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Беценко Т. П.,
доктор філологічних наук, професор кафедри української мови 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

 ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНІ ПРИКМЕТИ ФОНІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПОЕТИЧНОЇ МОВИ П. ТИЧИНИ

Анотація. Стаття присвячена розглядові специфіки 
ідіостилю Павла тичини. Приділено увагу аналізові фо-
ностилістичної організації поетичних творів митця. Сха-
рактеризовано художньо-виражальні можливості звукових 
одиниць. Зокрема, з’ясовано емоційно-експресивне та 
смислове навантаження звукоповторів (асонансів, аліте-
рацій) у текстах поезій, описано асоціативно-символічні 
зв’язки фонічних елементів. Осмислено функції фонічних 
мікроодиниць, звукових слів у створенні стилістичної то-
нальності тексту, реалізації задуму автора. Звернено увагу 
на використання стильового прийому звукової гри, харак-
терного для творчої манери майстра слова. Обґрунтовано 
синкретизований характер художньо-виражальних засобів 
усіх рівнів мови в ідіостилі Павла тичини. 

Ключові слова: звукові повтори, асонанс, алітерація, 
звуковий символізм, асоціативні зв’язки звуків, звукові 
слова, звукова гра. 

Постановка проблеми. Поетичний континуум за своєю 
природою ‒ феноменальне, неповторне явище, продукт мис-
леннєво-чуттєвої, емоційної діяльності, з архітектонічного по-
гляду ‒ змістова, естетична, сюжетно-композиційна цілісність, 
втілена у відповідну форму. мова поетичного тексту ‒ його 
матеріальна субстанція, засіб кодування інформації та реаліза-
ції авторської концепції. найнижчий, дознаковий рівень мови 
‒ фонетичний ‒ є одним із найчутливіших показників емоцій-
но-змістової сутності слова (висловлювання, тексту). З’ясуван-
ня потенційних можливостей фонічних елементів як важливих 
конструктивних одиниць архітектоніки поетичного тексту має 
суттєве значення в аспекті обґрунтування природи віршового 
мовотворення. Художньо-виразовою в аспекті фонічної органі-
зації є поетична мовотворчість П. тичини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. на значущість 
фонічних елементів мови звернули увагу зарубіжні та вітчизня-
ні вчені-лінгвісти (Ш. Баллі, к. Бюллер, в.вундт, м. Граммон, 
О. Єсперсен, Ж. марузо, е. Сепір, І.тоцька, р. Якобсон та ін.). 
варті уваги розвідки І. Богіна, Г. векшина, І. вороніна, Ж. Гані-
єва, О. Журавльова, І. качуровського та ін. Однак природа зву-
кового текстотворення на прикладі мови окремих авторів поки 
що з’ясована не до кінця. Показовою у цьому плані є фонічна 
організація поетичної мови неперевершеного майстра зукопису 
П. тичини. 

Мета статті – схарактеризувати художньо-виражальний 
потенціал звукоповторів у поезії П. тичини

Виклад основного матеріалу. Звук, за аналогією до при-
родничих наук, у мові можна розглядати як атом. виступаю-
чи найменшою одиницею найнижчого рівня у структурі мови, 
фонічний компонент здатен максимально впливати на зміст 
висловлення, його естетичне оформлення, емоційно-експре-
сивне забарвлення. Звуковий малюнок високодовершеного 
тексту, зокрема художнього, ‒ загальне тло, його зовнішня 

оболонка-прикраса і водночас ‒ проекція на смислове сприй-
няття-декодування повідомлюваного. Через комбінацію звуко-
вих елементів досягається моделювання форми і змісту тексту. 
Отже, звук кваліфікуємо як найменший компонент смислу та 
показник естетичного забарвлення тексту.

володіння майстерністю звукопису свідчить про талант 
митця, розуміння ним тонкої матерії слова. разом із тим це пе-
реконливий доказ чуття мовообразних форм. неперевершеним 
у цьому плані і неповторним є П. тичина, що важко заперечити. 
Звукописання ‒ одна з граней мовотворчої особистості худож-
ника слова, самобутня ознака його поетичного лінгвостилю і, 
очевидно, мовомисленнєвої діяльності. 

Що ж є звук для П. тичини як словотворця і віршотворця? 
треба гадати, що, напевне, фонічний компонент для митця ‒ 
органічний, невід’ємний, обов’язковий, вагомий складник, та-
кий же реальний і суттєвий, як і сама дійсність, як слово, дум-
ка. Звукові комплекси створюють, за в. фон Гумбольдтом, дух 
поетичної мови Павла тичини.

традиційно П. тичина послуговується асонансами: Розкажи, 
розкажи мені, поле: Чого рідко ростуть колосочки? [8, с. 47] ‒  
о, До волі, бідні, босі й голі! [8, с. 75] ‒ о, і, алітераціями:  
Це десь за тиждень вже й жита / почнуть мов справжні зо-
рювать [8, с. 84] ‒ ж, верхів’ями розкриленого росту [8, с. 81 ] -  
р, Пішли Загрузли. Розгубились./ В погромах захлинулись. Упи-
лись... [8, с. 81] ‒ г, р. Призначення цих звукоповторів ‒ образно 
організувати зміст думки, логічно об’єднати слова, естетизу-
вати, емоційно-експресивно тонувати віршову матерію ‒ шля-
хом звукової символіки. Як правило, у контексті поєднуються 
повтори і голосних, і приголосних: Одбивсь в озерах настрій 
сонця [8, с. 59] ‒ о та с; Над бором хмари муром [8, с. 59] ‒ о та 
м; Заснеш,/ прозоромукою просниш, увесь істотою погаснеш/ 
кудись туди, в провалля літ (розстріляне відродження: анто-
логія 1917‒1936: упор., передмова, післямова Ю. Лавріненка; 
Післямова Є.Сверстюка. ‒ к.: Смолоскип, 2002. ‒ С. 84; далі ‒  
розстріляне) - о, у, п, с, звукосполуки пр, уд; лунко луна між 
деревами ухала; дятли ще дужче / тукать взялися [8, с. 108] ‒  
л, т, у. витонченими є повторювані звукосполуки голосних, го-
лосних та приголосних, приголосних у контекстах: Повніє дали-
на. І за повіткою /малина сивіє віями.../ Повніє далина [8, с. 83] 
‒ повтор о, іє, пов, ві, алина, зокрема, анафоричний повтор (пов) 
та епіфоричний повтор іє, алина (повніє ‒ сивіє, далина ‒ ма-
лина), Залузаний бульвар. Бульчить калюжна плавань [7, с. 53] ‒  
повтор у, а, л, сполук за, буль, лю, ва. Звукозображальність  
як зовнішня прикраса, як гармонійно-злагоджена організація 
тексту виникає на основі повторюваності, чергування ідентично-
го, схожого. Зрештою формується евфонічність висловлення.

милозвучність рядків П. тичина створює завдяки витри-
манню закону звукової гармонії поетичного тексту: всі фоніч-
ні одиниці перебувають у впорядкованій взаємодії і сприяють 
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досягненню заданої естетико-змістової мети. Жоден з елемен-
тів не порушує загалом звукового малюнка тексту. наприклад:  
Я йду, іду ‒ / Зворушений. / Когось все жду ‒ / Співаючи. / спі-
ваючи-кохаючи / Під тихий шепіт трав / голублячий [8, с. 52]. 
емоційна тональність тексту ‒ задушевно-лірична, ніжно-схви-
льована, урочиста. Ліричний герой переповнений піднесенням, 
високими почуттями. автор передає високоемоційний позитив-
ний стан ліричного героя, добираючи відповідні за звуковим 
оформленням словесно-образні одиниці із звуками нерізкими, 
такими, що асоціюються зі спокоєм, тишею, зокрема активізу-
ючи повтор шиплячих ш, ч, свистячого с (зворушений, співа-
ючи, співаючи-кохаючи, тихий, шепіт, голублячий). Звукове 
поле тексту співвіднесене з поняттями тиші, інтимності, ду-
шевного спокою, радості, зворушеності.

митець підсвідомо, інтуїтивно дотримується усталених 
асоціацій про зв’язок фонічних елементів з відповідними уяв-
леннями, думками, почуттями, відчуттями, емоціями, волеви-
явленнями. так, звук р П. тичина традиційно використовує 
для зображення руху, активної дії, боротьби, змінності: Чортів 
вітер! Проклятий вітер!/ Він корчувату голову з Дніпра: / не 
ждіть, пани, добра: даремна гра! [7, с. 46], Ринуть сльози, / 
води океана ринуть і розбиваються об вічність./ Бризки одска-
кують, сиплються! / Бризки, мов іскри з-під кресива [7, с. 50], 
Гори каміння, що на груди мої навалили [7, с. 28], рвуть вихори, 
як жили [7, с. 21], Вітри лежать, вітри на арфі грають [7, с. 21].  
Р ‒ вібрант, звук сильний, потужний, слова з цим звуком не 
можна оминути, моделюючи динамічні картини почуттів, пе-
реживань. Як переконуємося, П. тичина засвоїв і майстерно 
реалізував канони поетичної словотворчості. так само митець 
традиційно вживає свистячі звуки та шиплячі для творення ше-
лесту, шарудіння: Ви знаєте, як липа шелестить / У місячні 
весняні ночі?‒ / Кохана спить, кохана спить, / Піди збуди, цілуй 
їй очі [8, 48], Зашарудів по шибці сніг... [8, с. 141], спокою, сну: 
Сумно, сам я, світлий сон ... [8, с. 64], сню волосожарно [8, с. 64], 
Стою. Дивлюсь. Так тихо-тихо скрізь. / Що ледве чути відго-
мони [8, с. 55], тиші, ночі: Там, де сонце зайшло. / Навшпиньках 
/ Підійшов вечір. / Засвітив зорі. /Прослав на травах тумани /  
І на вуста поклавши палець, ‒ / Ліг [8, с. 65], Ходить ніч по саду 
/ місячними кроками [8, с. 87], осені: Осінь така мила, / осінь/ 
славна./ Осінь матусі їсти несе [8, с. 78]; плавний л ‒ із метою 
змалювання легкості, плавності: Леліє, віє, ласкавіє [7, с. 28], 
Там тополі у полі на волі [8, с. 55]. Явище звукового символізму 
– невід’ємний складник ідіостилю поета

виражально-зображувальна функція звукопису у поезії 
Павла тичини виявляється у його високодовершеній майстер-
ності за допомогою звукової матерії слова і звукоповторів мо-
делювати «незвукові» явища. наприклад:

Балетна студія
танцюють цвітно цілунять тонно
в туніках білих неначе бал
нагрудять вправо
одгрончить чар
схитнуться вліво
лелійні лі
Плеснуть в долоні встремлять як лані
І знов одхлинуть і стануть враз
І знов потиху
заледве чуті
і знов поволі як той ручай.

Дивовижно містко, проникливо і точно відтворив митець зо-
рову картину ‒ танець балерин. Зорові образи поет передав за 
допомогою звукової форми слова. Почасти важко розмежувати 
домінантну роль якогось із планів зображення ‒ візуального чи 
фонічного (одгрончить чар, лілейні лі, поволі як той ручай та ін.).

нагромадження звуків у тексті, які автор почасти штучно 
концентрує у індивідуально-авторських неологізмах, дає йому 
змогу змалювати зорові враження ‒ рухи балерин. так, ніжні, 
легкі, плавні передаються завдяки добору слів із звуковими 
повторами т, н, ц, л, що представлені у перших двох рядках; 
різкі, енергійні, пружні рухи (наступні два рядки) сприйма-
ються такими через звукоповтор слів із р; їх змінюють рухи 
максимально м’які, повільні, елегійні, ‒ що, відповідно, під-
креслюють слова з плавним л (п’ятий і шостий рядки); легкість 
польоту, граціозність, пружність так само зображується з допо-
могою звукопису, зокрема завдяки концентрації звуків с, д, л, 
р, н (сьомий і восьмий рядки), як і стишені, ледь помітні рухи 
(останній куплет) ‒ це засвідчує повтор з, т, ч, актуалізація слів 
зі звуковою семантикою (потиху, заледве чути та ін.).

Звукове тло є визначальним у організації нижче поданого 
поетичного твору:

Гуляв над тібром рафаель
в вечірній час в іюні.
‒ Се сум, се сон, лелію льо,
льолюні я, льолюні.
Забилось сонце. Слухать став:
О, як вона співає!
‒ Чим лю, чи ні, ламає руч, 
а він затоном чале ‒

все ближче пісня. З-за дерев
пурхнула голубина.
О, хто ти, дівчино, скажи! ‒
(несміло): Форнаріна.

І взяв за руку рафаель, 
не мовила ні тона.
Заплакала. а він обняв:
мадонна!
Поетичний твір загалом небагатослівний. Повідомлювану 

інформацію ми сприймаємо підсвідомо, на основі скупо окрес-
лених фактів. увага на змісті висловлення концентрується зав-
дяки добору незвичного, оригінального звукопису. автор жи-
вописує звуками та їх комбінаціями. Проте звуковий живопис 
не ігнорує смислу, навпаки, спроектований на ідею ‒ показати 
потужну силу звукового враження ‒ співу, що здатен викликати 
високі почуття в душі ліричного героя ‒ піднесення, захоплен-
ня, замилування, вчарування, приємний подив. Індивідуаль-
но-авторські неологізми, беззмістовні, на перший погляд, теж 
підпорядковані звуковій магії слова ‒ створенню позитивної 
емоційності як наслідку поцінування високомистецького ви-
конання вокалічного твору (штучно змодельованими є третій 
рядок ‒ лелію льо, четвертий - льолюні я, льолюні, сьомий ‒ Чим 
лю, чи ні, ламає руч, восьмий ‒ затоном чале). За звуковими 
комбінаціями-словами лелію льо, льолюні, чим лю та ін. образно 
переданий вокалічний спів. Домінантними у тексті є повторювані 
л та н. Фоносемантично носовий н ‒ легкий за своєю природою, 
звук неба, занебесного простору. [3, с. 201‒203]. Звук л співвід-
носиться з поняттями «водянистість», «плавкість», «м’якість», 
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«жіноче начало» [3, с. 201‒203]. Це, мабуть, і формує у нашій 
уяві, нашому сприйнятті розуміння авторського задуму ‒ об-
разно, звукосимволічно відтворити відчуття-враження високої 
емоційної позитивності, піднесення, задушевності та лірич-
ності. Латеральність (л), сонорність (л, н) універсально сим-
волізує м’якість, повільність, легкість, світло, гладкість тощо  
[6, с. 21‒27]. Саме так ми осмислюємо та емоційно опановуємо 
тичининські поетичні мовотвори. 

Звукопис у тичининому поетичному оранжуванні зорієн-
тований на створення та підкреслення відповідного смислу, 
що досягається завдяки врахуванню символічно-асоціативних 
значень звукових одиниць із метою логічного об’єднання ок-
ремих відрізків висловлюваної думки. Зрештою це зумовлює 
внутрішнє (глибинне, змістове) структурування тексту. За та-
ких умов звукопис перебуває в епіцентрі художнього твору:

О панно Інно, панно Інно!
Я сам. вікно, сніги...
Сестру я вашу так любив -
Дитинно, злотоцінно. 
Помітно, що в тексті взаємодіють, переплітаються асоновані 

о, і, алітерований н, епіфора нно (горизонтальна та вертикаль-
на). Звук о ‒ звук захоплення, урочистості, величності, бездонно-
сті; пов’язується з білим кольором; н ‒ звук не землі, а неба, тоб-
то піднесення, за Г. Гачовим. тому, напевне, словесно-образний 
малюнок поезії видається світлим, прозоро-чистим.

на основі добору близькозвучних слів П. тичина вдається до 
словесно-образної гри, що спричинює ефект жартівливості, ко-
мізму: ...Дівчинка на призьбі:/ ціпу-ціпу-ціпу!../ Собака на цепу. 
Шумить щось у степу [8, с. 86], незвичності та несподіваності: 
Атоми утоми ‒ на світ [7, с. 37], пов’язаності реалій, взаємозу-
мовленості: Геть через усе життя прослалося легато (гудок / на 
заводі). Годі! Заголубій і на мою долю. Лю лі-лю [7, с. 36]. 

Органічними, природними є звукові слова (іменники, при-
кметники, дієслова) тиша, пісня, дзвін, гомін, дзвяк, стук, 
рев, сміх, шум, стогін, дзвінкий, шумний, мовчати, шепоті-
ти, кричати, гукакти, ридати, плакати, говорити, дзвонити, 
шуміти, шелестіти, бриніти, співати та багато інших: Тиша. 
Лиш на кутку і дзвяк і стук. [8, с. 84], Над містом зойки і пла-
чі, / немов з перини пір’я.../ Зомліло, крикнуло, втекло/ зелене 
надвечір’я [8, 74], І крики змішані були з риданнями оркестру  
[8, 139], розкажи, розкажи мені, поле [8, с. 47], Над Києвом - 
золотий гомін [7, с. 24], Слухай / Десь в небі плинуть ріки, / 
Потужні ріки дзвону Лаври і Софії [7, с. 24], Іще пташки в 
дзвінких піснях блакитний день купають [7, с. 21], Внизу сире-
ни рев [7, с. 53], Стій боком до людей, до многошумних площ  
[7, с. 53], мільйони сонцевих систем/ вібрують, рвуть і гоготять!  
[7, с. 49], і плачуть, і співають промені у далині [7, с. 49]. 
улюбленими є віддієслівні іменники зі звуковою семантикою:  
І плач, і крик, і стогін ! [8, с. 139], Він замахнеться раз ‒ /  
рев! свист! кружіння! [8, с. 77]. у поетичній уяві митця звуко-
ві вияви характерні як для людини, так і для предметів, явищ 
світу природи, суспільного життя тощо: і океани над океана-
ми шумлять [7, с. 49], тло ‒ пропелерами загуло [7, с. 48], ча-
сто спостережене метафоричне використання звукових слів:  
Регоче вітер з України, / вітер з України [7, с. 48]. 

Самобутніми поетичними образами стають у тичини пере-
осмислені терміни з галузі музичного мистецтва: октава, акорд, 
хор, оркестр, такт, ритм, звук, тон, нота, дієз, дзвін, музика, му-
зичний, ритмічний, струна, бандура, кларнет, арфа, віолончель, 
скрипка, кобза та ін. на основі них часто творяться неологізми: 

дзвонні звуки [8, с. 51], акордились планети (8, с. 51), повнозгучний 
храм [7, с. 25], самодзвонними [8, с. 52], ніжнотонними [8, с. 52]. 
Хрестоматійними стали звукообрази сонячних кларнетів, арфи, 
лісових дзвіночків, що їх створив поет. «Звукове» наповнення ма-
ють і «незвукові» образи гаю («Гаї шумлять», «а я у гай ходила»), 
дощу («Дощ»), весни («арфами, арфами...») та ін., що теж устали-
лися як зразкові. улюбленими, змістовно-емоційно наповненими, 
суто авторськими є образи дзвону, арфи, кларнета.

Синестезія поетового мовомислення спостережена у разі майс-
терного відтворення зоро-слухових картин, як-от: Вітер. / Не вітер ‒  
буря!/ Трощить, ламає, з землі вириває...[7, с. 41], Над Києвом ‒ зо-
лотий гомін, / І голуби, і сонце!/ Внизу ‒ / Дніпро торкає струни...
[7, с. 24], Я прокинувся. Вітер розчинив вікно. зеленіло й добрішало / 
небо. А над усім містом величезний рояль грав [7, с. 37].

всесвіт, довколишній простір для Павла тичини ‒ звук: Мій 
травню трепетний, прозорий зверху! Ти повен бистроплину, 
звуку й шерху [8, с. 150], День біжить, дзвенить-сміється, /- 
перегулюється [8, с. 64] . так само мова як світ для нього ‒ жива 
звукова субстанція. тому мова творів митця повсякчас озвучена 
й одзвінчена: А Вкраїни ж мова ‒ / мов те сонце дзвінкотюче, 
мов те золото котюче [8, с. 148]. Художник помічає однако-
ві звуки і відшукує ідентичні за звуковою формою одиниці.  
в результаті концентрації подібного, схожого виникає звукова 
гра, звукові дуети, фонічні логіко-емоційні перетини на зразок: 
Півні (вікно) і повінь зеленого пива (крізь вікно) ‒ / все звучить 
на О [7, с. 36], Бо всі/ трагедії й драми - врешті є консонанси 
[7, с. 36], А сурми сумно плакали, / Тарілки дзвінко дзвякали. /  
І барабан як в груди бив:/ ти славно вік свій одробив [8, с. 139].

Звичайно, звукоповтори у мовному полі поетичних творів 
Павла тичини підкріплюються семантикою слова-образу за-
галом, підсилюються виразовим потенціалом ритміко-синтак-
сичних фігур тощо. Зрештою текст постає як синкретизований 
синтез одиниць усіх рівнів мови.

Висновки. Отже, фонічна організація поетичної творчості 
Павла тичини – оригінальне мовностилістичне явище в історії 
національної художньої думки. митець засвідчив неперевер-
шену майстерність у вправному використанні звукових елемен-
тів мови з естетичною метою, у словесно-образному моделю-
ванні звукообразу. Перспективним видається спостереження за 
прийомами творення звукової гри у текстах письменника.
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Беценко Т. П. Художественно выразительные приметы 
фонической организации поэтического языка П. Тычины

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению идиостиля 
Павла тычины. уделено внимание анализу фоностилисти-
ческой организации поэтических произведений художника 
слова. Охарактеризованы художественно-выразительные во-
зможности звуковых единиц. в частности, установлена эмо-
ционально-экспрессивная и смысловая нагрузка звуковых 
повторов (ассонансов, аллитераций) в текстах стихотворе-
ний, описаны ассоциативно-символические связи фониче-
ских элементов. Осмыслены функции фонических микроеди-
ниц, звуковых слов в создании стилистической тональности 
текста, реализации замысла автора. Обращено внимание на 
использование стилевого приема звуковой игры, характер-
ного для творческой манеры мастера слова. Обоснован син-
кретизированный характер художественно-выразительных 
средств всех уровней языка в идиостиле Павла тычины.

