З цим переказом пов’язують найпоширені-
шу у XIX столітті прикмету, пов’язану з числом 13 – якщо за 
обіднім столом зібралися 13 чоловік, один з них помре протя-
гом року після трапези. Пізніше у християнстві поширилося 
апокрифічне переконання, що Сатана був 13-м ангелом. За 
іншою версією, страх частково викликаний тим, що в єврей-
ському календарі деякі роки складаються з 13 місяців, тоді як 
сонячний григоріанський та місячний ісламський календар 
налічують 12 місяців на рік.

Голофразиси, представлені вище, перекладаються за до-
помогою транслітерації та викликають труднощі при перекла-
ді й у вимові. Ми погоджуємося з тим, що переклад – це не 
механічний процес, а творчість, у перекладача повинна бути 
яскраво виокреслена особистість, але така стратегія перекла-
дача не завжди вдала, адже призводить до винекнення поми-
лок і похибок. Наступний приклад ілюструє історичне похо-
дження однокомпонентного епоніма-абревіатури “galimatias” 
[ˌgælɪ’mætɪəs] – галіматья, абсурд. Лікар Галлі Матьє був лю-
диною розумною, гострою на слівце, завжди прикрашав свої 
медичні поради жартом, пікантним анекдотом, піднімаючи 
настрій пацієнтів. Своєрідне «лікування сміхом» виявилось 
корисним та приємним. Коли лікар став модним і не мав мож-
ливості провідати усіх, хто очікував його допомоги, Матьє 
почав розсилати своїм пацієнтам листівки, на яких вгорі було 
написане його ім’я, після – рецепт, а ще нижче – каламбури, які 
від імені лікаря Галлі Матьє стали називатися галіматьєю. За 
словами Ноама Хомського, в анімаційній бесіді Мішеля Гондрі 
наш світ можна осягнути розумом – “the world is intelligible” 
[7]. Таку абревіатуру не можна було не зазначити, говорячи про 
унікальність зародження нових одиниць компресії та склад-
ність їх інтерпретації [2, с. 95].

Висновки. Підсумовуючи сказане, зазначимо, що можуть 
виникати труднощі при перекладі таких одиниць не лише в ус-
ному, але й письмовому вигляді. Сплутавши чи не зрозумівши 
декілька літер, перекладач може невірно інтерпретувати інфор-
мацію. Одиниці дослідження та їх скорочені форми кочують з 
одних одиниць функціонування у мові в інші, набуваючи нових 
ознак, від жаргонізмів до хибних друзів перекладача.

Таблиця 2
Способи перекладу абревіатур

Загальна кількість абревіатур Способи перекладу
1 200 транскодування
1 650 екплікація
1 225 еквівалент
7 25 запозичення

Абревіатури-голофразиси Способи перекладу
178 транскодування
22 запозичення

Серед 5000 проаналізованих одиниць медичного дискурсу 
було знайдено 200 абревіатур-голофразисів, які репрезентують 
пласт інтернаціоналізмів, вони транслітеруються та запозичу-
ються, зберігаючи всі ознаки вихідного скорочення, але зали-
шаються кутовим каменем для перекладача.
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Аннотация. В статье представлены исследования спо-
собов перевода актуальных словообразовательных еди-
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Summary. The article presents the research of the ways of 
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Анотація. Жаргон – це мова якої-небудь групи лю-
дей, об’єднаних спільною професією. Молодіжний сленг 
відрізняється тим, що використовується в комунікації  
однієї вікової категорії. Стаття присвячена вивченню та-
кого лінгвістичного явища, як молодіжний сленг. Ме-
тою дослідження є лінгвістичний опис сленгових лек-
сем, виокремлених у романі Дороти Масловської «Wojna 
polsko-rosyjska pod flagą biało-czerwoną». У ході роботи 
було визначено функціонально-стилістичні функції лексем 
і способи перекладу молодіжного сленгу.

Ключові слова: молодіжний сленг, жаргонна лексика, 
способи перекладу.

Постановка проблеми. Однією з важливих проблем укра-
їнського перекладознавства досі є проблема перекладу жаргон-
ної лексики. Адже жаргонізми – це слова, які використовуються 
певними соціальними чи об’єднаними загальними інтересами 
групами, які несуть таємний, незрозумілий для інших зміст. Че-
рез те, що українська мова розвивається дуже швидко, попов-
нюється новими лексемами, відбуваються запозичення з близь-
коспоріднених мов, стає важко встигнути перекладознавцям і 
перекладачам за такими досить інтенсивними мовними явища-
ми. Отже, немає однозначного погляду щодо шляхів вирішення 
цієї проблеми. Також у мовознавстві немає чіткого визначення 
поняття «сленг».

У статті зацікавлення викликає проблема і особливості 
перекладу жаргонної лексики, а саме молодіжного сленгу на 
матеріалі польського роману Д. Масловської “Wojnapolsko-
rosyjskapodflafą biało-czerwoną”.

Метою статті є лінгвістичний опис поняття «сленг», опис 
та визначення особливостей перекладу, аналіз засобів перекла-
ду молодіжного сленгу з польської мови українською. Вибір 
теми обумовлений тим, що вивчення молодіжного сленгу має 
великий інтерес для лінгвістів та філологів. Вивчення літера-
турних творів ХХ століття неможливе без знання молодіжного 
сленгу (тлумачення лексем), тому що він відіграє значну роль 
у формуванні сучасної української літературної мови. Причини 
актуальності теми обумовлені вимогами літератури, вивченням 
складу української та запозиченої лексики.

Виклад основного матеріалу. Жаргон – це різновид мови 
будь-якої групи людей, об’єднаних єдиної професією (жаргон 
льотчиків, шахтарів, моряків), заняттям (жаргон спортсменів, 
колекціонерів) тощо. Жаргон – це свого роду мова в мові. Стро-
го кажучи, молодіжний жаргон часто називають сленгом (від 
англ. slang) або арго (від франц. argot).

Сленгізми належать до нелітературної лексики. Це слова 
дуже виразні, іронічні, вони служать для визначення предметів, 
про які говорять у повсякденні.

Молодіжний сленг відрізняється від інших типів тим, що 
сленгізми використовуються у спілкуванні людей однієї вікової 
категорії. Від звичайних слів вони відрізняються емоційно-екс-

пресивним забарвленям, найчастіше несуть негативну оцінку, 
близькі до зниженої лайливої лексики, відрізняються «зацикле-
ністю» на реаліях світу молоді [1, с. 35].

Молодіжний сленг не належить до якоїсь окремій групі, а має 
розглядатися як явище з рисами усіх груп нелітературної лексики.

Сленг – це універсалія. Багато рис споріднюють моло-
діжний сленг із усіляким арго. Це його депреціативність: він 
вельми критично, іронічно ставиться до всього, що пов’язано 
з тиском державної машини. Тут відчувається різко виражений 
ідеологічний момент – «системний» сленг від самого свого ви-
никнення протиставляє себе не тільки старшому поколінню, 
але й перш за все офіційній системі.

Другою рисою, яка споріднює молодіжний сленг з різними 
арго, є його запалена метафоричність. Арготичний словотвір мож-
на ще назвати словотворенням, бо в таких утвореннях зустріча-
ється не індивідуальна вигадка єдиного організуючого прийому, а 
широка, різноманітна за прийомами своїми мовна творчість.

Третя риса – це домінування репрезентативної, а не ко-
мунікативної і тим більш не кріптолалічної функції. Мож-
на виділити саме репрезентативну функцію як органічну і 
важливу в цьому випадку, розглядаючи, наприклад, жаргон 
школярів. Учень говорить «на фіг» замість «навіщо», адже 
він розглядає як комуніціювальний комплекс ідей не одне 
тільки перекладне значення слова («навіщо, чому»), а ще 
дещо. І якщо спробувати передати це «дещо», то виявиться 
приблизно такого змісту думка – думка, яка містить харак-
теристику обох учасників мовного обміну (діалогу): «Оби-
два ми з тобою, мовляв, хулігани, або точніше, граємо в 
хуліганів».

Четверта особливість, що характеризує молодіжний сленг 
як універсалію, особливість, яка пов’язує його з іншим арго, 
особливо зі студентським арго (польським, французьким, ні-
мецьким, болгарським), – це його людяна спрямованість.

Молодіжний сленг – не просто спосіб творчого самовира-
ження, але й інструмент подвійного відсторонення. Як кожному 
арго (ширше – як кожній субмові), властива деяка розмитість 
кордонів. Виокремити його як замкнуту підсистему, як об’єкт 
спостереження можна тільки умовно. Поступове поширення 
молодіжного сленгу йде від центру до периферії, і на периферії 
він укорінюється мінімально.

Молодіжний сленг – це один з функціональних стилів, до 
якого вдаються носії мови з відносно високим рівнем освіти 
(його «енглізованість» – вагоме свідчення того, що тільки він 
використовується в певній ситуації спілкування).

Молодіжний сленг використовується молодими, коли вони 
спілкуються між собою в невимушених, неофіційних умовах, 
тоді ніякого «забруднення» не відбувається. Те ж стосується і 
мови художньої літератури: коли сленгізми входять до неї як 
елементи мовної маски персонажа, це не викликає ніякого про-
тесту, якщо робиться з тактом і естетично умотивовано.

УДК 811.112.2

Маслова Г. М.,
асистент кафедри російської філології та перекладу
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Перш за все своєю виразністю, пустотливою і веселою 
грою зі словом привертає увагу до себе молодіжний сленг, з 
яким доросла частина населення почала знайомитися, читаючи 
твори молодих прозаїків і поетів, молодіжну пресу і слухаючи 
своїх дітей. На тлі понуро-брехливої офіційної пропагандист-
ської жуйки сленг цікавив свіжою метафоричністю, розкуті-
стю, а часом і стилістикою позначень. Склад сленгу відображає 
небезпечний, тривожний факт розповсюдження наркоманії: 
десятки слів і висловлювань. Сленг свідчить і про стійкість по-
бутової ксенофобії.

Головну ж роль у мові сленгу, з точки зору Е. Земської, ві-
діграють спеціальні слова або словосполучення – маркери. Ці 
слова були свого роду універсальними повідомленнями, що за-
мінювали довгу послідовність пропозицій, які, напевно, просто 
не хотілось вимовляти [2, с. 99].

Крім того, вони виконують функцію кодувань, що ховали 
зміст бесіди від непосвячених [3, с. 53]. Припустимо, що хтось 
зі своїх дорікає при сторонніх непристойним вчинком. Можна 
розпочати полеміку і ввести публіку в курс справи. А можна 
просто з правильною інтонацією процідити крізь зуби: «Чарльз 
Дарвін». Фраза є результатом редукування відомої цитати: 
«Хто мені це говорить? Граф Толстой мені це говорить або 
Чарльз Дарвін?». І в перекладі «місцевою приблизно означає 
«сам такий».

Лексика соціолектів має вузький і специфічний діапазон 
вживання. Основна сфера її використання – усне повсякденне 
розмовне мовлення окремих соціальних груп, в якому жаргоніз-
ми є одним із засобів вияву експресії, жартівливо-іронічного або 
зневажливо-зверхнього ставлення до окремих явищ дійсності.

Як ілюстративний матеріал лексика соціолектів використо-
вується в науковому стилі, зокрема в лінгвістичних і психоло-
го-педагогічних працях.

Яскраве емоційно-експресивне забарвлення, жива образ-
ність лексики соціолектів зумовлює її використання у художній 
мові. Добір і характер уживання жаргонізмів у художніх творах 
залежать від майстерності автора, його естетичних уподобань 
[1, с. 39]. За допомогою цих мовних засобів набагато легше і 
повніше можна змалювати певне середовище, охарактеризува-
ти загальний культурний рівень персонажа, спосіб його мис-
лення, належність до певної соціальної категорії. Жаргонізми 
також є засобами створення гумористичного або іронічного 
ефекту. Проте використання їх має бути вмотивованим, відпові-
дати чуттю міри. Уживана без потреби лексика соціолектів зас-
мічує мову, не сприяє формуванню в читача художнього смаку.

Відгалуженням від загальнонародної є також «дитяча 
мова», що характеризується наявністю коротких, переважно 
двоскладових слів (інфантилізмів), дієслівних демінутивів та 
деформованих слів загальної мови (еколалії). Крім усного по-
всякденного мовлення, цей різновид мови вживається в худож-
ній літературі для зображення дитячого світу, створення голу-
бливого колориту або як засіб гумористичного чи сатиричного 
висвітлення життєвих явищ.

За віковою ознакою виокремлюється також «стареча мова», 
якій притаманні деформовані слова загальнонародної мови. 
Стареча шепелявість, яка нині стала анахронізмом, використо-
вувалася в художній літературі попередніх періодів з метою 
мовної характеристики персонажа.

Досліджуваний роман є дуже професійним, якісно викона-
ним, дуже точно переданий той ступінь впливу, який відчуває 
носій мови під час читання оригінального тексту. Використан-

ня лайливої, інколи грубуватої, інколи зниженої за семантични-
ми ознаками лексики є повністю вмотивованим. Формування 
уяви про персонажів та обставини / умови життя відбувається 
за допомогою саме вживання молодіжного сленгу.

Дослідження різних прошарків лексики є актуальним для те-
орії та практики перекладу. Великий інтерес для лінгвістів ста-
новить лексика, що виконує переважно експресивну функцію.

Один з відомих перекладачів В. Горчак зазначає, що питан-
ня використання ненормативної лексики у перекладах є дуже 
непростим, «бо надруковане слово за кордоном і надруковане 
слово у нас – це зовсім різні речі».

Інший дослідник, Л.Білозорович, режисер дубляжу бага-
тьох голлівудських фільмів, говорить, що ідея перекладу «без 
купюр» досить суперечлива. Для того, «щоб давати текст не-
нормативною лексикою, необхідно володіти високим рівнем 
внутрішньої культури, бо інакше переклад перетвориться на 
епатажний набір нецензурної лексики».

Зараз, коли до літературного перекладу не висувається 
більше цензурних вимог, і перекладати можна як завгодно, ви-
никає інша проблема. З одного боку, перекладачі нерідко ро-
блять з текстом перекладуваного роману те, що не без іронії 
описує К. Чуковський («Високе почуття»). Він каже, що острах 
незграбної вульгарщини стримує перекладачів від використан-
ня сленгової лексики у текстах своїх перекладів. З іншого боку, 
дуже часто зустрічаємо випадки саме незграбного, бездумного 
перекладу такої лексики без урахування великої кількості ас-
пектів, що характеризують ту чи іншу лексичну одиницю, а 
саме семантики, сфери вживання, ступеня зниженості у мові 
оригіналу, ступеня експресії у конкретному предметі.

Перед тим, як взятися за переклад будь-якого іншомовного 
автора, перекладач повинен точно встановити для себе стиль 
цього автора, систему його образів.

Тільки у разі правильного вибору способу перекладу пе-
рекладач може найточніше передати той ступінь впливу, який 
відчуває носій мови, читач тексту оригіналу.

Під час проведення дослідження було встановлено, що 
сленг можна поділити на дві групи:

– вульгаризми (або лайливі слова);
– жаргонні слова та вирази, широко вживані у розмовному 

мовленні.
Сленгізми характеризуються яскраво вираженим фамільяр-

ним забарвленням, проте вживання таких лексем є допусти-
мим, і складають ядро літературної мови.

До першої ж групи належать лексеми-вульгаризми, вжи-
вання яких є неприпустимим у мовленні культурного поляка. 
Вживання лайливих слів із зниженою семантикою у мовленні 
робить його більш експресивним. Треба відзначити, що сту-
пінь співвіднесеності емоційності польського та українського 
сленгу є зараз досить складним питанням через проблеми пере-
кладу таких лексичних одиниць перекладачами польської літе-
ратури, кіно. Дуже часто перекладачі беруть до уваги таку роз-
біжність ступеня експресії, і переклад їхній буде містити менш 
експресивні еквіваленти мови перекладу. Але нерідко буває і 
навпаки. Так, на прикладі перекладу Л. Андрієвської роману 
Дороти Масловської «Польсько-російська війна під біло-чер-
воним прапором» можно зробити так висновки.

1) Рівнозначний переклад сленгової лексики.
“Dawajnogę, nie bajeruj – mówię grubym głosem, będąćtak 

okrutny jak nigdy mi się nie zdarzało w najgorszych wyjściach na 
solo, wobec najgorszych przeciwników prosto z anabolu, prosto 
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z koksu... Samotność uderzyła ci do głowy. Amfa uderzyła ci do 
głowy. Stałeś sięnaspodowany na prochu lump” // «Давай ногу, не 
вимахуйся, – кажу я грубим голосом, ставши таким жорстоким, 
яким мені ще ніколи не траплялося бути в найзапекліших роз-
бірках проти найзапекліших ворогів, навіть на анаболіках, на-
віть на коксі... Самотність вдарила тобі в голову. Амфа вдарила 
тобі в голову. Ти став обдовбашеним наркотою люмпеном».

У тлумачному словнику польської мови вираз “bajerować” 
означає замилювати очі, про щось розповідати перебільшую-
чи, робити з себе ангела. Щодо української мови, то сленгова 
лексема «вимахуватися» є згрубілим синонімом до «випендрю-
ватися» – поводитися виклично, зухвало, намагаючись привер-
нути до себе увагу. Переклад є адекватним, але з втратою поль-
ської семи «перебільшувати». Але досить доречно перекладач 
підібрав еквівалент, замінивши сленгове слово іншим відпо-
відником у мові перекладу. Що стосується польських сленгів 
“koks”, “аmfa” у значенні «кокаїн» та «амфетамін» (наркотичні 
речовини), то вони мають прямі сленгові відповідники в укра-
їнській мові: «кокс» та «амфа».

2) Розбіжність ступеня експресивності у перекладі (зви-
чайні вирази перекладаються сленгізмами української мови).

“Gdytakpatrzę nanią, przychodzimimyśl otym, żebyć możej 
ej dramat polega naurodzeniusię nie w tym miejscu, nie w tym 
czasie” // «Коли я отак дивлюсь на неї, мені впадає до чайника, 
що, може, її драма полягає в народженні не в тому місці і не в 
той час».

“Patrzę na Magdę...” // «Втикаю на Магду...».
“Gdyżnie jest ze mną dobrze, szczególnie fizycznie, 

fizjologicznie” // «Бо мені хірово, особливо фізично, фізіоло-
гічно».

Такий шлях вирішення перекладацької проблеми є виправ-
даним, адже в українській мові повніше у лексико-семантично-
му аспекті описана ця ситуація. Нейтральне дієслово “patrzeć” 
означає «кудись дивитися, на щось поглянути», тоді як «втика-
ти» українською має значення «слухати щось із задоволенням, 
насолоджуватись чимось». Тому підвищення перекладачем 
ступеня експресивності є доречним у цьому контексті, сленг 
повніше змальовує ситуацію відносин та художньо виражає 
емоції мовців.

3) Розбіжність ступеня експресивності у перекладі (слен-
гізми перекладаються звичайними виразами).

“Boniemawłaściwie żadnejróżnicy, iztym, iztymjedenczort, 
jedenwielkiproblem” // «Бо, властиво, немає жодної різниці – і з 
тими, і з іншими одна біда, одна велика проблема».

Польський вираз “jeden czort” має значення «2 чи більше 
речей, які не мають жодної різниці для мовця». Для польської 
мовної картини цей сленг не є грубим сполученням і не є не-
цензурною лексикою, його зафіксовано у словнику молодіжних 
сленгів. У перекладі заміна сленгу на нейтральне слово тягне за 
собою емоційно-експресивні втрати у певному контексті, зміну 
стилю мовлення головного героя, роблячи його більш літера-
турним, втрату стилістичного навантаження сленгу у тексті 

перекладу. Але в жодному разі така заміна не відбивається на 
семантиці і розумінні повідомлення реципієнтом.

Висновки. Отже,найцікавішою лексикою для перекладу є 
лексика, що переважно виконує експресивну функцію. Отже, 
польський молодіжний сленг є саме такою лексикою.

У перекладі твору більше зустрічається такий переклад, 
коли неекспресивні, несленгові вирази польської мови перекла-
даються сленговими виразами української мови. Це зумовлено 
тим, що в українській мові набагато більше сленгових слів, і 
українська молодь використовує сленг частіше ніж польська 
молодь. Отже, в цілому для сприйняття тексту українськими 
читачами такий підхід до перекладу є виправданим. Невиправ-
даним є такі моменти, коли перекладач замінює сленгову лек-
сику польської мови на нейтральну лексику української мови, 
тим самим втрачається необхідна експресія.
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Маслова А. Н. Особенности и способы перевода 
жаргонной лексики (на материале художественного 
текста)

Аннотация. Жаргон – это речь какой-либо группы лю-
дей, объединенных общей профессией. Молодежный сленг 
отличается тем, что используется в коммуникации одной 
возрастной категории. Статья посвящена изучению такого 
лингвистического явления, как молодежный сленг. Целью 
исследования является лингвистическое описание слен-
говых лексем, выделенных в романе Дороты Масловской 
«Wojna polsko-rosyjska pod flagą biało-czerwoną». В ходе 
работы были определены функционально-стилистические 
функции лексем и способы перевода молодежного сленга.

Ключевые слова: молодежный сленг, жаргонная лек-
сика, способы перевода.

Maslova H. Specificity and the ways of translation of 
slang lexis (on the material of literary text)

Summary. Jargon is a type of language of any group 
of people united by a common profession. Youth slang is 
characterized in that is used in the communication of one age 
category. The article is devoted to the study of such linguistic 
phenomena as youth slang. The aim of this study is a linguistic 
description of slang lexemes found in the work of Dorota 
Maslovska “Wojna polsko-rosyjska pod flagą biało-czerwoną”. 
During the work was defined functionally-stylistic function of 
lexemes and the methods of translation of youth slang.

Key words: youth slang, slang vocabulary, ways of 
translation.
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Анотація. У статті зосереджено увагу на специфіці ін-
шомовного відтворення графону з позицій різноманітних 
стилістичних теорій. З’ясовано, які саме з відомих сти-
лістичних підходів є найбільш релевантними для такого 
об’єкта дослідницького інтересу, як графон.

Ключові слова: графон, очуднення, висунення, пере-
клад.

Постановка проблеми. Останнім часом у сучасному пере-
кладознавстві значно збільшується висвітлення низки проблем, 
які раніше не потрапляли у поле зору дослідників. До цього 
кола питань долучається, зокрема, таке явище, як графон. Фо-
нографічна стилізація на позначення мовленнєвих вад, або 
графон, є одним з найменш досліджених стилістичних засо-
бів художнього дискурсу. Теоретики перекладу не приділяли 
значної уваги вивченню цього явища. Пояснити це, на нашу 
думку, можна двома факторами: по-перше, графон як стиліс-
тичний прийом має різні традиції використання а англомовній 
та українській літературах. В україномовній літературі графон 
використовується дуже рідко і в обмеженому діапазоні, а«в ан-
гломовній літературі зображуються системні ознаки фонетич-
них комплексів просторіччя, вироблена відповідна розвинена 
система фонографічних засобів його передачі», що «дає мож-
ливість дослідникам говорити про різні стратегії та навіть різ-
ні традиції його репрезентації в художніх текстах» [7, с. 114]. 
По-друге, як у теоретичному, так і в практичному вимірі арсе-
нал фонографічних засобів на позначення аномального мовлен-
ня персонажів обмежувався лише особливостями діалектної чи 
соціолектної вимови, які об’єктивно є найскладнішими для пе-
рекладу. Таким чином, більшість фонографічних стилізацій в 
англо-українському перекладі традиційно втрачалася.

Проте сьогодні ми можемо спостерігати, що увага науков-
ців до дослідження графону зростає, зокрема посилюється тен-
денція до переходу від тотальної компенсації до так званого па-
ралельного відтворення графону на основі креативних рішень 
перекладача, що й визначає актуальність нашої розвідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Піонерами до-
слідження графону стали В. Кухаренко [5], О. Мороховський 
[6], А. Сковородников [8], І. Арнольд [1].

В. Кухаренко, яка, власне, і започаткувала цей термін у 
мовознавстві, називає графон «стилістично значимим відхи-
ленням від графічного стандарту чи орфографічної норми, 
що створює ефект автентичності й достовірності позначення 
індивідуальних чи діалектних порушень фонетичної норми» 
[5, с. 17].

О. Мороховський трактує графон як графіко-фонетичний 
засіб стилістики, в основі якого лежить графічне відхилення 
від нормативного написання [6, с. 57].

У свою чергу, А. Сковородников характеризує графон як 
стилістично значиме відхилення від графічного стандарту чи 
орфографічної норми [8, с. 1].

У визначенні І. Арнольд, простежуються не лише фор-
мальні характеристики графону як «стилістично релевантного 
спотворення орфографічної норми», а й його функціональне 
навантаження, що «передає індивідуальні чи діалектні пору-
шення фонетичної норми» [1, с. 146].

Після огляду праць впливових науковців стає очевидною 
важливість графону як стилістичного прийому. Через оказіо-
нальний характер та відсутність потенційних відповідників гра-
фони мають бути віднесені до категорії перекладацьких трудно-
щів, а стратегія їх іншомовного відтворення має формуватись з 
урахуванням стилістичного та прагматичного чинників.