Ключевые слова: звуковые повторы, ассонанс, алли-
терация, звуковой символизм, ассоциативные связи зву-
ков, звуковые слова, звуковая игра.

Betsenko T. Artistic expressions of the fonichic 
organization of P. Tychyna’s potential language

Summary. The article is devoted to the consideration of 
the idiostyle of Pavlo Tychyna. The attention was paid to the 
analysis of the phonomistic organization of poetry works of 
the artist. The artistic and expressive possibilities of sound 
units are described. In particular, the emotional-expressive 
and semantic loading of sound reproductions (assonances, 
alliterations) in poetry texts was determined, associative-
symbolic connections of phonical elements are described. 
The functions of phonic micro units, sound words in creating 
stylistic tonality of the text, in realization of the author’s plan 
are comprehended. Attention is drawn to the use of the stylistic 
reception of a sound game, characteristic of the creative manner 
of the word master. The syncretized character of artistic and 
expressive means of all levels of language in the idiostyle of 
Pavlo Tychyna is substantiated.

Key words: sound repeats, assonance, alliteration, sound 
symbolism, associative connections of sounds, sound words, 
sound play.
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УДК 821.161.2

Вовк А. В.,
аспірант кафедри української мови

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПИТАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ ЯК СИНТАКСИЧНЕ ЯВИЩЕ  
В «ЩОДЕННИКАХ» ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Анотація. у статті досліджено особливості вживання 
питальних конструкцій як одного із засобів створення екс-
пресії в мовотворчості Олеся Гончара (на матеріалі його 
«Щоденників»). Основна увага зосереджена на класифі-
кації питальних конструкцій за структурою, будовою, ви-
раженням, змістом і тематикою, а також на виявленні їх 
функцій.

Ключові слова: щоденникові записи, експресивний за-
сіб, питально-відповідні конструкції, риторичні питання, 
питальні конструкції.

Постановка проблеми. Письменницькі щоденники – яви-
ще багатоаспектне, тож природно, що вони давно перебувають 
у колі наукових інтересів істориків, мовознавців, фахівців з іс-
торії й теорії літератури. Особливо уважно тексти щоденників 
учені вивчають останніми роками.

Здебільшого щоденники пишуть у такій формі, що автор 
володіє відносною свободою вияву оповідної структури, а її 
вивчення, відповідно, дає змогу зібрати більше відомостей про 
«синтаксичний почерк» митця. водночас читач пізнає чимало 
фактів про автора як мовну особистість.

Письменницький щоденник дає змогу проникнути у світ 
автора через його мову. Дослідниця цього жанру к. танчин за-
уважує, що, на відміну від прозового твору, задум якого має по-
двійну природу та виявляє себе у внутрішній діяльності й пер-
ших результатах, у процесі творення щоденника немає другого 
компонента, немає перших результатів і підготовки, а є лише 
зримий початок твору [1, c. 15].

«Щоденники» О. Гончара ще не були предметом комплек-
сного лінгвостилістичного аналізу. До вивчення тексту щоден-
никових записів доцільно застосувати підхід, згідно з яким 
проблема експресивності синтаксичних одиниць пов’язується 
з проблемою художності, мовної естетики, емоційної наснаже-
ності творів [2, с. 411].

Оскільки дослідження пов’язане з питальними конструкці-
ями як синтаксичним явищем, то варто звернутися до термінів 
синтаксис, стилістичний синтаксис, експресивний синтаксис.

Синтаксис як частина граматики описує правила сполучу-
ваності слів і побудови речень, а також включення речень до 
утворень вищого порядку, таких як надфразна єдність і текст. 

Поняття «стилістичний синтаксис» та «експресивний син-
таксис», незважаючи на відсутність однозначної інтерпретації, 
стали важливим компонентом теорії мови й лінгвістичного до-
слідження творів художньої та публіцистичної літератури. 

Сьогодні експресивний синтаксис досліджують у межах 
стилістичних студій. Серед українських лінгвістів потенці-
ал експресивного синтаксису активно студіювали н. Гуйва-
нюк [2], С. Єрмоленко [3], а. Загнітко [4], в. Чабаненко [5], 
в. ткачук [6], І. Дегтярьова [7] та ін. Дослідницький інтерес до 
синтаксичних засобів вираження експресивності засвідчують, 
зокрема, дисертаційні дослідження н. Івкової «Фігури екс-

пресивного синтаксису в сучасній публіцистичній літературі» 
(2007), н. Ладиняк «естетична функція синтаксису прози Івана 
Багряного» (2007), т. Шевченко «Парцеляція в українському 
поетичному мовленні другої половини ХХ ст.» (2007).

Порядок слів, різні типи простих і складних речень, си-
нонімічні та паралельні синтаксичні конструкції, вставні й 
вставлені конструкції, звертання, приєднувальні та парцельо-
вані конструкції, різні способи передавання чужого мовлення, 
еліпси – всі ці засоби традиційної стилістики пов’язані з потуж-
ними стилістичними можливостями синтаксису. С. Єрмоленко 
наголошує на тому, що експресивність синтаксису споріднена 
зі структурами, що несуть у своїй семантиці відтінок розмов-
ного, невимушеного стилю, а також з особливим актуальним 
членуванням фрази, виділенням теми й реми. виконувати екс-
пресивну функцію в конкретному тексті здатні будь-які мов-
но-виразові засоби, проте в мові наявні усталені прийоми до-
сягнення експресивності висловлюваного – тропи та фігури, і 
тому синтаксичні засоби експресії також пов’язані з поняттям 
про стилістичні фігури [2, c. 413–418; 3, с. 327; 6, c. 155–172; 7].

утім, на думку С. Єрмоленко, стилістичний синтаксис – це 
не лише типові стилістичні фігури (повтори, еліпси тощо). Сти-
лістичний синтаксис – це синтаксичні структури з погляду до-
даткового стилістичного компонента в їх семантиці, який і ро-
бить стиль саме таким, а не іншим, тобто надає йому загальних 
характеристик, а в межах їх – різних стилістичних колоритів, 
тональностей, регістрів [3, с. 337].

Г. акімова вважає, що до експресивних конструкцій найчас-
тіше уналежнюють такі явища: особливі випадки словорозта-
шування, вставні конструкції, номінативні речення (переважно 
їх ланцюжки), питально-відповідні конструкції в монологічній 
мові, повтор, сегментація, парцеляція тощо [8, с. 87]. Інші до-
слідники розширюють цей список. у дослідженні наша увага 
звернена на питальні конструкції, тобто на питально-відповідні 
конструкції в монологічній мові та риторичні питання.

мета статті – проаналізувати особливості вживання питаль-
них конструкцій як одного із засобів створення експресії в мо-
вотворчості Олеся Гончара (на матеріалі його «Щоденників»). 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 
1) класифікувати питальні конструкції за: а) структурою;  
б) будовою; в) вираженням; г) змістом; г) тематикою; 2) вияви-
ти функції питальних конструкцій як експресивного засобу в 
художньому творі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Питально-від-
повідні конструкції (їх також можна назвати монологами-роз-
думами) – це замкнені експресивно-семантичні поля. нагро-
мадження питальних речень і варіантів відповідей указують на 
постійну внутрішню боротьбу, напруження, вагання оповідача 
у виборі оптимальної відповіді. у цих конструкціях відчутний 
вплив розмовних форм, зокрема звертальних із частками, встав-
ними одиницями тощо. Питальні конструкції у щоденникових 
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записах виконують багато експресивних функцій: актуалізують 
характеристику автора; інтегрують у текст авторські судження 
морального загальнолюдського характеру тощо. Переважно 
такі питально-відповідні конструкції завершує емоційна обра-
зна відповідь-розв’язка.

риторичне питання – це експресивно забарвлене заперечення 
[9, с. 395], стверджувальне повідомлення або спонукання, при-
ховане твердження чи заперечення [10, с. 23; 11, c. 81; 12, с. 97]. 
риторичне питання нерідко замінюють термінами «псевдопи-
тальне речення» [13, с. 97], «помилкове питання» [14, с. 22], 
«уявне питання» [15, с. 21].

Як відомо, не всі питальні речення потребують відповіді, 
але всі спонукають до роздумів, оскільки навіть за умови мов-
лення монологічного з його допомогою встановлюють певний 
контакт між автором і читачем. Далі автор відповідає на своє 
питання, а читач може з ним погодитися або не погодитися, 
оскільки переважно такі питання є риторичними: Летимо не-
високо. Під нами Ява. Яка вона? Зелена. Вічнозелена (1, с. 333). 
Зрозуміло, що не кожен читач підготував у своїх думках ту 
саму відповідь, що й автор, оскільки Ява може бути також пре-
красною чи некрасивою, великою чи маленькою, сумною чи 
веселою тощо. тому за змістом такий тип питальних конструк-
цій – питально-відповідні з великою кількістю потенційних ва-
ріантів відповіді.

Є конструкції, у яких зміст питання на перший погляд не 
зовсім зрозумілий для читача, як-от: Напівяструби, напівлюди? 
Це – тотеми, індіанські боги (1, с. 383). І справді, із цього 
прикладу не зрозуміло, що саме має на увазі автор: чи він нама-
гається уточнити в когось зовнішність якихось дивних істот, чи 
запитує, хто ж це такі? І лише після відповіді питання стає чіт-
ко зрозумілим. За змістом такий тип конструкцій – питально- 
відповідні, не зрозумілі без відповіді.

у щоденникових записах О. Гончара є й такі конструкції, де 
питанню та відповіді на нього передує розповідне речення, яке 
розтлумачує читачеві зміст питання: Красна площа під охо-
роною. Чому? Один проривався в Мавзолей з розкладушкою  
(1, с. 346); В громадянську він загинув від кулі бандита… 
Якого? Невідомість, загадка (1, с. 405). Без першого речення 
зміст питання був би взагалі незрозумілим. За структурою такі 
конструкції зарахуємо до питальних із розповідною частиною 
на початку.

Проте трапляються також питання, відповіді на які пев-
ною мірою прогнозовані, тому що читач у цьому випадку точ-
но очікує, наприклад, певне число: Ідемо, банда. Скільки вас?  
Три тисячі! (1, с. 433). Схожі за структурою конструкції 
містять у собі прямі питання, відповідь на які може бути 
або ствердна, або заперечна: Ще одну історію розповісти,  
як німці вбили дівчину? Ні. Якась старенька страшніше ба-
чила (1, с. 434). у цьому випадку відповідь розширена пояс-
неннями, чому саме «ні», а не «так».

Питально-відповідні конструкції за своєю формою дуже 
близькі до прямих питальних речень, але вони мають інше се-
мантичне навантаження, оскільки автор ставить запитання й 
сам на них відповідає. у цих реченнях більшою мірою виявле-
на авторська позиція щодо подій, героя, ситуації, аніж спону-
кання читача до прямих роздумів. Питальна семантика цього 
типу речення переходить в авторські уточнення, які стосуються 
певного судження: Дівчина-невільниця вишивала в Бахчисараї… 
І що ж вона вишила в цій тюрмі ханській, серед кам’яних 
лобатих гір? Човна, схожого на козацьку чайку… (1, с. 299).

Питально-відповідні конструкції є цікавими тією мірою, 
що відповідь дає сам автор, і тому складається унікальна ситу-
ація, до якої іноді вдавався автор: своєю відповіддю на питан-
ня він спонукає до роздумів, тобто до питань, але вже з боку 
читача: Думаю: що ж нас розділило? Атлантичний океан?  
Ні, щось далеко більше за океан… (2, с. 133); а що зосталось? 
Тонюсінький візерунок золотої пекторалі, те, що залишив 
невідомий художник (2, с. 102). 

ужито в «Щоденниках» Олеся Гончара й конструкції, які міс-
тять більше ніж одне питання: … що в тих валізах? Золото?  
І отак втече з рук? А зараз твоє ж право… (1, с. 443); Хто? 
Чого? – не знайдеш і кінців (2, с. 14) Ці питання здебільшого 
пов’язані за змістом і стосуються однієї ситуації. Питання «що в 
тих валізах?» має на меті дізнатися, що саме лежить у валізах. ви-
словлюючи думку, що там може бути золото, автор переймається, 
що валізи можуть зникнути. у другому прикладі О. Гончар ніби не-
впевнено відповідає питальним реченням на перше питання. але, 
врешті-решт, у кінці доповнює цю структуру окличним запереч-
ним реченням. третій приклад ілюструє повну безвихідь автора. 
Питання складаються з однієї лексеми, тому ясності немає взагалі. 
Це підтверджується й відповіддю, яка, замість того щоб прояснити 
ситуацію, залишає ще більше питань. Питально-відповідні кон-
струкції з двома або більше питаннями є складними. Прості пи-
тально-відповідні конструкції – це конструкції з одним питанням, 
як-от: В чому ж трудність? Шляхи відкриті (1, с. 413). Сприй-
маючи питання, читач починає переживати, осмислювати ситуа-
цію, усвідомлювати сутність події. відповідь на питання від автора 
– це своєрідне оцінювання зображуваного. Подекуди такі питання 
відтворюють психологічний стан героя: Помиляються? Поясни. 
Чимось збуджені? Розберись і зроби якісь висновки, ділом від-
повідай (1, с. 350); Часу не вистачає? Не часу, а національної 
свідомості не вистачає, патріотичного почуття (2, с. 126).  
автор украй незадоволений пасивністю певної особи, судячи з 
усього – певної посадової особи. конструкції, що містять у своєму 
складі кілька послідовних відповідей на питання, є складеними.

Деякі риторичні питання побудовані в такий спосіб, що ав-
тор залишить їх без відповіді. утім відповідь пропонується, і для 
багатьох читачів вона стає несподіванкою: Мріє кудись – а куди? 
Може, в минуле, а може, в майбутнє (1, с. 140); … як мені 
все це витримати? Боюсь, що нервів не вистачить (2, с. 160). 
За вираженням цей тип питальних конструкцій є риторичними 
питаннями з відповіддю. Основна функція риторичних питань 
полягає в тому, що автор акцентує увагу на певних явищах, по-
діях, які не можна пояснити або вони не достатньо знайомі чи 
зрозумілі, тому ситуація на перший погляд здається не вирішу-
ваною. Є й такі риторичні питання, модальність яких виявляєть-
ся як стосунок змісту речення до дійсності, за якого відповідь 
очевидна, тобто вона не становить нової інформації для читача: 
Ці діячі хочуть тернових вінків? Хочуть постраждати?  
 тюрму, думають, посадимо? Ні, не такі ми дурні (1, с. 344).

автор подекуди використовує риторичні питання, вдаю-
чись до ампліфікації цих питальних конструкцій, що посилює 
емоційність висловлювання й чітко окреслює психічний стан 
героя: Невже зостанеться до нього глухим? Якщо так, мені 
жаль тебе, нащадку. Невже ти будеш без пісні, без роси і 
без цього неба прекрасного, тільки з своїми ідеальними ро-
ботами і з безкінечністю знань? Не вірю, не хочу вірити  
(1, с. 408). ампліфікація також відіграє провідну роль у 
структурно-стилістичному зміцненні питальних конструкцій.  
Отже, за структурою це питальні ампліфіковані конструкції.
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у «Щоденниках» О. Гончара трапляються риторичні пи-
тання, що є засобами експресивізації монологічного мовлен-
ня, структур, які беруть участь у творенні експресивного змі-
сту. такі конструкції, на відміну від питально-відповідних, не 
містять відповіді й можуть бути простими: Глумителів надто 
багато – де взяти сил, щоб далі змагатись?.. (2, с. 415); 
складними: Ну доки це буде? Чого сподіваються цим досяг-
ти? Зруйнувати націю, самі основи культури її? А далі що?  
(2, с. 374). Прості – це конструкції з одним питанням, складні 
– з двома та більше питаннями. Є й такі конструкції, що перед 
запитанням містять розповідне речення: Так рано судилося по-
кинути світ обом цим лицарям, братам-однодумцям… Хто їх 
замінить у цій багатостраждальній літературі? (2, с. 403).

риторичні питання в досліджуваних текстах досить різ-
номанітні за тематикою. Більшість їх налаштовують читача 
на роздуми про шляхи покращення життя, про незначну кіль-
кість достойних людей, які живуть на землі, а саме: … не-
вже ми справді наближаємось до апокаліптичного кінця?  
(2, с. 314); Боже, де вже кінець цій сваволі? (2, с. 440). Вра-
ження таке, що світ руйнується. Звідки ждати просвітлен-
ня людству? (2, с. 462). За тематикою це група питань песи-
містичного змісту.

трапляються в щоденникових записах О. Гончара риторич-
ні питання, які ілюструють глибокі переживання автора про 
долю людства. автор постає перед читачем як патріот своєї 
держави та людина із сильною громадянською позицію, яка ві-
рить у світле майбутнє: Роде людський! Тісно тобі на планеті 
сьогодні, а що буде завтра? (2, с. 417); Може, виросте на пла-
неті покоління дбайливіших, обачніших, розумніших людей? 
(2, с. 497); Зловісний урок. Та чи навчить він сучасних? (433). 
За тематикою це питання глобального змісту. 

Поширені в О. Гончара питання, пов’язані з філософськими 
роздумами: Містика? А що ми знаєм про ці речі, про життя 
духу? Адже стільки є непоясненого, загадкового… (2, с. 312); 
Думка про той же універсальний закон всезагальної пульсації. 
Може, з неї й початок Життя? (2, с. 497). Ця група дає змо-
гу виокремити третій тип питань за тематикою – філософські.  
Що стосується структури, то в першому прикладі питання до-
повнені розповідним реченням, яке примушує читача ще глиб-
ше замислитися над ситуацією. тому за структурою такий тип 
– питальні конструкції з розповідною частиною в кінці.

Висновки. Отже, синтаксис «Щоденників» О. Гончара 
відзначається багатством синтаксичних моделей, зокрема пи-
тальних конструкцій, які творять неповторний індивідуальний 
стиль. Питальні конструкції як своєрідні структури стилістич-
ного синтаксису є одним із визначальних експресивних елемен-
тів у «Щоденниках». використовуючи такі конструкції, автор 
спонукає читача до роздумів, до самостійних висновків, тобто 
певним чином наповнює свої записи дидактичними, повчаль-
ними елементами. Характерною рисою питальних конструкцій 
у «Щоденниках» Олеся Гончара є те, що вони не лише переда-
ють широкий спектр зображуваної дійсності, а й експресивно 
виражають емоційний стан мовця або його емоційне ставлення 
до повідомлюваного. у їх оформленні провідну роль відіграє 
особлива емфатична інтонація, для їх структурно-стилістич-
ного зміцнення автор удається до таких стилістичних прийо-
мів, як ампліфікація й повтор. крім того, питальні конструкції 
в «Щоденниках» виконують ще одну важливу функцію: увага 
читача акцентується на певних явищах, подіях, які не можна 
пояснити або вони не достатньо знайомі чи зрозумілі.

За структурою питальні конструкції «Щоденників» О. Гон-
чара поділено на: а) питальні з розповідною частиною на почат-
ку; б) питальні з розповідною частиною в кінці; в) власне питаль-
ні; г) питальні ампліфіковані. За будовою виділено такі питальні 
конструкції: а) прості; б) складні; в) складені. За вираженням 
питальні конструкції діляться на: а) питально-відповідні; б) ри-
торичні питання; в) риторичні питання з відповіддю. За змістом 
питальні конструкції можуть бути: а) питально-відповідними з 
великою кількістю потенційних варіантів відповіді; б) питаль-
но-відповідними, не зрозумілими без відповіді; в) питально-від-
повідними з певною мірою прогнозованою відповіддю; г) пи-
тально-відповідними, що потребують ствердної або заперечної 
відповіді; д) питально-відповідними з очевидною відповіддю. 
За тематикою можна виділити питальні конструкції: а) песимі-
стичного змісту; б) глобального змісту; в) філософського змісту. 

Подальші дослідження, пов’язані із цією проблемою, мо-
жуть бути актуальними, оскільки категорія експресивності 
до сьогодні залишається предметом наукових дискусій. вона 
вивчалася багатьма лінгвістами, зокрема й українськими, але 
питальні конструкції як один із численних засобів експресії ще 
не досліджувалися на матеріалі щоденникових записів Олеся 
Гончара. 
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Вовк А. В. Вопросительные конструкции как син-
таксическое явление в «Дневниках» Олеся Гончара

Аннотация. в статье исследуется специфика упо-
требления вопросительных конструкций как одного из 
средств создания экспрессии в творчестве Олеся Гонча-
ра (на материале его «Дневников»). Основное внимание 
сосредоточено на классификации вопросительных кон-
струкций по структуре, строению, выражению, содержа-
нию и тематике, а также на определении их функций. 

Джерела ілюстративного матеріалу:
1. Гончар О. Щоденники / О. Гончар. – к. : веселка, 2002–2008. – 

том 1 : 1943–1967. – 2002. – 455 с.
2. Гончар О. Щоденники / О. Гончар. – к. : веселка, 2002–2008. – 

том 2 : 1968–1983. – 2008. – 607 с.

Ключевые слова: дневниковые записи, средство экс-
прессивности, вопросно-ответные конструкции, ритори-
ческие вопросы, вопросительные конструкции.

Vovk A. Interrogative constructions as the syntactic 
phenomenon in Oles Honchar’s “Diaries”

Summary. Specific of the use of interrogative 
constructions is investigated in the article as one of numerous 
expressive constructions in Oles Honchar’s oeuvre (on 
material of his “Diaries”). Basic attention is concentrated 
on classification of interrogative constructions by structure, 
expression, content and subjects, and also on determination 
of their functions.

Key words: diary records, means of expression, rhetorical 
questions, interrogative constructions, expressive construction.



12

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

УДК 821.161.2-1.09:17

Волошук Л. В.,
кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри української літератури і компаративістики
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ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ У РАННІЙ ПОЕЗІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
Анотація. у статті зроблено спробу аналізу ранніх 

поезій збірки «на крилах пісень» Лесі українки. Інтер-
медіальні дослідження в літературознавстві започаткова-
ні наприкінці XX століття, але до сьогодні залишаються 
порівняно новим напрямом, який передбачає фіксацію в 
художньому творі іномедійних вкраплень, сприяє розгер-
метизації тексту, асимілює його з візуальним живописом, 
пластичністю скульптури, виражальністю музики тощо. 

Ключові слова: інтермедіальна поетика, живопис, ко-
лористика, літературно-музична кореляція, культурна ба-
гатоманітність, кореспонденція мистецтв, інтерпретація, 
художній простір.

Постановка проблеми. Задовго до появи поняття «інтер-
медіальність» проблема кореспонденції між видами мистецтв 
постала перед письменниками, історикам, філософами. Сьо-
годні в контексті нових термінологічних імперативів у літе-
ратурознавстві постає питання щодо переосмислення явище 
синтезу мистецтв і надання йому відповідного поняттєвого 
визначення. необхідно зазначити, що художня комунікація 
між різними видами мистецтва інтенсифікується в так звані 
перехідні епохи, коли митцю ніби не вистачає засобів одного 
мистецтва для втілення в художньому тексті творчого задуму, 
«різке зростання ступенів свободи щодо реальності робить 
мистецтво полюсом експериментування» [1, с. 129]. Д. нали-
вайко зараховує проблему вивчення взаємозв’язків і взаємодії 
літератури з іншими мистецтвами до актуальних і центральних 
у компаративістиці [2, с. 19]. Дослідник а. махов, розрізняючи 
способи музичності літературного твору, зокрема виявлення в 
літературі формотвірних прийомів, таких як контраст, повтор, 
наростання, спад, стверджує, що література точно не відтворює 
«ту чи іншу форму в її конкретності, але завдяки загальним 
прийомам формотворення може відтворювати якусь загальну 
лінію музичного твору» [3, с. 161]. С. маценка в монографії 
«Партитура роману» доводить, що в контексті інтермедіаль-
ності поетики роман як медіальний жанр виявляє значний зміс-
товий, формотворчий і виражальний потенціали [4]. О. рисак у 
книзі «Лесин дивосвіт» наголошує: «Синтез мистецтв – це не 
тільки (і не стільки) процес звичайного «додавання» чи й штуч-
ного сполучення. Синтез мистецтв – це й основа для виходу 
дослідницької думки на якісно нові параметри, на поліаспек-
тну характеристику художнього явища з точки зору специфіки 
складників цього симбіозу» [5, с. 25]. на думку в. Будного, ін-
термедіальність – це і «внутрішньотекстова взаємодія в літера-
турному творі семіотичних кодів різних мистецтв, і взаємодія 
семіотичних кодів різних мистецтв у мультимедійному просто-
рі культури» [6, с. 297].

Виклад основного матеріалу дослідження. у 1888 році 
Леся українка вперше їде до моря, унаслідок з’являється лі-
ричний цикл «Подорож до моря», написаний під враженням від 
цієї мандрівки. З вікна «залізного велетня» Леся спостерігає за 
чарівними красотами рідного краю. тут ми разом з авторкою 

милуємось «темними лугами», «сосновими борами», «срі-
блом річки», «розмотуємо стобарвні нитки матінки натури».  
у третьому вірші циклу спостерігаємо за барвистими ознаками 
баченого: «срібне марево садків», «золоті лани», «зелененькі 
ярочки». Цей веселий краєвид «обрамлено» звертанням до кра-
си краю: «краса україни, Поділля!» [7, с. 92]. 1, 3, 5 куплети 
– 4-рядкові – звучать на f, а 2 і 4 – 6-рядкові, в них відчува-
ється прискорення темпу. Пейзажі цілком ясні, напоєні сонцем, 
кольорами літа: «І по степу розлива своє світлонько красне, / 
Степ від нього червоніє. Світлом рожевим там степ паленіє, / 
Промінь не ллється іскристий, / тільки туман на заході суворо 
синіє, / там заляга він росистий» [7, с. 92]. у світлі сонячного 
дня переливи кольорів підсилені враженнями від руху потяга, 
домінує світла, яскрава кольорова гама: червоніє, рожевіє біле, 
зелене, блакитне і тільки десь там у далекі контрастно за на-
строєм синіє кольорова пляма: «тільки туман на заході суворо 
синіє». Червоний колір у цій позиції не є уособленням виклику 
чи агресії, а випромінює тепло, залите сонячним пейзажем. ко-
льорова палітра передає радість нового дня, мажорне звучання, 
коли «матінка-натура чарівниця розмотує свої стобарвні нит-
ки» [7, с. 92]. велике місто змінює настрій, адже «це чужина! 
Ох, біда самотному» [7, с. 94], тому треба рушати «далі, далі 
від душного міста». І, нарешті, «синє» море, хвиля іскриста», 
поєднання синього й білого уособлює спокій, надію. відвіду-
вання турецького замку окреслено контрастом – темні, черво-
ні кольори уособлюють драматизм, боротьбу і протиставлені 
«світу прекрасному». морські краєвиди є свідками боротьби, 
яка вела до перемоги: «виросла там квітка у темниці, в ямі, / 
ми її зірвали – нехай буде з нами» [7, с. 97]. Імпресіоністична 
замальовка завершується вечірнім морським краєвидом, про-
щанням із «величним морем…» [7, с. 97]. 

враження від подорожі глибоко закарбувались у пам’яті 
поетеси, неодноразово вона звертається до моря як до сили, 
спроможної то зламати, знищити край неправди, неволі («него-
да» з циклу «кримські спогади»), то асоціативно уподібнитись 
людським стосункам і почуттям («Східна мелодія»). у циклі 
спостерігаємо зміну кольорової семантики відповідно до пей-
зажу навколишньої природи. кольорова палітра майже виключ-
но світлих тонів, що відповідає мажорному настрою, – білий, 
срібний, золотистий, жовтий, рожевий, червоний, блакитний, 
синій, зелений. у циклі переважають зелений і сині кольори 
(підкреслюючи красу рідної природи та морської стихії – ко-
льори спокою й надії). Пейзаж Лесі українки – це імпресіоніс-
тична картина бачення і сприйняття світу. темп у циклі дещо 
змінюється – від Allegro до Andante. Починається та закінчу-
ється цикл на f, а в середині змінюється від mf до f.

Згадкою про подорож до моря є цикл «кримські спогади», 
де вже в «Заспіві» звучить прагнення думками полинути в ту 
країну, «де небо ще синіє, як весняне, / де грає проміння ко-
хане» [7, с. 99]. Після «осінньої негоди», що асоціюється із 



13

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

сірістю, журбою, потрапляємо в країну сонця і спокою. Сама 
країна називається «ясною» – і раптом знов сум, адже автор-
ка навіть у такій чудовій «ясній країні не була щаслива й на 
годину». Знову протиставлення: розкішна кримська природа 
й неможливість насолоджуватись нею. вірш звучить у помір-
ному темпі Moderato, динаміка змінюється від mf до f, відчува-
ється душевний біль, страждання поетеси. кольорова палітра 
вірша – виключно ясних тонів, наповнена світлом, особливим 
випромінюванням: «Ясне небо, ясне море, / Ясні хмарки, ясне 
сонце» [7, с. 99]. мажорне піднесене звучання підсилюється 
кольоровим спектром, що характеризує чудову «країну світ-
ла та золотистої блакиті», уособлює безпеку, спокій, причому 
спокій, наповнений сонцем, радістю щасливого життя: «Певне, 
тут не чули зроду, / Що бува негода в світі» [7, с. 99]. вірш 
випромінює золоте сяйво сонця: «в’ється стежечка золотиста», 
«золотим шляхом помсти», «з весельця щире золото спадає» 
[7, с. 100]. Цей піднесений настрій наповнює силою, допомагає 
долати труднощі й не боятися ані вітру, ані підводного камін-
ня, проходячи «золотим шляхом» у «край вічного проміння». 
Золотий, блакитний і білий кольори великою мірою визначили 
реалізацію авторського задуму, відповідають душевному стану, 
передають спокій, ніжно-лагідне бачення морської стихії. Спо-
кій, доброта, ледь помітний усміх моря передані як лексично й 
ритмічно, так і через звук і колір. темп Andantio на mf.

наступний вірш циклу «Грай, моя пісне!» контрастує з по-
переднім. Із перших рядків відчувається емоційне напружен-
ня, тривога, особистий біль. Думка про свободу – неодмінна 
умова творчості – виражена музично-зоровими образами та 
асоціаціями; думка-пташка в неволі: «Досить невільная думка 
мовчала, / мов пташка у клітці замкнута од світла» [7, с. 100]. 
З появою вітру хвилюється море, зникає світло, кольори тем-
ніють, з’являється настрій туги та жалю. тональність твору 
глибоко мінорна, що зумовлено й самим змістом, і смислови-
ми акцентами – «пісня, приборкана тугою, жалем прибита» 
і «крильця, пошарпані горем». Синій колір через асоціації з 
хвилями, морем уже не блакитний, ясний, а темно-синій, тоб-
то море уособлює інший образ – грози, темряви, що відпо-
відає переживанням ліричного героя. Пісня щира, правдива 
представлена в звукових виявах: «Грай, моя пісне, як вітер сей 
грає! / Шуми, як той шум, що круг човна вирує!» [7, с. 101]. 
Починається вірш на mf, поступово відчувається creshendo, 
що приводить до f, темп – Andantе. 

назва третього вірша «Безсонна ніч» заглиблює в темряву, 
де чується лише тривожний шум моря, співвіднесений із ду-
шевним станом ліричного героя: «Як таємная хвиля зітхала /  
І як серце моє стукотіло» [7, с. 101]. темна ніч викликає три-
вогу, з’являються тяжкі «думки-гадки, мов птахи нічні»  
[7, с. 101]. вірш насичений темними кольорами, що вказує на 
самотність, невпевненість, тривогу. наприкінці – промінь світ-
ла, що символізує ранню зорю, надію, віру в завтрашній день: 
«Ох, коли б мені доля судила, / Хоч побачити ранню зорю!» 
[7, с. 102]. на початку та в кінці вірш звучить на mf, а протя-
гом твору – крещендо та кульмінація на f, а потім деякий спад 
напруження (diminuendo); темп – Andantino. відчутний спад 
емоційного напруження спостерігаємо в наступному вірші ци-
клу «на човні». темрява ще залишається, але це вже не «тем-
на ніч», а «нічка дивна», більш упевнено з’являються промені 
світла, надії: «глянь, як хвилі від срібла блищаться! Глянь, як 
небо синіє вгорі! / вабить хвиля на море податься, / кличе про-
мінь ясної зорі.» [7, с. 102]. Друга частина вірша звучить на mp,  

насичена світлими, прозорими барвами – «білий човник»,  
«білії хмаринки», «місяченька світло і рожеве й срібне». Хоча 
на фоні спокою та затишшя й з’являється чорний колір, він 
нейтралізується світлом місяця: «Як виразно щогли тонкії чор-
ніють / проти місяченька» [7, с. 103]. Загальна картина дещо 
тривожна, але все ж оптимістична; темп – Andantino.

у вірші «негода» вже назва вказує на мінорний настрій. 
вірш контрастує з попереднім: уже з перших рядків звучать 
грізні і протестуючі акорди, яскраво передається душевний 
стан ліричного героя у хвилини розпачу, коли довколишній світ 
сприймається в темному забарвленні: «в темний вечір сиджу 
я в хатині, / Буря грає на чорному морі» [7, с. 104]. Цікаво, що 
рідний край уподібнюється розбитому морському човнові: «Як 
розбитий човен безталанний / Серед жовтих пісків погибає, / 
так чудовий сей край богоданний / у неволі в чужих пропадає» 
[7, с. 104]. З’являється жовтий колір – колір смерті, підсилюючи 
трагізм ситуації. море є грізною силою, що може знищити все 
на своєму шляху, не залишаючи жодного шансу для врятуван-
ня: «мов у неба рятунку благають / ті останки сумні, нещасли-
ві. / а з туману на них набігають / Грізні, люті вали білогриві» 
[7, с. 104]. Поступове збільшення напруження відображається в 
кольоровому спектрі – з’являються чорний і криваво-червоний 
кольори. кров – символ смерті – сприймається як непоборна 
сила, яка допомагає боротися: «в ньому серце живеє ще б’єть-
ся, / в ньому кров не застигла живая, / а над ним вже кружляє 
та в’ється / Птаства хижого чорная зграя» [7, с. 104]. мінорний 
настрій підпорядкований волі, готовності протистояти важким 
випробуванням до останнього. вірш побудований за принци-
пом крещендо, й останній акорд звучить на ff. Ліричний герой 
виснажений, не залишається сил для боротьби, і звертання 
до моря як до сили, що затопить цю нещасну країну, є ніби 
єдиним виходом із ситуації: «Сильне море! Зберися на силі! /  
ти потужне, нема тобі впину, – розжени свої буйнії хвилі, /  
Затопи сю нещасну країну!» [7, с. 105].

у наступному віші «мердвен» напруження вже дещо спа-
ло, але мінорний настрій залишається. кольорова гама більш 
різноманітна, знову з’являються сподівання, хоча ще дуже 
непевні «гучні весняні води», але поряд із ними ще «ходять 
злі духи». Люди не можуть знайти вихід із тяжкої ситуації, 
вони «повиті туманом», кожен крок може обернутися смертю.  
у кольоровій палітрі явна перевага темних, трагічних кольо-
рів; звучить у темпі Largo на mf. у наступному вірші «Бай-
дари» важливу роль у розгортанні поетичної думки відіграє 
музично-живописна образність. З’являється відчуття спокою:  
«на небі палкому ніде ні хмари» [7, с. 105]. Чудова кримська 
природа змальована спогадами митця, акцентацією сивого, 
червоного, зеленого й золотистого кольорів, який є символом 
мрії, сподівань: «Здалека море хвилі золотії / Шле, наче про-
вість волі і надії» [7, с. 106]. Прагнення до високості виражене 
в зорових просторових образах: «дві гори, що високо до неба 
поздіймались». у вірші домінує «світло», серед кольорів – уяв-
ний синій колір, що уособлює спокій. Спогади мають оптимі-
стичний, мажорний настрій. улюблений край змальований як 
«Забутий незабутній рай неземний, / Що так давно шукають 
наші мрії?» [7, с. 106]. у вірші «татарочка» активні кольорові 
контрасти подають портрет дівчини: «чорнява голівка», «чер-
воненька шапочка», «смугляве личко», «біленька чадра», «тем-
ні бровенята» та «очиці наче блискавиці», відчуваємо ніжне, 
лагідне ставлення автора, замилування «молоденьким дівчам». 
Звучить твір у спокійному темпі аndantino на mp.
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у вірші «Бахчисарай» місцевість постає в загадково-роман-
тичному й водночас трагічному забарвленні: «мов зачарова-
ний, стоїть Бахчисарай, / Шле місяць з неба промені злотисті; 
Блищать, мов срібні, білі стіни в місті» [7, с. 107]. на фоні ве-
чірнього світла з’являється білий колір – колір спокою, вічного 
сну, про що говорить автор: «спить ціле місто, мов заклятий 
край». темне і сріблясте постають наче символи древнього 
краю, його печалі й радості, вірш звучить у темпі Moderato на 
mf. у творі «Бахчисарайський дворець» автор звертає увагу на 
споруду, образ якої викликає сумний, мінорний настрій, що до-
мінує. Чарівний у минулому та порожній нині палац викликає 
спогади, думки линуть у ті дні, коли тут «вродливі бранки вро-
ду марнували». не випадково Леся українка згадує воду, яка 
«журливо, тихо гомонить, / немов сльозами, краплями спада» 
[7, с. 107]. кольорова гама представлена асоціативно-уявним 
кольором води – чистої, блакитної, світла, що потопає в тем-
них сумних картинах. Звучить на mf, закінчується на f, коли 
спогад про минуле викликає негативні відчуття, засудження:  
«коли тут сила і неволя панували, / та сила зникла, все лежить 
в руїні, – неволя й досі править в сій країні!». 

Поезія «надсонова домівка в Ялті» сповнена суму, мінор-
ної тональності: «Смутна оселя! в веселій країні, / в горах 
зелених, в розкішній долині / місця веселого ти не знайшов, 
/ Смутний співець! умирать в самотині / в смутну оселю при-
йшов» [7, с. 108]. усе гарне, що є у світі, наче залишилось за 
стінами кипарисів. Спокій, надія, світло, що линуть із моря яс-
ного та соснового бору, не доходять до цього сумного місця. 
мінорний настрій підсилюється такими образами, як «журба», 
«журлива верба», «плакучі віти», «найсмутніші кімнати», «да-
лека чужина», «отруєне серце». усе повито темрявою, й навіть 
свічадо на голій стіні повито млою, що відтворює мотив глибо-
кої самотності, але й у цій безвиході, приреченості з’являється 
всесильна муза, «що не лишила співця до могили», лишилась 
там, де згасали його останні дні. Смутком і самотністю про-
йнята поезія: «Смутная муза в самотині, / кличе поета свого»  
[7, с. 109]. Звучить на mf у темпі Moderato.

Для циклу «кримські спогади» характерна наявність 
різноманітної кольорової гами, це зумовлено поліфонічни-
ми враженнями, які переповнюють поетесу після подорожі. 
Зустрічаємо майже всі основні відтінки кольорової гами, пе-
реважають жовтий, зелений і синій, що вказують на спокій і 
надію. Жовтий колір сповнений сонячного світла, а наявність 
чорного та червоного вказує на протистояння, що заважає, за-
туляє сонячне світло радості. Сприйняття предметів у мерехт-
ливому або місячному освітленні вказує на імпресіоністичні 
відчуттєві спостереження.

Цикл «в дитячому крузі» складається з чотирьох поезій: 
«на зеленому горбочку...», «Літо краснеє минуло…», «мамо, 
іде вже зима…», «тішся, дитино, поки ще маленька…». 
Перший вірш циклу – легка, весела замальовка, написана 
бадьорими, оптимістичними фарбами – зеленою та білою  
(«на зеленому горбочку – біла хатинка»). у вірші багато світ-
ла, тепла, сонця. Образна система доступна дитячому сприй-
манню. вражають чудові порівняння хатинки з дитинкою, 
яка вийшла виглядати маму. вірш звучить у помірному темпі 
Andantino, на mf. у наступному вірші «Літо краснеє минуло» 
знову спостерігаємо тяжіння поетеси до контрастів (літо крас-
неє – зима, зелень – сніг). Домінує у творі білий колір, який не 
названо безпосередньо, але передано через традиційні марке-
ри зображення предметів: «сніг лежить на полі…», «все поле 

сніг завіяв…», «сніг з морозом…». у поезії згадуються три 
пори року: літо – на початку, вже минуло, і прийшла довга, 
холодна зима, але ласкавий голос матері закликає зачекати 
весняного сонця. Завершується вірш оптимістично, з вірою, 
що знову прийде весна, все зазеленіє, треба лише трохи за-
чекати. розвиток подій супроводжується зміною динаміки 
й темпу: починається на mf, потім відчувається крещендо і 
звучить f. коли з’являться ніжний, ласкавий, заспокійливий 
голос матері, відчувається diminuendo, Animando й ritenuto. 
на кольорових контрастах і діалозі матері та дитини побу-
довано третій вірш циклу «мамо, іде вже зима…». у кольо-
ровій палітрі переважає білий колір (сніг), а також наявний 
зелений – колір життя, невмирущості природи, впевненості в 
прийдешню весну. Звучить вірш на mf, у темпі Andante. Чет-
вертий вірш «тішся, дитино…» побудовано у формі повчань 
матері. наявний фольклорний образ живої води – «цілющої, 
живущої водиці». Дитячому розумінню доступний і цікавий 
захоплюючий сюжет (маленька пташка в пошуках живої 
води долає всілякі перешкоди: дикі простори, скелі та хвилі 
морські); логічним рефреном є оптимізм щодо майбутнього:  
«Хай же та мрія із думкою вкупі / Лине в незнані світа, – крил 
не втинай сивокрилій голубці, / Хай вона вільно літа!» кольо-
рова палітра світлих тонів розміщена на білому, що охоплює 
весь кольоровий спектр. Це логічно пояснюється тим, що 
пташка, про яку згадується у вірші, облетіла дикі простори, 
скелі, хвилі морські, найвищі гори. Образ пташки перебуває 
в розвитку – спочатку сива, а далі – сизокрила голубка. вірш 
звучить у помірному темпі, на р (початок), поступово відчува-
ється крещендо й f (фінал). вірші циклу співвідносяться з по-
рами року й кольорова палітра відповідає художньому задуму. 
автор апелює до білого, жовтого, червоного, сизого, синього 
кольорів, проте переважають білий і зелений – кольори чисто-
ти, недоторканності й надії. 

Висновки. у діапазоні кольорового спектру в циклах  
«Подорож до моря», «кримські спогади» та «в дитячому кру-
зі» представлені шість первинних кольорів: білий, чорний, 
жовтий, червоний, синій і зелений, але перевагу поетеса на-
дає білому, чорному й зеленому. Щодо червоного кольору, то 
він в авторки стоїть лише на сьомій позиції, виражений опо-
середковано лексемою «кров» і через образ зорі. Для досяг-
нення кольорової гармонії необхідно врівноважувати теплі й 
холодні кольори, у Лесі бачимо очевидну дисгармонію, яку 
частково можна пояснити відкритою життєвою конфліктні-
стю, хоча в такому віці все ж зрозумілішим було б прагнення 
до гармонії, рівноваги, з перевагою теплих тонів під впливом 
«рожевих мрій», водночас біло-чорна палітра врівноважена 
смисловим значенням третього компонента – зеленим кольо-
ром. уживання білого та чорного кольорів можна пояснити 
схильністю поетеси до контрастів, а вживання зеленого, який 
є символом надії, пов’язане з виявом енергії життя, з вірою 
в невмирущість природи. у деяких поезіях білий колір вико-
ристовується як основа, на якій розташовані інші кольори, 
тобто він вбирає весь спектр кольорів. 