Метою статті є вивчення специфіки перекладацького від-
творення графону з позицій стилістичних теорій. Окреслена 
мета передбачає розв’язання таких завдань: проаналізувати 
поняття «графон» у широкому філологічному контексті; вста-
новити, які саме з відомих стилістичних підходів є найбільш 
релевантними для такого об’єкта дослідницького інтересу, як 
графон; спробувати з’ясувати пояснювальну силу зазначених 
теорій в аспекті перекладу.

Виклад основного матеріалу. Для характеризації мовлен-
ня літературного персонажу автори використовують різнома-
нітні стилістичні засоби виразності, що сприяють посиленню 
експресивно-емоційного ефекту першотвору. До таких засобів 
ми зараховуємо, зокрема, й порушення нормативного правопи-
су, або графон, яким позначаються індивідуальні особливості 
мовлення. Зазвичай у художньому дискурсі імітується мовлен-
ня персонажів-людей, але в окремих випадках об’єктом графо-
ну виступають антропоморфні істоти, мовлення яких модифі-
кується за тих самих причин, що й людське, або ж, навпаки, має 
на меті акцентувати їхню «нелюдську» сутність.

При створенні образу персонажу в художньому творі будь-
яка мовна одиниця може набувати стилістичної значущості та 
перетворюватися на засіб художньої виразності, за допомогою 
якого автор виражає своє власне ставлення до персонажу. Ви-
користання стилістичних засобів виразності завжди має праг-
матичну направленість, що впливає на свідомість читача та 
корегує його поведінку. Відповідно, графон як потужний засіб 
впливу на читача може посідати і провідне і навіть домінуюче 
мічцк у стилістичній структурі художнього твору. Як відомо, 
перевага певних засобів у межах реалізації авторської ідеї фор-
мує безпосередньо авторський стиль, тому графони вивчають-
ся як стильотвірні риси творчості таких відомих письменників, 
як Чарльз Діккенс, Бернард Шоу, Марк Твен.

В межах стилістики існують різноманітні теорії, спрямова-
ні на формалізацію статусу численних засобів створення тек-
стової експресивності на всіх мовних рівнях. Спробуємо визна-
чити, як в них «вписується» об’єкт нашого дослідження.

Однією з таких теорій вважаємо теорію очуднення (від ро-
сійського «остранение»). Терміни «очуднення, «затримання», 
«гальмування» пов’язані з теоретичними пошуками російської 
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формальної школи 1910–1920 рр., яка з особливою ретельністю 
вивчала, як створено твір, які деталі, нюанси і подробиці «ви-
стрілюють» чи «не вистрілюють» за бажанням автора.

Загалом вперше на проблему очуднення у філологічній па-
радигмі звернув увагу відомий літературознавець-формаліст 
В. Шкловський, який у своїй розвідці «Мистецтво як прийом» 
розумів вищезгаданий феномен у широкому сенсі як «незвичне 
сприйняття певної ситуації, певного процесу, об’єкту, реалі-
зоване насамперед за рахунок порушення норм стандартного 
мовлення» [10, с. 18]. Ефект очуднення створюється «усклад-
ненням форми» художнього твору, що зумовлює незвичність 
та тривалість сприйняття тексту за рахунок використання 
«ускладнених» нестандартних одиниць, покликаних «вивести 
річ з автоматизму сприйняття» [10, с. 18]. Також нові нестан-
дартні мовні утворення змушують читача побачити предмет з 
особливої точки зору та подовжити процес його сприйняття. 
Таким чином, науковець асоціює очуднення з анормативністю, 
отже, графон як навмисне порушення орфографічної норми, 
дає нам перспективу розглядати стратегії його перекладу з по-
зиції теорії нормативності.

Що ж дає підстави вважати графон формою очуднення? 
Як відомо, лінгвальна складова художнього образу персона-
жу створюється за рахунок авторського коментаря та особли-
востей мовлення, відомих під назвою «мовленнєвий портрет 
персонажу». Останній, на думку Д. Розенталя, складається з 
«особливих для кожної дійової особи літературного твору слів 
та висловів» і може залучати як «слова та синтаксичні кон-
струкції книжкового мовлення», так і «простомовну лексику, 
необроблений синтаксис, а також улюблені слівця та обороти» 
[9, с. 364]. Очевидно, що графон цілком вписується у запропо-
новану схему, але порівняно з іншими засобами стилістичного 
малюнку ми не так часто зустрічаємося з ним на літературних 
сторінках. Своєрідне пояснення такого стану речей знаходимо 
у Б. Шоу, який у відомому «Пігмаліоні» зазначає: «Перепро-
шуємо, але надалі нам доведеться облишити ці відчайдушні 
спроби відтворити квіткарчину говірку, якої поза межами Лон-
дона ніхто не збагне без спеціальної фонетичної абетки». Отже, 
робимо висновок про подвійну ускладненість графону: на етапі 
створення і на етапі інтерпретації. Саме вона є головною при-
чиною віднесення графону до засобів очуднення і водночас ви-
значає специфіку його іншомовного відтворення.

Проблемі очуднення у перекладі присвячене ціле дисерта-
ційне дослідження Д. Бузаджі, який зазначає, що «очуднення – 
це прийом ускладненої форми, а одним із засобів, який виконує 
функцію очуднення, є вмотивована спотворена (порушена) ор-
фографія» [2, с. 135]. Вмотивоване порушення орфографії буде 
одночасно і очудненням, і виразником окремого діалекту, або 
індивідуальних особливостей мовця. В англомовній традиції 
значно ширше, ніж в україномовній, розповсюджена тенденція 
відтворювати вимовні особливості людей за допомогою по-
рушеної орфографії. При цьому створюється абсолютно нова 
мова, яка і буде виступати засобом очуднення.

Виходячи з власних спостережень, Д. Бузаджі стверджує, 
що «не завжди перекладачі шукають шляхи вирішення цієї про-
блеми, і уникають відтворення випадків очуднення» [2, с. 97]. 
Сам же автор наголошує на тому, що «помилки при відтворенні 
очуднення пов’язані з порушенням еквівалентності, зокрема 
прагматичної, і виникають через те, що комунікативний ефект 
очуднення втрачається в перекладі, або, навпаки, через те, 
що в результаті невмотивованої появи очуднення в перекладі 

створюється непередбачений комунікативний ефект» [2, с. 97]. 
Також перекладачі невірно оцінюють комунікативну інтенцію 
автора та не враховують функціональні параметри тексту.

Ідея очуднення має дуже багато спільного з іншою не менш 
важливою стилістичною теорією висування або актуалізацією. 
Представники Празького лінгвістичного гуртка (ПЛГ), зокре-
ма Я. Мукаржовський та Б. Гавранек, актуалізацією вважали 
«незвичне використання мовних засобів, що привертають ува-
гу самі собою» [3, с. 355]. Таким чином, пражці розглядали 
ідею актуалізації або висунення як більш системну концепцію 
навмисного порушення лінгвістичних компонентів для досяг-
нення естетичного ефекту. На їх думку, саме висунення є реа-
лізатором процесу порушення норм стандартної мови. Можемо 
припускати, що висунені елементи спонукають читача зверну-
ти увагу не на «що сказано», а на «як сказано».

Відомий англійський вчений Дж. Ліч розглядає висунен-
ня як концепцію, породжену очудненням, і вважає девіацію 
(deviation) основним прийомом в рамках окресленої концепції: 
«Девіація є традицією «поетичної ліцензії» (poetic licence) – ав-
торові дозволяється, на відміну від мовця, порушувати норми, 
принципи, внаслідок чого у читача з’являється подив та під-
вищена зацікавленість. І тому його увага буде зосереджена на 
формі тексту, а не на змісті. Прикладами девіацій є неологізми, 
метафора, деформована граматика тощо» [11, с. 59]. Отже, в 
такому розумінні висунення – це відхилення від мовної норми, 
що використовуються для посилення виразності поетичних та 
прозових художніх текстів. Термін «поетична ліцензія» може 
трактуватись у вузькому сенсі як «мова поезії, що порушує кон-
венційні правила (наприклад, граматичні чи орфографічні) для 
створення певного ефекту або забезпечення рими та розміру 
віршу» [11, с. 66], а також у більш широкому сенсі як мова ху-
дожньої літератури взагалі, що «дає свободу авторові порушу-
вати конвенційні форми з метою досягання бажаного ефекту».

Саме подвійну природу зазначеного феноменв розглядає 
Дж. Ліч. Науковець характеризує «поетичну ліцензію» як право 
автора ігнорувати загальновживані мовні та комунікативні нор-
ми чи правила, а також використовувати лінгвістичні ресурси 
у креативний та нестандартний спосіб [11, с. 61]. У розумін-
ні Дж. Ліча використання лінгвістичних девіацій, які за своєю 
сутністю є дуже близькими до графонів, і визначають креа-
тивний, нестандартний спосіб реалізації «поетичної ліцензії». 
Девіації він поєднав із загальною концепцією «висунення», 
наголошуючи на тому, що «висуненими елементами слугують 
лінгвістичні девіації, тоді як фоном є сама мова» [11, с. 57]. На 
думку дослідника, поняття «девіація» не несе в собі негативної 
конотації, оскільки «адресат розглядає лінгвістичну девіацію 
як найбільш важливий елемент цілого повідомлення. А кожна 
висунена фігура вже сама по собі є девіацією» [11, с. 57]. За 
словами Дж. Ліча, явище девіації як основа висунення має під-
штовхнути читача до пошуку імпліцитного значення. У цьому 
полягає його основний ефект – поштовх до образної інтерпре-
тації читачем. Коли ненормативне вживання потрапляє у коло 
нашої уваги, ми намагаємося дати йому певне пояснення, звер-
таючись до нашої уяви, свідомості та підсвідомого, намагаємо-
ся розгадати інтенції автора. Дж. Ліч зазначає, що «саме у та-
кому пошуку значення із застосуванням уяви полягає справжня 
мета художньої творчості» [11, с. 61].

Розглянемо детальніше на конкретному прикладі з роману 
Дж. Лондона «Біле Ікло» механізм інтерпретації графону у сві-
домості читача-перекладача.
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Nevaire such a dog as dat Buck! He cried. No, nevaire, heem 
worth one t’ousan dollair, by Gar! Wot you say, Perraault?

Спробуємо проаналізувати, за рахунок яких мовних ресур-
сів читач може зрозуміти інтенцію автора, тобто, що саме хотів 
повідомити останній. Перш за все ми спостерігаємо у цьому 
прикладі персонажа на ім’я Перо. Припускаємо, що цей пер-
сонаж має французьке походження, відповідно, всі деформо-
вані лексеми зображено з урахуванням французького акценту. 
У граматиці французької мови одним з найбільш розповсюдже-
них способів утворення прислівників є додавання суфіксу air, 
тому вважаємо, що французький варіант написання лексеми 
nevaire нагадує англійський never. Враховуючи особливості 
французької фонетики, зокрема, те, що th вимовляється як [t], 
перед голосним – як [d], а кінцева d не вимовляється взагалі, 
припускаємо, що dat = that, t’ousan = thousand. Фонетично де-
формований займенник heem відповідає правильному варіан-
ту him. В англійській мові ee вимовляється як [i], тому автор і 
використав такий правопис. У лексемі wot деформована лише 
орфографічна норма, а за вимовою дуже легко здогадатися, що 
wot = what. Таким чином, враховуючи релевантні особливості 
фонетики та граматики французької мови, а також ситуативний 
контекст, ми проаналізували можливий механізм інтерпретації 
тексту читачем.

Далі поглянемо на український переклад.
Зроду не бачив такого собаки, як цей Бек! – Він таки тися-

чу доларів вартий, їйбо! Що ти скажеш, Перо?
У перекладі, на жаль, не відтворені жодні графони на по-

значення іноземного акценту, проте варіант, запропонований 
перекладачем, підтверджує доцільність наших припущень 
щодо механізму інтерпретації тексту читачем.

У рамках «поетичної ліцензії» Дж. Ліч виокремлює й «кре-
ативну ліцензію» (creative licence), яку використовують одна-
ковою мірою як у поезії, так і у прозі. Цей феномен включає 
в себе поєднання нестандартних лексем, а також і створення 
абсолютно нових, які раніше не існували в мові. В художньо-
му творі анормативна лексема (лексична девіація чи графон) 
є засобом поетичної креативності, яка перш, за все передає 
творчий задум автора і розглядається читачем як важливий 
засіб впливу. Мова художніх творів має відрізнятися від мови 
повсякденного вжитку: «Нема жодного іншого різновиду мови, 
де з таким заохоченням ставляться до оригінальності, а до тра-
диційності – з презирством» [11, с. 12]. Вважаємо, що графон є 
проявом креативної ліцензії, тому що він є оказіональним утво-
ренням – ситуативною одиницею. Тому деякі дослідники на по-
значення терміна «графон» оперують ще й поняттям «графічні 
оказіоналізми». Останні, на думку О. Грищевої, «є будь-якими 
відхиленнями від графічної, орфографічної та пунктуаційної 
норми, що приводять до створення нової візуальної лексеми чи 
оказіоналізму з новою семантикою» [4, с. 82].

Радянський лінгвіст І. Арнольд подає дещо інше визначен-
ня прийомів висунення, називаючи їх принципами «ширшого 
діапазону» [1, с. 44]. Під поняттям «висунення» науковець ро-
зуміє «такі способи формальної організації тексту, що фокусу-
ють увагу читача на окремих елементах повідомлення та уста-
новлюють семантично релевантні відношення між елементами 
одного або частіше різних рівнів» [1, с. 44]. Тобто вона роз-
глядає їх як текстоформуючі утворення, які виконують низку 
функцій.

По-перше, прийоми висунення встановлюють ієрархію зна-
чень та елементів всередині тексту, тобто висувають на перший 
план особливо важливі компоненти повідомлення.

По-друге, забезпечують зв’язність та цілісність тексту, вод-
ночас сегментуючи текст для кращого сприйняття його адреса-
том; а також установлюють зв’язки всередині тексту або між 
його окремими складовими. При цьому І. Арнольд справедливо 
зауважує: «Щоб зрозуміти мовлення, потрібно його правильно 
сегментувати, тобто виділити окремі компоненти й відзначити 
різні за силою відношення, що їх об’єднують» [1, с. 21].

І по-третє, на думку І. Арнольд, прийоми висунення фор-
мують естетичний контекст та виконують, крім вищезгаданих 
функцій, функцію експресивності.

Під експресивністю ми розуміємо таку характеристику 
тексту в цілому або його окрему складову, що передає смисл 
зі збільшеною інтенсивністю, в результаті чого відбувається 
емоційне чи логічне посилення, яке може бути або не бути 
образним. Відповідно, ефект висунення досягається при вико-
ристанні автором таких мовних засобів, які надають мовленню 
експресивності, зокрема й нестандартної лексики, до якої ми 
долучаємо графон.

Висновки. Дослідження графону з позиції актуальних сти-
лістичних теорій дає змогу перекладознавцю не тільки краще 
усвідомити його експресивний потенціал, а й вибудувати ак-
туальну стратегію його іншомовного відтворення, керуючись 
якою перекладачі-практики могли б врешті-решт зламати 
тенденцію до пригладженого перекладу. Перспективою дослі-
дження вважаємо вивчення графону у зв’язку з іншими стиліс-
тичними теоріями.
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Медведева А. А. Переводческий аспект графона в 
свете стилистических теорий

Аннотация. В статье сосредоточено внимание на спе-
цифике иноязычного воспроизведения графона с позиций 
различных стилистических теорий. Определено, какие 
именно из известных стилистических подходов являются 
наиболее релевантными для такого объекта исследова-
тельского интереса, как графон.

Ключевые слова: графон, остранение, выдвижение, 
перевод.

Medvedieva A. Translation aspect of phonological devi-
ation within stylistic theories

Summary. The article deals with the specifics of foreign 
rendering phonological deviation within various stylistic the-
ories. Famous stylistic approaches the most applicable to such 
an object of research as phonological deviation are determined.

Key words: phonological deviation, foreignization, fore-
grounding, translation.
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Summary. The article deals with the contemporary points 
of view on the phenomenon of metaphor, its classification, the 
peculiarities of metaphor usage in J. Rowling’s novels about 
Harry Potter are described as well as the peculiarities of their 
translation into Russian. 

Key words: translation, artistic translation, metaphor, 
classification.

The article deals with such a general problem in contemporary 
linguistics as the study and translation of metaphors. For many cen-
turies the rhetoric failed to allocate a lot of figures that are the prod-
uct of systematization based on name and order of the world. The 
most stable figure is metaphor. The problem under investigation is 
thus connected with study of the general view on the language de-
velopment and is still topical. 

One of the main group of metaphor investigators are J. Lakoff 
and M. Johnson who defined it as a type of tropes, the result of the 
transfer of names (metaphor) from one object to another on the basis 
of their common attributes / attribute. Metaphor is not only a means 
of figurative speech, but also a key to understand the human mind. 
Therefore, metaphor, as a phenomenon of consciousness, is manifest-
ed not only in language but also in thought and action, «Our everyday 
conceptual system, within which we think and act, is metaphorical 
in nature» [3, р. 25]. Studies of metaphor have taken on an absolute-
ly new look ever since 1980s, evidenced by Metaphors We Live by 
collaborated by Lakoff and Johnson, which has rocked to the core 
studies of metaphor in linguistic field, attributing to their interpreta-
tion of metaphor system in the line of cognition named modern met-
aphor and proposes that metaphor is a matter of thought and action 
rather than a device of poetic imagination and the rhetoric flourish. S. 
Kovecses [2] presents a demonstration that emotions such as anger, 
pride and love are conceptualized structure in everyday language. All 
these studies illustrate the cognitive idea of metaphor, i.e. metaphor 
mediates human understanding and world view [1]. 

The aim of our paper is to analyze metaphors and their transla-
tion on the basis of such popular artistic work as «Harry Potter and 
the Sorcerer’s Stone».

Our main investigation is described below. As an expressive 
means of language, metaphor actually gives new life to the old 
nature that is surprising for its uniqueness, helps to overcome the 
passivity of perception, and presents information compactly, thus 
contributes to better memorization and has a strong impact on 
the imagination of the reader: «A breeze ruffled the neat hedges 
of Privet Drive, which lay silent and tidy under the inky sky, the 
very last place you would expect astonishing things to happen 
«. It is translated as: «Ветер, налетевший на Тисовую улицу, 
шевелил аккуратно подстриженные кусты, ухоженная 
улица тихо спала под чернильным небом, и казалось, что 
если гдето и могут происходить загадочные вещи, то уж 
никак не здесь».

Since the age of Aristotle metaphor is seen as a short compar-
ison: comparison without predicates, such as «like, look like» (in 

Russian «похож, напоминает», etc.) and comparative units «as, 
as... as, as if, as though» (in Russian «как, как будто, как бы, 
словно, точно, ровно», etc.). Besides, the basis of comparison, its 
motivation, circumstances of time and place and other modifiers are 
also eliminated. Metaphor is laconic: it shortens your languages, 
meanwhile enriches the comparison. The difference in meaning cor-
responds to the difference in form. A comparison draws attention to 
any similarity (or no similarity) – whether it is permanent or tran-
sitory. For example: «Aunt Petunia often said that Dudley looked 
like a baby angel. Harry often said that Dudley looked like a pig in 
a wig» «Тетя Петунья часто твердила, что Дадли похож на 
маленького ангела, а Гарри говорил про себя, что Дадли похож 
на свинью в парике». The metaphor reveals a permanent, deep sim-
ilarity: «Meant ter turn him into a pig, but I suppose he was so much 
a pig anyway there wasn’t much left ter d.» «Хотел его в свинью 
превратить, а он, похоже, и так уже почти свинья, вот и не 
вышло ничего… Хвост только вырос…»

The metaphor brings together objects belonging to different 
classes. Its essence is defined like a categorical shift. Metaphor re-
jects to compare two objects, which belong to one class. Metaphor 
contrasts objects with some similarities but in different classes. 
The compared terms, which are obviously similar, are generally 
excluded from metaphor: «I [Aunt Petunia] was the only one who 
saw her for what she [Lily] was (author – wasn’t a human being 
but) – a freak!» – «Я была единственной, кто знал ей цену, – она 
была чудовищем, настоящим чудовищем!» Here is another ex-
ample: «Me!» said Hermione. «Books! And cleverness!» – «– Я? – 
удивилась Гермиона. – А что я – ум и книги, вот и все!». The 
contrast, however, may in some cases be restored.

There are several types of metaphors in the novel. Nominative 
metaphors are used to replace one descriptive meaning with another 
and serve as a source of homonyms. Cognitive metaphors appear 
as a result of shift in the compatibility of predicate (a transfer of 
meaning) and create polysemy. Figurative metaphors help to devel-
op figurative meanings and synonymous in language. Generalizing 
metaphor (as a result of cognitive metaphor) eliminates the lexical 
meaning of the word boundaries among logical orders and stimu-
lates the emergence of logical polysemy.

1. Nominative metaphor is a metaphor which loses the imagery 
and serves as a direct naming. In other words this kind of trope is 
called lexical metaphors (dead metaphor) and is defined as «a word 
(expression) or the meaning of the word, which originally appeared 
with the help of metaphorical transfer». The two main types of 
full-meaning words – the names of objects and symbols of signs – 
help to express metaphorization meanings.

Metaphorization meanings of attributives are included in the 
object (or the corresponding class of objects) of signs, in assimi-
lated signs and in other inherent class of objects (see «sharp pen-
knife» – «острый нож» and «sharp glance» – «острый взгляд»): 
«She threw a sharp, sideways glance at Dumbledore here, as though 
hoping he was going to tell her something, but he didn’t, so she went 
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on.» «Она искоса взглянула на Дамблдора своими колючими 
глазами, словно надеясь, что он скажет чтото в ответ, но 
Дамблдор молчал, и она продолжила». The type of metaphor has 
a heuristic, educational value and is a source of polysemy.

The more descriptive and diffusive the meaning of a word is, 
the easier it reaches metaphorical aims. Metaphor is not beyond the 
concrete vocabulary when names of a class of realities are stored 
in it. The metaphor in this case is a resource category of names. 
Secondary metaphor for the nominative function helps to form the 
names of objects and persons. Semantic process ultimately comes 
down to the replacement of one figurative (descriptive) meaning 
to the other. In the novel we see «hand» («рука») and «hand» 
(«стрелка часов»): «He looked simply too big to be allowed, and 
so wildlong tangles of bushy black hair and beard hid most of 
his face, he had hands the size of trash can lids, and his feet in 
their leather boots were like baby dolphins. « – «Его ладони были 
размером с крышки от мусорных баков, а обутые в кожаные 
сапоги ступни – величиной с маленьких дельфинов»/ Another 
example: «It was a very odd watch. It had twelve hands but no 
numbers; instead, little planets were moving around the edge.» – 
«Это были очень странные часы. У них было двенадцать 
стрелок, но не было цифр – вместо цифр там были маленькие 
планеты, при этом они не стояли на месте, а безостановочно 
вращались по кругу» This type of nominative metaphors often 
generates homonyms.

To avoid ambiguity, this type of metaphor tries to enter mi-
crocontext. If a metaphor is part of the subject, then a reference 
will join it to refer to an integer: watch hands (стрелки часов), 
etc. Nominative metaphor creates nicknames and aliases of indi-
viduals, which can then turn into personal names. In the novel 
we can see a character nicknamed Neville Longbottom. Surname 
of this character consists of two parts «long» and «bottom». 
«Long» literally means «having a certain extent, having such a 
length», but in a metaphorical meaning it may be «different «bot-
tom can mean «bottom, lower part «while in the figurative sense 
it means «essence, nature». It should be noticed that the transla-
tor of the Russian version directly translates the components of 
the composite words in the nickname of the character, giving its 
Russian equivalent «Долгопупс». Taking into account the figu-
rative meaning, we would like to offer our translation of this pri-
vate name as «Сутеотличающийся». And the content of the text 
shows the accuracy of our assumptions: «You’re worth twelve of 
Malfoy» Harry said. «The Sorting Hat chose you for Gryffindor, 
didn’t it? And where’s Malfoy?» «In stinking Slytherin.» – «Ты 
стоишь десяти Малфоев, – произнес Гарри – И ты достоин 
того, чтобы быть в Гриффиндоре, – ведь Волшебная шляпа 
сама отобрала тебя на наш факультет. Ну а где оказался 
этот Малфой? В вонючей дыре под названием Слизерин – вот 
где». To maintain the nominative function, metaphor loses the im-
agery. Metaphor in this case is a technical method of extracting the 
new name from the old vocabulary.