Інтермедіальність передбачає таку взаємодію видів мис-
тецтв, за якої кожен із них, виступаючи з певним ступенем 
самостійності, набуває нових якостей. Художній образ, що 
виникає на цій основі, – якісно нове явище, що має складну, 
поліфонічну структуру, яка є недосяжною для певного окре-
мого виду мистецтва. Інтермедіальність передбачає смислову, 
семантичну взаємодію художніх кодів суміжних мистецтв.
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Волошук Л. В. Интермедиальность в ранней поэзии 
Леси Украинки

Аннотация. в статье сделана попытка анализа ранних 
стихотворений сборника «на крыльях песен» Леси украин-
ки. интермедиальные исследования в литературоведении 
были начаты в конце XX века, но до сих пор остаются срав-

нительно новым направлением, которое предусматривает 
фиксацию в художественном произведении иномедийних 
вкраплений, способствует разгерметизации текста, ассими-
лирует его с визуальной живописью, пластичностью скуль-
птуры, выразительностью музыки и тому подобное.

Ключевые слова: интермедиальная поэтика, живо-
пись, колористика, литературно-музыкальная корреляция, 
культурное многообразие, корреспонденция искусств, ин-
терпретация, художественное пространство.

Voloshuk L. Intermediality in Lesya Ukrainka’s early 
poetry

Summary. The article tries to analyze early poems of the 
collection of poems On the wings of songs by Lesya Ukrainka. 
Intermediality researches in literary studies were initiated at 
the close of the 19th century. Thus far they continue to be a 
relatively new current, which entails fixation of sprinkling with 
other forms of art in a fictional work, promotes loss of pressure 
in a text, assimilates it with visual pictorial art, plasticity of 
sculpture, expressiveness of music, etc.

Key words: intermediality poetics, pictorial art, colouris-
tics, correlation of literature and music, cultural versatility, arts 
correspondence, interpretation, artistic space.
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ВИКОРИСТАННЯ ОБРАЗУ ЧОЛОВІЧОГО ДОМУ В «КАЗЦІ ПРО 
МЕРТВУ ЦАРІВНУ І СІМОХ БОГАТИРІВ» О. С. ПУШКІНА

Анотація. у статті досліджено «казку про мертву ца-
рівну і сімох богатирів» О.С. Пушкіна як художньо-інфор-
маційне джерело про особливий спосіб життя казкових 
дійових осіб. Проаналізовано роль і функції специфічного 
лісового співтовариства як архаїчного соціального інсти-
туту, означеного як «чоловічий дім». визначено характер 
взаємин між жіночим/чоловічими персонажами Пушкін-
ської казки. розглянуто код тимчасової смерті героїні й 
наступне її воскресіння як обов’язкові елементи ініціації.

Ключові слова: казка, чоловічий дім, особливості вза-
ємин між персонажами, ініціація.

Постановка проблеми. Літературна спадщина геніально-
го російського поета О.С. Пушкіна розмаїта за жанрами, гідне 
місце в ній відведено казковим творам, створеним письмен-
ником на піку творчих сил. Переконані, що до жанру казки 
поет звернувся в пошуках форми для оприявнення особливої 
концентрованої філософії, її транслювання за допомогою жи-
вописних образів і кодів. казка стала найбільш зручною для 
презентації світу з відмінними від реальності рисами.

віршовані казки О.С. Пушкіна, зокрема «казка про мертву 
царівну і сімох богатирів» (1833), були об’єктом наукових студій 
багатьох дослідників (м.к. азадовський [1], м.П. алексєєв [2], 
Л.в. Дереза [3] та ін.), які справедливо вбачали в пушкінських 
творах відображення етичних/народних моральних основ і ча-
сом сконденсовану філософію. на жаль, поза увагою літерату-
рознавців залишився особливий інформаційний пласт, пов’я-
заний зі специфічним способом життя чоловічих персонажів 
у вищевказаній казці, тому запропонований аналіз, можливо, 
допоможе висвітлити це питання в новому 

Завданням статті є дослідження ролі/функції чоловічого 
дому в «казці про мертву царівну», його впливу на загальний 
сюжетний розвиток та оповідне наповнення аналізованого каз-
кового твору.

Виклад основного матеріалу дослідження. у зв’язку 
із загальновідомістю казкового сюжету, не переказуємо його, 
але звертаємо увагу на те, що тема загадкових семи богатирів 
імпліцитно наявна вже в печальному розпитуванні короле-
вича Єлисея зустрічних людей на початковій стадії пошуків 
царівни й на них варто зупинитися докладніше. Питання на-
реченого-королевича досить інтригуюче, утім як і дві реак-
ції у відповідь на нього, коли герою або сміються в обличчя, 
або відмовчуються («и кого не спросит он, / всем вопрос его 
мудрен; / кто в глаза ему смеется, / кто скорее отвернется»  
[6, с. 644]). уважаємо, що О.С. Пушкін використав у казці мо-
тив чоловічого дому: у загубленому в лісовій глушині теремі, 
куди випадково потрапляє молода царівна, одразу вгадується 
великий або чоловічий дім – своєрідне співтовариство, або 
соціальний інститут, характерний для певного (імовірно арха-
їчного) тимчасового періоду.

Фольклорний мотив великого дому свого часу детально до-
слідив видатний російський науковець в.Я. Пропп. у класичній 
праці «Історичні корені чарівної казки», аналізуючи зазначений 
мотив у казкових і міфологічних текстах, дослідник зазначив: 
«Юнаки, починаючи з моменту статевої зрілості й до вступу в 
шлюб, не живуть у родинах своїх батьків, а переходять жити у 
великі, спеціально побудовані будинки, які прийнято називати 
«будинок/дім чоловіків», «чоловічий будинок/дім» або «буди-
нок/дім холостяків». тут вони живуть своєрідними комунами. 
Зазвичай усі посвячені чоловіки об’єднувалися в спілку, що мала 
певну назву <...>. Функції спілки <...> дуже широкі й різнома-
нітні. Часто в її руках була фактична влада над усім плем’ям» 
[5, с. 203–204]. (в аналізованому пушкінському творі богатирі 
також об’єднані в союз, проте вони не мають особливого впли-
ву на решту суспільства, залишаючись політично нейтральни-
ми, оскільки в соціумі є цар, що вирішує соціальні проблеми.) 
в описі таких домів наявні певні загальні риси: він розташова-
ний у лісових хащах, великий за розміром, навколо нього збудо-
вано огорожу/паркан; будинок вивищується над землею й навіть 
стоїть на стовпах, складається з кімнат або палат, там є кімната 
для подорожан; будинок добре охороняється різними тваринами, 
у ньому спільно і дружно проживають кілька богатирів, їх часто 
називають братами; у богатирів є виборний старший; казковий 
герой/героїня заходить до порожнього будинку, а брати з’явля-
ються пізніше (завжди разом). у пушкінській казці також є по-
дібна інформація з методичним перерахуванням усіх необхідних 
деталей (опису лісового терема відведено значну частину опові-
ді – чотири строфи або 88 рядків).

у чоловічих домах важливою є роль жінки або «сестри-
ці», причому причини, через які вони потрапляють до лісових 
братів, різноманітні (в аналізованій казці героїня опиняється 
в богатирів через переслідування мачухи). Проте зазвичай усі 
пригоди дівчини закінчувалися з моменту її появи в будинку, 
де до неї ставилися ласкаво і шанобливо: її любили як рідну 
сестру. варто звернути увагу на те, що до чоловічого дому 
могли прийти як жінки/чоловіки в літах, так і молоді хлопці, 
а не тільки дівчата; у кожному конкретному випадку лісове 
братство вибудовувало з новачком особливі взаємовигідні вза-
ємини: новенький брав на себе клопоти по домашньому госпо-
дарству, а брати-богатирі займалися, крім усього іншого, по-
стачанням провізії та інших матеріальних благ, які добувалися 
різними способами, включаючи й розбій. Саме тому в казці 
О.С. Пушкіна старший із богатирів методично перераховує 
можливі варіанти взаємин між господарями й невідомим при-
бульцем у теремі для встановлення точного статусу новачка в 
їхній громаді: «коль ты старый человек, / Дядей будешь нам на-
век. / коли парень ты румяный, / Братец будешь нам названый. 
/ коль старушка, будь нам мать, / так и станем величать. /  
коли красная девица, / Будь нам милая сестрица» [6, с. 638]. 
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Царівна, дотримуючись цього ритуалу, озивається й постає пе-
ред мешканцями лісового терему тільки після того, як старший 
обіцяє, що молода гостя стане для них «сестрицею»: «к ним 
сошла, / Честь хозяям отдала» [6, с. 638]. необхідно особли-
во відзначити тимчасовість перебування «сестер» у чоловічих 
домах, хоча часто взаємини «сестри» і «братів» виходили за ро-
динні рамки, набували форми позашлюбного зв’язку з одним із 
чоловіків, від якого ішла ініціатива: пропозиція робилося від-
крито, але дівчину ніхто не силував. в О.С. Пушкіна такий стан 
речей описано в трьох наступних строфах: «в светлицу / раз, 
лишь только рассвело, / всех их семеро вошло. / Старший мо-
лвил ей: «Девица, / Знаешь: всем ты нам сестрица, / всех нас 
семеро, тебя / все мы любим, за себя / взять тебя мы все бы 
рады, / Да нельзя, так бога ради / Помири нас как-нибудь: / Од-
ному женою будь, / Прочим ласковой сестрою» [6, с. 639]. Піс-
ля мотивованої відмови царівни («ведь я невеста» [6, с. 640]), 
брати не мають до неї жодних претензій («коли так, не заикнуся 
уж о том» [6, с. 640]).

традиційно найбільш рухомою/мобільною є вступна части-
на казки з демонструванням та ілюструванням якоїсь особистої 
драми героя або героїні, через яку вони вирушають до лісу, і 
вже на підставі цього факту мотивується поява персонажа в за-
гадковому чоловічому домі; тому казковий початок може варі-
юватися в досить широких межах, тоді як центральна, коренева 
частина оповіді завжди є стабільною й фіксованою. відповідно 
до казкового канону, у творі О.С. Пушкіна початкові епізоди, 
пов’язані з царицею II (мачухою), слугують лише оповідною 
канвою, логічно обґрунтовують життєві причини для відправ-
лення царівни до лісу і її появи в будинку богатирів. Основною/
стрижневою частиною казки якраз є ті сцени, що зображують 
чоловічий дім (терем богатирів) і побутування в ньому царівни.

у подальшому розвитку сюжету виокремлюємо три ключо-
ві мотиви, пов’язані із царівною-нареченою: її смерть (тимча-
сова), воскресіння, шлюб художньо об’єднані в єдиний комп-
лекс певних дійств, кодифікованих як «посвята сестри». такий 
сюжетний хід логічно обґрунтовується життєвими реаліями, 
оскільки рано чи пізно «сестра» залишала великий будинок для 
одруження й облаштування власного сімейного життя. Однак 
чоловічий дім був специфічним місцем з погляду не лише по-
стійного перебування в ньому братів-богатирів, а й проведення 
ініціаційних містерій, виконання певних магічних ритуалів, 
зберігання предметів культу тощо, внаслідок чого будь-яка 
інформація подібного роду зберігалася в таємниці, будучи су-
ворим табу для непосвячених, але при цьому не була таємни-
цею для «сестри», а в аналізованій казці – для молодої героїні.  
З метою збереження секретів чоловічого дому «сестриця»-ца-
рівна повинна була пройти особливий містеріальний обряд, що 
гарантував нерозголошення таємниці за межами цього специ-
фічного співтовариства, а тимчасова смерть під час виконання 
такого ритуалу якраз і була маркером посвячення. надзвичайну 
важливість цієї інформації, її містеріальний сенс акцентовано 
назвою, в якій анонсовано лише про мертву царівну і сімох бо-
гатирів, решта ж персонажів ігнорується.

Проведення обряду тимчасової смерті могло набувати різ-
них форм, але однією з найпоширеніших було отруєння; при-
чому для оживлення досить було лише труснути тіло, що й 
робить королевич Єлисей: «о гроб <…> ударился всей силой»  
[6, с. 646]. Принагідно варто зазначити, що в Пушкінській казці 
царівна лежить в особливій кришталевій труні, яку й розбиває 
її наречений: важливість цієї деталі зумовлена переконаністю в 

тому, що кришталь має певні прекрасні, чарівні/магічні власти-
вості, тому в описаному обряді посвячення йому відводиться 
особлива роль своєрідного тригера казкової дії. усе це логічно 
пояснює той факт, що шлюб героїні відбувається тільки після 
проведення містеріальних дій, пов’язаних із похованням, які, 
безсумнівно, співвідносяться з містичною традицією. вражає 
та акуратність, точність, компактність і лаконічність форми ри-
мованої казки, у якій викладено великий за обсягом і надзви-
чайно значущий за своєю сутністю зміст, що включає основні 
деталі обряду ініціації. Це дає підстави для виокремлення про-
аналізованої вище теми в окрему казкову домінанту.

Отже, цілком закономірно припустити, що й сам цар був 
серед тих же лісових братів. Чи не тому його називають у казці 
«гість бажаний», бо він довго був відсутній у сім’ї, перебуваю-
чи у великому домі (добре відомо, що тим, хто хотів обзавести-
ся сім’єю, в лісовому братстві не чинили перешкод і дозволяли 
проживання в селищі). Принаймні це раціонально пояснює той 
факт, що цар-батько не виявляв занепокоєння з приводу зник-
нення дочки в лісі, оскільки він сам провів певний період життя 
в цьому співтоваристві і знав принципи побутування у велико-
му домі (на додаток до вищезазначеного варто зазначити, що 
посилати дочку на служіння до чоловічого дому було пошире-
ним звичаєм у батьків, оскільки дівчина, що пройшла там спе-
цифічну практику, набувала особливого статусу).

важливим підтвердженням нашого припущення про специ-
фіку особистісних взаємин у співтоваристві, описаному в Пуш-
кінській казці, є мотив, який можна умовно позначити як міфоло-
гему амура і Психеї: відповідно до відомого міфу, амур являвся 
до своєї коханої тільки вночі, щоб приховати від улюбленої своє 
обличчя під час побачень (цей факт може бути успішно співвід-
несений з особливостями правил відвідування «сестер» лісови-
ми братами: через низку причин дівчата не повинні були бачити 
облич своїх нічних коханих, і, отже, відвідувачі залишалися не-
впізнаними). Згідно з міфом, Психея, щоб побачити таємничого 
коханця, зважилася на хитрощі: вночі запалила світильник, але, 
вражена красою амура, ненавмисно капнула гарячим маслом на 
сплячого, тим самим розбудивши його, після чого той зникає. 
Психея вирушила на пошуки свого прекрасного коханця й, вреш-
ті-решт, знайшла його після багатьох випробувань. О.С. Пушкін 
своєрідно трансформує означений мотив: цариця І (відповідає мі-
фічній Психеї) також бачила царя тільки вночі («ждет-пождет с 
утра до ночи» [6, с. 634], і для неї він був якраз «гостем», «день и 
ночь <…> долгожданным» [6, с. 634]), у день народження їхньої 
дочки вона вперше побачила вінценосного чоловіка й померла, 
неймовірно захоплена його красою; дочку відправляють до лісу, 
де після багатьох випробувань її знаходить наречений/суджений 
– королевич Єлисей (відповідає міфічному амуру). Однак головні 
компоненти мотиву в міфі й казці О.С. Пушкіна все ж збігаються.

на цьому етапі дослідження вже можливо аргументовано по-
яснити, чому в зустрічних людей спостерігалася неоднозначна 
реакція на розпитування Єлисея. Безсумнівно, місцеві жителі 
знали і про місцезнаходження зниклої нареченої, і про існування 
чоловічого дому, і про звичай посилати туди дівчат перед одру-
женням, приховуючи сміхом той факт, що царівна, можливо, там 
втратить цноту, або відмовчувалися, оскільки не хотіли посвячу-
вати чужинця в специфіку місцевих звичаїв до його одруження 
(а Єлисей, безумовно, був іноземцем, адже належав до королів-
ського роду: на відміну від місцевої царської знаті, він був коро-
левичем і, отже, жив в інших землях). Певною мірою це пояснює 
його невиправдано тривалі пошуки царівни (у тексті перебуван-
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ня героїні у великому домі двічі акцентовано особливими ремар-
ками темпорального характеру: «День за днем идет, мелькая»  
[6, с. 639] і «так идут за днями дни» [6, с. 639]). унаслідок цього 
зневіреному нареченому доводиться вдатися до власної (імовір-
но, шаманської) моці, що виявляється в розумінні мови природ-
них стихій, які й допомагають знайти наречену.

Висновки. у «казці про мертву царівну і сімох богатирів» 
О.С. Пушкіна художньо оприявнено архаїчний соціальний ін-
ститут, означений як «чоловічий дім»: його постійними меш-
канцями належить уважати сімох братів-богатирів, а молоду 
царівну, що випадково потрапила до них, – «сестрицею», яка 
залишає це співтовариство після ініціації, обов’язковим еле-
ментом якої є умовна смерть і наступне воскресіння.
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Ворова Т. П. Использование образа мужского 
дома в «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях»  
А. С. Пушкина

Аннотация. в статье исследуется «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» а.С. Пушкина в качестве ху-
дожественно-информационного источника об особенном 
образе жизни сказочных действующих лиц. анализиру-
ются роль и функции специфического лесного сообще-
ства, обозначенного как «мужской дом». рассматриваются 
характерные черты взаимоотношений между женским/
мужскими персонажами в пушкинской сказке. изучается 
специфика введения эпизода временной смерти героини в 
качестве обязательного элемента при прохождении посвя-
тительной мистерии.

Ключевые слова: сказка, мужской дом, особенно-
сти взаимоотношений между персонажами, мистерия.

Vorova Т. Use of the Image of the Male House  
in “The Tale of the Dead Princess and Seven Herculeses” 
by А. S. Pushkin

Summary. It is investigated “The Tale of the Dead Princess 
and Seven Herculeses” by а. S. Pushkin as an artistic/informative 
source of the particular lifestyle of the fabulous dramatic personae. 
It is analysed the role and the functions of the specific forest com-
munity, denoted as “the male house”. The typical features of rela-
tionship between the female/male personages are regarded in the 
fairy tale of A.S. Pushkin. The specificity of introduction of the 
episode linked with the heroine’s temporary death is studied as an 
obligatory element during the conducting of initiation.

Key words: fairy tale, male house, specificity of relation-
ship among the personages, mystery.
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української мови та слов’янської філології
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КАТЕГОРІАЛЬНІ МАРКЕРИ ДІЄСЛІВ У КАЛЕНДАРНИХ 
ОБРЯДОВИХ СИСТЕМАХ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

Анотація. у статті продемонстровано культурологіч-
ний підхід до аналізу етнографічно маркованого лексично-
го матеріалу, яким є календарна обрядова система східних 
слов’ян, досліджено способи граматичного вираження ка-
тегорії процесуальності. мовний матеріал класифіковано 
за категоріально-семантичними ознаками на широкому ет-
нолінгвістичному й культурологічному тлі. 

Ключові слова: категоріальний маркер, обрядова 
календарна система, категорія процесуальності, поза-
лінгвальний чинник, інтралінгвальний чинник, вербаль-
ний код.

Постановка проблеми. культура як антропологічний фе-
номен зумовлює сутність і структуру людської спільноти й ціл-
ком уписується в тріаду «людина – світ – мова», що є основою 
суспільного буття. антропологічний підхід сприяє розкриттю 
суспільного буття в екзистенціальному і гносеологічному кон-
текстах, зокрема й в етнокультурному.

результати пізнавальної й номінативно-класифікаційної 
діяльності людської спільноти в мовній площині виражають-
ся в номенклатурі лексичних одиниць, у структурі вокабуляра 
кожної мови, у лексико-семантичних мікросистемах, зокрема в 
календарній обрядовій системі окремого народу чи групи наро-
дів. Слова як елементарні лексичні одиниці мови різняться за 
ознаками: 1) за характером їх значення; 2) за функціональною 
спрямованістю; 3) за співвідношенням з об’єктивною дійсні-
стю (модальністю); 4) за співвідношенням у слові лексично-
го і граматичного значення, які настільки тісно, часом навіть 
примхливо взаємопов’язані, що недискретна, нерозкладна 
субстанція створює в мові особливі лексико-граматичні класи і 
структурно-семантичні розряди слів, які традиційно називають 
частинами мови.

традиція розмежування слів за характером їх реченнє-
во-предметно-процесуального змісту й за функціональною 
маркованістю в структурі мови сягає вчення аристотеля і 
здійснюється у двох вимірах: 1) граматичному; 2) лексико-се-
міотичному. культурологічний підхід до аналізу мовних явищ 
розкриває широкі можливості, тому спробуємо поєднати зазна-
чені підходи для студіювання етнографічно маркованого лек-
сичного матеріалу, якою є календарна обрядова мікросистема 
східних слов’ян. 

мета статті – дослідити обрядово марковані дієслова й 
віддієслівні іменники за категоріальною семантикою і класи-
фікувати їх за цією ознакою із залученням до наукового аналізу 
широкого східнослов’янського етнокультурного та етнолінгві-
стичного контекстів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Обрядова 
семантика як важливий складник етнолінгвістики продовжує 
привертати увагу дослідників в аспекті зіставлення одиниць 
родинно-побутової обрядовості різних мов (м.І. толстой [1], 

С.м. толстая [2], О.І. Чайка [3] та ін.), реконструкції архаїч-
них форм обрядових номінатем (м. войтила-Свєжовська [4], 
т.в. Голі-Оглу [5], в.Г. Скляренко та ін.), а також в аспекті 
функціонування обрядового знака в межах фразеології й па-
реміології (а.О. Івченко, в.м. мокієнко, в.Д. ужченко та ін.). 
Проте в структурно-семантичному та категоріально-граматич-
ному аспектах зазначена проблема не розглядалася, методика 
аналізу обрядово маркованого мовного матеріалу також ще 
повністю не була апробована.