2. Figurative metaphor is a metaphor, «emerging as an asso-
ciation of human’s feelings (vision, hearing, sense of smell, etc.) 
with real world objects and human (anthropocentric) comprehen-
sion of the organic and inorganic world». Interaction with two ob-
jects from different classes of and their essence make up the main 
feature of metaphor – its duality. Semantic structure of metaphor 
consists of two components – the meaning (the nature of the real 
subject of metaphor) and the image of its subsidiary subject. Dudley 
is called a pig. The name «pig» belongs to a class of objects, but 

some features which are associated with these classes (sloppiness, 
rude force, ignorance, etc.) belongs to a class of individual (the 
real subject of metaphor). For example: «Meant ter turn him into a 
pig, but I suppose he was so much a pig anyway there wasn’t much 
left ter do» – «Хотел его в свинью превратить, а он, похоже, и 
так уже почти свинья, вот и не вышло ничего… Хвост только 
вырос…» Another example: «It’s no wonder no one can stand 
her,» he said to Harry as they pushed their way into the crowded 
corridor, «she’s a nightmare, honestly». – «Неудивительно, что 
ее никто не выносит», – пробурчал он, когда они пытались 
пробиться сквозь заполнившую коридор толпу школьников. – 
«Если честно, она – настоящий кошмар.» In this example, 
Ron calls Hermione «nightmare» («кошмар»), meaning that she 
can put a person in a very bad, horrible, nasty psychological situ-
ation. And «Honestly, Hermione, you think all teachers are saints 
or something, snapped Ron». – «Честное слово, Гермиона, тебя 
послушать, так все преподаватели просто святые, – горячо 
возразил Рон». These examples show that figurative metaphor uses 
synonyms in language: «ignoramus» / «pig», «unpleasant» / «night-
mare», «sinless» / «holy», etc.

The image of the class and the aggregate of characters give 
clues for the nature of the subject of metaphor. Figurative metaphor 
performs the function of characterizing and usually takes the posi-
tion of the predicate in a sentence. For example: 

«Fear flooded him» – «Он ощутил, как на него накатывает 
волна страха». 

«His heart sank faster than he’d just dived» – «Сердце его 
рухнуло в пятки быстрее, чем он пикировал к земле». 

«Harry’s heart did a somersault.» – «Сердце Гарри 
подпрыгнуло в груди и сделало двойное сальто». 

3. Linguistic metaphor is a metaphor, «reflecting the social ex-
perience of language speakers, which has a systematic character 
of usage, and reproducing anonymous». As for the linguistic met-
aphor, it is a ready element of vocabulary: it is not necessary to 
create such metaphor each time, and it is reproducible in a speech, 
frequently without realizing speaking figuratively primary words. 
Examples from the novel:

«Harry lost his gift of speech» – «Гарри утратил дар речи».
«Hardly anyone had seen Harry play because Wood had de-

cided that, as their secret weapon, Harry should be kept, well, 
secret». – «Практически никто не видел, как Гарри играет в 
квиддич, – так решил Вуд, заявивший, что Гарри является 
секретным оружием команды, а значит, и его Мастерство 
надо держать в секрет».

4. Artistic metaphor is «an individual metaphor, which has au-
thorship, is non-reproducible in languages and performs a variety 
of aesthetic functions». Artistic metaphor tries to shift the obvious 
metaphor for all relationships. For example: «He had just thought 
of something that made him feel as though the happy balloon inside 
him had got a puncture». – «Он только что подумал кое о чём, 
и ему показалось, что поселившийся внутри его шар счастья 
начал сдуваться». 

«Mr. Dursley gave himself a little shake and put the cat out 
of his mind» – «Мистер Дурсль потряс головой и попытался 
выбросить из неё кошку».

5. Poetical metaphor is a trope, ranking among the expressive 
means of the poetic works and acting as a complex diverse semantic 
structure. The essence of poetical metaphor is frequently seen in the 
approximation of very distant classes of objects, such as:

«For now they’re bare and full of air,
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Dead flies and bits of fluff,
So teach us things worth knowing…»
«В наших головах сейчас гуляет ветер,
В них пусто и уныло, и кучи дохлых мух,
Но для знаний место в них всегда найдётся,
Так что научи нас хоть чему-нибудь».
Cognitive metaphor is a type of metaphor which acts as a form 

of conceptualization of the world, and cognitive process, which 
expresses and forms new concepts, without which it is impossi-
ble to obtain new knowledge. According to its sources, cognitive 
metaphor is responsible of human ability to capture and create a 
similarity between different individuals and classes of objects. Met-
aphor, consisting in the transfer of characteristic of the object to the 
event, process, situation, fact, thought, idea, theory, concepts and 
other abstract concepts, gives the language logical predicates that 
designate sequence, causality, purpose, hatchability, conditionali-
ty, concession, etc.: «precede» ‒ «предшествовать», «follow» ‒ 
«следовать», «flow» ‒ «вытекать», «conclude» ‒ «выводить, 
делать вывод», «lead» ‒ «вести к чемулибо» и др.:

«No need to fear the troll if you follow my (Percy’s) orders!» – 
«Если будете слушать меня, ничего страшного не случится!»

«Any second now, Professor McGonagall would come back and 
lead him to his doom.» – «Ведь профессор Мак Гонагалл могла 
вернуться в любую секунду и повести его на страшный суд».

Thus, we can move to the conclusions that metaphors are words 
that are not simply called, but «give voice» of thought, requiring a 
volume of nomination, they go through some kind of internal diffu-
sion, activating its semantic potential and a new meaning. This pro-
cess can be seen in the pages of the novel in the Harry Potter films. 
All changes in line with the semantic words, numerous examples of 
which we studied in this paper, natural, elegant, which is an indica-

tion of good taste and high literary skill of the author – J. Rowling. 
These metaphors are filled with the collective consciousness, which 
is not only the spokesmen of the unconscious, but also have signifi-
cant potential for acting. In addition, the use of cognitive metaphors 
is taken to attract the reader’s attention, speaking a kind of sugges-
tive way and acting on two levels – conscious and subconscious.
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Панченко О. І. Метафора в «Гаррі Поттері» як пере-
кладацька проблема

Анотація. У статті проаналізовано сучасні погляди на 
явище метафори, її класифікацію, описано особливості ви-
користання метафор у романах Дж. Ролінг про Гаррі Пот-
тера та особливості їх перекладу російською мовою. 

Ключові слова: переклад, художній переклад, метафо-
ра, класифікація.

Панченко Е. И. Метафора в «Гарри Поттере» как 
переводческая проблема

Аннотация. В статье проанализированы современ-
ные взгляды на явление метафоры, ее классификацию, 
описаны особенности использования метафор в романах 
Дж. Ролинг о Гарри Поттере и особенности их перевода на 
русский язык. 

Ключевые слова: перевод, художественный перевод, 
метафора, классификация.



132

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

Анотація. Статтю присвячено проблемі перекладу 
реалій американської дійсності як засобів вираження на-
ціонального колориту в тексті фейлетону, адже передача 
національно-культурної специфіки однієї мови іншою по-
требує особливого підходу з боку перекладача в досягнен-
ні прагматичної адекватності перекладу.

Ключові слова: переклад, фейлетон, реалії, адекватність.

Постановка проблеми. Проблема перекладу реалій вважа-
ється однією з найголовніших та найскладніших у міжкультур-
ному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культур-
ної специфіки мови і мовленнєвої діяльності.

Тема статті є актуальною, адже вона пов’язана з підвище-
ним інтересом до текст-типологічної природи фейлетону в пе-
рекладі, а також проблеми функціонування реалій у фейлетоні 
та відтворення їх у перекладі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий вне-
сок у вивчення фейлетону як типу тексту зробили Є. Журбі-
на, Д. Заславський, Л. Кройчик, Б. Стрельцов, В. Здоровега, 
І. Михайлин, В. Різун та О. Тертичний, які вивчають фейлетон 
у системі комплексних досліджень жанрів. Наукові ж розвід-
ки Ю. Ярмиша, Л. Мацько та О. Сидоренко стосуються історії 
жанру, змістових та стилістичних особливостей фейлетонів.

Д. Заславський до фейлетонів відносить статті сатиричного 
та гумористичного характеру, незалежно від місця розташування 
та розміру, «легко написані, з літературним блиском, з елемен-
тами художності статті на наукові, літературно-критичні, мисте-
цтвознавчі, історичні теми» [4, с. 78]. Сатирико-гумористичний 
фейлетон вимагає індивідуального гумористичного чи сатирич-
ного образу, який допомагає розкрити певне негативне явище.

В. Здоровега розглядає фейлетон як сатиричний жанр малої 
форми, у якому висміюються негативні явища соціально-полі-
тичного життя, повсякденного побуту, стосунків між людьми 
[5, с. 249].

Метою статті є висвітлення проблематики адекватного від-
творення національно-культурного компоненту реалій у пере-
кладі фейлетону.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 
виявити особливості реалій, що віддзеркалюють англомовну 
картину світу з точки зору структури мови оригіналу й лексич-
них засобів мови перекладу, та виявити роль реалій у створенні 
культурного тла оригіналу та перекладу.

Виклад основного матеріалу. Ми, як і Л. Кройчик, най-
більш релевантним вважаємо визначення фейлетону як неве-
ликого за обсягом типу тексту художньо-публіцистичної літе-
ратури злободенного змісту, якому притаманні сатиричність, 
динамізм викладу, невимушена композиція, пародійність, за-
стосування позалітературних жанрів, зокрема приватного та 
ділового листа, доповіді, резолюції [7, с. 27].

Питання щодо перекладу реалій у тексті фейлетону досі за-
лишаються малодослідженим. В арсеналі художньо-виражаль-
них і композиційних засобів фейлетону чільне місце посідають 
реалії, що створюють жартівливу, глузливо-сатиричну тональ-
ність. Саме вони містять інформацію про країну, її звичаї та 
певні особливості побуту.

Мові фейлетону характерна велика кількість культур-
но-маркованих одиниць, до яких належать реалії, які харак-
теризують національний побут, звичаї, культуру, суспільство, 
стереотипи та ідеали. Процес перекладу фейлетону має свої 
особливості, оскільки тексти оригіналу розраховані на сприй-
няття носіїв мови, тоді як рецептором тексту перекладу є іншо-
мовний читач, який має інший обсяг фонових знань.

Переклад реалій, як слів специфічних для певного народу 
або країни, вимагає від перекладача особливої уваги. Це пов’я-
зано з тим, що з точки зору частоти вживання, ролі в мові реа-
лії побутового характеру не мають спеціального стилістичного 
забарвлення. Вони не вирізняються стилістично навіть в най-
більш буденному контексті оригіналу та є звичними для мови 
оригіналу, саме тому при їх перекладі виникають труднощі.

За визначенням видатних болгарських дослідників-перекла-
дознавців С. Влахова та С. Флоріна, «реалії – це слова (і словос-
получення), які називають об’єкти, характерні для життя (побуту, 
культури, соціального та історичного розвитку) одного народу і 
чужі для іншого; як носії національного та / або історичного ко-
лориту вони, як правило, не мають точних еквівалентів в інших 
мовах, і, відповідно, не підлягають перекладу «на загальних під-
ставах», а потребують особливого підходу» [2, с. 102].

Реалії нерозривно пов’язані з культурою певного народу, є для 
його мови загальновживаними і в той же час чужими для інших 
мов. Основною рисою реалії є її колорит. Саме передача колориту 
при перекладі реалії з однієї мови іншою і складає головну про-
блему перекладача, адже вона є однією з умов його адекватності.

Проблему відтворення реалій тексту фейлетону Дейва Баррі 
“Why not the Best” [8] розглянемо у перекладі Д. Бузаджи «Толь-
ко лучшее» [1]. Фейлетон містить інформацію про американську 
дійсність 1980-х рр. та вміщує чимало реалій англомовної картини 
світу. Заголовок говорить про сатиричне спрямування фейлетону, 
активізує сприйняття читача і спрямовує його увагу на те, про що 
йтиметься у фейлетоні. У тексті автор висміює прагнення до до-
сконалості, яке вразило американське суспільство того часу. На 
думку Д. Баррі, у 80-ті рр. ХХ ст. типовою проблемою дійсності 
було прагнення до досконалості та успіху.

Майстерність автора полягає зовсім не в тому, щоб розва-
жити читача веселою оповіддю, замість цього справжній фей-
летон повинен «відкрити очі» читачеві на ті події та факти, до 
яких він давно звик, з чим давно змирився і вже не розуміє їх 
абсурдності, вважаючи чимось цілком прийнятним. Підґрунтя 
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фейлетонної теми полягає у зіставленні життєвого матеріалу, 
побудові широкого асоціативного поля, адже письменник апе-
лює до фонових знань читача.

Наведемо приклад з тексту, в якому сконцентровано реалії, 
що найбільш вдало відображають американську дійсність та 
проаналізуємо адекватність їх перекладу з точки зору прагма-
тичного впливу.

Excellence is the trend of the eighties. Walk into any shop-
pingmall bookstore, go to the rack where they keep the best-
sellers such as Garfield Gets Spayed, and you’ll see a halfdozen 
books telling you how to be excellent: In Search of Excellence, 
Finding Excellence, Grasping Hold of Excellence, Where to Hide 
Your Excellence at Night So the Cleaning Personnel Don’t Steal 
It, etc [8]. Наведемо переклад. В восьмидесятых у всех на уме 
одно – стремление к совершенству. Зайдите в книжный отдел 
любого торгового центра, подойдите к полкам, где выстав-
лены бестселлеры вроде «Гарфилд идет на кастрацию», и не-
пременно увидите пятьшесть книг, рассказывающих о том, 
как достичь совершенства. Называются они примерно так:  
«В поисках совершенства», «Как достичь совершенства?», 
«Погоня за совершенством», «Куда спрятать свое совершен-
ство на ночь, чтобы уборщица не стащила?» и т. д [1].

У цьому прикладі виділяємо переклад “еxcellence is the 
trend of eighties” – «в восьмидесятых у всех на уме одно – 
стремление к совершенству». Вислів вдало відтворений, не-
зважаючи на заміну синтаксичної структури, що в цілому від-
повідає адекватності сприйняття читачем (рецептором) тексту 
без додаткового осмислення. Транскодувачу дається до повного 
відтворення предметного значення реалії, форму якої набуває 
вислів, оскільки з історії американського народу відомо, що у 
США була поширена доктрина, за якою кожному американцеві 
відкрита можливість досягти успіху – і навіть обратися прези-
дентом країни – завдяки таким своїм рисам, як працелюбність, 
мужність, наполегливість, рішучість. Кожна людина, котра 
володіє здібностями та працьовитістю, здатна чесним шляхом 
домогтися успіху в житті. Як відомо, американці, більше, ніж 
інші народи, вірять в те, що успіх людини залежить від власних 
здібностей і чесної праці, а не від приналежності до певного 
класу. Різноманіття національностей та рас, які населяють про-
стори американського континенту, викликали нагальну потребу 
у формулюванні єдиної доктрини, яка б згуртовувала вихідців 
із різних країн світу в єдину націю. Такою доктриною стала 
американська мрія, яка культивувалася протягом багатьох де-
сятиліть і давала кожному американцю віру в те, що він може 
досягти успіху в житті. Історик і письменник Джеймс Труслоу 
Адамс популяризував фразу «американська мрія» у 1931 р. в 
книзі “Epic of America”: “the dream of a land in which life should 
be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for 
each according to his ability or achievement” [10, с. 256].

Для українського та російського рецепторів реалія «амери-
канська мрія» набуває дещо іншого значення. Вони сприйма-
ють США як країну необмежених можливостей, а американ-
ський спосіб життя – як можливу реалізацію всіх своїх бажань. 
В українській та російській редакції «американська мрія» втра-
тила акцент на словах «багато працювати» та поставила його 
на тезі «жити багато», тому вона втрачає свою романтичну 
привабливість.

Словосполучення “Rolex Hyperion” виражено через тран-
слітерацію «Ролекс Гиперион». Перекладач транскрибував сло-
восполучення, не вдаючись до додаткових засобів осмислення. 

Слід зазначити, що пересічному українському читачеві навряд 
чи відомо що «Ролекс Гиперион» – це годинник заможних (мож-
новладців) в Америці. Дейв Барі використовує Ролекс так само, 
як у рекламників прийнято виражати ідею досконалості. “The 
Rolex Hyperion. An elegant new standard in quality excellence and 
discriminating handcraftsmanship. For the individual who is truly 
able todis criminate with regard to excellent quality standards of 
crafting things by hand. Fabricated of 100percent 24 karat gold [8]. 
Наведемо переклад. «Ролекс Гиперион. Новый эксклюзивный 
стандарт элегантности, высококачественного совершенства 
и ценной ручной работы. Для того, кто поистине способен 
оценить совершенство стандартов высокого качества приме-
нительно к изготовлению вещей вручную. Произведен целиком 
из 24каратного золота [1]. Для адекватної інтерпретації реа-
лії доречно було б пояснити, що для англомовного рецептора 
годинник – це символ успіху та досконалості. Зазначена реалія 
сприймається як стороння українськими та російськими рецеп-
торами і не викликає таких асоціацій, тому вимагає коментаря 
з метою актуалізації у свідомості іншомовного одержувача ідеї 
про те, що багато американських президентів носили годинник 
“Rolex”, починаючи з президента Д.Д. Ейзенхауера, який мав го-
динник “Yellow Gold Rolex Datejust”. Як блискучий маркетинго-
вий хід компанія “Rolex” подарувала цей годинник президентові  
Д.Д. Ейзенхауера для користування ним під час Другої світової 
війни, і він буквально закохався в нього. Президент Л.Б. Джон-
сон надавав перевагу золотому “Yellow Gold Rolex Day-Date”. 
Цей годинник пізніше став відомий як президентський годинник 
через любов до нього Л.Б. Джонсона. Політичні лідери любили 
підкреслити свою владу за допомогою дорогих швейцарських 
годинників. Немає жодних сумнівів, що традиційний годинник 
серед можновладців – це годинник “Rolex”, який продовжує ко-
ристуватися повагою і сьогодні. І тому, щоб запобігти неправиль-
ному сприйняттю реалії рецептором, необхідно було б вдатися 
під час перекладу до додаткових засобів осмислення, наприклад, 
до пояснення у виносці або до тлумачення реалії у коментарях.

Автор логічно використовує ім’я “Lee Iacocca”, одного з 
відомих та найуспішніших менеджерів США. “Mark my words: 
We will reach the point, in our lifetimes, where babies emerge from 
their mothers fully prepared to as sumeen trylevel management po-
sitions. I’m sure I’m not the only person who has noticed, just wan-
dering around the shopping mall, that more and more babies, the 
really brandnew modern ones, tend to resemble Lee Iacocca [8]. 
Наведемо переклад. «Попомните мои слова: не за горами тот 
день, когда младенцы будут рождаться на свет уже готовы-
ми руководителями низшего звена. И я уверен, что не один я 
замечал, бродя по залам торговых центров, что все больше 
и больше младенцев, таких современных, новеньких, чемто 
напоминают Ли Якокку [1]. Перекладач транскрибував ім’я 
“Lee Iacocca”, не вдаючись до додаткових засобів осмислен-
ня. Якщо брати до уваги тільки переклад власної назви, такий 
переклад є прийнятним, однак, вживаючи такий відповідник, 
перекладач залишає нерозкритим національно-культурний 
компонент з огляду на зміст фейлетону. Доречно було б ввести 
коментар до цієї лексеми у виносках для пояснення її значення, 
адже діяльність Лі Якокки як видатного управлінця була високо 
оцінена в США. Якщо спробувати охарактеризувати стратегію 
Лі Якокка в бізнесі з точки зору кар’єри то можна сказати, що 
вона, мабуть, полягає у постійному прагненні до досконалості. 
Завдяки блискучому управлінню компанією «Крайслер» йому в 
досить короткі терміни вдалося не тільки відновити компанію, 
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але й вивести її на друге місце в автомобільній індустрії США 
і світу. Тому, коли ми у перекладі зустрічаємо ім’я Лі Якокки, 
це провокує фонові знання, адже незнання цього компонен-
ту значення не сприймається цільовою аудиторією настільки 
прагматично та адекватно, як це сприймає носій американської 
культури в оригіналі. В американській історії та культурі знахо-
димо чимало епізодів, в яких підкреслюється внесок окремих 
особистостей, висуваються на перший план лідерські якості.

Розглянемо переклад такої реалії. “It wouldn’t surprise me if, 
very soon, one side or the other offered to pay $29 trillion to Bruce 
Springsteen, who according to a News week magazine cover story 
is currently the most excellent musical genius of all time, preceded 
briefly by Prince [8]. Наведемо переклад. «Я не удивлюсь, если в 
самом ближайшем будущем одна из враждующих сторон пред-
ложит 29 триллионов долларов Брюсу Спрингстину, который, 
если верить передовице в «Ньюс уике», на сегодняшний день 
как раз является самым гениальным музыкантом всех времен 
(сменив недолго пробывшего на этом посту Принса) [1]. Назву 
журналу “News week” перекладено за допомогою транскрипції 
«Ньюс уик», але у перекладі немає засобів осмислення, які не-
обхідні цільовому читачеві. У лексикографічних джерелах да-
ється таке визначення: “News week is an American weekly news 
magazine founded in 1933 and that the number of News week sub-
scribers has increased from more than 3 million [9]. Якщо запи-
тати у пересічного американця, які асоціації викликає у нього 
“News week”, то він зазвичай зосередиться на одному з трьох 
найбільших щотижневих журналів країни, які дають детальний 
аналіз новин щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, 
культури і політики. Детальне відтворення цієї реалії необхідне 
для збереження її змісту й колориту, адже шляхом змісту пові-
домлень журнал суттєво впливає на думку та поведінку людей, 
визначає модель поведінки, яка полягає у прагненні до успіху. 
Інформаційний вплив реалізується як через зміст інформації, 
так і через форму її подачі. Але для українського та російського 
рецептора вона чужа і, відповідно, незрозуміла. Слід зазначи-
ти, що іншомовному читачу навряд чи відомо, що публікації 
журналу є наймогутнішим засобом інформаційного впливу на 
населення. Відсутність у рецептора необхідних фонових знань 
вимагає пояснення, тому для того, щоб зберегти повний зміст 
реалії, доречно було б вдатися до коментування.

Висновки. Проаналізувавши переклад реалій у тексті фей-
летону, ми дійшли висновку, що реалії відіграють важливу роль 
у досягненні адекватності перекладу. Вони надають тексту 
яскравого національного колориту, несуть додаткову інформа-
цію, за допомогою якої можна більше дізнатися про історію і 
буденне життя народу, культурні цінності, традиції та звичаї. 
Реалії становлять досить великий і неоднорідний шар, оскільки 
позначають усе те, що є характерним для культури, побуту, тра-
дицій кожного народу впродовж різних історичних епох.

Переклад реалій як слів специфічних для певного народу або 
країни вимагає від транскодувача особливої уваги. Це пов’язано 
з тим, що з точки зору частоти вживання, ролі в мові, побутового 
характеру реалії не мають спеціального стилістичного забарв-
лення; вони не вирізняються стилістично навіть в найбільш бу-
денному контексті оригіналу та є звичними для мови оригіналу, 
саме тому при їх перекладі виникають труднощі.

Проблема відтворення національно маркованої лексики за-
собами іншої мови ускладнюється ще й тим, що в перекладі 

необхідно не тільки передати особливості певних побутових чи 
історичних реалій оригіналу, але й донести до читача правиль-
не розуміння усталених образів, що складаються в кожного на-
роду протягом століть, знайти у мові перекладу такі засоби, які 
б достовірно й адекватно відображали риси характеру певного 
народу – носія мови оригіналу.

Ця складність, з іншого боку, забезпечує інтерес до вказа-
ної проблеми. Крім цього, реалії відносяться до лексичних оди-
ниць, схильних до динаміки, тобто з плином часу утворюється 
все більше нових реалій, а це означає, що розширюється і поле 
їх дослідження.

Перспективами подальших пошуків у цьому напрямі вва-
жаємо дослідження реалій із огляду на відображення націо-
нально-специфічного колориту різних типів текстів культури у 
перекладі.
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Пасенчук Н. В. Особенности воссоздания американ-
ских реалий в переводе фельетона (на материале пере-
вода англоязычного фельетона Д. Барри)

Аннотация. Статья посвящена проблеме перевода ре-
алий американской действительности в тексте фельетона, 
поскольку именно передача национально-культурного сво-
еобразия реалий с одного языка на другой требует особого 
подхода со стороны переводчика в достижении прагмати-
ческой адекватности перевода.

Ключевые слова: перевод, фельетон, реалии, адекват-
ность.

Pasenchuk N. The peculiarities of reproducing of the 
American realia in translation of feuilleton (case study of 
translation of the English feuilleton of D. Barry)

Summary. The article highlights the problems of 
translation of American realia in a feuilleton as it requires a 
special approach of a translator in achieving the pragmatic 
adequacy of a target text.

Key words: translation, feuilleton, realia, adequacy.
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Анотація. У статті проаналізовано особливості від-
творення прецедентних імен у художньому перекладі за-
лежно від концептуальних структур, на яких ґрунтується 
їх функціонування у свідомості представників вихідної та 
цільової культури.

Ключові слова: вихідна культура, концептуальна 
структура, спосіб перекладу, прецедентне ім’я, цільова 
культура.

Постановка проблеми. Форми існування культури у сві-
домості людини становлять важливий фактор перекладу. Зва-
жаючи на те, що взаємодія автора оригіналу та читача перекла-
ду відбувається на рівні свідомостей, сформованих за різних 
культурних умов, виникає необхідність компенсувати розбіж-
ності між картинами світу учасників комунікації як носіїв різ-
них лінгвокультур. Відповідно, підвищується актуальність 
досліджень взаємозв’язку між культурним середовищем та 
ментальними процесами його представників, як чинника здійс-
нення перекладу. З когнітивної точки зору переклад здійсню-
ється «шляхом розгортання і втілення у мові перекладу думки, 
концептуальної структури, сформованої в результаті взаємодії 
перекладача з вихідним текстом» [1, с. 138]. Однак відмінно-
сті, обумовлені культурними аспектами, створюють своєрідну 
дистанцію між автором оригінального тексту та реципієнтом 
перекладу, оскільки несуть у собі життєвий та інтелектуальний 
досвід сприйняття дійсності окремою нацією. Тому перекладач 
повинен «не просто використовувати мовні одиниці тієї чи ін-
шої мовної системи, а враховувати когнітивне середовище, що 
виникає навколо таких одиниць» [2, с. 24].

Об’єктом нашого дослідження є прецедентні імена (далі – 
ПІ), що визначаються, як «вкорінені у свідомість певної лінг-
вокультурної спільноти ціннісні уявлення про навколишню 
дійсність, суспільні та особистісні взаємовідношення, мораль-
ні пріоритети, характерні для певного соціально-історично-
го етапу, що виражаються у вербальній формі та без зусиль 
декодуються представниками певної етно-лінгвоспільноти»  
[3; 11] завдяки спільним фоновим знанням та досвіду взаємодії 
з реальністю. Предметом аналізу є когнітивні механізми від-
творення ПІ у перекладі на основі їх культурної специфіки.

Мета дослідження полягає у визначенні специфіки когні-
тивних процесів, що лежать в основі перекладу ПІ як уособлен-
ня культурно релевантних смислів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прецедентні 
імена виступають як лінгво-ментальні феномени, сформовані 
внаслідок процесу редукції повного спектру ознак, що супро-
воджують певний онім, до однієї або декількох ключових ха-
рактеристик, які набувають усталеного зв’язку з відповідним 
іменем на основі метафоричного переносу, надаючи йому ста-
тус прецедентного. Складність дослідження ПІ полягає саме у 
їх комплексній природі, що знаходить вираження у цілій низці 
аспектів, необхідних для визначення того чи іншого імені як 
прецедентного. Серед них: стереотипність сприйняття, прото-

типовість, метафоричність та інтертекстуальність. Функціону-
вання ПІ відтак забезпечується аналогічним комплексом коно-
тацій, що активуються у свідомості широкого кола реципієнтів, 
які належать до певного соціуму. Разом із тим ПІ перетворю-
ються на своєрідні взірці, що стають найкращими репрезентан-
тами необхідного смислу. Саме завдяки ПІ культура оцінює та 
категоризує нові знання та досвід, транслюючи їх від поколін-
ня до покоління, що дає можливість як передавати культурно 
значущі смисли у текстовому просторі, так і породжувати нові. 

Зазначені складові ПІ також дають можливість дійти вис-
новку, що проблема їх вивчення певним чином наближається 
до явища вторинної номінації. Кожен акт номінацї пов’язанаий 
з практичним засвоєнням, пізнанням та відбиттям навколиш-
нього світу у свідомості людини. Що стосується вторинної но-
мінації, вона являє собою «використання вже наявних у мові 
номінативних засобів у новій для них функції» [4, с. 161]. В ос-
нові процесу як вторинної номінації, так і ПІ лежить асоціатив-
ний характер мислення людини [5], що дозволяє порівнювати 
об’єкти оточуючої дійсності, зосередивши увагу на окремій оз-
наці, що їх об’єднує. Водночас особливість ПІ полягає в тому, 
що асоціативний комплекс, який супроводжує ім’я, носить не 
суб’єктивний, а надособистісний характер. 

З точки зору перекладу, запорукою адекватного відтворен-
ня ПІ є визначення ознак, що лягли в його основу, складність 
цього завдання може варіюватися залежно від того, наскільки 
очевидним є критерій, за яким було обрано подане ПІ. Якщо в 
одному випадку перекладач здатен відразу побачити, яку риса 
характеру, зовнішності, поведінки тощо передає відповідне 
ім’я, в іншій ситуації розкриття смислу ПІ стає менш простим 
через уособлення ним декількох ознак, які іноді практично не-
можливо розділити, і так само важко вказати, яка з них є домі-
нантною. У такому випадку образ, що його втілює ПІ, набуває 
гештальтного характеру. Таким чином, першорядне завдання 
перекладача полягає у тому, аби встановити, який смисл автор 
заклав в оригінальному ПІ, та наскільки схожим або, навпаки, 
кардинально відмінним виявиться його сприйняття членами 
культури перекладу. Враховуючи, що розвиток культурних 
просторів носить неоднорідний характер, ПІ оригіналу може 
не відзначатися релевантністю для приймаючої культури. З ме-
тою компенсації такої асиметрії перекладач може вдаватися до 
внутрішньо текстового або позатекстового коментування, у де-
яких випадках обґрунтованою може бути заміна вихідного ПІ 
у цільовому тексті іменем, що спиратиметься на еквівалентну 
концептуальну структуру у свідомості представників культури 
перекладу. Якщо у приймаючій культурі не встановився стій-
кий зв’язок між потрібною характеристикою та відомим іме-
нем, ПІ оригіналу може вилучатися з його наступною заміною 
на лексему на позначення ознаки, у вихідному тексті вираженої 
через ПІ. 

Мінімального обсягу експлікативних дій з боку переклада-
ча вимагають ПІ загальнолюдського характеру, інтерпретація 
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яких супроводжуватиметься аналогічним образно-асоціатив-
ним шлейфом та спиратиметься на еквівалентну концептуаль-
ну структуру (КС) у представників як вихідної (ВК), так і ці-
льової (ЦК) культур. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
   
 
 
ВК 

 
 
                             
 
                                       ЦК 
 
 

ПІ 

КС 

Рис. 1. ПІ об’єктивує аналогічну КС у ВК та ЦК

Наприклад:
He looked more than ever like a prosperous bagman. It is hard 

that a man’s exterior should tally so little sometimes with his soul. 
Dirk Stroeve had the passion of Romeo in the body of Sir Toby 
Belch. He had a sweet and generous nature, and yet was always 
blundering; a real feeling for what was beautiful and the capacity 
to create only what was commonplace; a peculiar delicacy of 
sentiment and gross manners [6, с. 54]. 

Він більше, ніж будьколи став схожий на везучого 
комівоя жера. Біда, коли зовнішність людини не відповідає 
її душі. У Дірка Струве огрядне тіло сера Тобі Белча було 
вмістили щем юної пристрасті Ромео; щедротна ніжність 
душі ужива лася з грубими глупствами; непомильне цінування 
прекрас ного дозволяло йому бути творцем банальних мальови-
дел; витончені почуття йшли у парі з недоладними манерами  
[7, с. 123].

У наведеному прикладі вжито два імені, які автор, воче-
видь, вважає рівною мірою прецедентними для британської 
культури, що досить закономірно, оскільки обидва з них по-
ходять із творчості одного з найвеличніших драматургів не 
тільки Альбіону, а й усього світу – Вільяма Шекспіра. Істо-
рія палкого кохання Ромео та Джульєтти, без сумніву, добре 
відома українському читачеві, як і практично будь-якій су-
часній людині, тому інтерпретація образу головного героя з 
точки зору його характеру не становитиме складнощів, у той 
час як візуалізація зовнішності Дірка Струве може викли-
кати значно більше проблем. Доцільно припустити, що не 
кожен середньостатистичний українець настільки обізнаний 
у творчості Шекспіра, щоб уявити, як виглядав дядько Олі-
вії з комедії «Дванадцята ніч». Водночас у перекладі обидва 
імені подаються без жодних коментарів, незважаючи на те, 
що у випадку Тобі Белча для перекладача було б цілком об-
ґрунтованим підказати читачеві, яким драматург змалював 
свого персонажа.

Розглядаючи принципи відтворення ПІ залежно від близь-
кості картин світу залучених культур, необхідно звернути 
увагу на ситуацію, за якої ПІ, до якого звернувся автор, існує 
у приймаючій культурі, проте утворилося в результаті відмін-
ного алгоритму мінімізації, що призводить до розбіжностей в 
ознаках, що лягли в основу інваріанту сприйняття відповід-
ного імені в культурі перекладу та виділилися як домінант-

ні у ментальності її носіїв. Якщо перекладач збереже ПІ без 
жодних коментарів зі свого боку, читач цільового тексту або 
не зрозуміє смислу посилання взагалі, оскільки застосована 
одиниця хоч і залишиться прецедентною, однак відсилатиме 
до відмінного комплексу характеристик, або інтерпретує по-
відомлення некоректно, у результаті чого образ, що постане 
перед ним, радикально відрізнятиметься від того, що перед-
бачався автором.
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Рис. 2. ПІ об’єктивує різні КС у ВК та ЦК

Наприклад:
Old Russell with a smeared shammy rag burnished again 

his gem, turned it and held it at the point of his Moses’ beard. 
Grandfather ape gloating on a stolen hoard [8, с. 132].

Старий Рассел іще раз потер камінець старим клаптем 
замші, повернув його і підніс до краю своєї Мойсеєвої бороди. 
Мавпячий дідусь милується вкраденою забавкою [9, с. 232].

Ім’я Мойсея, до якого звертається Дж. Джойс, безумов-
но, набуло статусу прецедентного у країнах, де сповідуєть-
ся християнство та йудаїзм. Навіть те, що Моїсей фігурує у 
двох потужних релігійних традиціях, свідчить про можливі 
розбіжності у сприйнятті. У християнстві він виступає як 
великий пророк Ізраїлю, який провів свій народ у Землю 
Обітовану і отримав від Бога Десять заповідей, тоді як у 
йудаїзмі Бог передав йому Тору. Однак у поданому прикла-
ді автор акцентує увагу не на релігійному значенні постаті 
Мойсея або його діяннях, що є невід’ємними атрибутами 
цього відомого пророка, він звертається до однієї з рис 
його зовнішності, що, ймовірно, не входить до інваріанту 
сприйняття ПІ, сформованого у свідомості носіїв україн-
ської культури. 

Розбіжності у способах концептуалізації та категориза-
ції оточуючої дійсності та, зокрема, процесах, що керують 
процесом утворення ПІ, здатні призводити й до іншої ситуа-
ції. ПІ часто заступає собою певну ознаку або їх низку, таким 
чином слугуючи прототиповим носієм тих чи інших якостей, 
при цьому у багатьох культурах існують імена, що усталилися 
для позначення скнар, диктаторів, нероб, правдолюбців тощо. 
Водночас зовсім не обов’язково, щоб їх уособлювали ті самі 
особистості, оскільки кожній лінгвокультурі притаманний 
унікальний спосіб обробки інформації, механізми виділення 
превалюючих цінностей та, нарешті, частотність згадування 
відповідного імені у дискурсі. В результаті образ, закладений 
автором, не сприйматиметься у культурі перекладу як чужий, 
проте для його вираження перекладачеві доведеться вдатися до 
іншого імені, яке створило аналогічний прецедент у цільовому 
культурному просторі.
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Рис. 3. Різні ПІ об’єктивують одну КС у ВК та ЦК

Наприклад:
She lucked and struggled, but of course she was too small and 

I may not be Mr. Atlas but I am not a weakling either [10, с. 23].
Вона брикалася й боролася, але, звичайно, просто була 

занадто мала, та і я хоч і не Геркулес, але й не слабак  
[11, с. 29]. 

У представленому прикладі перекладач приймає рішен-
ня змінити ПІ, подане в оригіналі, оскільки, на його думку, 
ім’я могутнього титана Атласа, який за грецькою міфологією 
тримав на своїх плечах небеса, не є широко розповсюдженим 
у приймаючій культурі і не перетворилося на символ фізич-
ної сили, доступний для сприйняття пересічного українсько-
го читача. 

Привертає увагу те, що для заміни перекладач обирає 
ім’я іншого героя античності Геркулеса, що уславився сво-
єю надлюдською силою та сміливими подвигами. Разом із 
тим, на відміну від Атласа, посилання на якого розраховане 
на читача з певним інтелектуальним багажем, Геркулес є 
відомим в усіх країнах, що у той чи інший спосіб зазнали 
впливу еліністичної культури, його ім’я з достатньо висо-
кою частотністю з’являється у дискурсі навіть на побуто-
вому рівні. 

Найвищий ступінь асиметрії спостерігається, коли че-
рез серйозні відмінності у членуванні дійсності окремі ПІ 
не набувають у культурі перекладу того спектру конотацій, 
що притаманні йому у картині світу носіїв вихідної мови. 
Відповідно, у свідомості читача перекладу таке ім’я не ви-
кличе ментальний образ, аналогічний оригінальній одини-
ці, що призведе до виникнення «зони непорозуміння» [12], 
оскільки елемент картини світу, представлений автором, не 
буде релевантним для представника іншої лінгвокультур-
ної спільноти. Для нього смисл повідомлення залишиться 
закодованим, навіть якщо вжите ім’я буде знайомим, однак 
у якості нейтрального оніму, що не набув ознак прецедент-
ності, чого у більшості випадків виявиться недостатньо для 
повноцінної інтерпретації тексту. У такому разі, усвідомлю-
ючи, що читач перекладу, вочевидь, не володіє достатніми 
фоновими знаннями, накладання яких на поточний контекст 
дозволило б інтерпретувати смисл ПІ, перекладач змуше-
ний застосовувати прийоми, що допомогли б компенсувати 
відсутність необхідного образно-асоціативного компонента, 
закріпленого за відповідним іменем. Досягненню цієї мети 
можуть слугувати різноманітні коментарі, описовий пере-
клад, контекстуальні заміни, що дозволяє розширити еруди-
цію читача та спрямувати процес інтерпретації у тому руслі, 
що характерне для цільової аудиторії автора. 
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Рис. 4. ПІ не об’єктивує ЦК КС, об’єктивовану ним у ВК.

Наприклад:
His Agnew-style wife was standing about three feet off to his 

right while he argued with the desk clerk [13, с. 37].
Його дружина, котра виглядала як мешканка якого-небудь 

Егню, стояла за три фути праворуч від нього, доки чоловік 
сперечався зі службовцем на рецепшені [14, с. 116].

У ситуації, наведеній вище, автор вживає назву геогра-
фічного об’єкта, щоб продемонструвати провінційність зо-
внішнього вигляду своєї героїні, що, вочевидь, проявлялося 
як у її одязі, так і загальній манері поведінки. Проте, якщо у 
носія американської культури згадка про цю місцевість спри-
ятиме активації необхідного комплексу асоціацій, у свідомості 
українського читача концептуальна структура, яка дозволила 
б декодувати таке посилання, скоріше за все, не сформована. 
Внаслідок цього перекладач уточнює, що «Егню – це крихіт-
не селище у штаті Мічіган». Це дозволяє читачеві самостійно 
доповнити образ персонажа, припустивши, яким чином може 
виглядати жінка із села, настільки невеликого, що навіть не має 
власних органів управління, уникаючи таким чином лакунізації 
тексту.

Висновки з дослідження і перспективи. Викладене вище 
дозволяє констатувати, що успішність перекладу ПІ визнача-
ється максимальним збігом ментальних просторів автора та 
кінцевого реципієнта, тобто читача перекладу. Щоб уникнути 
непорозуміння при сприйнятті цільового тексту, перекладач по-
винен збагатити фонові знання читача до рівня, який, по-перше, 
не дозволив би втратити сенс ПІ через відсутність концептуаль-
них структур, на фоні яких його можна осмислити, а по-друге, 
сформувати ментальний образ, що був би характерний для ре-
ципієнта оригіналу, навіть якщо приймаюча культура підказує 
інший варіант інтерпретації. У подальшій роботі планується 
більш детально розглянути способи компенсації розбіжностей 
у культурно-специфічних смислах, об’єктивованих у ПІ.

Література:
1. Минченков А.Г. Когниция и эвристика в процессе переводческой 

деятельности / А. Г. Минченков. – Санкт-Петербург: Антология, 
2007. – 256 с.

2. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты 
прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г.Г. Слышкин. – 
Москва: Academia, 2000. – 128 с.

3. Федорова Л.Ю. Прецедентные феномены культуры в сознании 
современной студенческой молодежи: опыт социокультурного 
анализа: автор. дисс. на соиск. уч. ст. канд. социол. наук : спец. 
22.00.06 / Л.Ю. Федорова. – Ростов-на-Дону, 2008. – 24 с. 

4. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, 
Г.П. Мацюк. – Львів: Світ, 1994. – 216 с. 



138

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

5. Дяченко Н.М. Вторинна номінація крізь призму діалектологічних 
студій / Н.М. Дяченко // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Чер-
каси: Брама-Україна, 2006. – С. 202-206.

6. Maugham S. The Moon and Sixpence. – [Electronic resource] / 
Maugham S. – Access : http://royallib.com/book/Maugham_Somerset/
The_Moon_and_Sixpence.html.

7. Моем С. Місяць і мідяки; На жалі бритви / С. Моем. – К.: Дніпро, 
1989. – 574 с. 

8. Joyce J. Ulysses [Electronic resource] / J. Joyce. – Access:  
http://royallib.com/ book/JOYCE_JAMES/ULYSSES.html

9. Джойс Дж. Улісс / Дж. Джойс. – Київ: Вид-во Жупанського, 
2015. – 736 с.

10. Fowles J. The Collector. – [Electronic resource] / J. Fowles. – Access : 
http://royallib.com/book/ Fowles_John/The_Collector.html.

11. Фаулз. Дж. Колекціонер / Дж. Фаулз. – Харків: Книжний Клуб 
«Клуб сімейного дозвілля», 2015 – 304 с.

12. Фесенко Т.А. Концептуальные основы перевода / Т.А. Фесенко. – 
Тамбов: Изд-во ТГУ, 2001 – 181 с.

13. Thompson H.S. Fear and Loathing in Las Vegas. – [Electronic 
resource] / H.S. Tompson. – Access : http://www.xanaland.com/
content/books/fearandloathing.pdf.

14. Томпсон Х.С. Страх і відраза в Лас-Вегасі / Х.С. Томпсон. – Перша 
українська платформа краудпаблішінгу: Komubook, 2016. – 224 с.

Тащенко А. В. Перевод прецедентных имен: когни-
тивный аспект
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передачи прецедентных имен в художественном переводе 
в зависимости от концептуальных структур, на которых 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню способів 
відтворення безеквівалентних лексичних одиниць під час 
перекладу текстів американської преси. Автором дослі-
джено та систематизовано поняття безеквівалентної лек-
сики (реалій) та визначено причини їх неперекладності. 
Охарактеризовано зв’язок мови й культури, що впливає 
на формування безеквівалентних лексичних одиниць, мар-
кованих історичною та національно-культурною специфі-
кою. На матеріалі текстів американської преси виділено 
безеквівалентні лексичні одиниці, визначено способи від-
творення їх семантики та структури в перекладі. 

Ключові слова: безеквівалентна лексика (реалії), куль-
турний, історичний способи перекладу, тексти американ-
ської преси. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими й практичними завданнями. Мов-
на картина світу формується під впливом національно-культур-
них та історичних чинників. На кожному етапі розвитку мови 
до складу лексичної системи входять одиниці, які виникають 
у відповідь на потреби в найменуванні предметів та об’єктів 
оточуючої дійсності на момент їх виникнення та є марковани-
ми культурними традиціями, прийнятими в певному соціумі. Ці 
лексичні одиниці відсутні в інших мовах у зв’язку з тим, що їх 
вживання обмежене культурою та історією окремої країни або 
територіальною приналежністю. Ці лексичні одиниці назива-
ються реаліями. Оскільки в інших мовах немає подібних лексич-
них одиниць, їх можна віднести до безеквівалентної лексики. 

Актуальність дослідження зумовлено тим, що в умовах 
глобалізації зростає інтерес до вивчення мови та культури ін-
ших країн. Пошук шляхів інтерпретації семантики та відтво-
рення лексичних одиниць, які відсутні в мові перекладу, допо-
може зрозуміти стратегію аналізу і відтворення реалій мовою 
перекладу зі збереженням семантики і структури лексичної 
одиниці в оригіналі. Особливий інтерес для пошуку способів 
відтворення реалій становлять тексти американської преси, 
оскільки в газетних текстах охоплюються різні сфери життя 
суспільства – економіка, політика, суспільство, культура та 
інше, а тому вони містять безеквівалентні лексичні одиниці, 
типові для культури США. 

Аналіз основних публікацій та досліджень. У сучасно-
му мовознавстві неодноразово порушувалося питання про 
поняття «реалії» або «безеквівалентної лексики» та її класифі-
кацій: М.В. Бондар [1], А.В. Волошина [3], О.В. Гаргаєва [4], 
Є.В. Дєнєжна [8],О.Г. Петришен [18], К.Ю. Подорожна [19], 
О.Ю. Тупиця [21] та ін. 

Вперше у перекладознавстві термін «безеквівалентна лек-
сика» вживається у роботі А.В. Федорова «Про художній пе-
реклад» [22]. Важливо зазначити, що науковець використовує 
цей термін не для характеристики власне лексичної одиниці 

або поняття, а для позначення національно-культурної специ-
фіки слова. С.І. Влахов та С.П. Флорін розглядають безекві-
валентну лексику як одиниці лексичної системи мови, які 
використовуються для найменування предметів, об’єктів та 
явищ оточуючої дійсності, які марковані географічним серед-
овищем, суспільно-історичним розвитком, матеріально-куль-
турним побутом та ін. [2].

Отже, науковці визначають «безеквівалентну лексику» як 
одиниці мови, які виникають у результаті історичного розвитку 
народу, позначають явища та умови побуту, властиві культурі 
цього народу. 

Вплив культурних факторів на мову та переклад розгля-
дався в роботах І.О. Голубовоської [5], Н.М. Кальниченко [11], 
В.Н. Комісаров [12], В.В. Ощепкова [16], О.І. Чередниченко 
[24] та ін.

Дослідження проблеми місця та поняття «реалії» в мовоз-
навстві сприяло необхідності виявлення способів перекладу 
безеквівалентної лексики в умовах міжкультурної комунікації. 
Цьому питанню присвячені розробки Т.С. Жукової [9], Р.П. Зо-
рівчак [10], Г.М. Кузенко [13], Ю.А. Лободи [14], О.В. Пєліна 
[17] та ін. 

Науковці наголошують, що мова та культура становлять 
взаємопов’язану єдність, в умовах якої формується лексична 
система мови, маркована національно-культурною специфікою. 
Складність відтворення безеквівалентної лексики пов’язана з 
відсутністю у перекладача фонових знань культури оригіналу 
або неможливістю відтворити семантику вихідної лексеми із 
збереженням її смислу та структури в першоджерелі. Разом із 
цим досягнення еквівалентності перекладу передбачає відтво-
рення формальної та смислової структури лексичної одиниці 
оригіналу. Перекладач як посередник між культурами повинен 
володіти не лише знанням іноземної мови, а й фоновими знан-
нями історії та культури, у яких виникла реалія. 

Виокремлення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми, яким присвячено означену статтю. Незважаючи 
на велику кількість досліджень, присвячених семантиці, кла-
сифікаціям та способам відтворення безеквівалентної лексики 
в перекладі, універсальних засобів передачі лексичної одини-
ці, маркованої історичною або національно-культурною скла-
довою, не віднайдено. Тим не менш, в умовах міжкультурної 
комунікації виникає потреба у систематизації способів пере-
кладу безеквівалентної лексики. Аналіз способів відтворен-
ня безеквівалентної лексики в текстах американських газет, 
в яких, як вже зазначалося, реалії представлені найбільш ши-
роко, дозволить відслідкувати тенденцію застосування різних 
способів перекладу безеквівалентної лексики, а саме власних 
назв, географічних реалій, предметів матеріально-духовної 
культури, що стане цінним внеском у перекладацькі практики і 
допоможе краще зрозуміти іншомовну історію та культуру. 
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Метою проведення даного дослідження є виявлення спо-
собів перекладу безеквівалентної лексики в текстах американ-
ської преси. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Належ-
ність лексики до безеквівалентної зумовлена двома факторами. 
По-перше, це відсутність у мові перекладу відповідної лексич-
ної одиниці на момент відтворення її в мові іншої культури; 
по-друге, це повна відсутність будь-яких лексичних одиниць 
на позначення іншомовного поняття у зв’язку з тим, що в мові 
іншої культури не відомі предмети або об’єкти, позначені цієї 
лексемою в мові оригіналу. Повна відсутність будь-якої лекси-
ки в мові перекладу типова для історичних реалій. С.І. Влахов 
серед труднощів перекладу виділяє ще необхідність передати 
колорит або конотації, які містяться в семантиці лексичної оди-
ниці [2, с. 89].

Отже, сутність перекладу безеквівалентної лексики полягає 
у збереженні смислового значення одиниці оригіналу зі збере-
женням її національно-культурного та історичного колориту. 