традиційне розмежування дієслів за їх категоріальною 
семантикою на три класи (дія, стан, процес) є логічним, необ-
хідним, проте недостатнім, оскільки така типологія дієслівних 
лексем вирізняється високим ступенем абстракції, узагаль-
неності, тому не враховує ключові характеристики дієслова,  
а саме: змістовий обсяг і семантичну структуру, які трансфор-
муються в бік звуження або розширення, якщо дієслівна лек-
сема вживається в межах етнокультурного контексту й набуває 
статусу вербального семантичного коду. Саме в таких кон-
текстах, на думку в.в. Жайворонка, «розкриваються питомо 
сакральні значення слів і виразів» [6, с. 49].

у межах етнокультурного контексту дієслівні лексеми є 
відбиттям акціонального (власне процесуального, дієвого, 
обрядового) коду. З огляду на це, фіксуємо в народній схід-
нослов’янській обрядовій площині найменування акціональ-
них елементів календарного обряду: 1) у вербальних семан-
тичних кодах різдвяних обрядодій (колядувати, щедрувати, 
носити вечерю, вечеряти, «запрошувати гостей», носити 
«звізду», водити «козу», святити воду тощо); 2) у вербальних 
семантичних кодах великодньо-троїцьких обрядодій (пекти 
паску, святити паску, розговлятися, христосуватися, «корми-
ти» дідів/покійників, топтати ряст); 3) у вербальних семан-
тичних кодах купальських обрядодій (ворожити, стрибати 
через вогнище/кропиву, плести вінки/перевесла, пускати вінки 
на воду, сонце «грає» тощо). 

в обрядовій системі, яка відбиває наївну синкретичну кар-
тину світу певного етносу, процесуальність і дієвість виража-
ються в дещо схематизованому й символічному вигляді. Саме 
тому розмежування за категоріальною семантикою обрядово 
маркованих дієслів є можливим і доречним. За категоріаль-
но-семантичними ознаками дієслівні лексеми можемо поділити 
на такі класи: 1) найменування обрядових дій (гасити бадняк, 
робити пережин, «будити» худобу в різдвяну ніч, білити хату/
піч, «завивати» березу, бити воду, божитися, будити худобу, 
будити покійника, будити сім’ю); 2) найменування ритуально-
го стану актантів обрядової дії (бдіти на Різдво і Великдень, го-
віти, розговлятися); 3) найменування ритуального процесу, що 
може відбуватися без участі акантів (місяць «грає» на св. афа-
насія, викликати дощ, зорити полотно, катати «бороду», при-
гощати «бороду» ← жниварський обряд).
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найчисленнішою в системі східнослов’янських народних об-
рядових координат є група дієслівних лексем із категоріальним 
значенням «найменування обрядових дій». найбільша кількість 
таких дієслів семантично пов’язана з ритуальним предметом  
«бородою» (сп.-слов. *borda), що символізує в східних слов’ян за-
вершення жнив разом із останнім снопом і вінком жнивним. Цей 
ритуальний предмет поширений переважно в календарній обря-
довій картині світу східних і південних слов’ян. «Борода» являє 
собою «жмуток останніх незрізаних колосків, залишених у полі 
(прихилених до землі, скручених у скрутень, заплетених у косу, 
зв’язаних ниткою, прикрашених квітами тощо), рідше – жменя 
колосків, зрізаних і зв’язаних у вигляді букета» [7, с. 231]. Саме з 
«бородою» у жниварських обрядах східних слов’ян пов’язані різні 
маніпулятивні дії символічного характеру, що виконують продуку-
вальну функцію: завивати/загинати/заламувати «бороду» – об-
ряд виготовлення «бороди»; прополювати бороду, «щоб наступно-
го року було чисте жито» (укр., блр.); катати «бороду» (сх.-сл.);  
пригощати «бороду» (укр., болг.) – обряд ритуального годуван-
ня польових духів; співати «бороду» – обряд виконування пі-
сень-«бороди» (укр., блр. поліське і вітебське, рос. псковське). Об-
ряд співання «бороди» виконує дві головні функції: 1) оспівування 
ритуального предмета, що ґрунтується на магії людського голосу; 
2) як ритуальний спів у традиційному етнологічному значенні.  
Пісні-«бороди» найкраще збереглися в білоруському фольклорі: 
«Сядзіць казёл на капе / да дзівіцца барадзе: / дзіва мне маёй барад-
зе. / чия ж то барада мёдам-віном уліта, чорным шоўком увіта. / 
Дзіва, дзіва мне маёй барадзе» [7, с. 233]. у ритуалі співання «бо-
роди» в східних слов’ян обов’язково наявні зооактанти (козел, вед-
мідь, журавель, бобер, перепілка), що демонструють зв’язок цього 
обрядового терміна-сполуки й категоріального значення дієслова, 
що є стрижнем цієї сполуки, із традиційним обрядовим зоокодом.

Східнослов’янська дієслівна лексема підкидати/піднімати 
(угору) різні ритуальні предмети також має обрядове маркуван-
ня, є елементом обрядового календарного й весільного кодів і 
має категоріальне значення «обрядова дія». Ця ритуальна дія 
здійснюється актантами обряду під час засівання льону, коно-
пель, різних злаків (укр., блр., рос.). у ролі ритуальних пред-
метів у різних регіонах виступають перша й остання жменя 
насіння, торбинка, де зберігалося насіння чи зернята для по-
сіву, спеціально узяте із собою в поле яйце, перший та остан-
ній жмуток бур’яну (під час прополювання льону, «щоб льон 
ріс високий», поліське). Окрім польової магії в жниварських 
обрядах, підкидання ритуальних предметів (яєць, гороху, куті, 
скатертини) як магічний продукувальний акціональний код 
фіксуємо в різдвяних обрядах і ритуалах на св. Степана. вар-
то зазначити, що символічною є не сама дія (підкидати/підні-
мати), а рух ритуальних предметів угору, тобто напрямок дії.  
Це цілком відповідає сутності й обрядовому маркуванню однієї 
з основних семантичних опозицій у слов’янській картині світу 
верХ – ниЗ, де верх наділений символічними ознаками – «гар-
ний», «добрий», «благополучний», «щасливий», «плодючий», 
«багатий», «життєздатний», а низ – символікою «поганий», 
«неблагополучний», «убогий», «мізерний», «смертоносний».

Група дієслівних лексем із категоріальними значенням 
«найменування ритуального процесу» є в обрядовому кален-
дарному коді східних слов’ян досить численною, а її одиниці 
є переважно акціональними оберегами: захрещувати, заамі-
нювати, зачурати, замикати/зачиняти, загороджувати тощо. 
усі ці лексеми називають акціональні обереги, що зорієнтовані 
на захист охоронного об’єкта чи локусу від нечистої сили. 

найактивніше в східнослов’янському календарному обря-
довому коді, що є частиною традиційної картини світу, вико-
ристовується процес – захрещувати, захрещення ‘магічна дія 
осяяння хресним знаменням предмета чи локусу, що потребує 
охорони’; за народними повір’ями, цей процес створює пере-
шкоду для небезпеки й відганяє зло (хвороби, нечисту силу, 
негоду тощо). Семантизація зазначеного магічно-ритуального 
процесу обумовлюється універсальною символікою хреста як 
одного з ключових елементів християнської культури, у межах 
якої хресне знамення відганяє зло та захищає предмет/особу 
силою розп’ятого Ісуса Христа («молитва Чесному Хресту  
Господню»). на Благовіщення в Поліссі перекидали через свій-
ську худобу хрест-навхрест сокиру, тим самим захищаючи її від 
«дурного ока» й мороку, а на Святу Євдокію господині маза-
ли корові вим’я, черево й між очей хрест-навхрест часником, 
аби захистити її від відьомського наврочення [8, с. 261]. ритуал 
захрещування в східних слов’ян, як правило, супроводжується 
вербальними формулами, зокрема декларацією всіх етапів на-
кладання хресного знамення на предмет чи локус: блр. «Госпо-
дзь мое стадо храсциць храстом его печатовая» [8, с. 47]. 

Показовим у всіх східнослов’янських обрядових системах 
є той факт, що дієслово сх.-сл. захрещувати практично не вжи-
вається у вербальних формулах (замовляннях, декларація-опи-
сах, обрядових піснях тощо), що супроводжують цей ритуал:  
блр. «Освящаю цябе (перехрещуючи вулик із бджолами), охре-
щаю цябе морськой водой… и святым Яном Хрясцицелем, и 
святым Христовым воскрясэнием, от злых воч…» (замовлян-
ня бджіл на Святого Юрія/Георгія); рос. «Ложусь спать, кладу 
крест от земли до небес по окошкам, по дверям, по отдушинам, 
по трубам. Аминь» (молитва на сон) [8, с. 261]. Як бачимо, за-
мість дієслова, в таких текстах уживаються іменник хрест/
крест у сполученні з дієсловом: класти хрест, накладати 
хрест, освящати хрестом, осяяти хрестом тощо. уважаємо, це 
можна пояснити тим, що дієслівна лексема сх.-сл. захрещувати/
закрещивать належить не мові текстів, а мові опису обрядодій.

ритуальними аналогами захрещування можна вважати за-
амінювання (від Амінь!) і зачурання (від вербальної формули- 
вигуку магічного характеру укр. Чур тобі, Пек тобі, рос. Чур меня). 
Цікавою є символіка християнського вигуку «Амінь!», який ви-
мовляється наприкінці молитви чи іншої сакральної формули й 
закріплює текст, а в традиційній картині світу несе на собі симво-
ліку замка, що замикає та охороняє сакральний локус (простір).

категоріальне значення «найменування ритуального стану 
актантів обрядової дії» притаманне поодиноким дієслівним 
лексемам, які можуть бути об’єднані у відповідну нечисленну 
категоріально-семантичну групу й також є елементами побу-
тово-обрядового коду слов’ян. так, сх.-сл. водитися/плодити-
ся стосується господарських, зокрема скотарських і бджоляр-
ських, обрядів. ритуально-магічна практика, спрямована на те, 
щоб у господарстві все велось і примножувалось, притаманна 
насамперед різдвяно-новорічній і юріївській обрядовості, адже 
різдво та новий рік виконують програмувальну функцію забез-
печення й гарантування процесу примноження статків і багат-
ства впродовж календарного року, а Святий Юрій (Георгій) у 
слов’янській картині світу є покровителем свійської худоби. 

у ролі ритуальних предметів, що виступають апотропе-
ями та гарантують процес примноження всього в господар-
стві, виступають множинні й дрібні предмети, комахи тощо, 
що повністю корелює із семантичною асоціацією «множина 
дрібних предметів» → «примноження багатства й добробут»,  
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яка семантизується в рамках бінарної семантичної опозиції 
мнОЖинниЙ – ОДиниЧниЙ у всіх слов’янських націо-
нальних культурах. Зокрема, в україні на різдво підкидали три-
чі до стелі кутю, ця дія супроводжувалася побажанням примно-
ження коней, волів у господарстві, а в українському Закарпатті 
під час новорічної вечері кидали в стіну боби та горох, аби  
«корови телиці телили, а стрижки – ягниці» [7, с. 355]. меш-
канці деяких регіонів росії під час заселення нового будинку 
з лісу на двір приносили мурашник зі словами «Муравушки,  
как у леси вилися, так скатина у мине вилася» (орловське)  
[8, с. 261], а після очищення хліву від гною на дворі розсипали 
овес, жито з метою продукування і примноження худоби.

Оскільки їжа в слов’янській картині світу посідає одне з 
чільних місць, має вагоме значення для її рецепції та визначає 
семантичне поле багатьох слов’янських хрононімів, то цілком 
логічним є активне використання в обрядових вербальних си-
стемах східних слов’ян дієслів заговіти, говіти, розговітися, 
що безпосередньо пов’язані з культом ритуальної їжі і є еле-
ментами однієї семантичної групи (категоріальне значення 
– «найменування ритуального стану актантів обрядової дії»). 
Заговіти, заговіння/пущання ‘останній день м’ясоїда перед 
постом; час, коли люди не працюють, ситно їдять і веселять-
ся напередодні обмежень, які накладатиме пост’: укр. Ніжкове 
пущання, рос. Яичное заговенье, Мясное заговенье, Рыбное за-
говенье, Молочное заговенье. видові хронологічні назви зазна-
ченого процесу демонструють його тісний зв’язок із їжею; цей 
зв’язок визначає межі семантичного поля вказаних хрононімів.

Висновки. Схематичність і символічність категорій проце-
суальності й дієвості в межах календарної обрядової системи 
східних слов’ян відбиває наївну традиційну картину світу та обу-
мовлює виділення трьох основних категоріально-семантичних 
груп дієслів з обрядовим маркуванням, а саме: 1) найменування 
обрядових дій; 2) найменування ритуального стану актантів об-
рядової дії; 3) найменування ритуального процесу, що може від-
буватися як за, так і без участі акантів. категоріальна семантика 
дієслів і віддієслівних іменників, що також виражають процесу-
альність, в обрядовій системі обумовлюються переважно екстра-
лінгвальними чинниками, зокрема місцем дієслова й похідного 
від нього іменника в обрядодії (ритуалі), регламентацією пове-
дінки актантів обрядодії, результатом і магічною спрямованістю 
обряду, сезонною належністю ритуалу тощо. Проте певну роль у 
цьому процесі відіграють також інтралінгвальні чинники грама-
тичного характеру: предикативний статус обрядово маркованого 
дієслова в ритуальному тексті, особливості модальності, її тран-
сформації; переважають трансформації реальної модальності в 
ірреальну впродовж обрядодії тощо.

національний колорит не лише змісту, а й форми слова 
свідчить про очевидність кореляції понять «мова» і «культура», 
про можливість у перспективі всебічного розгляду виявів жит-
тя етносу і свідомості в тісному зв’язку з мовними одиницями 
різних рівнів.
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Голи-Оглу Т. В. Категориальные маркеры глаголов 
в календарных обрядовых системах восточных славян

Аннотация. в статье продемонстрирован культуроло-
гический подход к анализу этнографически маркирован-
ного лексического материала, которым является календар-
ная обрядовая система восточных славян; исследованы 
способы грамматического выражения категории процес-
суальности. Языковой материал классифицирован по ка-
тегориально-семантическим признакам на широком этно-
лингвистическом и культурологическом фоне.

Ключевые слова: категориальный маркер, обрядовая 
календарная система, категория процессуальности, экс-
тралингвистический фактор, интралингвистический фак-
тор, вербальный код.

Goli-Oglu Т. Categorial markers of verbs in the 
calendar ritual systems of the Eastern Slavs

Summary. The article demonstrates the cultural and logi-
cal approaches to the analysis of ethnographically marked lex-
ical material, which is the calendar ritual system of the Eastern 
Slavs; the methods of grammatical expression of the category 
of processuality are explored. Language material is classified 
according to categorical and semantic features, using a broad 
ethnic, linguistic and cultural backgrounds.

Key words: categorical marker, ritual calendar system, 
category of processuality, extralinguistic factor, intralinguistic 
factor, verbal code.
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Анотація. у статті доведено, що авторська суб’єктив-
ність організує твір, породжує його художню цілісність і 
має різні форми. Спрямованість мислення Григорія ко-
стюка на той чи інший предмет, дію, явище виформовуєть-
ся в думку, яка зафіксована на папері і є результатом інтен-
ційної комунікації у формі монологу, я-висловлювань. у 
такий спосіб особисте ставлення до предмета зображення, 
втілене в мовній структурі твору, є образом автора, його 
певної світоглядної позиції. 

Ключові слова: поетика, мемуаристика, автобіогра-
фія, контекст, образ автора.

Постановка проблеми. у 1970–1980-х рр. в галузі авто-
біографіки працювали в. минко, Ю. Смолич, О. Довженко, 
в. Сосюра, м. рильський та ін., твори яких не суперечили 
марксистсько-ленінській методології, написані в стилі соцреа-
лізму. водночас значного успіху досягла еміграційна мемуарна 
література, авторами якої були Докія Гуменна, марія Цуркано-
ва, Д. нитченко, І. косач-Борисова, анатоль Галан, Ю. Шеве-
льов, Г. костюк. теоретичне обґрунтування автодокументаль-
ного жанру, за визначенням французького літературознавця 
Филипа Лежена, як документа людини і про людину [4], вір-
ніше, документа антропологічного спрямування стало в центрі 
уваги сучасних дослідників, серед яких – т. Черкашина, О. Га-
лич, О. рарицький, С. Єрьоменко, Г. мазоха, т. Швець, а. Цяпа 
та ін. Однак поетики автобіографізму спогадів Г. костюка досі 
ніхто не розглядав, хоч «его-тексти» щедро наповнюють струк-
туру його нефікційної прози.

мета статті – розкрити автобіографічний наратив у мему-
арній прозі Г. костюка крізь прочитання філософських концеп-
цій, спогадів побратимів по перу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. мемуарна 
література є досить цікавим та унікальним зразком словесної 
творчості. усе більше вітчизняні та іноземні дослідники вивча-
ють його різновекторні аспекти. тож у дослідженні спробуємо й 
ми розглянути авторську гру з формою і змістом автобіографіки 
спогадової літератури. намагатимемось виявити найбільш ха-
рактерні форми взаємодії автора й читача на всіх рівнях тексту, 
також розглянути паратекстні особливості біографічної прози. 
адже думка автора мемуарного тексту, літературний персонаж 
виражають почуття, сумне або радісне захоплення, докір, світо-
порядок тощо, висловлюють відповідний тон в усній промові, а 
в письмовій формі – оприявнено пунктуацією.

на нашу думку, історія життя однієї людини висвітлює ці-
лий спектр суспільних проблем, штрихових чи повнометраж-
них образів людей, із якими автор тісно співпрацював, бесі-
дував, безпосередньо чи опосередковано контактував. мова 
– найпотужніший засіб передачі інформації. Саме через мову 
людина висловлює важливі почуття, емоції, основи ораторсько-
го мистецтва. тому публічну мову автора розглядаємо як своє-
рідний твір мистецтва. Якщо йти за Джоном Серлі, який подає 

низку мовних класифікацій, що всорбовують у себе закладені 
в них комунікативні наміри (інтенції) мовця, то у двотомних 
спогадах Г. костюка є всі типи ілокутивних (немовних) актів, 
функцій мовлення: констативи, комісиви (наратор бере на себе 
ту чи іншу обіцянку), директиви (спонукання адресата), екс-
пресиви (подяка, вибачення, поздоровлення, співчуття), декла-
ративи (оголошення про громадське чи офіційне призначення, 
присвоєння імені, псевдоніма, початок чи закінчення будь-якої 
церемонії) [6]. Листи, мемуари Г. костюка, його літератур-
но-критичні праці свідчать, що він був прекрасним оратором. 
Галина кошай пригадує промову (усну оповідь), яку виголо-
сив науковець-філолог 11 грудня 1998 року (маючи за плечима 
96 років життя), «якою вразив усіх присутніх... Його пам’яті 
можна було позаздрити. він говорив чітко, виразно, логічно й 
гарно. коли Григорій Олександрович говорив, то присутні ніби 
переглядали кадри фільму» [3, с. 50]. Це ще один промовистий 
штрих до мовного портрета автора. Отже, мовна особистість 
пізнається через її текстовий (дискурсний) вияв, бо саме за тек-
стовим наповненням прозописьма стоїть особистість, яка май-
стерно володіє системою української мови.

автор спогадів «Зустрічі і прощання» був прекрасним сти-
лістом, майстром художнього стилю. наратор не ховається за 
Іншого, його Я водночас демонструє антетичність до світу ін-
шого, дореволюційного. Про мітинг у кам’янці-Подільському 
30 червня 1917 року згадував: «Щось зачитували, щось схва-
лювали (декларативи – Л. Д.). Я нічого не пам’ятаю. Закінчи-
лась демонстрація могутнім співом «Ще не вмерла» (що я по-
чув уперше) і «Заповітом»... тяжка літня праця не загальмувала 
ні моєї пристрасти до книжки, ні моїх бесід про світобудову, ні 
моєї участи у співочому та літературному гуртку в «Просвіті». 
Це вже була моя стихія. Я нею жив» [1, с. 31]. Оповідач розпро-
зорює в тексті формування світогляду на національному ґрунті, 
від якого ніколи не відмовлявся і з яким ішов на всіх шляхах і 
перехрестях, що стрічалися на його віку. Це ще один яскравий 
приклад до біографії письменника.

мовна комунікація, вкраплення діалогів, полілогів, моно-
логів у структурі мемуарів є посутньою інформаційно-знако-
вою системою, в якій взаємодіють індивідуальні, національні 
та інтернаціональні мовні компоненти. Функціонування цієї 
системи має історичну й соціально-культурну зумовленість. 
у центрі інформаційно-знакової системи – наратор, творець 
мовлення як цілеспрямованої дії. у структурі тексту оповідач 
увиразнює власне Я, ефективно використовує лінгвістичні, со-
ціолінгвістичні, прагматичні аспекти комунікації, наочно роз-
криває правила комунікативної поведінки в різних ситуаціях. 
наприклад, автор демонструє повчання малого сина теодора, 
який до уласа Самчука звертався на «ти». коли Г. костюк на-
магався довести дитині, що дядя улас – його хресний бать-
ко, тому годиться його поважати, то хлопчик за підтримкою 
звернувся до мами: «мамо, ми ж з дядьком уласом товариші.  
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ти ж знаєш». улас Самчук глибоко розумів дитячий світ. автор 
мемуарів відверто зізнається: «Я батько, але я ніколи не міг ба-
витися з сином так природно й самозабутньо, як умів це улас 
Олексійович» [2, с. 197–198 ].