Відмінності у культурних традиціях різних народів – це 
основна перепона у відтворенні безеквівалентної лексики. Се-
ред основних способів відтворення безеквівалентної лексики 
прийнято виділяти: 1) транскрибування, яке передбачає від-
творення реалії зі збереженням фонетичної структури одиниці 
оригіналу або з максимальним наближенням до неї; 2) еквіва-
лент, тобто переклад безеквівалентної лексики відповідною 
лексичною одиницею в мові перекладу, яка передає семантику 
одиниці оригіналу; 3) описовий переклад, який базується на по-
шукові описового звороту, завдяки якому передається значен-
ня реалії шляхом опису властивостей, якостей предмета, який 
вона позначає; 4) якщо реалією виступає фразеологізм, засто-
совується переклад за допомогою фразеологічного аналогу, 
тобто рівноцінної заміни фразеологізму в мові перекладу [13]. 
Розглянемо, як ці способи та інші виявлені способи перекладу 
застосовуються на практиці. 

Безеквівалентна лексика в текстах американської преси 
позначає різні предмети та об’єкти матеріальної і духовної 
культури мешканців США. Серед цих найменувань можна 
виділити побутові реалії, які йменують назви їжі та напоїв, 
одягу. До безеквівалентної лексики в американській пресі на-
лежать власні назви географічних реалій, назви політичних 
партій та рухів, територіальні діалекти тощо, наприклад: And 
other advanced economies – such as Canada, Australia, Norway – 
face headwinds from low commodity prices [28]. – Інші розвинені 
країни, наприклад, Канада, Австралія і Норвегія, зіткнули-
ся з труднощами через низькі ціни на сировину [15]. В цьому 
прикладі вжито ряд географічних реалій на позначення країн 
Canada, Australia, Norway. Географічні та топонімічні власні 
назви, як правило, перекладаються транскрибуванням Кана-
да, Австралія і Норвегія.

До безеквівалентних лексичних одиниць належать най-
менування різних економічних, політичних, соціальних та ін-
ших організацій, наприклад: NEW YORK – The International 
Monetary Fund and others have recently revised downward their 
forecasts for global growth – yet again [28]. – НЬЮ-ЙОРК – Між-
народний валютний фонд (і не тільки він) недавно переглянув 
у бік зниження прогнози глобального економічного зростання – 
причому в черговий раз [15]. У цьому прикладі застосовано бе-
зеквівалентну лексичну одиницю на позначення міжнародної 
економічної організації International Monetary Fund. Її відтво-

рено за допомогою еквіваленту Міжнародний валютний фонд 
в українській мові. Як бачимо, в перекладі не тільки точно від-
творено смисл лексичної одиниці в оригіналі, а й збережено її 
структуру. 

Найменування організацій міжнародного масштабу можуть 
перекладатися транскрибуванням, наприклад: When I became 
Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) and commander of 
the U.S. European Command in May 2013, there was discussion 
in certain circles about the utility of NATO [29]. – Коли в трав-
ні 2013 року я став верховним головнокомандувачем З’єднаних 
озброєних сил НАТО в Європі і главою європейського коман-
дування озброєних сил США, в певних кругах велися дискусії 
про практичну цінність НАТО [23]. В цьому реченні вжито 
військово-політичну реалію на позначення військового об’єд-
нання ряду європейських та північно-американських країн. 
Безеквівалентна одиниця вжита у формі абревіатури, яка збе-
режена в перекладі. 

Якщо безеквівалентна лексична одиниця має складну 
структуру, може застосовуватись еквівалентний переклад, 
наприклад: In terms of direct benefit to the United States, the 
European Union is our largest trading partner, comprising more 
than $698 billion in annual trade [29]. – Що стосується без-
посередньої вигоди для США, Європейський Союз є нашим 
найбільшим торговим партнером, і об’єми нашої торгівлі 
щорічно складають більше 698 мільярдів доларів [23]. Понят-
тя European Union виникло в 1992 році, коли 28 європейських 
держав об’єдналися в економічну і політичну спільноту, метою 
якої є європейська інтеграція. В перекладі вжито еквівалентний 
переклад. Можливим варіантом перекладу може бути Євросо-
юз, де Євро – це абревіатура від прикметника європейський, яка 
передає значення приналежності до певної країни. 

У текстах американської преси, присвячених економіці і 
політиці, вживаються найменування одиниць вимірювання, 
які належать до безеквівалентних лексичних одиниць, оскіль-
ки в кожній країні прийнята своя шкала вимірювання речовин, 
наприклад: With oil bouncing close to $45 a barrel, an industry 
that has been shaving costs to stay competitive is ready for signs 
of stability at a price level less than half of 2014’s average [26]. – 
При ціні на нафту, близькій до $45 за баррель, промисловість 
скорочувала витрати, щоб залишатися конкурентоздатною, 
і зараз готова до стабільності на рівні цін, які складають 
менше половини середніх показників 2014 року [6]. В цьому 
прикладі вжито безеквівалентну лексичну одиницю barrel. Ця 
лексема позначає одиницю вимірювання обсягу нафти, прийня-
ту в США. Зауважимо, що на українському ринку нафти обсяг 
нафти вимірюється тонами. В перекладі застосовано транскри-
бування. Українському читачеві може бути незрозуміла реалія 
баррель, тому доцільно було б дати пояснення у дужках, напри-
клад, «кожен барель дорівнює 158,988 літрам».

При відтворенні безеквівалентних лексичних словоспо-
лучень можливим є використання трансформацій, наприклад: 
Meanwhile, tests are continuing on the advanced S-350 Vityaz 
system, which will eventually replace the existing S300PS air 
defense batteries [25]. – Одночасно продовжуються випробуван-
ня сучасного комплексу С-350 «Витязь», який з часом прийде 
на зміну системам ППО С300ПС [7]. У наведеному фрагменті 
безеквівалентною лексичною одиницею виступає словосполу-
чення S350 Vityaz system. Йдеться про зенітно-ракетний комп-
лекс, який було створено в Росії в 2007 році. Оскільки ця реалія 
представляє найменування військової техніки, яка належить 
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іншій країні, якщо не знати історію створення цієї установки, 
можна допустити помилки в інтерпретації. Зокрема, лексема 
Vityaz може бути інтерпретована у значенні «хоробрий воїн, 
герой, богатир; людина, яка відзначається героїчними справа-
ми», як зазначається в «Сучасному тлумачному словнику укра-
їнської мови» [20]. Для відтворення наведеної безеквівалентної 
одинці застосовано трансформацію конкретизації. Зокрема, 
лексема system в оригіналі має значення «a group of related parts 
that work together as a whole for a particular purpose; an organized 
set of ideas, methods, or ways of working» [27]. Отже, термін 
«system/система» має значення «групи взаємопов’язаних пред-
метів». У перекладі цей термін конкретизовано як «комплекс», 
що зберігає значення одиниці оригіналу. Також застосовано 
трансформацію перестановки для відтворення буквено-циф-
рової абревіатури S350. В оригіналі абревіатура займає іні-
ціальну позицію перед власною назвою, що є типовим для 
англійської мови. В перекладі її використано після іменника 
комплекс. До власної назви Vityaz застосовано спосіб перекладу 
транслітерації – Витязь. 

У текстах американської преси застосовуються безекві-
валентні лексичні одиниці, які позначають певні значущі 
події історії, наприклад, Looking at NATO’s recent history, it 
is also important to note that an Article V, or collective defense, 
declaration has been made only once in the 67year history of the 
alliance: in support of the United States after the attacks of Sept. 11, 
2001[29]. – Озираючись на недавню історію НАТО, важливо 
відзначити, що до Статті 5, що стосується колективної 
оборони, вдалися всього один раз за 67річну історію альянсу: 
це було зроблено в підтримку США після терактів 11 верес-
ня 2001 року [23]. В цьому прикладі бачимо безеквівалентну 
одиницю у формі словосполучення the attacks of Sept. 11, 2001. 
З історії США відомо, що 11 вересня 2001 року за допомогою 
пілотованих літаків був здійснений терористичний напад на 
Всесвітній торговий центр і Пентагон. У перекладі застосовано 
трансформацію конкретизації при відтворенні лексеми attacks 
як теракти, з метою підкреслити, що йдеться не про військову 
операцію, а злочинний напад, вчинений терористами. 

До безеквівалентних лексичних одиниць у текстах аме-
риканської преси належать фразеологізми, наприклад: 
Additionally, Europe was caught in a vicious cycle of violence 
where, from the FrancoPrussian wars to WWI and then WWII, the 
results of one war fed directly into the casus belli for the next [29]. – 
Крім того, Європа потрапила в порочний круг жорстокості, 
де починаючи з франкопруських, а потім Першої і Другої сві-
тових воєн підсумки однієї війни ставали мотивом для почат-
ку наступної [23]. Фразеологізм a vicious cycle відтворено за 
допомогою українського еквіваленту порочний круг. Семантику 
і структуру вихідної одиниці збережено. Фразеологізм має зна-
чення ситуація, яка призводить до негативних наслідків. 

Як безеквівалентні одиниці в текстах американської преси, 
фразеологізми можуть походити з міфології, історії тощо, що 
становить складність для їх відтворення, наприклад: Europe 
rose from the ashes of destruction to now boast the highest gross 
domestic product of any continent [29]. – Європа зуміла відроди-
тися з руйнувань, і зараз вона вже може похвалитися найви-
щими показниками ВВП у порівнянні з іншими континентами 
[23]. У цьому реченні бачимо вживання фразеологізму rose from 
the ashes. Цей фразеологізм бере початок з міфології, а саме з 
легенди про казкового птаха фенікса, який в день смерті згорає 
у вогні й відроджується з попелу. Розуміючи сутність цієї іс-

торії, фразеологізм перекладено за допомогою трансформації 
опущення та описового перекладу. Використане в українсько-
му реченні дієслово відродитися описово передає процес та ре-
зультат подій, які сталися з Європою. Трансформація опущення 
спостерігається у відтворенні складної структури в оригіналі 
«дієслово + іменник» лише дієсловом у перекладі. 

Висновки дослідження і перспективи подальших роз-
відок у цьому напрямку. Підсумовуючи вищезазначене, 
можна зробити висновок, що в текстах американської преси 
вживаються безеквівалентні лексичні одиниці на позначення 
географічних і топонімічних реалій, назви країн, політичних 
організацій, військової техніки та ін. Аналіз свідчить, що 
при відтворенні географічних реалій застосовується спосіб 
транскрибування. При відтворенні назв організацій, які, як 
правило, мають складну структуру, типовим є використання 
еквівалентного перекладу, але якщо назва вживається у формі 
абревіатури, то вірогідним є метод транскрибування. Описо-
вий переклад застосовано у випадку відтворення лексичної 
одиниці, яка характеризується історичною специфікою, тобто 
образно описує події, які відбувалися в США. У випадку, якщо 
не вдається підібрати або відтворити безеквівалентну лексич-
ну одиницю, застосовуються трансформації. Дослідження 
показало, що використовуються трансформації конкретиза-
ції, перестановки та опущення. Ці трансформації дозволяють 
перекладачеві передати значення лексеми із збереженням її 
змістовної форми. 

Подальший інтерес для дослідження представляє дослі-
дження історичних та культурних складових семантики бе-
зеквівалентної лексики та їх відтворення в перекладі. 
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Щеголева Т. Л. Способы перевода безэквивалент-
ной лексики в текстах американской прессы 

Аннотация. Статья посвящена исследованию способов 
воссоздания безэквивалентных лексических единиц при 
переводе текстов американской прессы. Автором исследо-
вано и систематизировано понятие безэквивалентной лек-
сики (реалий), определены причины их непереводимости. 
Охарактеризована связь языка и культуры, которая влияет 
на формирование безэквивалентных лексических единиц, 
маркированных исторической и национально-культурной 
спецификой. На материале текстов американской прессы 
выделены безэквивалентные лексические единицы, опре-
делены способы воспроизведения их семантики и струк-
туры в переводе. 

Ключевые слова: безэквивалентная лексика (реалии), 
культурный, исторический способы перевода, тексты аме-
риканской прессы. 

Shchegoleva T. The methods of translation of non-
equivalent lexical units in texts of american press 

Summary. The article is devoted to research of ways of 
reproduction of non-equivalent lexical units in translation of 
American press texts. The author researched and systematized 
concept non-equivalent lexical units (nationally-biased lexicon) 
and reasons for their untranslatability were explored. The 
connection of language and culture that effects on formation of 
non-equivalent lexical units, marked by history and national-
cultural specificity was characterized. The research shows that 
non-equivalent lexical units belong to special vocabulary of 
English language marked by cultural peculiarities. They name 
objects of one culture, which are absent in lexical system 
of other culture. The problem of their reproduction in target 
language is stipulated by necessity to render semantic meaning 
and structure without losing main sense of cultural specificity 
put into its meaning. However, absence of direct equivalents 
for these units in target language make it necessary to search 
for new lexical units, which would denote semantic-structural 
peculiarities of original word or word-expression. These kinds 
of units are widely distributed in press, because the news 
articles often relate to other world countries, and usage of 
culturally-marked units is typical in order to render colouring 
of events described. Based on material of American press 
texts, non-equivalent lexical units were separated, and ways 
of reproduction of their semantics and structure in translation 
were determined. The analysis shows that reproduction of 
geographic non-equivalent units is done by transcribing. The 
names of organizations with complex structure are rendered by 
equivalent replacement in target language. The transformations 
of concretization, transposition and omission are used in 
situations, when there is no other method for reproducing the 
meaning of a lexical unit with preservation of semantic form. 

Key words: non-equivalent lexical units (nationally-biased 
lexicon), cultural, historical, ways of translation, American 
press texts. 
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ВОССОЗДАНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
НОВОСТЯХ: ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПРИНУЖДЕНИЯ

Аннотация. В статье показано, что воссоздание в ан-
глоязычных новостях украинского кризиса опирается на 
силовые предконцептуальные отношения, среди которых 
важное место занимает принуждение, отражающее спо-
собы побуждения противостоящих сторон к разрешению 
кризиса на локальном, национальном, межнациональном, 
наднациональном и международном уровнях. Установле-
но, что используемые при этом языковые средства обозна-
чают четыре вида принуждения: общее, конкретное, ком-
муникативное и санкционное. 

Ключевые слова: английский язык, кризис, принуж-
дение, санкции, тексты новостей.

Постановка проблемы. Рубрики англоязычных новостей 
Би-Би-Си соотносят украинские события 2014–2015 годов с 
конфликтом (conflict), т.е. состоянием несогласия или спора 
между людьми, группами, странами («a state of disagreement or 
argument between people, groups, countries etc» [5, с. 325]), или 
с кризисом (crisis), т.е. ситуацией, отягощенной значительным 
количеством проблем, требующих разрешения для предот-
вращения ухудшения состояния дел и избежания опасности  
(«a situation in which there are a lot of problems that must be 
dealt with quickly so that the situation does not get worse or more 
dangerous») [5, с. 372]. В приведенных дефинициях семы 
«argument» и «problem» отражают связь конфликта и кризиса 
с силовыми отношениями, а сема «dangerous» в определении 
слова crisis акцентирует опасность, дополнительно подчерки-
вая связь категоризируемого таким образом события с потреб-
ностью в безопасности [6, с. 25]. 

Для реконструкции концептуальной основы кризиса семы 
из англоязычных дефиниций конфликта и кризиса соотносим 
с образ-схемами, повторяющимися, динамическими моделями 
перцептивных взаимодействий и моторных программ, связываю-
щих и структурирующих наш опыт [4, xiv]. Силовые отношения 
представлены образ-схемами ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, ПРИНУЖ-
ДЕНИЕ, ПРЕПЯТСТВИЕ, УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, 
ПРИТЯЖЕНИЕ, ОТКЛОНЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ и ЛИШЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ [4, с. 45–47]. В определении существительно-
го conflict сема «argument» соотносит конфликт с образ-схемой 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ, предконцептуальной структурой, фор-
мирующейся под влиянием опыта столкновения двух сил, на-
пример автомобилей [4, с. 46]. В определении существительного 
crisis семема «there are a lot of problems» передает нагромождение 
большого количества проблем, концептуализируемых в терминах 
сил, на которые указывает сема «cause» в определении субстан-
тива problem как ситуации, вызывающей трудности («a situation 
that causes difficulties» [5, с. 1304]). Поэтому для моделирования 
кризиса, кроме ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ [2, с. 36], используем дру-
гие силовые образ-схемы: ПРИНУЖДЕНИЕ, ПРЕПЯТСТВИЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ и ЛИШЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Важное место 

среди них занимает ПРИНУЖДЕНИЕ, воссоздающее действия, 
направленные на разрешение конфликта, а поэтому необходи-
мость изучения средств вербализации этого отношения определя-
ет актуальность предлагаемой статьи. 

Цель статьи состоит в выделении языковых средств, кото-
рые в англоязычных новостях вербализуют принуждения, что 
предполагает решение следующих задач: установление инвен-
таря номинативных единиц, обозначающих принуждение как 
одно из средств разрешения кризиса; дифференциация языко-
вых средств, именующих источник и цель принуждения; уста-
новление особенностей функционирования выделенных еди-
ниц в заголовках англоязычных интернет-новостей Би-Би-Си 
(www.bbc.com/news) об украинских событиях 2014–2015 годов. 
Поскольку названия интернет-новостей имеют структуру пред-
ложения, их рассматриваем как заголовки-высказывания.

Изложение основного материала. Лингвокогнитивная 
модель воссоздания в англоязычных новостях кризиса опи-
рается на образ-схемы как предконцептуальные структуры, у 
которых слоты заполняются референтами различного уровня 
абстракции, обусловливая употребление соответствующих но-
минативных единиц. Рассматриваемый в этой статье механизм 
заполнения слотов образсхем отличается от концептуальной 
метафоры, согласно которой сфера-источник, связанная с фи-
зическим опытом, проецируется на сферу-цель, представляю-
щую более абстрактные отношения [1, с. 26]. Концептуальная 
метафора отражает лишь один этап заполнения слотов об-
раз-схемы, что демонстрирует перенос СПОР – ЭТО ВОЙНА. 
При опоре на механизм заполнения слотов образ-схем ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЕ служит основой для формирования не только 
концептов войны, диспута, дебатов, спора [3, с. 14], а также 
битв, атак, полемики. И этот список можно продолжать.

В случае с образ-схемой ПРИНУЖДЕНИЕ, рассматривае-
мой в этой статье, слоты заполняются референтами, представ-
ляющими участников, соотносимых с источником и целью на 
нескольких уровнях: локальном, отражающем воздействие 
кризиса на население; национальном, включающем политиков 
и общественные группы внутри страны; межнациональном, 
представленном соседними государствами; наднациональном, 
охватывающем различные страны; глобальном, к которому от-
носим международные организации и их представителей. 

На локальном уровне принуждение соотносит с целью 
принуждения мирное население, страдающее от кризиса, 
напр., More than 50,000 displaced by turmoil in Ukraine – UN 
(27.06.2014)

Для обозначения вектора принуждения в заголовках англо-
язычных новостей задействованы две группы единиц: универ-
сальные, включающие must, boost, push, и ситуативные, отра-
жающие специфику деятельности источника, представленную 
глаголом send. 
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Наиболее универсальным средством изображения при-
нуждения является глагол must, представляющий участников 
кризиса на двух уровнях обощения: наднациональном и меж-
дународном. При этом заголовки-высказывания различаются 
стпенью выделенности источника принуждения, что проявля-
ется в его различной акцентированности: абсолютной при его 
идентификации в начале заголовка; относительной при обозна-
чении в конце заголовка; отсроченной при импликации кавыч-
ками в заголовке с последующим именованием в тексте.

Абсолютную акцентированность источника принуждения 
наблюдаем при обозначении лиц с наиболее высоким стату-
сом: американского президента, напр., Obama: Russia must pull 
back troops from Ukraine border (28.03.2014), и вице-президен-
та, напр., Ukraine crisis: Biden says Russia must «start acting» 
(22.04.2014). Относительная акцентированность источника 
встречается при его груповом статусе, напр., Ukraine crisis: 
Russia must engage with Kiev, says G7 (5.06.2015), или нацио-
нальной принадлежности, как в случае с украинским мини-
стром, напр., Ukraine must double defence spending to $ 3 bn – 
minister (12.12.2014). Отсроченное акцентирование источника 
наблюдаем при обозначении в заголовке глобальных посеред-
ников в разрешении кризиса, к которым обращен призыв к 
действию: Европейского Союза, напр., Ukraine crisis: EU «must 
act on Russia aggression» (30.08.2014), и ОБСЕ, напр., Ukraine 
crisis: OSCE «must double» ceasefire monitors (6.03.2015). 

Кроме глагола must, общие аспекты принуждения пред-
ставлены на межнациональном уровне словлосочетанием 
keep pressure on, напр., Russia keeps pressure on Ukraine with 
Crimea standoff (4.03.2014). При изображении гипотетических 
результатов кризиса глагол push сочетается с единицами, обо-
значающими перемирие, напр., Ukraine conflict: EU leaders to 
push for new truce (9.07.2014), хаос, напр., Ukraine vote could 
push the country into chaos (24.10.2014), или достижение мира, 
напр., Ukraine crisis: Leaders in new diplomatic push for peace 
(5.02.2015). К обобщенным средствам воссоздания принуж-
дения также относим случаи медийной метонимии, когда 
президент представляет всю страну, напр., Ukraine conflict: 
Poroshenko boosts military spending (24.08.2014), и метафориче-
скую оценку ситуации, напр., Ukraine crisis: US runs the show in 
Kiev, says Sergei Lavrov (23.04.2014). 

Изображение специфического принуждения наблюдаем 
при обозначении конкретных случаев разрешение кризиса, 
когда глагол send, сочетается с единицами, обозначающими 
оружие, напр., Pentagon «chief» inclined to send weapons to 
Ukraine (4.02.2015), а также наблюдателей в заголовках раз-
личной структуры: канонической, при которой выдвигаются 
единицы, именующие источник принуждения, напр., Ukraine 
crisis: Europes security body to send monitors (22.06.2014), и не-
канонической, когда в начале заголовка именуется цель, напр., 
Ukraine crisis: OSCE monitors «to be sent to truce violation areas» 
(3.03.2015).

Единственный случай прекращения принуждения пред-
ставлен в заголовке, предупреждающем о потере управляемо-
сти Украиной, напр., Ukraine «slipping out of control», Germany 
warns (29.08.2014).

Коммуникативное принуждение, направленное на решение 
разворачивающегося кризиса, представлено заголовками-вы-
сказываниями с глаголами tell, demand, urge, order, call, переда-
ющими различия в интенсивности принуждения и имплициру-
ющими статус цитируемых источников. 

Наименьшую степень интенсивности принуждения переда-
ет глагол tell со значением приказания («to say that somebody 
must do something» [5, с. 1706]). Соответственно, он употреблен 
лишь в одном заголовке-высказывании, отражающем позицию 
бывшего украинского президента относительно действий за-
падных государств: Yanukovych tells West to keep out of Ukraine 
crisis (19.12.2013). 

Высокая степень интенсивности принуждения обозначе-
на глаголом demand, имплицирующим наличие у источника 
прав на выдвижение соответствующего требования («to ask for 
something very firmly, especially because you have a right to do 
this» [5, с. 416]). Соответственно, в роли источника принуж-
дения выступает руководство России, напр., Russia demands 
surrender of Ukraine»s Crimea forces (3.03.2014), и США, 
напр., Ukraine crisis: Kerry demands Russia action «in hours» 
(26.06.2014). 

Высшую степень коммуникативного принуждения переда-
ет глагол urge со значением настоятельного предложения («to 
strongly suggest that someone does something» [5, с. 1823]). При 
его употреблении источник представлен субъектами, обладаю-
щими соответствующими правами. Это два государства – Со-
единенные Штаты и Россия, что свидетельствует о подчинен-
ной роли Украины в разрешении этого кризиса. Американцы 
воздействует на российского президента, призывая его отвести 
войска, напр., Ukraine crisis: Obama urges Putin to pull troops 
back (2.03.2014), разрешить кризис дипломатическим путем, 
напр., Ukraine crisis: Obama urges Putin to pursue diplomacy 
(7.03.2014), обуздать сепаратистов, напр., Ukraine crisis: Obama 
urges Putin to reign in separatists (15.04.2014), и содействовать 
освобождению наблюдателей, напр., Ukraine crisis: Kerry urges 
Russia to help free observers (27.04.2014). В свою очередь, Рос-
сия помыкает Украиной, требуя переговоров о статусе восточ-
ных территорий, напр., Putin «urges talks on statehood for east 
Ukraine» (31.08.2014), о прекращении огня, напр., Ukraine 
crisis: Russia urges Ukraine ceasefire talks (1.09.2014), или наста-
ивает на сдаче украинскими войсками населенного пункта на 
востоке, напр., Putin urges Ukraine troops to give up Debaltseve 
(17.02.2015). На национальном уровне глагол urge передает 
обращение американских законодателей к своему президен-
ту с призывами предоставить Украине оружие, напр., Top US 
lawmakers urge Obama to send weapons to Ukraine (6.03.2015), 
и давление массовых шествий на украинское правительство, 
напр., Ukraine crisis: Rally in Kiev urges war on eastern rebels 
(4.07.2015).

Наивысшую степень принуждения, обусловленную пер-
формативностью соответствуюших высказываний, вызываю-
щих изменения определенного состояния дел, передает глагол 
order со значением официального приказа («to tell somebody 
that they must do something, especially using your official powers 
or authority» [5, с. 1160]). Перформативность содержания заго-
ловков-высказываний с этим глаголом касается национального 
уровня, что проявляется в выдвижении единиц, обозначающих 
государственных лидеров, обладающих правом отдавать при-
казания, которые, по их мнению, способствуют разрешению 
кризиса, за исключением одного заголовка-высказывания о 
наложении американским президентом запрета на торговлю 
с Крымом, напр., Ukraine crisis: Obama orders ban on Crimea 
trade (20.12.2014). На национальном российском уровне пер-
формиция отражена в приказаниях президента и других ру-
ководителей о частичном отводе войск, напр., Ukraine crisis: 
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Putin «orders partial withdrawal» (31.03.2014), проведении во-
енных учений, напр., Russia orders exercises after Ukraine moves 
on separatists (24.04.2014), и о полном отводе вооруженных 
сил, напр., Ukraine crisis: Putin orders troops back from border 
(19.05.2014). На национальном украинском уровне президент 
отдает приказ о первом одностороннем прекращении огня, 
напр., Ukraine»s Poroshenko «to order unilateral ceasefire» 
(18.06.2014), об отправке войск в ключевые города, напр., 
Ukraine crisis: Poroshenko orders troops to key cities (4.11.2014), и 
о повторном прекращении огня, напр., Ukraine crisis: President 
Poroshenko orders ceasefire (15.02.2015). 

Различную степень принуждения передает глагол call и 
его фразовые дериваты. Наименее интенсивное принуждение, 
близкое к семантике глагола tell, отражается единицей call for, 
вводящей призывы к продолжению протестов, напр., Ukraine 
exPM Tymoshenko calls for protests to continue (23.02.2014), 
или прекращению огня, напр., Donetsk rebels call for ceasefire 
(9.08.2014). Большую степень принуждения передает фра-
зовый глагол call up, сообщающий о призыве в армию ре-
зервистов, напр., Ukraine calls up reservists after deployment 
(2.03.2014). Наиболее интенсивное принуждение обозначено 
глаголом call со значением просьбы или приказания («to ask or 
order someone» [5, с. 209]), при сообщении об объявлении укра-
инским президентом парламентских виборов: Ukraine crisis: 
President calls snap vote amid fighting (25.08.2014).

Наиболее сильный вариант наднационального принуж-
дения, направленного на разрешение кризиса, представлен 
санкциями. Предконцептуальная структура этого концепта 
опирается на три образ-схемы, присутствующие в дефиниции 
английского слова sanction, определяемого как официальное 
приказание или прекращение торговли, побуждающие лидеров 
к политическим изменениям («official orders or stopping trade 
etc as a way of forcing its leaders to make political changes» [5, 
1454]). Согласно приведенному определению концепт санкций 
структурирован тремя образ-схемами: ПРИНУЖДЕНИЕ, обо-
значенное семами «order» и «forcing»; ПРЕПЯТСТВИЕ, отра-
женное семой «stopping»; ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
представленное семой «make».

Из этих трех силовых отношений в структуре канонических 
заголовков-высказываний наблюдаем лишь ПРИНУЖДЕНИЕ, 
что отражено в последовательном обозначении его источника, 
вектора и цели. 

Заголовки-высказывания передают призывы к введению 
санкций, напр., Ukraine crisis: EU sanctions push over Kiev 
bloodshed (19.02.2014), или их наложение, обозначенное глаго-
лами impose, напр., Ukraine crisis: EU and US impose sanctions 
over Crimea (17.03.2014), hit, напр., Ukraine crisis: New EU 
sanctions hit Russia on Friday (11.09.2014), и target, напр., New 
US sanctions target Russian officials and companies (28.04.2014). 
Примечательно, что большинство заголовков-высказываний 
посвящены не столько наложению санкций, сколько их уси-
лению, которое передается прилагательным new, употреблен-
ным в двух примерах, приведенных выше, а также единицами 
силовой или количественной семантики. Силовой элемент от-
ражен глаголами boost, напр., Ukraine crisis: US and EU boost 
sanction on Russia (16.07.2014), intensify, напр., Ukraine crisis: 
G7 «to intensify Russia sanctions» (26.04.2014), step up, напр., 
Ukraine crisis: US steps up sanctions on separatists (21.06.2014), 

strengthen, напр., Ukraine crisis: US strengthens sanctions on 
Russia (12.09.2014), tighten, напр., EU set to tighten Russia 
sanctions «within a week» (31.08.2014), существительным push, 
напр., Ukraine crisis: EU sanctions push over Kiev bloodshed 
(19.02.2014). Им противопоставлен глагол weaken, обозначаю-
щий ослабление санкций, напр., EU sanctions weaken antiterror 
efforts – Russia (16.07.2014). 

Количественный параметр усиления санкций передает-
ся наречием more, напр., US imposes more sanctions on Russia 
(20.03.2014), глаголом widen, который характеризует действия 
Соединенных Штатов, напр., US widens sanctions against Russia 
(16.07.2014), и Европейского Союза, напр., EU widens Russia 
sanctions to target economy (29.07.2014). 

Последствия санкций передаются единицами с силовым и 
циклическим значением. Силовая семантика отражена глаго-
лами backfire, напр., Ukraine conflict: Putin says sanctions will 
backfire (17.07.2014), undermine, напр., G20 summit: Russia 
sanctions «undermine trade» – Putin (14.11.2014), и go, напр., 
How far do EUUS sanctions on Russia go? (22.07.2014). Цикли-
ческая семантика, основанная на образ-схеме ЦИКЛ, переда-
ется глаголом react, напр., Russia «will react» to EU sanctions 
(5.09.2014), и прилагательным retaliatory, напр., Ukraine crisis: 
Putin orders retaliatory sanctions (6.08.2014).

Примечательно, что подавляющее число заголовков-выска-
зываний имеет каноническую структуру, т.е. именуют источ-
ник введения санкций, а затем цель. Отдельные неканониче-
ские заголовки акцентируют цель санкционного принуждения, 
именуя государство в целом, напр., Ukraine crisis: Russia faces 
fresh sanction over Crimea (20.03.2014), или его официальных 
представителей, напр., Ukraine crisis: Russian officials targeted 
by sanctions (29.04.2014). 

Выводы. Таким образом, принуждение как аспект новост-
ного воссоздания кризиса реализуется через представление 
источника, цели и вектора на локальном, национальном, меж-
национальном, наднациональном и международном уровнях, 
что проявляется в употреблении соответствующих номинатив-
ных единиц. Задействованные виды принуждения делятся на 
общие, специфические, конкретные, коммуникативные и санк-
ционные, определяет выбор соответствующих предикативных 
единиц. Перспектива дальнейшего исследования состоит в 
установлении роли других базовых отношений в воссоздании 
кризиса. 
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Потапенко С. І. Відтворення української кризи в 
англомовних новинах: вербалізація примусу

Анотація. У статті показано, що відтворення в англо-
мовних новинах української кризи спирається на силові 
доконцептуальні відношення, серед яких важливе місце 
посідає примус, який відбиває способи стимулювання сто-
рін до розв’язання кризи на локальному, національному, 
міжнаціональному, наднаціональному та міжнародному 
рівнях. Виявлено, що використані при цьому мовні засо-
би відбивають чотири різновиди примусу: загальний, кон-
кретний, комунікативний і санкційний.

Ключові слова: англійська мова, криза, примус, санк-
ції, тексти новин.

Potapenko S. Reconstruction of Ukrainian crisis in 
English news stories: verbalizing compulsion

Summary.  The article reveals that the reconstruction 
of Ukrainian crisis in English news stories rests on the 
preconceptual gestalts for force with compulsion occupying a 
salient place among them since it reflects the stimulation of 
opposing sides to resolving the crisis at the local, national, 
cross-national, supernational and international levels. It is 
found that the use of the linguistic units reflects four types of 
compulsion: general, concrete, communicative and sanctional. 

Key words: English language, crisis, compulsion, 
sanctions, news stories.
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Summary. The paper presents the up-to date approach to 
using multimedia within a classroom in comparison with tradi-
tional computer classes. The issue of multimedia technologies 
integration with traditional ones is discussed. 

Key words: multimedia, traditional technologies, immer-
sion into English-speaking environment, „student – teacher” 
partnership in academic environment.

With the development of Information Technologies the world 
of foreign language teaching techniques is crucially changing. The 
Internet has permeated every sphere of education, foreign languages 
included. There have appeared hundreds of local and foreign-based 
research materials on how to deal with the problem of up-grading 
the course materials in view of the overwhelming amount of stu-
dents self-learning, independent of class activities technologies.

There have been several stages in incorporating computer 
technologies into foreign languages teaching. One of them, cost-
ly and ineffective, is creating computer classes. They proved to be 
cumbersome in dealing with the whole class of students where a 
teacher has lost his/her monitoring and organizing role and ineffec-
tive in presenting something new that students couldn’t find on their 
own outside of class. So, the aim of incorporating the new technol-
ogies had to be based on lower cost and more effective methods of 
teaching in class rather than outside for self-learning.

To solve the above problem the department of Business Foreign 
Languages and Translation at the National Technical University of 
Kharkiv, Ukraine concentrated their efforts on more accessible mul-
timedia classes with plasma screens to replace the old-fashioned but 
still usable TV and video-recorders.

So, the subject of the present article is integration of traditional 
and modern multimedia teaching technologies in teaching foreign 
languages as in-class activities, while the object of our interest are 
multimedia resources that best serve bridging he gap between the 
old era and the new one. Nowadays the research ofmultimedia 
for foreign language teaching in abundant [1; 2; 3; 4; 5; 6; 11]. 
Most of the studies, however, concentrate on other means (Internet 
resources, [6]; Web-based or CD-based multimedia [11, p. 115]) or 
alternative teaching methods [8, p. 68].

It’s obvious, though, that introducing multimedia in class calls 
for a crucially new approach to teaching as a whole. Teaching prac-
tices focus mostly on linking the infinite world of the Internet with 
the classroom activities which requires remodeling the previous 
chain of teaching stages: introduction, exercise drill, communica-
tion. It doesn’t matter which stage the multimedia penetrates, in all 
cases it serves a powerful tool of enhancing, intensifying and per-
fection of the material in use, be it a grammar rule, studying vocab-
ulary or interactive communication via a video piece.

In the present study we are going to focus mostly on video frag-
ments for oral communication intended for advance students who 
major in translation. Undoubtedly, it’s also an effective and relative-

ly inexpensive way of students’ immersion into the world of foreign 
language native speaking and listening comprehension. The major 
counterparts to the course book have become the plasma screen and 
the magic flash drive. These gadgets are inexpensive compared to 
the costly computer classes and even personal CD-players. More-
over, at the present stage of using multimedia in class even CDs are 
becoming obsolete.

So, the selection of the proper video material is not a hard task 
with versatile websites listed in most papers [11, p. 115; 7, p. 29]. 
It’s choosing the right methods in incorporating the traditional and 
multimedia technologies that challenges the teacher. As a matter of 
fact, the students’ skill, acquired prior to their immersion in the na-
tive speaking world rest on their previous study through traditional 
presentation of an enormous number of drilling exercises, even bits 
of recorder listening, but not the simulation of the real-life pieces of 
conversation or even lengthy parts of an actual lecture. Under these 
circumstances, a teacher should perform his/her role as a mediator 
by doing some preliminary work. It might be creating a set of in-
troductory assignments that facilitate the perception of the video 
piece. It might even be engaging students in the search themselves 
(and this approach is also widely covered [8, p. 67; 6, p. 121] and 
approximates the method of projects). It might be a number of pre-
view questions or even “in first/second/third view” tasks of a dif-
ferent nature.

In fact, one of the most essential objectives of immersion is 
overcoming students’ fear of real-life communication [9, p. 696] 
by means of creating innumerable repetitions of simulated real-life 
situations. The multimedia approach is by far the best-suited for 
multiple repetitions aimed at training automatized skills. In this way 
knowledge and competence become practical skills.

So, multimedia may be viewed as a bridge between the for-
mer, more traditional methods of teaching (presentation and drill) 
and the most important communicative stage in our case of native 
speaking, immersion. Moreover, we have found supporting ideas 
in other papers: “… rather than working on way to separate tech-
nology from education, we rather need ways to combine them” 
[5, p. 30]; or “… when conducting multimedia teaching, teachers 
have to innovate their educational ideas timely, otherwise the ad-
vantages of multimedia teaching cannot be exerted with only the 
combination of blackboard and chalk converted into that of technol-
ogy and screen. As a result, foreign language teachers are expected 
to convert their traditional ideas, to update their concepts and to 
accomplish the conversion in their role. That doesn’t only mean 
handing over learning activities to students … Due to their dom-
inant role in class teaching, teachers are supposed to start from the 
general teaching aims to reasonably employ multimedia, to arrange 
teaching content and class activities certainly and scientifically, to 
create an atmosphere for students’ active learning, hence making 
multimedia an organic part in teaching as well as a powerful tool 
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to improve teaching and satisfying teaching demands to the largest 
degree” [8, p. 67]. Indeed, there is no way for traditional methods 
substitution or replacement, there is only a need to sensibly com-
bine them to the best effect in teaching.

The development of multimedia approach and methods go hand 
in hand with that of the innovative approach of engaging students 
into partnerships with teachers. In our experience of students’ proj-
ect-making there opened new horizons in many disciplines. Thus, 
the students’ search for bits or video examples of genres and styles 
led them to create their own videos of reciting Shakespeare’s son-
nets in the old epoch surroundings to exemplify the poetic style in 
the course of stylistics (one can only imagine the amount of work 
and search in making such a project).Similarly, in the course of lexi-
cology the teacher encourages the students to create their own learn-
ing environment by sharing their new multimedia discoveries and 
bringing their bits on a flash drive to be watched with other students 
in class. The video fragments played in class often contain pieces in 
different accents and dialects from certain web sites recommended 
by the teacher. In this way the student-teacher partnership approach 
repeats itself on at least three stages: the teacher’s guidance in the 
students’ search for the appropriate selection of the video piece, 
his/her monitoring the classroom activities (and, often, giving the 
students their freedom in processing the chosen material based on 
prior theoretical guidelines), and, finally, making the presenters, the 
students themselves, experience themselves in a teacher’s role.

Actually, multimedia in class is adaptable to any discipline 
imaginable. Another example is Legal Translation course which has 
been developed by incorporating bits of multimedia into a tradition-
al lecture. Interestingly, it was the students’ idea to use the episodes 
from American popular drama series featuring celebrated New York 
lawyers and their professional environment in a corporate law firm. 
The video pieces had a great success bringing animation, variety 
and ready-made scenarios for role-playing and real-life background 
to the routine legal vocabulary and phrase-learning.

Moreover, as multimedia in class developed on a par with the 
search of new forms of old and modern approach combination, the 
students themselves came up with the idea of using multimedia in 
their scientific research presentations. One example of such creativ-
ity was the students’ combination of overhead projector text with 
video pieces from screened versions of “chicklit” novels. Needless 
to say, the show made a tremendous impression on the whole au-
dience.

The above examples of multimedia approach implementation 
could only be possible due to the following factors:

1. A long-term history of using video classes as predecessors to 
multimedia classes with plasma screens by all the teachers.

2. The teachers’ “innovative drive” at the department that has 
long positioned itself as a master-class for using non-traditional, 
creative and innovative methods like performances of English min-
iature Theatre or poetic/literary Translation Contest. As justly put 
by Zhuo Zhu [6, p. 67], “I have come to realize in my teaching 
practice that whether multimedia English teaching can achieve suc-
cess depends on whether a teacher has innovative spirit, owns in-
novative education ideas and employs teaching methods and means 
creatively”.

Among the major functions of Multimedia applications (infor-
mational, systematizing, motivating and developing) the predomi-
nant target in teaching translation is immersion of students into the 
English-speaking native environment, which is also the simulation 
of the real-life communication. This factor is particularly important 

for Ukraine as a country with the post-Soviet legacy of the absence 
of English-speaking environment.

However, there is an obvious disconnect between the students’ 
access to multimedia at home and the multimedia pieces they are 
offered in the classroom. Such activities as socializing, studying 
or the Internet, shopping, search for the material are done outside 
the classroom, while within the classroom they are mostly offered 
printed text, chalk & board, listening to the teacher, and, if they 
are lucky, short video views. According to our foreign colleagues, 
“this disconnect is troublesome. The traditional print-driven curric-
ulum raises a number of barriers to access and learning” [11]. We 
can agree with this statement, but only partially, since multimedia 
integration takes up only a minor part of the typical curriculum. It 
is aimed at strengthening facilitating, adding and simulating, but in 
no way substituting the major guidelines of the curriculum. In other 
works, multimedia in the classroom is aimed at quality, whereas any 
curriculum entries can be regarded in terms of quantity.

Keeping in mind the above features of multimedia technologies 
and the necessity to develop the long-term memory of translators/
interpreters, it is advisable to remember Dale’s Cone of Experience 
cited by B. Klimova [11, p. 114]:

People generally remember:
– 10% of what they Read;
– 20% of what they Hear;
– 30% of what they See;
– 50% of what they Hear and See.
One may agree that to achieve the 50% of memorizing the ma-

terial students may combine what they hear from either the teacher 
or the tape, and see pictures in their course book. But it’s only mul-
timedia that combine these two senses in one and has a different 
psychological effect as eye-catching, appealing, intensifying and 
stimulating, time-saving and natural for students.

To proceed with Dale’s description, the more complicated mul-
timedia technologies of stimulating Read Experience (in our case 
part of immersion into the natural English-speaking environment) 
yield 70% of students’ memorizing of what they say and write (in 
our case the drill stage which combines multimedia presentation 
with specially developed view of extensive writing-speaking exer-
cises based on the presented vocabulary and grammar).

The culminating stage of stimulating native natural En-
glish-speaking environment yield 90% of what they do, and it is 
clearly compatible with the final stage of learning real-life commu-
nications. The embodiment of this final stage in multimedia tech-
nologies is, undoubtedly the method of students’ projects presented 
for the whole class, which in turn develops their practical communi-
cation skills and improves teaching efficiency to the highest degree.

Quite a number of studies focus on types of multimedia in gen-
eral but don’t differentiate their field of application, within of out-
side the classroom [10; 13]. For example, most researchers mention 
CD-ROM disk, satellite, TV-programs, ready-made audio-visual 
materials, E-mail messages, EWB-pages, talking books, text-to-
speech software, synchronous highlighting of the printed text, etc.

However, there is a borderline in teachers’ use of the above in 
spite of their efficiency on all stages of learning. They should be 
divided into those which are easy to use in the classroom and those 
meant for students’ independent work. For example, synthetic text-
to speech programs, including web-based text which can be read 
aloud, with or without synchronous highlighting of the printed text 
are too time-consuming for usual course classes. At the same time 
CD-ROM storybooks which offer digital text combined with illus-
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trations, speech and sound are good and effective for both home & 
classroom activities. They are especially appropriate for home-read-
ing class session. In addition, they are ready-made and easy-to use.

Video and videodisks have a wide scope of application to intro-
duce the students to a real-world context. They also are ready-made, 
not time-consuming to work with and can be applied in a range of 
disciplines.

The most complex type of hypermedia (hyperlinked multime-
dia) needs linkage of text, audio, graphics, animation and video 
via hyperlinks. It can rather be regarded as a supplementary inten-
sifying technique at advanced stages of learning, since it can use 
the additional tool of hyperlinking to Web-videos, glossary entries 
to be supplemented with comprehension questions. It might be 
recommended for classroom and outside integrated activities. In 
fact, in the Translation course this one can be applied to several 
disciplines.

In addition to the above-mentioned functions of multimedia in 
teaching foreign languages there is another domain of its applica-
tion worth discussing, namely, student-centered learning. It clearly 
leads to strengthened interaction between teachers and the students. 
According to S. Malik [13, p. 468], “Apart from the fact that multi-
media can provide educators and students with endless possibilities 
of quality teaching and learning, taking vital considerations of the 
pedagogical strengths and limitations of multimedia, it can be used 
to its fullest potency and reach the eminence of “New Educational 
Technology Tool”.

Furthermore, the same authors advocate the teacher becoming 
“Guide on the Side” rather than “Sage on the Stage”, which seems 
to be controversial.

The role of the teacher becoming a moderator in a classroom 
with a plasma screen does not necessarily weakens his/her role of 
a guide in circumstances when there is need to tie up the prelimi-
nary tasks of choosing, modifying and creating the right video with 
the following tasks of its class presentation and further drill of the 
necessary elements. On the contrary, we have noticed that in our 
experience the role of the teacher as an organizer of the whole chain 
of pre-, while and post-multimedia activities expands. In this way 
the teacher’s guidance plays the predominant role in achieving the 
desired effect from introducing multimedia, with guidance as Edu-
cational Technology intertwined with an innovative specific method 
of teaching foreign languages. Thus, the role and importance of the 
teacher’s presence substantially increases.

It is this very factor that heightens the student’s importance and 
therefore simultaneously heightens the teacher’s role. The explana-
tion is simple enough: multimedia technologies in class reach well 
beyond the time and place of their use in the classroom and thus 
extend the amount of work for their implementation.

Among the other benefits of multimedia learning and teaching 
which are really practiced throughout the world are building stu-
dents’ confidence, stress reduction, building fluency and reading 
comprehension, increasing engagement and motivation [14].

In our experience, this is a powerful tool for a number of disci-
plines: home-reading sessions, teaching new vocabulary, etc.

As for video/videodiscs they mostly present to students a re-
al-world context, and this is a necessary feature in students’ na-
tive-speaking environment immersion. The same is true about 
hypermedia which also leads to inside and outside classroom tech-
niques integration. According to some researches [12], with hyper-
media, teachers can help a variety of learners to overcome barriers 
of printed text. Overall, with hyperlinks student can access them 

individually, and on demand, which, once again, emphasizes inte-
gration with outside class activities.

Conclusions. It is crucial to find ways to properly combine tra-
ditional resources (course book, printed material, board and chalk) 
with multimedia. In Post-Soviet countries with heavy legacy of 
non-existent English-speaking environment using multimedia for 
students’ immersion becomes a must.

It is important to develop classroom multimedia techniques and 
integrate them in a chain of preliminary multimedia search – class-
room presentation – postview drill/revision.

Multimedia for teaching foreign languages becomes a powerful 
application in student-centered learning. Therefore the method of 
students’ projects (the preliminary stage) under teachers’ guidance 
paves way to further strengthening student-teacher partnership in 
achieving their common goal.
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Бадан А. А. Класна дошка та крейда на противагу 
мультимедіа у викладанні іноземних мов

Анотація. У статті подано сучасний погляд на вико-
ристання мультимедіа в навчальній аудиторії порівняно 
з традиційними комп’ютерними класами. Розглядається 
питання інтегрування мультимедійних методів із тради-
ційними.

Ключові слова: мультимедіа, традиційні технології, 
занурення в англомовне середовище, партнерство «викла-
дач – студент» у навчальному процесі.

Бадан А. А. Классная доска и мел в противовес 
мультимедиа в преподавании иностранных языков

Аннотация. В статье представлен современный взгляд 
на использование мультимедиа в учебной аудитории в 
сравнении с традиционными компьютерными классами.

Ключевые слова: мультимедиа, традиционные техно-
логии, погружение в англоговорящую среду, партнерство 
«преподаватель – студент» в учебном процессе.
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Summary. The article deals with the all-sided study 
of the business Internet-discourse overwhelming both the 
communicative and functional aspect of this phenomenon. The 
all-level actualization means are analyzed and the dominant 
features common for typologically distant languages are 
outlined.

Key words: business Internet-discourse, actualization 
means, dominant features, typologically distant languages.

Formulation of the problem. The research is aimed at study-
ing the business Internet-discourse in terms of its functioning as 
a unique communicative phenomenon with regards to its peculiar 
communicative strategies and techniques manifestation and system-
atization.

Analysis of recent research and publications. The problem 
has been elaborated with the reference to the up-to-date scientific 
issues on discourse communicative nature but the focus of the re-
search has been shifted on the typological features of the business 
Internet-discourse. The theoretical grounding for the ideas sup-
plied was formed on the basis of the fundamental scientific works 
by E. Benvenist, P. Serio, M. Foucault, G. Lyons, Ch. Fillmore, 
Teun van Dijk, J. Fisk, A.K. Zholkovskyi, G. Lakoff, N. Chomsky, 
I.B. Kashkin, Y. Lotman, M. Ilyin, R. Barthes, V.I. Karasik, 
Yu.S. Stepanov, V.H. Borbot’ko, F. S. Batsevic. The objective of the 
following research is the systematization and unification of the ex-
isting approaches to the study of discourse and their interpretation 
in the linguistic aspect.

Discourse is widely postulated as a polysemantic term in the 
field of the Humanities, the subject which either directly or indi-
rectly implies the language functional studies. Therefore it should 
be treated as an object of interdisciplinary studies, such as theo-
retical linguistics, computational linguistics, artificial intelligence, 
psychology, philosophy, logics, sociology, anthropology, ethnology, 
literary studies, semiotics, historiography, theology, law, pedagog-
ical studies, theory and practice of translation, communicative re-
searches, and political studies.