Проілюстрований матеріал переконливо свідчить, що для 
Г. костюка найважливішим із засобів відображення власного 
життя й оточення є мова. у ній постає сила образності, кра-
са, виразність. Образна система заґрунтована на унормованій 
українській літературній мові з незначними епізодичними 
вкрапленнями розмовної лексики. важливу функцію в нефік-
ційній прозі беруть на себе зображувальні засоби, що склалися 
в мовленні українців минулого століття. Спогади, літератур-
ні праці написано рукою зрілого майстра, фахового філолога, 
який розуміє значення кожного слова, а отже, текст атрибутує 
високу зображувальну культуру.

Проаналізувавши «Зустрічі і прощання», спостерегли, що 
Г. костюку притаманні різноманітні виражальні властивості: 
художні засоби, риторичні прийоми, інтонація, інверсія, еліп-
сис, наголос, що, відповідно, впливають на того, хто сприймає 
текст. на особливу увагу заслуговує просодична характерис-
тика мовлення, автор майстерно будує речення, вдаючись до 
інтонаційно-логічних, фразових акцентів, пауз, недомовлено-
сті. Саме просодичні елементи мовлення (акцентація слів і їх 
частин, співвідношення відрізків мовлення, паузи), їх функціо-
нування в документальній прозі сприяють ліризації тексту, кра-
щому його сприйняттю реципієнтом. мемуарист використовує 
психологічні паузи, які збагачують зміст нефікційної прози, 
підсилюють напруження, очікування читача, викликаючи пев-
ні асоціації, вказуючи, на подальшу дію, пояснення або певну 
оцінку оприявненому факту. 

у ХХ столітті виняткова роль автобіографістики «виявля-
ється у збереженні історичної пам’яті, у самопізнанні людини 
та нації» [5, с. 11]. Якщо брати за основу «Зустрічі і прощання», 
то за цією фундаментальною працею можна писати сценарій, 
створювати кінофільм, захищати дисертацію з історії україн-
ської літератури ХХ століття. Через долю авторського Я про-
читується множинність Іншого: оточення, довкілля, суспіль-
но-політичні зрушення, культурні ініціативи, сотні людських 
характерів, філософія менталітету вкраїнської спільноти, тво-
рення вітчизняної літератури в діаспорі, функціонування літе-
ратурних об’єднань мур і «Слово», збереження й пропаганда 
літературної спадщини репресованих і замовчуваних письмен-
ників: в. винниченка, м. Хвильового П. Филиповича, м. ку-
ліша, м. Драй-Хмари. а за цим – наполеглива редакторська й 
літературна праця, сотні недоспаних ночей. Через біографію 
Г. костюка проходить історія україни, народу й нації упродовж 
трагедійного ХХ століття. автобіографічний дискурс у такому 
ключі втрачає часовий вимір (історія життя), набуваючи більш 
широкого просторового ландшафту, тобто влаштованість Себе 
в розгойданому світі й буття навколо себе. 

автобіографічний текст оприявнює не лише фактичні дані 
власного життєвого досвіду, а й довкола внутрішнього спові-
дального Я об’єднує документальні й художні риси. Як ствер-
джує англійський науковець Давид Герман, автобіографія – це 
«не просто хронологічне викладення фактів, а літературне 
оформлення деталей і подій, які набувають статусу фактів у про-
цесі створення певною людиною образу самої себе» [10]. ма-
люючи словесні портрети С. Божка чи т. масенка, І. Багряного 
чи Галини Журби, тодося Осьмачки чи Докії Гуменної, автор 
спогадів у порівнянні образу-«Іншого» намагається уникнути, 

втекти від суб’єктивності, розкрити глибше власну присутність 
у процесі художнього відтворення дійсності, особисту участь у 
літературному житті. Г. костюк під час особистого життєкон-
струювання перебував у світі стабільних і нестабільних фено-
менів, тож у точці «перелому» намагався віднайти себе. відчу-
вається, коли мемуарист заторкує час суттєвих змін, боротьби 
за власну автентичність, він оприявнює боротьбу внутрішнього 
Я за стійкість до випробувань долі, виформовуючи позитивні 
сугестивні комплекси, почуття відповідальності за своє життя, 
готовність прожити відведений природою час у продуктивній 
самореалізації. 

Щодо тих моментів, які автор оминув, які залишилися поза 
його свідомістю, а деякі місця в тексті позначені суб’єктивніс-
тю, то тут знову ж таки зішлемося на Д. Германа, який заува-
жує, що «автобіографії – це не відкриті фактичні літописи, а 
хитрі маніпуляції деталями та подіями, що набувають статусу 
фактів під час побудови конкретної особи як самосвідомості. 
водночас конструктивістська інтерпретація автобіографічного 
дискурсу сама по собі не зобов’язує нас читати автобіографії 
так, як ми читаємо фікції» [10]. тобто дієсловом «не зобов’я-
зує» автор натякає звертати увагу на художню вигадку, стиліс-
тичні фігури, алюзії, які читач віднаходить у нефікційній прозі. 
але ж мова йде не про художній текст, де переважає умовність. 
у документалістиці фікції взагалі не повинно бути. Добре ро-
зумів такий феномен мемуарист, який у передмові зазначив: 
«мій закон – як і досі було, та і тепер – писати саму правду. 
Ґрунтуються мої нотатки на записках, які я, на щастя, вів тоді, і 
на моїй пам’яті» [2, с. 5].

Звернувшись до філологічного аналізу нефікційної прози, 
можемо констатувати, що помітним є той факт, що зміни в пое-
тиці автобіографізму зумовлені глибиною зміни самої суб’єктної 
структури літературного героя, коли «рольовий» тренд авторсько-
го «Я» плавно спроектовується на «Я»- інший. англійський літе-
ратурознавець Б. Бергонці, заторкуючи емоційний текст, вислов-
лює квінтесенцію, що піднесена мова, тональність відсторонена 
від презентації предмета, нагадує йому роботи європейських ху-
дожників-експресіоністів, позаяк емоційна мова «енергійна, щіль-
на, навіть шорстка за своєю словесною структурою, емоційна,  
і – дещо відсторонена в презентації предмета» [9, c. 418]. 

автобіографізм оповідача іноді приховується за низкою 
займенників, іменників, і тоді граматично статус нарато-
ра-суб’єкта дещо видозмінений через прочитання «ми», «я», 
«мені», «люди», «хтось», «він», «ти», «всі», «мої мрії», «моє 
дитинство», «мої старання». Означений статус радикально 
увиразнює Я-его, суб’єкта, який перебуває в собі, на чому 
наголошує С. Бройтман, автор історичної поетики [7, с. 344]. 
За іменниково-займенниковою семантикою, словосполука-
ми упізнаваною є поетика автобіографізму. Показовим при 
цьому є заголовок спогадів Ю. Шевельова «Я – мене – мені...  
(і довкруги)», в яких автор, заторкуючи образ матері, виходить 
на простір Я-ідентичність: «… моє українство від предків, 
вона перенесла його до мене, хоч і намагалася вберегти мене»  
[8, с. 80]; «... я переконаний, що вона шалено боялася за мене в 
ті часи, коли бути українцем стало державним злочином. але я 
не пригадую ні одного випадку, коли б вона пробувала наверну-
ти мене до куди безпечнішої російськости» [8, с. 79]. 

вищеозначені приклади малопомітні в костюкових спо-
гадах. він був особистістю інтелектуально оснащеною, аль-
труїстом, про що свідчать спогади його сучасників. Зокре-
ма, в листі (24.08.2002) до в. мацька лікар Ярослав туркало 
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(1924–2009) писав: «ви згадали імена деяких літераторів. Я, 
розуміється, їх добре знаю особисто. Юрій Шевельов недавно 
відійшов у віці 94 років. Григорій Олександрович костюк за 
пару місяців матиме 100 років. Я на його прохання колись їздив 
до Франції, до мужену, збирати деякі додаткові інформації про 
в. винниченка. Григорій костюк надзвичайно гарна і працьо-
вита людина, а головне великий патріот. таких людей тепер в 
україні обмаль; москва усіх передушила».

Доповнює літературний портрет Г. костюка й Д. нитчен-
ко, який, адресуючи в. мацьку лист (17.06.1999), висловив 
таку точку зору: «костюка я високо ціную. Це чи не найкра-
щий літературознавець і знавець підсовєтської дійсності. він 
знає всі партійні постанови й злочини партії. вийшла на цю 
тему окрема збірка розвідок. а найґрунтовніше він написав 
про літературне та політичне життя в своїх спогадах «Зустрічі 
і прощання», близько 600 сторінок. Довгі роки він очолював 
Спілку письменників «Слово» в америці. редактор низки книг 
та автор передмов».

Висновки. автобіографічна нефікційна проза є особливою 
категорією, що полягає в наповненні твору фактами з власного 
життя письменника. Саме такі критерії притаманні мемуарам 
Григорія костюка, які можна назвати мемуарним автобіографіч-
ним романом у двох томах, позаяк вони обрамлені художніми 
засобами тропеїзації, ліризації, стилістичними фігурами. мему-
ари Г. костюка мають гібридний характер мемуарно-автобіогра-
фічної прози, увиразнюють жанрові модифікації художньо-доку-
ментальної, публіцистичної прози nonfіction ХХ століття. 
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Джигун Л. М. Мемуарная автобиографика Григория 
Костюка в духовно-культурном поле Украины

Аннотация. в статье доказано, что авторская субъек-
тивность организует произведение, порождает его худо-
жественную целостность и имеет различные формы. на-
правленность мышления Григория костюка на тот или 
иной предмет, действие, явление формируется в мысль, 
которая зафиксирована на бумаге и является результа-
том интенциональной коммуникации в форме монолога, 
я-высказываний. таким образом, личное отношение к 
предмету изображения, воплощенное в языковой структу-
ре произведения, является образом автора, его определен-
ной мировоззренческой позицией.

Ключевые слова: поэтика, мемуаристика, автобиогра-
фия, контекст, образ автора.

Dzhyhun L. Memoir autobiography of Hryhorii 
Kostiuk in the spiritual-cultural sphere of Ukraine 

Summary. This article it is proved that the author’s sub-
jectivity organizing work, creates his artistic integrity and has 
many forms. Orientation Hryhoriі Kostiuk thinking on a particu-
lar subject, action formed phenomenon in view, which is fixed 
on paper is the result intention communication in the form of a 
monologue, I-statements. Thus personal attitude to the subject of 
the image is embodied in the language structure of the work, is 
the author of the image, its particular ideological position.

Key words: poetics, memoir study, autobiography, con-
text, the image of the author
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     СТАТУС І СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ ЧАСТОК  
У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

     
Анотація. Частки в українській мові являють собою 

невеликий за чисельністю клас слів, досить неоднозначних 
у плані характеристики. Слід зазначити, що питання про 
виділення підкласів у класи знаків-актуалізаторів не є ос-
таточно вирішеним, тому що тлумачення часток не відріз-
няється чіткістю внаслідок відсутності єдиного принципу 
класифікації й переплетення етимолого-семантичних і 
синтактико-фукційних принципів.

Ключові слова: частка, модальність, речення, функ-
ція, семантика.

     
Постановка проблеми. Серед питань, що виникають під 

час аналізу часток, можна виділити проблему встановлення 
меж класу часток, їхню типологію й особливості функціону-
вання різних часток у різних формах, стилях і типах мовлення. 
у роботі враховано й проаналізовано погляди С.П. Бевзенка, 
О.к. Безпояско, в.в. виноградова, І.р. вихованця, Є.м. Галкі-
ної-Федорук, к.Г. Городенської, а.П. Загнітка, І.к. кучеренка, 
О.С. мельничука, т.м. ніколаєвої, а.Ф. Прияткіної, в.м. руса-
нівського, н.Ю. Шведової. 

Мета статті – проаналізувати статус і кваліфікаційні озна-
ки часток у сучасній українській мові.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі 
завдання: 1) охарактеризувати основні підходи до визначення 
статусу часток у сучасній лінгвістиці; 2) з’ясувати класифіка-
ційні ознаки часток; 3) описати функції часток у сучасній укра-
їнській мові.

Предмет дослідження – структурно-семантичні особливос-
ті часток у сучасній українській мові. 

Виклад основного матеріалу. Частки в українській мові 
являють собою невеликий за чисельністю клас слів, досить 
строкатих у плані характеристики. Слід зазначити, що питання 
про виділення підкласів у класи знаків-актуалізаторів не є оста-
точно вирішеним, тому що тлумачення часток не відрізняється 
чіткістю внаслідок відсутності єдиного принципу класифікації 
й переплетення етимолого-семантичних і синтактико-фукцій-
них принципів.

Погоджуємося з а. мировичем, який, аналізуючи част-
ки, доходить висновку, що загальна назва для всіх різновидів 
часток є чимось умовним, а їхні основні категорії не менше 
різняться між собою, ніж окремі частини мови [11, с. 104].  
відомо, що серед класів інших слів лексико-граматичний роз-
ряд часток виділився значно пізніше. Причина пізнього фор-
мування часток як лексико-граматичного класу полягає в тому, 
що вони (частки) являють собою один із вищих ступенів вияву 
стислості в мові – один словесний знак є носієм пресупозицій-
ного змісту, що виявляється на рівні речення.

у вітчизняній граматиці є кілька класифікацій часток, що 
поєднують семантичний і функційний принципи, які в різних 
класифікаціях співвідносяться по-різному. Слід зауважити, що 
в.в. виноградов акцентував увагу на невизначеності й віднос-

ності меж часток, на тісному зв’язку з класом модальних слів, 
в який активно впроваджуються нові, гібридні типи часток [5]. 
Показово, що класифікація в.в. виноградова відрізняється змі-
шуванням семантичного та функційного принципів – підсилю-
вально-обмежувальні й означальні частки виділені на семан-
тичній основі, інші – на функційно-семантичній.

відзначимо, що велику групу часток розглядають серед 
модальних слів: мовляв, ніби, ну, прямо, просто тощо. Звер-
тає на себе увагу той факт, що в цій класифікації немає чіт-
кого протиставлення різних розрядів часток. Зрозуміло, що 
розглянута класифікація спонукала до чіткішої систематизації 
аналізованих понять. уже в «Граматиці російської мови» [4] р 
епрезентовано три основні розряди часток: логіко-семантич-
ний, модальний і емоційно-експресивний. уважаємо, що такий 
розподіл дуже суперечливий, адже логіко-семантичні, модальні 
й емоційно-експресивні відтінки не можуть бути протиставле-
ні, оскільки вони часто поєднуються в одному слові.

неоднозначною видається й інша класифікація, напрацьо-
вана з опорою на семантику, що належить н.І. астаф’євій, 
яка виділяє такі групи: логіко-смислову; модальну; емоцій-
но-експресивну; формотворчу; словотворчу [2]. виділення 
двох останніх різновидів дуже суперечливе, тому що пов’я-
зане з порушенням семантичного принципу. але головне, що 
ця класифікація не враховує функційних особливостей часток.  
Саме функційний підхід до часток є провідним, тому що ці 
неповнозначні слова повинні розглядатися не ізольовано, а в 
умовах контексту, отже, з урахуванням парадигматичних, син-
тагматичних, функційних і модальних особливостей.

у межах функційного напряму була здійснена класифікація 
часток у працях A. мировича [11, с. 105], який виділив 2 групи 
часток: 

– частки із семантичною, комунікативною, інтелектуаль-
ною функціями;

– експресивні частки.
комунікативні частки розподілено на модальні та кон’єк-

тивні [11]. в умовах контексту мінливість меж цих підгруп оче-
видна. модальні, кон’єктивні й експресивні знаки-актуалізато-
ри є носіями пресупозицій різного типу. кон’єктивні частки є 
носіями прихованого значення висловлення, репрезентуючи це 
значення в згорнутому вигляді. модальні є носіями прагматич-
них пресупозицій, які є умовами для того, щоб висловлення 
звучало як твердження, припущення. емоційно-експресивні 
частки зазвичай пов’язані з вольовими реакціями мовця.

кон’єктивні частки A. мирович поділяє на такі розряди [11]:
зі значенням обмеження (лише, тільки): «ООН виділила 

лише 11,5% на гуманітарні програми в Україні» [«українська 
правда»; 25.10.2017 р.];

зі значенням граничності (хоч): «Зберегти б тільки україн-
ців, свідомих і корисних, швидше б їх згуртувати, витягнути на 
свій ясний, хоч небезпечний світ» [«День»; 30.05.2013];
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зі значенням винятковості (навіть): «Кожне, навіть най-
менше питання вирішувалося прямо на місці» [«вікна»,СтБ; 
03.12.2014 р., 18:00]; 

зі значенням певного факту в одному ряді з іншими (теж, 
ще): «Теж мені чоловік – не може самостійно прийняти само-
стійного рішення» [«Джерело»; 16.10.2017 р.]; 

зі значенням подолання перешкод (усе ж, проте): «Проте 
саме цей досвід і дозволив мені зрозуміти, як працює механізм 
лівих рухів у моїй країні (Комуністичної партії, зокрема), в який 
спосіб там ухвалюються рішення» [«День»; 17.12.2014 р.];

зі значенням недосягнення межі (ще, все ще): «Ситуація з 
забороною на її в’їзд на територію України все ще може змі-
нитися» [«українська правда»; 22.03.2017 р.];

зі значенням тимчасового нездійснення майбутнього  
(ще не, поки що не): «Президент України стверджує, що 
безвіз поки що не для окупованих Донбасу й Криму» [zaxid.net; 
26.10.2017 р.]; 

зі значенням нездійсненності (мало не, ледь не): «Масова 
бійка ледь не відбулася у Львові: поліція затримала десятки 
молодиків зі зброєю» [«високий замок»; 15.10.2017 р.];

зі значенням здійснення очікуваного (вже, уже): «Вибач-
те, якщо б’ють уже міліцію, яка нас має захищати, то який 
же це порядок. Що ж це за суспільство?» [«Щоденний Львів»; 
12.01.2014 р.];

зі значенням здійснення в найближчий момент (ось-ось): 
«Журналістам, яким не було чутно, про що говорять 
президенти, якоїсь миті здалося, що співрозмовники ось-ось 
зчепляться один з одним. Президент Молдови поскаржився, 
що після підписання угоди з ЄС Росія фактично закрила свій 
ринок для молдовських товарів» [TVI; 11.10.2014р., 11:54];

зі значенням ототожнення (саме, якраз): «Саме для дії він 
створив новий політичний інструмент – так звану партію 
нового типу ‒ синтез «утопії нового типу» (Чернишевський)  
і «партії нового типу» (Нечаєв)» [«День»; 17.12.2014 р.].

Проте вважаємо, що автором цієї класифікації не врахо-
вано функційну особливість кожної частки, і тому не можемо 
не погодитися з позицією н.Д. арутюнової, яка наголошує, 
що в установленні лінгвістичного статусу часток не можна 
враховувати тільки лексичний чи граматичний аспект, необ-
хідно розглядати їх комплексно, уникаючи, проте, змішування 
неоднорідних функцій і категорій [1, с. 24]. О.О. Шахматов, 
Д.м. Овсянико-куликовський, О.M. Пєшковський вказували 
на тенденцію емоційно-експресивних часток до вираження мо-
дальності плану висловлення.

необхідно відзначити ще один досвід класифікації часток, 
запропонований в «Граматиці сучасної російської літературної 
мови» н.Ю. Шведовою. вона відносить частки до «предика-
тивно значущих» і «непредикативно значущих» складників [9]. 
Синтаксична сутність часток робить цю класифікацію надій-
ною. Хоча поділ часток на розряди за їхньою сполучуваністю 
запропонований щодо розмовної мови, проте він може бути 
взятий за основу для загального поділу часток у писемному 
монологічному мовленні. Ця класифікація набула подальшого 
розвитку в «російській граматиці» [13], що об’єднала в клас 
часток незмінні несамостійні (службові) слова, які, по-перше, 
беруть участь в утворенні морфологічних форм слів і форм 
речення з різними значеннями ірреальності (спонукання, умо-
ви, бажаності); по-друге, висловлюють суб’єктивно-модальні 
характеристики й оцінки повідомлення чи окремих його ча-
стин; по-третє, беруть участь у вираженні мети повідомлення; 

по-четверте, характеризують дію чи стан за його протіканням 
у часі [13, с. 723]. у «російській граматиці» розрізняють дві 
функції часток: формотворчу й функцію різноманітних кому-
нікативних характеристик повідомлення (основну). Частки із 
цією функцією репрезентовані шістьма розрядами: формотвор-
чі (давай, б, нехай, та й інші); заперечні (ні); питальні (а, чи,  
невже тощо); частки, що характеризують ознаку (дія чи стан) 
за її протіканням у часі або за результативністю (трохи (було) 
ні, ледь не, хіба що не, мало не тощо); модальні (а, адже, тіль-
ки, он, ось, мовляв тощо); частки-репліки (а то, як же, є, точ-
но, так тощо).

Ця класифікація видається, на наш погляд, вдалою, оскіль-
ки об’єднує семантичні й функційні особливості часток. Функ-
ційно-семантичні критерії розмежування часток відкрили нові 
можливості аналізу цього змінного розряду слів.

Оригінальну класифікацію часток запропонувала О.О. 
Стародумова, в її основі – синтагматичні властивості, харак-
терні контексти й типові комунікативно-прагматичні та кому-
нікативно-синтаксичні функції. Ця класифікація передбачає 
два двовалентні типи й один одновалентний. Двовалентні 
частки поділені на такі різновиди: двовалентні акцентувальні  
(навіть, тільки, саме, якраз тощо); двовалентні власне-реля-
тивні (адже, все ж, просто, теж ось тощо).

О.О. Стародумова зовсім не абсолютизує закріплення тієї 
чи іншої частки за однією певною групою. Є частки, що ви-
являють властивості тільки одного з трьох типів: саме, хоч, 
хоча б – акцентувальні; таки, все ж, адже – власне-релятив-
ні; майже, ледве не, зовсім не, абсолютно – одновалентні.  
але є чимало часток, які можуть проявлятися як акцентувальні й 
власне-релятивні (тільки, лише, навіть, хіба що, ось) або як од-
новалентні й власне-релятивні (просто). крім того, виділяють 
і частки, які «не вписуються» в наведену систему (питальні –  
хіба, чи, чи не так тощо; «редуковані» модальні слова – мовляв, 
навряд чи тощо) [14, с. 83].

З урахуванням семантичних особливостей серед двова-
лентних акцентувальних часток, слідом за О.О. Стародумо-
вою, виділяємо такі групи: обмежувальні (тільки, лише, хіба 
що та ін.); частки, що вказують на межу (навіть, хоч, хоча б); 
стверджувальні (саме, якраз тощо). До складу власне релятив-
них часток дослідниця зараховує частки типу «адже» (адже, 
же, просто тощо); частки типу «так» (це, ну, от, і); частки типу 
«теж» (також, ж, і); частки типу «дійсно» (справді, точно); 
частки, у яких власне-релятивне значення є вторинним (навіть, 
лише, хіба що, хіба тільки).

Одновалентні частки О.О. Стародумова поділяє на се-
мантичні групи, співвідносячи їх або з прислівниками, або із 
займенниковими словами, або зі сполучниками. Поділяємо 
позицію О.О. Стародумової й відносимо слово тільки у функ-
ційному й семантичному плані до акцентувальних обмежу-
вальних часток, ураховуючи, що обмеження відбувається на 
тлі виділення й зіставлення з іншими одиницями, складовими 
частинами безліч, з якого й здійснюється обмежувальне виді-
лення.

Сказане про досвід класифікації часток дозволяє зробити 
висновок про те, що клас часток залишається предметом гли-
бокого й багатоаспектного аналізу в сучасному мовознавстві. 
висуваючи на перший план ту чи іншу функціонально-семан-
тичну ознаку часток, учені по-різному підходять до питання 
їх класифікації. крім того, виділені розряди часток кваліфіку-
ють неоднаково: то як розряди за значенням або за значенням 
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і функцією, за значенням і вживанням; то як групи за місцем і 
роллю в мовних одиницях або просто за роллю в слові й речен-
ні; то як групи за характером вираження відношення до кому-
нікації тощо. найпереконливішою, на наш погляд, є класифіка-
ція, за якою розрізняють три основні розряди часток: фразові, 
формотворчі й словотворчі.

Висновки. у роботі здійснено спробу аналізу фразових час-
ток, які надають словам, словосполученням і реченням різних 
семантичних, модальних і експресивно-емоційних відтінків. 
аналізовані фразові частки розподілені на три смислові групи:

1) частки, що виражають смислові відтінки значень слів, 
словосполучень, речень;

2) частки, що вказують на модальні та модально-вольові 
відтінки;

3) частки, що виражають емоційну оцінку висловлювання 
чи підсилюють виразність мовлення.

Проблема класифікації часток актуальна й для сучасної 
лінгвістики. Поки ще не напрацьована загальновизнана систе-
ма, згідно з якою можна було б класифікувати всі частки сучас-
ної української мови. на наш погляд, ця обставина зумовлена 
відсутністю загальноприйнятого визначення часток як кла-
су слів і різнорідністю їхніх функцій, що не дозволяє вченим 
виокремити визначальні ознаки, які повинні бути покладені 
в основу класифікації. на сучасному етапі розвитку лінгвіс-
тики вважаємо нормальним явищем співіснування різних, які 
не суперечать одна одній, класифікацій часток, що сприяють 
вирішенню певного кола завдань. Перспективу подальшого до-
слідження вбачаємо у вивченні конкретних функцій часток у 
різних стилях сучасної української мови.
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Дорошенко М. Н. Статус и семантическое выраже-
ние частиц в современной лингвистике

Аннотация. Частицы в украинском языке представляют 
собой небольшой по численности класс слов, достаточно не-
однозначных в плане характеристики. Следует отметить, что 
вопрос о выделении подклассов в классы знаков-актуализа-
торов не является окончательно решенным, так как толкова-
ние частиц не отличается четкостью из-за отсутствия единого 
принципа классификации и переплетения этимолого-семан-
тических и синтактико-функциональных принципов.

Ключевые слова: частицы, модальность, предложе-
ния, функция, семантика.

     
Doroshenko M. Status and semantic demonstration  

of particles in modern linguistics
Summary. Particles in Ukrainian language constitute 

relatively small class of words, which is quite controversial 
regarding characteristics. It has to be mentioned that the 
issue on extraction of sub-classes into classes of actualization 
marks is not completely solved as construction of particles is 
not characterized by accuracy due to the absence of a unified 
principle of classification and linkage of etymologic-semantic 
and syntactic-functional principles.  

Key words: particle, modality, sentence, function, 
semantics. 
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РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ НОВОТВОРІВ  
У МОВНОМУ МЕХАНІЗМІ ПОРОДЖЕННЯ ТЕКСТУ 

Анотація. у роботі визначається статус оказіональних 
лексем порівняно з узуальними, здійснюється їх аналіз 
на семантико-прагматичному рівні, простежуються осо-
бливості введення індивідуально-авторських новотворів  
у поетичний контекст з урахуванням мотивуючої й моти-
вованої основ.

Ключові слова: оказіональні слова, авторська інтен-
ція, текст, прагматичний аспект.

Постановка проблеми. усебічний аналіз індивідуаль-
но-авторських новотворів – позасистемних мовленнєвих 
одиниць, яким притаманне індивідуальне, усвідомлене од-
ним або кількома носіями мови контекстне значення, стано-
вить одну з проблем сучасної лінгвістики. незважаючи на 
значний доробок науковців у визначенні сутнісних ознак 
оказіональних слів, їх структурно-семантичних особливос-
тей (О.а. Земська, Г.Й. винокур, в.в. Лопатін, в.П. кова-
льова, в.а. Чабаненко, Л.П. мойсієнко, в.в. Герман та ін.), 
питання ролі оказіональних у мовному механізмі породжен-
ня поетичних текстів залишається невирішеним. у поданій 
статті здійснюється аналіз семантико-структурної природи 
оказіональних слів як засобів, здатних впливати на меха-
нізми породження віршованого мовлення, що стало метою 
дослідження. Досягнення поставленої мети передбачає ви-
рішення таких завдань: 1) виявити в сучасному віршовано-
му мовленні оказіональні слова; 2) дослідити структурно- 
семантичну природу таких утворень; 3) з’ясувати механізми 
породження поетичних текстів з оказіональними словами.

Виклад основного матеріалу. Пізнання людиною навко-
лишньої дійсності спричиняє постійну розумову діяльність, 
яка реалізується насамперед у мовній матерії – своєрідному 
середовищі, що переносить індивідуальні знання в суспільну 
площину. мислення, яке одночасно є індивідуальним і суспіль-
ним, закріплюється в мовній матерії у вигляді певних резуль-
татів пізнання. в індивідуальному плані мовленнєвий процес 
– це потенційно безкінечна, проте дискретно безперервна фор-
ма втілення мисленнєвого процесу людини. мовномисленнє-
вий процес є однією з найважливіших форм реакції людини на 
навколишній світ; найвища (понятійна) форма віддзеркалення 
дійсності властива людині й безпосередньо пов’язана з мовлен-
нєвою діяльністю. Це створює особливий ряд взаємодії людини 
й світу – «об’єкт – діяльність – думка – мова». 

Характеристика людини повинна крім біологічного аспекту 
враховувати ще й ознаки її духовної природи, оскільки людина 
здатна створювати ідеальний і понятійний образ цього світу. 
Із таких позицій цікаво було б розглянути питання про те, як 
формується безпосередньо той чи інший мовленнєвий блок,  
у якому вжитий оказіоналізм (індивідуально-авторський ново-
твір), який разом з іншими одиницями контексту бере участь у 
формуванні загального поетичного тексту. 

Життєдіяльність людини – це постійна взаємодія з навко-
лишнім світом, яка є джерелом пізнання й формування плану 
дій, які забезпечують митцеві досягнення тієї чи іншої мети, 
у цьому разі – під час створення нетривіальних одиниць.  
Як відомо, мовленнєво-мисленнєвий процес – це процес не 
лише фіксування, а й оцінки якогось мовленнєвого феномена 
в плані адекватності вираження тією чи іншою мовною кон-
струкцією ідеї, авторського задуму, що зорієнтує на правильне 
(істинне) пізнання тієї чи іншої зображуваної у творі ситуації.

Формування плану дій у мовленнєвому процесі вреш-
ті-решт набуває мовної форми, яка виявляє саму діяльність 
творчої особистості, нерозривно пов’язаної із суспільством. 
З огляду на мовну структуру створення цілісного поетичного 
тексту, введення оказіоналізмів повинне бути органічним, 
має сприяти створенню адекватної мовленнєвої форми, яка 
сприймалася б читачем як безперервний процес породження 
висловлювання зі структурно релевантних одиниць узуально-
го характеру. таке органічне поєднання в суцільному тексті 
забезпечить закріплення й вираження головної інтенції автора, 
тому вирішальним питанням у процесі такого текстотворення 
є, безумовно, питання щодо формування оказіональних слів  
(як у структурному, так і в семантичному плані).

Дискретний процес текстотворення у вербальній комуніка-
ції передбачає зворотний зв’язок, що слугує гарантією здійс-
нення відповідної інтенції між автором тексту й читачем, од-
нозначності сприйняття повідомлюваного. Цей процес можна 
також уявити і як принцип зворотного зв’язку, у якому вибір 
потрібного елемента (оказіонального слова) детермінується не 
усталеною послідовністю мовних одиниць, а осмисленим ви-
бором з усіх лексем саме новоутвореної одиниці, яка за закона-
ми зворотного зв’язку обов’язково повинна визнаватися опти-
мальною в кореляції з конкретним контекстом, а тому матиме 
право на існування. 

можливості людської свідомості й активна роль суб’єкта в 
акті номінації особливо чітко простежуються в процесі образно-
го уявлення дійсності, що ґрунтується на здатності людської сві-
домості асоціативно пов’язувати предмети та явища навколиш-
нього світу, помічати загальні ознаки і якості різних предметів 
у результаті спільності, близькості створюваних ними вражень.

виникнення оказіональних слів – це майже завжди акт 
свідомої мовленнєвої творчості, який полягає в тому, що для 
створення оказіоналізму автор або використовує непродуктив-
ний словотвірний тип, або порушує обмеження, які накладає 
мовна система сучасної української мови на той чи інший тип, 
або створює новотвір за зразком конкретного, реального сло-
ва, що в нього входить, або створює інновацію без урахування 
наявних у мові словотворчих відповідностей за т. зв. оказіо-
нальними моделями, або використовує словотворчі елементи,  
не відомі чи майже не відомі сучасній мовній системі.
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вдало створені індивідуально-авторські новотвори – це не 
тільки мовний матеріал відповідних текстів, це – конденсато-
ри розгортання семантичного змісту текстів у цілому. Складові 
частини оказіоналізмів містять ядерні семи, що асоціюються 
з різними ситуаціями дійсності й знаходять вираження в за-
гальній семантичній структурі новотвору. у звичайному кому-
нікативному процесі кожна мовна одиниця вишиковується в 
мисленнєвий ряд, який конструює ланцюжок, що віддзеркалює 
моменти свідомості, поетичне ж мовлення – це результат склад-
нішої мисленнєво-розумової діяльності, скерованої на адек-
ватне сприйняття читачем тексту в процесі його прочитання, 
розуміння й інтерпретації. усі складові частини індивідуаль-
но-авторського новотвору привносять у його загальний зміст 
новий семантичний відтінок, що в комплексі дає нове, свіже ро-
зуміння явища, на якому акцентує увагу автор. на тлі загально-
го тексту така одиниця вигідно виділяється, що, з одного боку, 
спричиняє її неповторне сприйняття, а з іншого – вона набуває 
нових відтінків у значенні, що продиктоване потребами кому-
нікації. виступаючи замінниками цілих синтаксичних сполу-
чень, оказіональні слова вирізняються більшою інформатив-
ністю на фоні інших одиниць тексту: «…останні долітовують 
прозорі дні вересня»; «І треба ж в прізвищі самому осолов’ї-
тись так до дна?» (І. Драч). «Замрякають очі, світлі сльози 
краплями пливуть» (Яр Славутич). Сприймання читачем тек-
сту з оказіональними словами є важливим фактором у площині  
індивідуально-авторського словотворення, адже це в кінцево-
му підсумку формує інтенцію автора твору й власне побудову 
тексту. адекватність сприйняття поетичного тексту з оказіона-
лізмами зумовлена досвідом (знаннями) читача. Чим багатший 
і різноманітніший є тезаурус останнього, чим більшою буде 
розвинута його спроможність аналітично сприймати текст, тим 
змістовніше (іноді на інтуїтивному рівні) читач сприйматиме 
інформацію, закладену в нетривіальних одиницях.

взаємодія механізму зворотного зв’язку (автор – читач)  
є передумовою не просто створення адекватних і водночас 
містких новотворів, але водночас і їх смислового наповнення. 
у цьому разі має йтися про нерозривний зв’язок семантики ока-
зіоналізму та його форми, оскільки часто на основі зворотного 
зв’язку відтворюється відповідно до комунікативних завдань 
не сама по собі мовна форма, а форма, що влучно висловлює 
інтенцію автора, тому в поетичних текстах часто можна натра-
пити на приклади вживання однопрефіксних різнокореневих 
дієслів, які, виступаючи синонімами, ніби нашаровуються один 
на одного й використовуються з метою інтенсифікації повідом-
люваного: «Господи, закаж, замов, заціп, запросторікуй…»  
(в. Стус); «…я наболів, налюдинив, наскавулів…» (Б. рубчак). 
Передаючи власну інтенцію в такий специфічний спосіб, ав-
тори досягають змістового зчеплення повідомлюваного, що 
сприяє загальній зв’язності тексту: слово-аналог, згуртовуючи 
навколо себе співзвучні слова, наче створює тонку словесну 
гру, крізь яку пробивається настрій поета. Зворотний зв’язок 
у логічному аспекті налаштовується насамперед на інформа-
тивне повідомлення про відповідне явище, яке є предметом 
контексту, а психологічний аспект комунікації скерований у бік 
установлення розуміння читачем інтенції поета, яка шляхом 
постійної перевірки на адекватність повідомлюваного форму-
ється одночасно з головною метою контакту між читачем і ав-
тором (інформація й порозуміння). Звичайно, оказіоналізми не 
можуть виступати повноцінними одиницями такого спілкуван-
ня, але вони є повноцінними елементами-цеглинками суціль-

ного блоку в межах висловлювання. Сам по собі авторський 
задум висловити думку за допомогою не лише узуальних, але й 
оказіональних слів буде успішним, коли останні відповідатимуть 
конкретній мовленнєвій ситуації, оскільки адекватність форму-
вання задуму визначає успішність функціонування новотвору  
й зворотну реакцію реципієнта. разом із тим не можна забувати, 
що ситуація, на якій хоче наголосити автор, вводячи оказіона-
лізм, у мовленнєвій трансформації – це реальний дворівневий 
(матеріальний і мовний) контекст, у якому одиниці набувають 
як прямого, так і переносного значення, які в сукупності вреш-
ті-решт мають відповідати авторському задуму. ретельний відбір 
текстових мовних (мовленнєвих) одиниць є важливим складни-
ком, який віддзеркалює взаємодію поета з навколишнім світом: 
«… у результаті безперервної взаємодії з об’єктом людина в 
процесі мислення оперує не з самими по собі поняттями, сло-
вами, знаками, символами, значеннями, смислами і т. ін., а саме 
з об’єктом, який визначається в поняттях, тобто який виступає  
в різних якостях залежно від того, які він входитиме в різні сис-
теми зв’язків і відносин» [7, с. 26]. Поява в контексті оказіональ-
них слів пов’язана з можливостями передбачення, визначається 
наявністю в контексті ознаки, яка породила новотвір. напри-
клад, прийом кореляції відіменникових дієслів із твірними імен-
никами знаходить своє втілення в поетичному мовленні різних 
поетів: «Рідній землі волю виволював кров’ю» (в. Бровченко);  
«Чи вилонила з молодого лона», «Так борщем тим наборщить-
ся», «Жодне слово не хоче ословитись» (І. Драч); «Зоря так 
щедро зазорила» (м. Сингаївський); «Мені вдовольнити за-
спраглося спрагу» (а. Бортняк); «Твій сірий вовк в воді намок  
і спати навовчився…» (м. вінграновський); «А каменюка зразу 
не кинена, камінючиться» (в. Стус). введення в контекст від-
субстантивної дієслівної інновації дає можливість автору вилу-
чити з контексту зайві деталі, вибрати потрібні для зображення 
конкретної ситуації риси, співзвучні із цілим текстом.

вдало створені авторські новотвори, які відповідають 
художньому задуму, – це, як правило, слова зі складною 
змістовою структурою, але з досить прозорими семантич-
ними стосунками їхніх складників; вони тісно пов’язані зі 
складниками контексту на семантичному, дериваційному та 
синтаксичному рівнях, а можливість їх тлумачення виражає 
вербальну ознаку тексту. Складові частини слова містять 
ядерні семи, що асоціюються з різними ситуаціями дійсності, 
процесу, стану й знаходять своє втілення в загальній семан-
тичній структурі новотвору. кожний компонент привносить у 
загальний зміст новотвору якийсь свій семантичний відтінок, 
що в комплексі дає нове, свіже, оригінальне значення, яке на 
тлі загального тексту вигідно виділяється і, з одного боку, зу-
мовлює його неповторне сприйняття, а з іншого – саме набу-
ває в контексті нових відтінків у значенні, які продиктовані 
потребами комунікації. коректність таких утворень установ-
люватиметься на основі перевірки через зворотний зв’язок 
правильності вибору саме такої мовленнєвої форми. можна 
сказати, що цей вибір при лінійному розгортанні на рівні над-
фразової єдності спирається на парадигматичну основу мови. 
у лінійному процесі, тобто в синтаксичній структурі, зчі-
плюються всі мовні форми, які, спираючись на власний запас 
мовних знань, обирає автор для висловлення думки. так, для 
позначення мікротеми поети можуть розташовувати новотво-
ри в препозиції щодо наступного відрізка. у таких випадках 
оказіоналізми містять у своїй структурі значення подаль-
шої надфразової єдності, дають «установку» на сприйнят-
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тя інформації на рівні мікротеми, задають тон подальшому 
викладу й використовуються як засіб розгортання семан-
тичного змісту в цілому. виступаючи семантично місткою 
одиницею, здатною замінити цілу синтаксичну конструкцію, 
новотвір служить вихідним пунктом у подальшому розвит-
ку думки й одночасно є планом викладу. Подібні новотвори 
потенційно моделюють повідомлюване, те, що йде за неолек-
семою. конотативний елемент значень у подібних випадках 
знаходиться на поверхні. такі слова несвідомо привертають 
увагу, виступаючи згустками концентрації змісту, допомага-
ють передбачити, здогадатися, перейнятися емоціями поета:  
«Ба, життятко! – Цей пломінь летючий! – вік не вивчити 
назубок…» (м. Самійленко); «Так навчилися ми, затрибунні 
добродії, у бездомного пса позичати очей!» (в. Бровченко); 
«Змагарко правди, звихрена, як брань…», «Твої сини, твоя 
могута важкі волочать кайдани» (Яр Славутич). 

авторські новотвори зі складною семантичною структу-
рою й досить прозорими семантичними стосунками складників  
(що зумовлює складність тлумачення) використовуються пое-
тами й у кінці відрізка, тобто знаходяться в постпозиції щодо 
фрагмента поетичного твору, тим самим узагальнюючи його 
зміст. у таких випадках неузуальна одиниця, наче підбиваючи 
підсумок, є конденсатором змісту попереднього мовленнєвого 
відтинка: «Така велика, світова жальба!»; «Де той Жученко, 
названий Славутич, палкий лугар…»; «Свобода й правда – змо-
ги бойові – на згин останній сталінській людві»; «Оплакуючи 
українську кров. Пролиту лютими москвинчаками»; «Чого за-
гнав мене, могутній Боже, у те малецтво?» (Яр Славутич); 
«Воюй, земле! Плоди двоногу малість!» (м. вінграновський); 
«Ген серед ночі голос державить» (І. Драч); «Адже безмов-
но-одномовне, безлике, бо зросійщене…» (Б. Старчевський). 
таким чином, індивідуально-авторські новотвори посилюють 
участь синтагматики й прагматики в лексико-граматичному 
оформленні поетичного тексту; завдяки своїй структурно- 
семантичній неординарності вони сприяють покращенню 
зв’язку в горизонтальній і вертикальній площині.

Перехрещення синтагматики й прагматики в структурі тек-
стів з оказіональними словами породжує й багаторівневість 
самого висловлювання, у якому поруч із лінійною залежністю 
форм утворюється така ієрархія, у якій окремі члени (у нашо-
му випадку – оказіоналізми) володіють залежністю об’єктного 
характеру й створюють картину багаторівневого синтаксису 
авторського мовлення.

Висновки. Складну взаємодію синтагматичних і прагма-
тичних відношень кожного разу демонструють новотвори в 
конкретному висловлюванні. автори, вводячи в контекст но-
вотвори, мають передбачати розвиток реакції читача на такі 
слова й самі налаштовуватися на запобігання неправильному 
тлумаченню останнього. у процесі створення новотвору по-
ети, складаючи загальну схему розвитку думки, імовірніше 
за все, вдаються до так званого програмування, складають 
план побудови відповідної смислової лінії, яка зумовлює 
вибір потрібних не лише узуальних, але й оказіональних 
мовних засобів. таким чином, коректне мовне оформлення 
відповідної авторської думки обов’язково будується на ос-
нові зворотного зв’язку (розуміння й сприйняття читачем ав-

торської інтенції), а тому адекватна мовна організація тексту 
сприятиме кращому усвідомленню й переробленню наданої 
інформації у свідомості реципієнта.