The object of the article is the informational Internet business 
messages discourse viewed as a variety of institutional Internet dis-
course. The subject of the research is formed by the linguistics pa-
rameters of the institutional discourse variety under investigation.

The immediate tasks of the research have been predetermined 
by the above-mentioned objective and may be formulated as fol-
lows:

1) to perform an overall analysis of the business Internet dis-
course and describe its discourse forming features;

2) to provide the grounding for the communicative peculiarity 
of this institutional discourse variety;

3) to distinguish communicative strategies and techniques pe-
culiar for the institutional discourse variety under investigation;

4) to investigate the linguistic means of the discourse strategies 
and techniques realization;

5) to outline the typological and specific linguistic features of 
the contemporary business Internet discourse on the basis of the 
typologically distant languages.

Statement of the base material. The research was performed 
on the basis of the English and Ukrainian informational Internet 
messages audio files produced by the companies Forbes, Dow-
Jones, MSNBC, TSN, Era, presented n the multimedia format with 
extension.avi,.mpg,.wav,.mov (recordings dated from 2003 to 2015 
years) with the general duration of 120 minutes.

Discourse is viewed in the following aspect: discourse is un-
derstood as the text interwoven with life or the text presented dy-
namically through the prism of certain events. Text is understood 
as the predominantly abstract and formal construct, discourse is in-
terpreted as different ways of its actualization, viewed in the aspect 
of cognitive processes and their connection with the extralinguistic 
factors. The term “discourse” unlike the term “text” is not applied 
to the texts whose ties with the reality have been irretrievably ruined 
(e.g. ancient texts).

From the linguistic point of view discourse is often defined as 
a complex communicative phenomenon which presupposes the im-
pact of extralinguistic factors on its production and perception.

The communicational aspect of the discourse is reflected in the 
focus on the extralinguistic factors influencing the communicative 
process both in the sphere of its production and perception. Dis-
course is widely investigated as the complex communicative unit 
with its unique structural and semantic features. Its immanent pe-
culiarities include cohesiveness and cohesion, fullness and indepen-
dence of meaning which are realized linguistically by morphologi-
cal forms and syntactic links. Inherent of discourse on all its levels 
is thematic, referential, eventual, temporal and local unity.

Discourse in the translational aspect is understood mainly as the 
speech practice, i.e. interactive activity of the communicants, the 
setting and maintenance of the contact, emotional and informational 
exchange, interaction and two-way influence, the interconnection of 
the variable communicative strategies and their verbal and non-ver-
bal manifestations. Very important in this connection is the depen-
dence on extralinguistic knowledge, views, intentions and aims of 
the definite speaker.

The understanding of the discourse as the text plunged in the 
communicative situation suggests its multidimensional nature. 
From the psycholinguistic point of view discourse is intriguing be-
cause of the possibility of switches from the inner code to the outer 
verbalization in the processes of speech generation and its interpre-
tation with regards to the social-psychic types of language personal-
ities and the role preferences. The linguostylistic discourse analysis 
is focused on distinguishing the speech registers, differentiating 
oral speech from the written one in all the genre varieties, study-
ing functional communication parameters on the basis its units (the 
characteristics of the functional styles). The structural and linguistic 
discourse description presupposes its segmentation and is aimed at 
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foregrounding the textual proper communication peculiarities – the 
sense and formal discourse coherence, the ways of topic switching, 
the modal restrictors (hedges), the large and small textual blocks, 
discourse polyphony understood as simultaneous communication 
on the different levels of the text depth.

Communication is essentially incomplete and inferential – it is 
impossible to say everything about anything at any point in time. 
To derive intended meaning from a spoken utterance or text, the 
hearer or reader needs to enrich or modify semantic representations 
of linguistic input (literal or prototype meanings) by using infer-
ences based on context. This context, or background, is the space of 
possibilities that allows us to listen to both what is spoken and what 
is unspoken; and meaning is created in an active process whereby 
linguistic form triggers interpretation rather than conveying infor-
mation. This space of possibilities forming the context of a text or 
utterance is a subset of the recipient’s entire cognitive environment, 
selected on the basis of relevance. A person’s cognitive environment 
includes information that can be perceived externally, as well as 
knowledge stored in memory, and information deriving from previ-
ous utterances or texts. This latter aspect of the cognitive environ-
ment is referred to as intertextuality.

Intertextuality is essentially a mechanism through which a text 
refers backward (or forward) to previous (or future) texts, by alluding 
to, adapting, or otherwise invoking meanings expressed in those other 
texts. In order to retrieve the full range of intended meaning in a given 
text, readers need to be able to recognize and understand such inter-
textual references. Failure to do so will result in partial understanding, 
or incomplete retrieval of the intended meaning of the text concerned. 
The implications of this for translation are clear, since the potential 
for failure to recognize intertextual reference between languages and 
across cultures are likely to be considerably greater than within them, 
since such recognition requires social knowledge.

The prominent distinctive features of the discourse as the men-
tal and speech phenomenon may be formulated as follows:

1. The term “discourse” is close in sense to the concept “text”, 
but its distinctive feature is dynamic nature unlike the static nature 
of the text.

2. Discourse functional interpretation is close to its under-
standing as a certain communicative act, which presupposes the 
existence of the two dominant roles – of the speaker (author) and 
the addressee. However, the discourse distinctive feature is the pres-
ence of such important sense constituents as the chronotopes, the 
topicality and the rituality.

3. The real so exists the third perspective of discourse re-
search – the study of the speech communication from the proper 
textual point of view. This is particularly relevant for analyze is of 
the deictic and the anaphoric and cataphoric links between the pro-
nouns and the notional words.

4. Inter disciplinary nature of the discourse studies is known as 
discourse analysis.

5. Discourse is characterized by the metalingual nature but like 
the lower language unit sit is guided by certain rules and norms.

6. The dominant opposition in discourse classification is the 
differentiation of the oral and written discourse based on the op-
position of the different channels of information distribution – the 
acoustic and the visual. Despite the fact that the written speech has 
been considered predominant through the long period of time it is 
the oral discourse that is the original and fundamental form of lan-
guage existence, while the written discourse is of secondary nature. 
Most researchers also outline the mental discourse.

7. The prevailing strategies in discourse translation are fore-
ignization, domestication and explication.

8. The key issue in adequate discourse translation is the preser-
vation of the semantic invariant and the faithful pragmatics render-
ing alongside with the accuracy of natural and cultural background 
presentation.

9. The typological discrepancies among the distant languages 
result in certain translation difficulties and problems which should 
be dealt with in accordance with the existing practice of the transla-
tion transformations techniques.

In the course of the research it has been concluded and experi-
mentally and statistically proved that oral discourse is the predomi-
nant and original language form of existence while the written dis-
course is of secondary nature. It has also been postulated that the 
pragmatic and the expressive potential of the discourse shouldn’t 
be underestimated especially in the aspect of its relevance in the 
successful communicative strategies realization. It has been also 
outlined that each type of the institutional discourse is characterized 
by its unique etiquette and a certain set of typological linguistic pe-
culiarities which fact proves the relevance of the hypothesis of the 
existential nature of the discourse.

The business Internetdiscourse is a complex phenomenon 
formed on the ground of the three discourse varieties: the network 
or Internet discourse (on the basis of its interactive nature and the 
multimedia and hypertext technologies wide use), in formational 
or media discourse (on the basis of the periodic mass information 
distribution in accordance with the requirements for the mass media 
means, the prerequisites of the mediator and the certain technical 
environment) and business or commercial discourse (on the basis 
of topicality and lexis).

The typological immanent features of the discourse under ana-
lyze is areas follows:

– in the technical aspect of the communicative process:
1) the employment of a specific technical device for informa-

tion distribution (PC with a cable or telephonic Internet plug-in);
2) the use of an electronic signal as a channel of information 

distribution and perception by means of digital information stream;
– in the aspect of the communicative process functional fea-

tures: timeliness, extension, universality, recurrence, virtual charac-
ter of the communicative process, global scale, mediation;

– in the aspect of the communicants’ interaction and their role 
features – interactive and distant character of the communication 
itself and the equal status of the speakers involved;

– in the aspect of the communication process general charac-
teristics – according to the scale – group (“one sender and many re-
cipients”), according to the type of address – retial, according to the 
form of presentation – written (hyper textual form) + oral (multime-
dia form – the presence of the audio-visual component); according 
to the means of information distribution – virtual.

Consequently, the following discourse forming features of the 
business Internet discourse may be outlined:

– the similarity of the business Internet discourse and Internet 
discourse proper features is manifest in the following: timeliness, ex-
tension, universality, recurrence, virtual and interactive character of the 
communicative process, global scale, distant character of the commu-
nication itself and the equal status of the speakers involved, technical 
mediation, extensive employment of the hypertextual and multimedia 
technologies, the possibility of archive information storing;

– the similarity of the business Internet discourse and media 
discourse proper is made prominent in the following: the regular 
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and global character of distribution, up-to-datedness, high eventu-
al density, the obligatory presence of the audience, intertextuality 
realized through the immediate use of the signs of different nature; 
diversity of Internet-messages genres, the personalized dialogical 
character of the communicative process, the creative approach to 
the information presentation, the high expressiveness of the anchor-
person’s speech, the wide use of speech strategies of the conversa-
tional style in the aspect of the grammatical as well as lexical and 
stylistic features;

– the similarity of the business Internet discourse and busi-
ness discourse proper is characterized by the following aspects as 
the common topicality (general economic and stock activity), the 
likeness of the communicative strategies and techniques (compen-
sational, rhetorical and organizational) and the type of the basic 
communicants’ interaction (the status orientation of the discourse) 
and, as a result, the existence of the typological lexical, syntactical 
and stylistic features.

However, there have been distinguished the following specific 
peculiarities of the business Internet discourse as the unique mental 
and communicative phenomenon:

– the simultaneous professional and personal discourse orien-
tation (due to the number of the participants it’s mass but according 
to its content it’s interpersonal professional communication);

– the integral character of the communicative strategies as-
sortment (the combination of the business and media discourse 
strategies);

– the uniqueness of the status and role communicants’ char-
acteristics(the basic communicants – presenter of the informational 
Internet-messages; the professional who possesses information in 
the business field as well as a businessperson who is interested in 
this information);

– the creation of the optimal conditions for the successful pro-
cess of the information acquisition and processing by the recipient.

The key communicative characteristics of the discourse under 
investigation have been outline don’t he basis of the existing fun-
damentals of the discourse forming features of the institutional dis-
course after V.I. Karasyk: the presence of the typical participants, 
the definite time and place (the chronotope), the genre specification, 
the purpose and pragmatic orientation, the values, strategies, the 
precedent texts and discourse formulas.

According to the business Internet-discourse research results it 
has been concluded that all the above-mentioned discourse-forming 
features are present.

Thus, the stereotypical participants of this discourse variety 
are the presenter of the informational Internet-messages and the 
Internet-user, i.e. the professional who possesses information in 
the business field as well as a businessperson who is interested in 
this information. Each participant has their specific status role in 
the communicative process, but the inter action is characterized by 
the set of specific communicative features such as the equality, the 
interactive, universal, global and distant character. Another char-
acteristic feature is the definiteness of the chronotope (the Inter-
net-messages are broadcast regularly at fixed time on the web-sites 
www.nbc.com, www.forbes.com, www.tsn.com, www.era.com), the 
date and time of the issue is fizzed in the name of the media files. 
The common purpose of the informational messages is the provi-
sion of information in the sphere of business, the annual reports of 
business activity function as the precedent texts (the annual revenue 
reports, the annual stock reports etc.). As for the discourse formu-
las which are defined by V.I. Karasykas certain functionally de-

termined constructions, characteristic of certain social institutions  
[3, p.209], they are similar to the media proper discourse formulas 
due to the semantic and functional similarity of these two institu-
tional discourses.

The outlined specificity of the certain discourse parameters has 
resulted in the conclusion of the communicative uniqueness of the 
business Internet-discourse under investigation in comparison with 
the other types of the institutional discourse.

In the course of the complex research the detailed analysis of the 
communicative strategies and techniques has also been performed. 
The latter have been studies as the author’s intentions of the differ-
ent communicative scale. The communicative strategy is correlated 
with the main purpose of communication, being formed on the basis 
of the addresser’s main communicative intention, it represents the 
combination of the speech actions, aimed at the achievement of the 
discourse general communicative purpose and realized through the 
employment of a set of communicative techniques. The communi-
cative technique is defined as to practical actions in the real process 
of the communicative interaction, which allow achieving the de-
fined purpose in particular situations, favoring the realization of a 
definite communicative strategy. The techniques realization means 
in verbal communication as speech means of different language 
levels.

Conclusions. The main conclusions are as follows:
1) the contemporary business Internet-discourse is a unique 

communicative and pragmatic phenomenon. Its condition in the 
media sphere is predetermined by the society’s demand for the cog-
nitive in formation acquisition and the peculiarities of this discourse 
type functioning;

2) the uniqueness of the business Internet-discourse is deter-
mined by the interaction of the following discourse features: the ad-
dressers’ expectation of the professionally oriented interactive edu-
cational equal communication with the audience, the informational 
business Internet-messages genre specification, the subject-subject 
positions of the communicants, the communicative strategies and 
techniques assortment and the peculiarities of their functioning;

3) the strategic orientation of the discourse type under inves-
tigation is on the cross roads of the key tasks of the mass media 
(provision of information, enlightenment, entertainment) and the 
educational goals (knowledge, education and culture distribution);

4) the educational and cognitive addresser’s intentions in the 
business Internet-discourse are realized in the domain of the infor-
mation technologies by means of the two key communicative strat-
egies (the strategy of educating and the strategy of forming the au-
dience’s cognitive activity) through the use of such communicative 
techniques as: the allusion to the reliable source of information, the 
distribution of cognitive information, the communicative equality 
of speech, the attraction of the audience’s attention;

5) the effectiveness of the communicative strategies and tech-
niques realization typical of the business Internet-discourse is pro-
vided by the employment of the verbalized linguistic means of dif-
ferent levels: phonetic, lexical and grammatical.

The scope of the means of the cognitive, emotional and eval-
uation information distribution is rather wide and it includes the 
following components: the cohesion means, providing the discourse 
cohesiveness; the actualization means of different levels; the quo-
tations, the direct and indirect allusions in the function of intertex-
tual links; the means which increase the information density of the 
messages and the objectiveness of the subjective and logical infor-
mation presentation (special professional economic and scientific 
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terminological units, abbreviations, shortenings, names of organi-
zations, anthroponyms, precise lexis); means, which provide for the 
dynamic character of the messages and function as manifestations 
of the genre and functional-stylistic peculiarities (the Passive Voice 
forms, non-finite verbal forms, Present tense finite verbal forms, 
lexicalized plural noun forms, the Comparative and Superlative de-
grees adjective forms on the morphological level; impersonal and 
indefinitely personal two-part finite clauses, structures of secondary 
predication, structures of Complex Subject, Complex Object and 
formal subject on the syntactical level. As far as the functional and 
stylistic orientation is concerned the discourse under investigation 
possesses features of the normative written literary speech, although 
there occur numerous deviations to the conversational style both on 
the lexical and grammatical level.

The specific features of the informational business Internet-mes-
sages illustrating the uniqueness of the business Internet-discourse on 
all the linguistic levels are the following: the considerable amount of 
terms, words of the semantic field “economy”, proper names, interna-
tional and pseudo-international units in comparison with the widely 
used common lexis on the lexical level; the prevalence of the notional 
parts of speech over the form words, nominative units over the ver-
bal ones, non-finite verbal forms (the Infinitive, the Participle, the 
Gerund) over the finite personal ones, the Present tense forms over 
the Past and Future tense forms, the Passive Voice forms and the ver-
bal forms with the suffixes-ся, -сь over the Active Voice forms. The 
commonness and semantic value of the linguistic elements allows to 
treat the mast he textual markers, which mirror the uniqueness of the 
business Internet-discourse under investigation and result in the real-
ization of the main communicative strategies and techniques charac-
teristic of this institutional type of discourse.

It also should be taken into account that stereotype speech for-
mulas and means of emotional and evaluative modality are widely 
used, which is due to the manipulation function realization con-
sisting in the addresser’s attraction and further involvement into 
the communicative process. The following linguistic means of 
the above mentioned function realization should been numerated: 
conversational vocabulary, periphrastic words and word combi-
nations, titles like Miss, Mrs, Ms, Mr, Sir, Madam, Messrs, Пан, 
Пані, Панове; the lexical units with the emotional and evaluative 
connotations of approval, sympathy, encouragement, consent etc; 
the stylistically marked words, phraseological units, stylistic means 
of different levels (epithets, metaphors, metonymies, irony, simile, 
rhetorical questions, inversion and the like). All the above men-
tioned language units are used to realize the communicative strate-
gies of metaphorization and are aimed at forming positive attitude 
to the information provided and its presenters or carriers.

The phonetic means of representation on the segmental and su-
prasegmental levels should be singled out (on the segmental level 

it’s the division into syllables, the alteration of the stressed and un-
stressed syllables, the use of the proclytics and enclitics, the phe-
nomenon of the phonetic adaptation in the roots and affixes of the 
loan lexemes; on the suprasegmental level – the value of the total 
acoustic energy, intensity and duration of sound, the use of specific 
melodic patterns, hesitation pauses). The general characteristic trait 
of the discourse under investigation is the complex interaction of 
the linguistic means of different levels aimed at realizing the main 
communicative strategies and techniques of the business Inter-
net-discourse and thus enforcing the total communicative and prag-
matic effect as well as providing for the successful communication.

The perspective is seen in the more detailed research of the ty-
pological common features and specific linguistic peculiarities of 
the contemporary business Internet-discourse on the basis of the 
typologically distant Germanic and Slavic languages.
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Дерік І. М. Огляд ділового інтернет-дискурсу
Анотація. Статтю присвячено всебічному досліджен-

ню ділового інтернет-дискурсу, включаючи комунікатив-
ний і функціональний аспекти цього феномена. У статті 
проаналізовано засоби актуалізації всіх рівнів та визначе-
но домінантні риси, що є спільними для типологічно не-
споріднених мов.

Ключові слова: діловий інтернет-дискурс, засоби 
актуалізації, домінантні риси, типологічно неспоріднені 
мови.

Дерик И. М. Обзор делового интернет-дискурса
Аннотация. Статья посвящена всестороннему иссле-

дованию делового интернет-дискурса, включая комму-
никативный и функциональный аспекты этого феномена. 
В статье проанализированы средства актуализации всех 
уровней и выделены доминантные черты, общие для типо-
логически неродственных языков.

Ключевые слова: деловой интернет-дискурс, средства 
актуализации, доминантные черты, типологически нерод-
ственные языки.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ре-
презентативной точности заимствованных единиц в про-
мышленных рекламных текстах. В то же время нашли 
свое отражение подробные предположения относительно 
понятия репрезентации и сделана попытка более подроб-
ного разъяснения репрезентативности в целом. Вместе с 
тем в данной статье говорится об отрицательном влия-
нии многих реклам на азербайджанский литературный 
язык. Исследуются факты неправильного использования 
слов и выражений в представленных телевизионных ре-
кламах, рекламных заголовках. Предоставляется инфор-
мация об уровне репрезентации, и на основании этого 
подчеркивается репрезентативная смысловая точность в 
рекламных текстах. Кроме того, отмечается, что во многих 
промышленных рекламных текстах наблюдаются случаи 
репрезентативного нарушения. Подчеркивается, что такие 
обстоятельства основательно наносят вред грамматике 
азербайджанского языка.

Ключевые слова: язык, реклама, заголовок, репре-
зентативная точность, смысл, содержание, репрезентация, 
понятие, лексический уровень, грамматический уровень, 
единица заимствования.

Постановка проблемы. На современном этапе языко-
во-стилистические особенности рекламных текстов стали 
актуальной темой. На сегодняшний день несоблюдение норм 
литературного языка в словах и выражениях на рекламных за-
головках является проблематичным для многих языков. Нали-
чие многочисленных дефектов на рекламных плакатах наносит 
вред азербайджанскому языку. Использование с репрезента-
тивной стороны заимствованных единиц в указанных рекла-
мах, актуальность репрезентации в указанных статьях связаны 
с тем, что обедняется и ухудшается языковой запас молодого 
поколения, ослабевает речевая выразительность. Это ставит 
серьезную задачу перед языковедами и обуславливает необ-
ходимость разрешения этих проблем. Насколько необходима 
в целом репрезентация для точности выражения объявления и 
рекламы, настолько и важно с репрезентативной точки зрения 
четкое функциональное выражение каждого слова, образующе-
го рекламу.

Анализ последних исследований и публикаций. В статье 
под названием «Кто защитит наш язык» (газета «Республика», 
2007 год, № 198) профессор А. Бабаев указал на нечеткость, 
неправильность языковых выражений, используемых в ре-
кламах и объявлениях города Баку. Он отмечает в статье, что, 
если в рекламах смысл слов не понимается, остается непонят-
ной смысл и всей рекламы. Например, в рекламе «Совершите 
шопинг с «Албалы-плюс»» читатель, не понимающий смысл 
слова «шопинг», также и не понимает, что надо сделать с «Ал-
балы-плюс». Данная статья не может полностью охватить всю 
проблематику указанного вопроса. В статье профессора не до 
конца раскрыта тема репрезентативной функции слов, исполь-

зуемых в рекламах, также и всей рекламы полностью. Целью 
данной работы является раскрытие репрезентативной функции 
всего текста и отдельных слов, составляющих его.

Целью статьи является анализ правильного с грамматиче-
ской точки зрения построения работы рекламы с учетом требо-
ваний к языковым нормам азербайджанского языка, основан-
ным на Конституции Азербайджана. Как мы знаем, сегодня в 
Азербайджане, особенно в Баку, публикуется большое количе-
ство реклам, объявлений и плакатов. Это является требованием 
жизни. Но эти рекламы с точки зрения языка построены непра-
вильно. Целью нашего исследования является определение и 
исправление неточностей в рекламах и объявлениях, которые 
привлекли наше внимание.

Для осуществления указанной цели необходимо выполне-
ние следующих задач:

1) выявить промышленные рекламы;
2) установить их основные признаки;
3) определить их языковые недостатки:
– с лексико-семантической точки зрения;
– с лексико-функционально-репрезентативной точки зре-

ния;
– со структурной точки зрения;
– с синтактической точки зрения, то есть установить пра-

вильность их образования.
Основным содержанием исследования является выявле-

ние и идентификация недостатков в рекламах и объявлениях. 
Данная работа требует определения метода на протяжении все-
го исследования. В соответствии с характером исследования 
пользуемся методами сравнения и сопоставления. Были иссле-
дованы также официальные документы, статьи Конституции.

Изложение основного материала. В современном мире 
представить себе развитие культуры, промышленности и ту-
ризма без рекламы невозможно. В обществе растет интерес к 
этой области. После принятия Азербайджаном независимости 
в области рекламного дела, как и в других сферах, были при-
няты соответствующие законодательные акты. Так, был принят 
Закон «О рекламе», утвержденный президентом Азербайджан-
ской Республики Гейдаром Алиевым в 1997 году.

Несмотря на это, в городах, в особенности в Баку, язык ре-
клам, табло явно неудовлетворителен. Мы не имеем в виду то, что 
большинство реклам на иностранном языке (несмотря на то, что 
указом Президента страны установлен способ, согласно которому 
при необходимости дается реклама на иностранном языке). Ре-
кламы на иностранном языке должны даваться ниже реклам на 
азербайджанском языке и их текст должен быть в два раза меньше, 
чем текст рекламы на азербайджанском языке [7, с. 30–31]. Для 
контроля над соблюдением этого требования органам исполни-
тельной власти были даны необходимые поручения.

Действительно, пока что существует проблема, связанная 
с языком рекламы, который является одним из важных факто-
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ров рекламной культуры. Язык рекламы – это основной мо-
тив, формирующий рекламу [1, с. 231]. В различных странах 
это воспринимается по-разному. Если говорить о рекламе, то 
в первую очередь следует вести разговор о международных 
рекламных плакатах. Использование заимствованных единиц 
в любых рекламных щитах приобрело неуместный характер. 
Предприниматели, открывая рестораны, дома торжеств, по 
вопросам названия объектов предпочтение отдают словам 
из иностранных языков, смысл которых зачастую и сами не 
понимают. Если подойти с языковедческой точки зрения, то 
можно понять, что между названием и понятием какого-либо 
предмета должно быть соответствие [3, с. 198], в особенности 
по вопросу смысловой точности заимствованных единиц на 
рекламных текстах. Репрезентативная точность должна быть 
основной целью. В первую очередь надо говорит относитель-
но смысла слов, самое главное – отражать объяснение репре-
зентативного понятия.

Как мы знаем, слова имеют различные значения. Лексиче-
ские, грамматические, реальные, переносные значения. Под 
смыслом слова подразумевается знак понятия, сформирован-
ный материальным звучанием, воспринимаемый всеми одина-
ково [6, с. 221–223]. В зависимости от характера использования 
слов в языке они приобретают множество новых смысловых 
значений и оттенков. В результате образуются стилистиче-
ское оформление и семантическая группировка слов. Говоря о 
смысле слова, следует прояснить его связь с понятием, которое 
он отражает. Смысл слова с понятием, которое он отражает, 
находится в диалектическом единстве. Смысл и понятие сбли-
жают их отражение в осознании того или иного предмета или 
события на основании опыта, знаний человека. Репрезентатив-
ный смысл тоже из этой категории. Репрезентативный смысл 
является настоящим смыслом слова. Без обобщающей функ-
ции слова это невозможно. Каждое слово в различных ситуа-
циях означает разные значения. Ситуативная функция является 
субъективной функцией, противопоставляемой репрезентатив-
ной функции.

Репрезентация является основой реализации замысла. Ка-
ждое слово должно иметь возможность выразить значение, ко-
торое оно содержит в себе [8, с. 12]. Иногда слова образуются 
на основе функции предметов. Например, слово «Араг» («Вод-
ка») на арабском языке означает «пот». Когда сам предмет и 
слово образуются людьми, то слово не бывает двусмысленным. 
Не только в азербайджанском языке, но и во всех языках рекла-
мы бывают на номинативном уровне. Как мы понимаем, это 
только способ присвоения названия. Но вышеназванное прави-
ло не всегда оправдывает себя. Например, если словосочетание 
“Aqua Park” перевести как «Парк воды», то нарушится репре-
зентативная точность. Замысел не будет реализован, не будет 
понятным для другого. Репрезентация означает точное выра-
жение любого смысла. Например, «тратить» – «тратить время». 
Если понимать это как «потеря времени», то получается другое 
значение. Как известно, репрезентация демонстрирует себя в 
двух видах: а) на лексическом уровне; б) на грамматическом 
уровне [1, с. 236–237].

На рекламных тестах определяется репрезентативность 
как на лексическом, так и на грамматическом уровнях. Измене-
ние смысла слова и значения других смыслов на лексическом 
уровне и является репрезентацией. Например, дворец торжеств 
«Монте-Карло». На лексическом уровне здесь наблюдается об-
ман языком мышления, ложь. Ведь в международном понима-

нии Монте-Карло – название города, но, чтобы сделать ресто-
ран более привлекательным, его назвали именно так.

Слово имеет внутренние и внешние характеристики. На-
личие звукового состава, который считается материальным, 
является внешним свойством слова. Оно не отражает сущность 
слова. Если было бы так, то, прочитав слова наоборот, опять 
можно было бы получить какие-то значения. В качестве приме-
ра можно привести слово «амбуланс».

Говоря о репрезентативном значении слова, имеем в виду 
его логико-семантическую сущность.

Кстати, следует отметить, что нельзя смысловое понятие 
отождествлять с понятием смысла слова. Смысл является оцен-
кой в сознании человека того или иного предмета, события, от-
ражением знаний, выражением понятия об этом [9].

Не только в рекламных текстах, но и вообще в языке смыс-
ловая точность в словах должна основываться на принципе 
целостности. Нарушение репрезентативности непонятных 
рекламных текстов на городских щитах и является примером 
данного явления. То есть люди, прочитавшие образцы реклам 
на этих заголовках, не в состоянии получить точные знания о 
предмете. Настоящее содержание слова, то есть его сигнифи-
кат, не выражается здесь как точное средство выражения. Как 
пример, можно привести рекламу “Calgon”: «Ты женщина, а не 
посудомойка». На лексическом уровне имеется репрезентатив-
ность. Здесь женщина представлена и как посудомойка, и как 
женщина. Что хочет сказать этим текстом владелец рекламы, 
непонятно. Наблюдается репрезентативное нарушение между 
словом и понятием. Заголовок указанной нами рекламы как 
заимствованная единица неправильно переведен. На азербайд-
жанском языке этот рекламный текст не носит правильное со-
держание. Слово и понятие не равны друг другу. Когда понятие 
оказывается шире, чем слово, то теряется репрезентативность.

Как в иностранных языках, так и в азербайджанском языке 
в смысловой точности заимствованных слов соблюдается опре-
деленная нормативность. При потере смысла текст рекламы 
получает непонятный вид.

В связи с этим можно привести другой рекламный текст. 
«Жале» – собрали по капле», здесь имеется неточное множе-
ство. В целом неточность должна быть. Как мы знаем, «Жале» – 
это реклама натурального сока. В указанной рекламе репрезен-
тативный смысл использован неправильно. Во многих случаях 
в рекламах репрезентативность бывает неполной, находят свое 
выражение ее элементы, определенные частицы.

Или сосредоточимся на рекламном заголовке «Пал-сюд», 
который относится к рекламе молочных продуктов. Хотели 
бы рассмотреть эту рекламу не с позиции рекламирования, а с 
позиции лингвистики. Для этой рекламы был подготовлен вот 
такой текст подзаголовка: «Принесли мы это молоко с лугов», в 
этом примере репрезентативная точность не соблюдается.

Существует репрезентативность и в форме словосочета-
ний. Здесь репрезентация в определенной форме отличается 
от репрезентации на лексическом уровне, так как имеет более 
широкое содержание. На самом же деле репрезентативность в 
рекламах на грамматическом уровне ссылается на формы сло-
восочетаний и предложений, а смысловая ясность должна быть 
несколько меньшей. Как известно, в отличие от слова, слово-
сочетания более конкретны. Как пример репрезентативности 
на грамматическом уровне в рекламных текстах приведем 
выражение, используемое во многих рекламных заголовках: 
«Гарантия – наше качество», которое приобретает неправиль-
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ное значение. Обе стороны приняли притяжательный суффикс, 
вторая часть также приняла суффикс сказуемого. В таком слу-
чае оба компонента отошли от предыдущих репрезентативных 
функций, появилось новое понятие. Здесь не наблюдается чи-
стая репрезентативность ни слова «гарантия», ни слова «ка-
чество». Потому что здесь внимание слушателя приковано к 
более слабому понятию, полученному от обоих компонентов. 
Такие случаи относятся как к словосочетаниям, так и предло-
жениям. Репрезентация в предложении зависит от правильного 
строения образующих его членов. Если в составе предложе-
ния хотя бы один член предложения выходит за линию своего 
смысла-обозначения, то в целом предложение получается не-
понятным. Это в основном относится к членам предложения, 
взявшим на себя в предложении обязательство по субъектив-
ности. Поэтому, чтобы предложение выражало всю репрезен-
тацию, оно должно быть правильным как по грамматической 
структуре, так и с семантической точки зрения.

Грамматические формальные признаки выводят каждое 
слово на лексический уровень. Поэтому в большинстве слу-
чаев репрезентация слов на лексическом уровне ослабевает. 
Второй причиной этого является вхождение в одну структуру 
единиц другого языка со своими смысловыми носителями. 
Например,“Optimal elecronics”, “İrşad electronics” – каждый 
компонент этих словосочетаний по отдельности имеет незави-
симые смысл и значение. В словосочетаниях оба компонента 
теряют свою предыдущую независимость, соединившись на 
новой смысловой линии. Но это нельзя считать очень удачным. 
Потому что компоненты словосочетаний не приспособлены 
к грамматическим структурам нашего языка. Слова “İrşad” и 
“Optimal” самостоятельно имеют большую конкретику и мно-
гозначительный семантический круг. Эти слова, сблизившись 
со словом “elekronics”, создают и семантическую, и смысло-
вую связь. В таком случае один компонент без наличия грам-
матической формы определяет второй компонент. То есть 
слово “electronics”, охваченное словами “Optimal и İrşad”, в 
какой-то мере ограничивается. Такого рода рекламы имеются в 
бесконечном количестве. В связи с поиском репрезентативной 
точности можно привести сотни примеров. Нарушение репре-
зентативной точности в то же время воспринимается как рав-
нодушие и пренебрежение в отношении языка, в особенности 
азербайджанского языка. Пишущие эти рекламы и демонстри-
рующие это всему городу – враги языка, они не понимают что, 
например, значение слова “şoppinq” знают только те, кто знает 
английский язык, а это слово берет на себя все бремя предло-
жения. Если это слово непонятно для человека, то искажает-
ся весь смысл предложения. Так, люди слово “şoppinq” могут 
воспринимать как хулиганство, воровство, ограбление и т. д. 
В речи не должно таких слов, понятий и фраз, так как это имеет 
враждебный характер по отношению к нашему языку.

На языке реклам не контролируются заимствованные сло-
ва, и это открывает путь к проблемам. В социальных сетях, на 
улицах и проспектах, на рекламных таблоидах повторяются 
одни и те же ошибки. Недостатки в указанных сферах опре-
деляются грамматическими и лексическими нарушениями. 
Термины, диалекты, акценты и неологизмы оцениваются не-
правильно. Самыми главными из имеющихся недостатков яв-
ляются морфологические и синтаксические нарушения. При 
правилах использования языком нарушения допускают больше 
на телевидении, в особенности нарушаются правила использо-

вания в текстах частных и сложных названий. На телевизион-
ных рекламах или на рекламных плакатах какая-либо ошибка, 
какое-то грубое выражение, определенное слово, выходящие за 
рамки репрезентации, приостанавливают развитие азербайд-
жанского языка, а также запутывают граждан.

Несомненно, стереотипные структуры предложения в ре-
кламных текстах могут быть использованы, но в рекламном 
тексте необходимо испробовать также формы разъяснения, ко-
торые раньше не были применены. Упомянутая репрезентатив-
ность нарушается не только в промежуточных текстах реклам, 
но и в заголовках и логотипах, или же слова передаются не в 
соответствии с правилами. Разработать текст рекламы – это 
дело эксперта. Трудно говорить об успешности, даже если ее 
написал человек, который очень успешен в сфере литературы. 
Как говорил известный писатель Адульт Бухлер, «рекламное 
авторство – одна из самых интересных и сложных форм совре-
менной литературы».

Наряду с проблемами родных слов в представленных ре-
кламах размещение и составление реклам на иностранном 
языке приводит к понижению ценности и авторитета азербайд-
жанского языка. Мы считаем, что на самом деле нет такого 
понятия, как язык рекламы. Каждый рекламный текст должен 
быть изложен на безупречном, неискаженном, имеющим широ-
кие возможности для выражения языке, то есть на литератур-
ном азербайджанском языке. Тем самым мы должны защитить 
свой язык, чтобы сохранить свою ментальность и этническое 
своеобразие.

Выводы. В промышленных рекламах и объявлениях, рас-
пространяемых в Азербайджане, самые серьезные недостатки 
встречаются на лексическом и семантико-функционально-ре-
презентативном уровнях. На синтаксическом уровне ошибок 
меньше. Язык промышленной рекламы в Азербайджане необ-
ходимо установить на высоком уровне, чтобы довести до масс 
его смысловое предназначение.

Мы считаем, что компании, представляющие рекламы и 
объявления, прежде чем представить их, должны консульти-
роваться с научными организациями, в том числе с отделом 
Мониторинга Института языкознания Национальной акаде-
мии наук.
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Іскендерова В. Ф. Репрезентативна точність запози-
чених одиниць у промислових рекламних текстах

Анотація. У статті розглядається проблема репрезен-
тативної точності запозичених одиниць у промислових 
рекламних текстах. У той же час знайшли своє відобра-
ження докладні припущення щодо поняття репрезентації 
і зроблена спроба більш докладного роз’яснення репре-
зентативності в цілому. Водночас у цій статті йдеться про 
негативний вплив багатьох реклам на азербайджанську лі-
тературну мову. Досліджуються факти неправильного ви-
користання слів і виразів у представлених телевізійних ре-
кламах, рекламних заголовках. Надається інформація про 
рівень репрезентації, і на підставі цього підкреслюється 
репрезентативна смислова точність у рекламних текстах. 
Крім того, зазначається, що в багатьох промислових ре-
кламних текстах спостерігаються випадки репрезентатив-
ного порушення. Підкреслюється, що такі обставини ґрун-
товно завдають шкоди граматиці азербайджанської мови.

Ключові слова: мова, реклама, заголовок, репрезен-
тативна точність, сенс, зміст, репрезентація, поняття, лек-
сичний рівень, граматичний рівень, одиниця запозичення.

Iskenderova V. Representative borrow accuracy of 
units in the industrial advertising texts

Summary. Representative accuracy of borrowing with 
in industrial advertising texts is highlighted in this article. 
Substantial ideas about concept of representation are 
reflected herein at the same time. Generally, a great effort is 
made to elucidate representative accuracy widely. Moreover, 
negative impacts of most advertisements to Azerbaijan 
literary language are talked about in this article as well as 
a fact of incorrect use of words and phrases represented in 
TV advertisements, advertisement titles or headlines is also 
investigated herein. Information about representative levels 
is provided and based on it representative meaning accuracy 
in advertising texts has been deeply expressed. In addition, 
representation violation cases between word and its notion 
in most industrial advertising texts have been observed 
and noted. It has also been highlighted that such cases are 
detrimental to Azerbaijani grammar.

Key words: language, advertising, title, representative 
accuracy, meaning, content, representation, term, lexical level, 
grammatical level, unit of borrowing.



160

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

Аннотация. В статье приводятся сведения о первой 
одесской газете «Messager de la Russie Meridionale» («Ве-
стник Южной России»), ее учредителях и особенностях 
содержания, а также публикуются отрывки из ее текстов 
на французском языке и в переводе на русский язык.

Ключевые слова: газета, Одесса, французский язык, 
XIX век.

 
Постановка проблемы. Актуальность публикации обу-

словлена тем фактом, что такой аспект, как публицистическая 
и книгоиздательская деятельность представителей итальянской 
диаспоры в Одессе и других городах, практически не нашла 
отражения в специальной литературе. Новизна исследования 
заключается в том, что впервые в научной литературе приво-
дится текст первой одесской газеты в оригинале и в переводе.

Анализ последних исследований и публикаций. Деятель-
ность итальянцев в области развития культуры на юге Украи-
ны в XIX веке, несмотря на очевидность их вклада в станов-
ление отечественной архитектуры, театра, живописи, только 
начинает получать должное освещение в работах историков 
(исследования Н.Н. Варварцева [4; 5], В.Ф. Шишмарева [11]), 
филологов (Г. Сперандео [3], в том числе и одного из авторов 
статьи – Л.И. Морошану-Демьяновой [1; 2; 7–9]), публицистов 
(В.А. Чарнецкий [10]).

Целью статьи является описание первой газеты, издавав-
шейся в Украине, в частности в Одессе – “Messager de la Russie 
Meridionale”, одним из основателей которой был итальянец 
Джузеппе Феррарини (Giuseppe Ferrarini), выходец из Рима, 
преподаватель итальянского языка в Одесской коммерческой 
гимназии [2] и впоследствии лектор итальянского языка в уни-
верситете Харькова [4].

Изложение основного материала. Полное название газе-
ты – “Messager de la Russie Meridionale publiée avec l’autorisation 
du gouvernement” («Вестник Южной России – Коммерческий 
листок, опубликованный с разрешения правительства»). Газета 
издавалась в 1820–1823 гг., основным издателем был уроженец 
Лиона Жан Даваллон. Издателями и сотрудниками газеты были 
также А. Гибаль, Дж. Феррарини, Л. Элкан, Ф. Сорон – пред-
ставители одесской интеллектуальной элиты. Первый номер 
вышел в свет 1 апреля 1820 г. Газета была посвящена преиму-
щественно торговле, а потому в ней помещались объявления о 
прибывших и отошедших кораблях, курсы векселей и монет, 
сведения о ценах на товары, о продажах с публичного торга; 
для нужд местных жителей присовокуплялись известия о при-
езжающих в Одессу и выезжающих из нее и некоторые заметки 
о театре, музыке, увеселениях. Политические известия публи-

ковать запрещалось [6]. Газета выходила на французском языке 
в течение трех с половиной лет, с 1 апреля 1820 г. до октября 
1823 г. В настоящее время мы располагаем лишь двумя номера-
ми этого издания за 1821 г.

Приведем здесь отрывки из текста одного из номеров в ори-
гинале и в переводе, выполненном И.В. Никитиной.

MESSAGER DE LA RUSSIE MERIDIONALE PUBLIÉE 
AVEC L’AUTORISATION DU GOUVERNEMENT

No.79 Odessa 11 Janvier 1821. V.S. 23 Janvier 1821. N.S.
Continuation du Manifeste de S.M. Relatif aux commerçans.
Article XI. Droits de l’étranger à domicile.
Il est permis à l’etranger à domicile d’avoir dans la ville ou ilest 

inscrit des maisons l’habitation en ville et hors de la ville.
Outre la taxe du capital il contribue aux charges communales de 

son domicile et aux taxes levées sur biens fonds, mais il n’est pas 
élu aux fontions de l’hotel de ville.

Il lui est permis d’aller en voiture à deux et à quatre chevaux.
Il jouit du privilège, qui lui est confirmé par le présent mani-

feste, d’etablir, d’acquerir et d’entretenir dans les Gouvernements 
de l’Empire des fabriques, manufactures et autresétablifsemens 
d’industrie, dans lesquels il effectuera le travail moyennant des gens 
de louage.

Il lui est permis de faire des opérations d’argent et de change 
avec les étrangers. S’il est fabricant ou proprietaire d’une manufac-
ture il lui est permis d’acheter ou d’importer les materiaux et les ou-
tils nècefsaires à son établissement, d’en vendre les productions en 
gros dans les villes ou aux lieux de se établissemens, d’en exporter 
dans l’etrange pour son propre compte ou pour celui de commmer-
çans Russes, et même en celui de commmerçans étrangers. Pour 
empêcher la frande le magistrat du lieu de la fabrication marquera 
d’un timbre ou cachet les dits fabricants.

L’etranger à domicile dans le cas ou il ne saroit ni fabricant 
ni proprietaire d’une fabrique, a le droit d’acheter en gros des 
marchandises pour l’expotstion à l’étranger tant à des marchands 
Rufses qu’à des proprietaires de terres, mais non à des paysans ou 
simples domiciliés. Un tel achat doit se faire dans les villes et bour-
gades directement de la main des marchands, car dans les villages il 
est défendù de ramafser des marchandises.

Il est èermis à l’étranger à domicile d’expédier, librement par 
terre ou par eau, pour an port ou pour une place frontiere les mar-
chandies achetées comme il est dit plus haut à l’article X.

Il est permis à l’étrager à domicile quand même il ne seroit pas 
fabrivant ou proprietaire d’une fabrique, de faire venir de l’etran-
ger des marchandises permises et de les vendre en gros à la hourse 
ou dans la ville, mais il lui est defendù d’en envoyer dans d’autres 

УДК 811.12

Морошану-Демьянова Л. И.,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры перевода и языкознания
Международного гуманитарного университета

Никитина И. В.,
старший преподаватель кафедры перевода и языкознания

Международного гуманитарного университета

ПЕРВАЯ ОДЕССКАЯ ГАЗЕТА «MESSAGER DE LA RUSSIE 
MERIDIONALE» («ВЕСТНИК ЮЖНОЙ РОССИИ»)



161

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 21 том 1

villes ou villages pour le comple de qui que ce soit pour lews y 
vendre en gros.

Il lui est permis d’envoyer pour ètre vendues les marchandises 
commandres, aux trois ggrandes foires de Korennoye, Makaryev et 
Irbit, sans payer des droits de transit, lesquels droits dès à prèsent 
sont irrevocablement abolspour toujours.

Il lui est permis de déposer moyennant payement dans les maga-
zins apatenant au Gouvernement ou à la ville, ou dans les magazins 
de son habilitation, ou dans d’autres magazins particuliers loues, les 
marchaudi es achetees pour être exportées, et celles commandées, 
ainsi que d’en faire delà la vente en gros.

Il est permis à l’étranger à domicile de partir de la Russie pour 
sa patrie, après avoir satisfait aux abligarions contenues dans l’ar-
ticle 129 de l’ordonnance sur le regime municipal.

Article XII. Droits de l’étranger à domicile dans la Société de 
commerce.

Sont attribués à la maison de commerce etrangere les mêmes 
droits et obligatioon dont ouit l’etranger à domicile personnellment, 
à condition que chacun des afsociés paye les taxes du capital décla-
ré, comme il est dit dans les articles III, IV et X.

En cas qu’une telle maison eut parmi ses interesses des sujets 
Rufses comme afsociés ou bailleurs de fonds, ses privileges comme-
riaux et civils ne s’en augmentent pas. Dans ous ses raports comme 
dans toutes ses opérations elle agir, se regle et plaide d’après la te-
neur des traités existans avec la puifsance dont elle est sujet.

Une telle maison de commerce s’oblige de se conformer à tous 
les principes énconcés dans l’article V.

Вестник Южной России – Коммерческий листок, опубли-
кованный с разрешения правительства.

№ 79. Одесса, 11 января 1821 г., 23 января 1821 г.
Продолжение манифеста для торговцев
Статья XI. Права иностранца.
Иностранцу дозволено иметь в городе, где он прописан, и 

за городом жилые дома. Кроме налога на капитал, он оплачива-
ет коммунальные налоги на свой дом и другие дополнительные 
налоги, но он не может быть избранным управляющим города.

Ему разрешено выезжать в экипаже на две и четыре ло-
шади. Он пользуется привилегиями, которые ему дает на-
стоящий манифест, а именно устанавливать, приобретать и 
поддерживать (развивать) с согласия правительства Империи, 
фабрики, мануфактуры и другие промышленные заведения, в 

которых он собирается осуществлять работу, используя наем-
ных работников.

Иностранцу разрешено заниматься денежными операци-
ями (обменом) с другими странами. Если он является фабри-
кантом или владельцем завода, ему разрешено покупать или 
ввозить оборудование и инструменты, необходимые для его 
предприятия, продавать продукцию оптом в городах и местах, 
где находятся его заводы, вывозить их за границу за свой счет 
или за счет кого-либо, но под своим именем, или под именем 
кого-либо из русских коммерсантов и даже под именем ино-
странных коммерсантов. Чтобы помешать мошенничеству 
(контрабанде), местный магистрат-производитель будет марки-
ровать (отмечать) маркой или печатью вышеуказанных произ-
водителей.

Иностранец, имеющий жилье в данном городе, в случае, 
если он не является ни производителем, ни хозяином фабри-
ки, имеет право покупать оптом товары для вывоза за грани-
цу так же, как русские купцы, как владельцы земель, но не 
крестьяне и простые жители. Такая покупка может осущест-
вляться в больших и малых городах прямо под руководством 
торговцев, так как в деревнях запрещено собирать (скапли-
вать) товары.

Иностранцу, имеющему жилье, разрешено свободно (бес-
препятственно) вывозить по земле или по воде, через порт или 
через границу (по суше) товары, купленные, как сказано ранее 
в статье 10.

Иностранцу, имеющему жилье, даже если он не является 
производителем или хозяином фабрики, можно заказывать за 
границей разрешенные товары и продавать их оптом на бирже 
или в городе, но ему запрещено отправлять их в другие города 
или деревни кому бы то ни было для продажи оптом.

Иностранцу разрешено отправлять для продажи заказан-
ные товары на очень больших ярмарках Корнуэлла, Макарьева 
и Ирландии без оплаты транзитных пошлин, которые в настоя-
щее время окончательно отменены навсегда.

Иностранцу разрешено складировать товары в магазинах, 
принадлежащих городу, или в магазинах, которые находятся в 
доме проживания иностранца, или в других частных магази-
нах, которые берутся в аренду. Это товары, купленные для оп-
товых продаж.

Иностранцу, имеющему жилье, разрешается выезжать из 
России на свою родину, если он соблюдает статью 129 о муни-
ципальном режиме.

Статья XII. Права иностранца (имеющего жилье в России) 
в торговом сообществе.

Иностранный торговый дом имеет такие же права и обязан-
ности, как любой иностранец, имеющий собственное жилье в 
России, при условии, что каждый из членов платит налоги на 
заявленный капитал, как указывается в статьях III, IV, X.

Если такой торговый дом имеет в своем составе русских 
учредителей (в качестве партнеров), его коммерческие и 
гражданские привилегии возрастают. При своих отношениях 
во всех операциях торговый дом действует, регулирует и за-
щищает свои интересы, придерживаясь существующих пра-
вил с правомочиями, которыми он обладает. Такой торговый 
дом обязуется действовать согласно принципам, установлен-
ным в статье V.

Выводы. Подбор материала и анализ выполнены Л.И. Мо-
рошану. Корректура французского текста и перевод на русский 
язык выполнены И.В. Никитиной.
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Продолжение публикации первой газеты “Messager de la 
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Морошану-Дем’янова Л. І., Нікітіна І. В. Перша 
одеська газета «Messager de la Russie Meridionale» 
(«Вісник Південної Росії»)

Анотація. У статті наводяться відомості про першу 
одеську газету «Messager de la Russie Meridionale» («Віс-
ник Південної Росії»), її засновників та особливості її змі-
сту, а також наводяться уривки її текстів французькою мо-
вою і в перекладі російською мовою.

Ключові слова: газета, Одеса, французька мова, 
XIX століття.

Moroshanu-Demyanova L., Nikitina I. The first Odessa 
newspaper “Messager de la Russie Meridionale” (“Herald 
of South Russia”)

Summary. The article contains information about the 
first Odessa newspaper “Messager de la Russie Meridionale” 
(«Herald of South Russia»), its founders and content features, 
as well as excerpts from her texts in French, and translation 
into Russian.

Key words: newspaper, Odessa, French, XIX century.
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