Подана стаття не вичерпує всього кола питань, пов’язаних 
із функціонуванням оказіональних слів у поетичних текстах. 
викладено лише гіпотезу про мовний механізм породження 
поетичних текстів з оказіональними словами. у перспективі 
– поглиблення аналізу внутрішнього механізму авторської мо-
вотворчості з урахуванням психолінгвістичних аспектів. 
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Жижома О. О. Роль индивидуально-авторских но-
вообразований в языковом механизме порождения по-
этического текста

Аннотация. в работе определяется статус окказио-
нальных лексем как единиц, участвующих в языковом 
порождении поэтического текста, проводится анализ 
индивидуально-авторских новообразований в семанти-
ко-прагматическом контексте с учетом характера мотиви-
рующей и мотивированной основ.

Ключевые слова: окказиональные слова, авторская 
интенция, текст, прагматический аспект.

Zhizhoma O. Тhe mechanism of the poetic text creating 
with the occasional words

Summary. Occasional words are a characteristic feature of 
modern poetic discourse, the result of a special individual au-
thor’s worldview. Their introduction into the context actualizes 
the types of appeals to the cultural and intellectual fund of a 
recipient. They convey the existing interaction of the language 
and speech, form a specific category of lexical units to which 
the individual contextual meaning is typical.

Key words: occasional words, author’s intention, text, 
pragmatic function.
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старший викладач кафедри загального та

прикладного мовознавства і слов’янської філології  
Донецького національного університету імені Василя Стуса

СЛОВОТВІРНІ Й МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ  
В СЛОБОЖАНСЬКІЙ ОЙКОНІМІЇ  
(НА ПРИКЛАДІ НАЗВ ПОСЕЛЕНЬ  

ВІДАПЕЛЯТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ)
Анотація. Досліджено словотвірні та морфологічні 

варіанти, які стосуються кількісно-якісного боку морфем-
них одиниць. таку особливість виявлено на рівні твірних 
топонімів і ойконімів, похідних від географічних термінів. 
Словотвірне варіювання виражається появою або заміною 
різних за значенням суфіксів або префіксів/префіксоїдів. 
творення морфологічних варіантів насамперед пов’язане 
зі зміною форм роду, де лексема на позначення типу посе-
лення узгоджує родові параметри власної назви; зі зміною 
числових категорій, причому плюралізація може відбу-
ватися на рівні ойконімного словосполучення; зі зміною 
відмінкових форм у парі «називний відмінок – родовий 
відмінок».

Ключові слова: словотвірний варіант, морфологічний 
варіант, ойконім, топонім.

Постановка проблеми. назви поселень у топонімічній 
системі Слобожанщини представлені варіантними утворення-
ми різного характеру. аналіз ойконімії досліджуваного регіону 
буде неповним, якщо поза увагою залишити факт існування 
алонімії, оскільки в ній утілені певні закономірності функ-
ціонування та загальний розвиток власних назв (далі – вн)  
від часу її утворення й донині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ойконімна варі-
антність може розглядатися у двох підгрупах – різнолексемній 
і лексико-синтаксичній [1, с. 67; 9, с. 33]. різнолексемна варі-
антність [2, с. 49, 74, 75; 13 1, с. 217–220] – це протиставлен-
ня різнокореневих вн, що суперечить твердженню про те, що 
топонімні варіанти мають, як правило, один і той же корінь  
[8, с. 45; 3, с. 203], тобто є лексичними варіантами [12, с. 198]. 
Оскільки варіанти – це генетично зв’язані форми, то для ге-
терогенних імен уживається термін «паралельні назви»  
[5, с. 25]. Гетерогенні імена – це синонімічні реалізації  
[6, с. 36; 7, с. 13; 10, с. 814–818]. Як споріднені, так і неспорід-
нені генетичні утворення мають назву «дублетні номінації» й 
можуть розглядатися в одному ряді [1, с. 144; 11, с. 303; 8, с. 102].

Ойконімія Слобожанщини й окремих її регіонів до-
сліджувалася в деяких дисертаціях (Ю.а. абдула, О.в. Іва-
ненко, а.в. Лисенко) і аналізувалася в низці статей 
(т.П. Беценко, Є.С. Отін та ін.), але варіантність (зокрема 
словотвірно-морфологічна) на рівні назв поселень у цих 
працях не розглядалася.

Метою статті є виявлення різних особливостей словотвір-
но-морфологічної варіантності ойконімів у межах Слобо-
жанщини. крім того, ми ставимо завдання виявити, які сло-
вотвірно-морфологічні особливості мали місце у формуванні 
варіантних утворень.

Виклад основного матеріалу дослідження.
1. Словотвірні варіанти
Форма ойконіма, утворена в ході варіювання, може відріз-

нятися від іншої форми словотвірними засобами. такі випадки 
в топонімії кваліфікуються деривативними варіантами. у до-
сліджуваному регіоні ці одиниці репрезентовані в основному 
за допомогою суфіксів. Подібне явище пояснюється тим, що 
афіксальні частини як засоби словотвірні та словозмінні, а також 
як складники ойконімних структур, позбавлені лексичного зна-
чення, тобто навантажені нульовою семантикою і є семантично 
порожніми. такі суфікси при взаємній субституції на значення 
як однієї, так і іншої Гн певного ряду не впливають. афіксальна 
група словотвірної варіантності має свої особливості, а саме:

1) зміна суфікса -ик в одній географічній назві (далі – Гн) 
на суфікс -ак в опозиційній вн: н. п. Ключик / н. п. Ключак  
[Хр Із] (пор. зворотній процес у парі н. п. Кругляк / н. п. Круглик 
[Плт Гдц]);

2) зміни суфікса -ськ- в одній Гн на суфікс -к- в опозицій-
ній вн: н. п. Красногірськ / н. п. Красногірка [Хр Із];

3) зміна суфікса -к- в одній Гн на демінутивний суфікс 
-очк- в опозиційній вн: н. п. Піски / н. п. Пісочки [Хр влк];

4) зміна суфікса -ець в одній Гн на суфікс -чик в опозиці-
йній вн: н. п. Ржавець / н. п. Ржавчик [вр Здн] або на суфікс 
-ник: н. п. Ржавець / н. п. Ржавник [Бгр Бгр];

5) заміна суфікса -ок суфіксом -ець: н. п. Студенок /  
н. п. Студенець [вр Бгч];

6) заміна суфікса -івк- суфіксом -й-: н. п. Красногорівка /  
н. п. Красногір’я [вр Бгч];

7) заміна суфікса -ок суфіксом -івк-: н. п. Новоселок /  
н. п. Новоселівка [вр Змл];

8) субституція суфіксів із демінутивним значенням -ичк- / 
-очк-: н. п. Криничка / н. п. Криночка [Плт Гдц];

9) маловмотивована субституція суфікса з топонімним значен-
ням -ик на антропонімний посесивний афікс -ин у семантично 
зв’язаних корелятах: н. п. Довжик / н. п. Довжин [Плт Знк].

Поряд із процесами зміни на рівні посткореневих морфем 
трапляються випадки з наявністю додатних процесів у другій 
ойконімній структурі – поява іншого суфікса (на відміну від 
вн, де така морфема відсутня):

1) в одній з ойконімних форм з’являється суфікс -ок:  
н. п. Славгород [Хр Бгд] / н. п. Славгородок [Хр Охт], н. п. Рай-
город [вр Остр] / н. п. Райгородок [вр Остр];

2) в одній з ойконімних форм з’являється суфікс -й-. Поява 
у другій вн звука [а] на місці [о] у першій вн, а також закін-
чення дає можливість кваліфікувати відповідні змішані пари як 
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такі, що належать до трьох різновидів ойконімних варіантів – 
фонетичного, словотвірного та морфологічного: н. п. Рамонь 
[вр нхп] / н. п. Раменьє [вр нхп], н. п. Заоскіль [Хр куп] /  
н. п. Заоскілля [Хр куп];

3) в одній із ойконімних форм з’являється суфікс -к-:  
н. п. Рідкодуб [Хр Із] / н. п. Рідкодубка [Хр Із]. наявність разом 
із суфіксом також флексії, маркованої ознаками жіночого роду, 
підкреслює синхронне об’єднання двох різновидів варіантно-
сті – морфолого-словотвірної.

Дією топонімійної системи на сучасному етапі зумовле-
ні безсуфіксні варіанти, що виявляються у звичайних суфік-
сальних Гн: н. п. Лучка [вр вал] / н. п. Лука [вр вал], н. п. 
Розсошки [вр ндв] / н. п. Розсоші [вр ндв]. наявність беза-
фіксації пов’язана з принципом структурної економії у сфері 
ойконімії. Саме постфіксальні частини стали місцем, яке під-
падає під вплив формальних процесів. нерідко імпульсом для 
утворення внутрішньоареальної суфіксальної варіантності є 
вимушена необхідність ойконімного розподібнення, спричи-
нена тезойменністю локально близьких географічних об’єктів:  
н. п. Валуйчик [вр вал] / н. п. Валуй [вр вал] (пор. н. п. Водо-
лажки [Хр См] / н. п. Водолаги [Хр См]) та ін.

Префіксальні варіанти в топонімійній системі регіону 
представлені поодинокими випадками, які належать до мор-
фологічного рівня деривації, тобто субстантивованими топо-
німними означеннями: н. п. Донецький [Хр Із] / н. п. Задоне-
цький [Хр Із]. тут слід навести думку Ю.О. карпенка, який 
зазначав, що «…зміни топоніма підпорядковуються принципу 
зростання: кінець топоніма змінюється сильніше й частіше, 
ніж його початок, а закінчення – значно частіше, ніж суфікс. 
Це пояснюється як загальними закономірностями розподілу 
інформації в слові, так і впорядковуючим впливом топонімій-
ної системи…» [6, с. 32]. рідко можна побачити також фікса-
ції з гетерогенними префіксоїдами як факт варіантних назв зі 
збереженням гомогенних (так само, як і формально ідентич-
них) складників, розміщених у постпозиції вн: н. п. Білогірка 
[Хр Із] / н. п. Лисогірка [Хр Із]).

2. Морфологічні варіанти. Цей тип ойконімних варіан-
тів (морфологічні дублети [1, с. 68]) утворюється як наслі-
док фонетичного та граматичного варіювання [12, с. 189]. 
Оскільки в традиційній мовознавчій науці й морфологія, і 
синтаксис розглядаються у сфері граматики, ми будемо вва-
жати морфологічні варіанти (так само, як і синтаксичні) 
частиною граматичних варіантів (пор. думку а.І. воробйо-
вої, яка морфологічні варіанти розподіляє на граматичні та 
словотвірні [4, с. 3–13; 3, с. 207]).

морфологічні варіанти ойконімів відрізняються один від 
одного насамперед формою числа. Показником однини та 
множини може бути такий морфологічний засіб, як флексія, 
яка є, з одного боку, фрагментом слова, а з іншого – забезпе-
чує узгодження з родом географічного терміна [7, с. 15]: н. п.  
Студенок [вр Бгч] / н. п. Студенки [вр Бгч], н. п. Верх-Марок 
[вр Остр] / н. п. Верх-Марки [вр Остр] та ін. у деяких ситу-
аціях за офіційну назву взято форму вн із типовим ойконім-
ним формантом -и / -і, у другій позиції ряду трапляється син-
гулятивний відповідник: н. п. Стінки [вр Остр] / н. п. Стінка  
[вр Остр], н. п. Солонці [вр Остр] / н. п. Солонець [вр Остр] та ін.

морфологічні варіанти ойконімів виникають не лише під 
час зміни форм числа однини та множини, але й під час варі-
ювання родових форм, де показником жіночого та середнього 
роду є знову ж таки флексія. Залежно від статусу населеного 

пункту його назва повинна мати відповідне морфологічне 
оформлення на основі інтралінгвальних зв’язків (пор. хутір 
Рівнина [Хр Стрб] / хутір Рівнин [Хр Стрб]). можливо, до цієї 
структурної категорії належить і таке поєднання родово-видо-
вих складників, як слобода Ново-Розсоша [Хр Стрб] / село Но-
ворозсош [врш нпск]. Проте необов’язково, щоб вн поселення 
зі службовим словом жіночого роду позначалася як фемінітив, 
а чоловічого або середнього роду – як маскулізм. руйнуванню 
такого граматичного зв’язку як «географічний апелятив –  
ойконім» значною мірою сприяють позамовні чинники, один 
із яких – мовна реакція на нововведений Га слобода (пор.: н. п. 
Грязна Потудань [вр кртк] ← потудань ← «по той бік Дону»). 
Флексія жіночого роду в другому утворенні є рефлексом зв’яз-
ку вн із географічним апелятивом на позначення первісного 
типу населеного пункту хутір. Доки є такий зв’язок, ойконім 
за мовною інерцією залишається в парадигмі іменників чоло-
вічого роду. Якщо ж назва поселення втрачає опору на апеля-
тив, то вона «може варіюватися під тиском дійсно дуже сильної 
системи назв на -о» [9, с. 55] (пор.: хутір Вікнин [Хр Із] / хутір 
Вікнино [Хр Із]), деякою мірою – на -е: н. п. Рамонь [вр нхп] / 
н. п. Раменьє [вр нхп] / н. п. Рамоньє [вр ан]. Поряд із впли-
вом роду Гт на варіювання родових форм ойконімів здатний 
впливати також фактор аналогії.

варіювання закінчень може бути пов’язане і з утворенням 
стягнених / нестягнених форм вн морфологічного творення: 
н. п. Грем’яче [вр вр] / н. п. Грем’ячеє [вр вр], що походить 
із Гт грем’яч. Для порівняння наведемо ще деякі приклади  
з аналогічними процесами, які протікають у сфері синтаксису: 
н. п. Гонтовий Яр [Хр влк] / н. п. Гонтів Яр [Хр влк], н. п. Кня-
гин Лиман [Хр Із] / н. п. Княгинін Лиман [Хр Із] та ін.

До морфолого-синтаксичного типу, крім згаданих вище топо-
німів, включаючи й дегідронім Грязний Потудань / Грязна Поту-
дань, за наявністю окремих морфологічних фактів належить ще 
ціла низка ойконімів: н. п. Красний Холм [вр вр] / н. п. Красні 
Холми [вр вр] (плюралізація в системі двослівної конструкції); н. 
п. Березовий Колодязь [вр ндв] / н. п. Березів Колодязь [вр ндв] 
(утрата ознаки відносності прикметника й поява його присвійних 
властивостей); н. п. Урив [вр кртк] / н. п. Уривський Острожок  
[вр кртк] (ад’єктивація Гт, що супроводжується додаванням го-
ловного компонента синтаксеми, який використовується як один 
із варіантів); н. п. Мала Верейка [вр Змл] / н. п. Верейське [вр Змл]  
(ад’єктивація Гт, що супроводжується від’ємним виявом синтаксич-
но залежного компонента); н. п. Новий Айдар [Хр Стрб] / н. п. Айда-
ри [Хр Стрб] (утрата топонімного означення з одночасною плюра-
лізацією Га); н. п. Верхня Дуванка [врш Св] / н. п. Вища Дуванка  
[Хр куп] (варіювання прикметникових форм нульового та 
вищого ступенів порівняння, хоча нульовий ступінь ужи-
то в значенні якісного прикметника висока); н. п. Головин Ріг  
[Хр нвдл] / н. п. Головнів Ріг [Хр нвдл] (субституція прикметника 
посесивності, твірним елементом якого є іменник першої відміни 
жіночого роду голова, іншою прикметниковою формою цього ж 
розряду, але утвореною від іменника другої відміни чоловічого 
роду головень через посередництво антропоніма) (пор. також: н. 
п. Данилкин Кут [Хр влк] / н. п. Данильчин Кут [Хр влк], хоча, на 
відміну від попереднього явища, продуцент для обох вн у цьому 
разі один – власне ім’я Данилко). тільки у формі з -ин ще на дав-
ньоруському мовному ґрунті відбулося чергування [к] – [ч] у по-
зиції перед голосним переднього ряду [и] (у сучасній українській 
мові це явище трактується як зміна буквосполучення лк на льч 
під час творення присвійних прикметників).
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До категорії морфологічного варіювання входять слова різ-
них частин мови, що характеризуються непарадигматичними 
зв’язками. вони представлені у вигляді як субстантивно-ад’єк-
тивних пар – прикметникових (відіменникових) конструкцій, 
що стали об’єктом певних процесів із боку інших структурних 
об’єднань (н. п. Айдар [вр Остр] / н. п. Айдарська [вр Остр],  
н. п. Пристін [вр вал] / н. п. Пристінна [вр вал], н. п. Брод-
ський [Плт рмн] / н. п. Брід [Плт рмн], н. п. Просіківський  
[Хр Охт] / н. п. Просіка [Хр Охт], н. п. Студенки [вр Бгч] /  
н. п. Студенівське [вр Бгч], н. п. Лужок [Хр Хр] / н. п.  
Луговий [Хр Хр]), так і ад’єктивно-субстантивними ойконімни-
ми структурами (н. п. Піскуватий [Хр ввч] / н. п. Піски [Хр ввч], 
н. п. Гнилушкин [Хр ввч] / н. п. Гнилушка [Хр ввч], н. п. Валків 
[Хр влк] / н. п. Валківський [Хр влк] / н. п. Валки [Хр влк],  
н. п. Студенецьке [Хр Стрб] / н. п. Студенець [Хр Стрб],  
н. п. Піщане [Хр Стрб] / н. п. Піски [Хр Стрб], н. п. Копанськи  
Хр Зм] / н. п. Копанка [Хр Зм], н. п. Пристінне [Хр Зм] /  
н. п. Пристін [Хр Зм], н. п. Піщана [вр вал] / н. п. Піщанка  
[вр вал], н. п. Ямна [Хр Бгд] / н. п. Ямка [Хр Бгд], н. п. Кучугур-
ний [вр вал] / н. п. Кучугури [вр вал]).

морфологічні структури виявляються також на основі 
розрізнення відмінкових форм номінативного та генітивного 
значення. в одній позиції двослівного ряду мають місце фор-
ми називного відмінка однини чи множини, а в іншій – фор-
ма родового відмінка теж однини або множини: н. п. Райгород  
[вр Остр] / н. п. Райгородка [вр Остр], н. п. Ново-Розсош  
[Хр Стрб] / н. п. Ново-Розсоша [Хр Стрб], рідше трапляються 
протилежні за морфологічним розвитком варіанти – н. п. Копа-
нок [вр Бгч] / н. п. Копанка [вр Бгч].

Серед морфологічних алонімів має місце ще така особли-
вість, як збіг зовнішніх показників ойконімів при їхніх різних 
граматичних значеннях. так, у поєднувальні зв’язки вступає 
вн Райгородка, яка залежно від місця наголосу поєднує в собі 
два морфологічні значення – родовий відмінок однини чоло-
вічого роду та називний відмінок однини жіночого роду, що є 
розмовним варіантом і вживається в усному мовленні, або ж 
вн Копанок, що акумулює ознаки іменника родового відмінка 
множини й форми називного відмінка однини чоловічого роду, 
та інші вн, як-от н. п. Ново-Розсош / н. п. Ново-Розсоша, н. п. 
Студенок / н. п. Студенки тощо.

Висновки. Отже, словотвірна алонімія включає в себе 
дві групи найменувань: а) моделі з ойконімними основами 
з різними за значенням афіксами, що є досить звичайним 
явищем; б) видозміни назв одного й того ж денотата, осно-
ви яких розрізняються за наявністю в одній із них конфіксів 
і за їх відсутністю в іншій, що належить до нерозповсюдже-
них явищ.

творення морфологічних варіантів насамперед пов’язане 
зі зміною: а) форм роду, де родове поняття (лексема на по-
значення типу поселення) узгоджує родові параметри власної 
назви; б) числових категорій (більш розповсюджена модель 
«однина – множина», менш поширена – «множина – одни-
на»), причому плюралізація може відбуватися на рівні ойко-
німного словосполучення; в) відмінкових форм у парі «назив-
ний відмінок – родовий відмінок». розвитку морфологічної 
багатоваріантності сприяють також дериваційні процеси в то-
понімних означеннях, які є складовими частинами синтаксем, 
та одночасна дія різних мовних явищ, зв’язаних між собою. 
можливість утворювати граматичні омоніми ще раз засвідчує 
поєднувальність ойконімних структур. в аспекті різночасти-

номовної рядності трапляється більше вн поселень, які ма-
ють відношення «ойконім-ад’єктив – ойконім-субстантив», 
менше випадків варіантності з відношеннями «ойконім- 
субстантив – ойконім-ад’єктив».

Перелік умовних скорочень
а) губернії / області:
Бгр – Бєлгородська, вр – воронезька, врш – ворошиловградська, 

Плт – Полтавська, Хр – Харківська;
б) повіти / райони: 
ан – анненський, Бгд – Богодухівський, Бгр – Бєлгородський, Бгч 

– Богучарський, вал – валуйський, ввч – вовчанський, влк – валків-
ський, вр – воронезький, Гдц – Гадяцький, Здн – Задонський, Зм – Змі-
ївський, Змл – Землянський, Знк – Зіньківський, Із – Ізюмський, кртк 
– коротояцький, куп – куп’янський, нвдл – нововодолазький, ндв – 
нижньодівицький, нпск – новопсковський, нхп – новохоперський, 
Остр – Острогозький, Охт – Охтирський, рмн – роменський, Св – Сва-
тівський, См – Сумський, Стрб – Старобільський, Хр – Харківський;

в) інші позначення:
вн – власна назва, Га – географічний апелятив, Гн – географічна 

назва, Гт – географічний термін, н. п. – населений пункт.
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Лукьянчук Т. А. Словообразовательные и мор-
фологические варианты в слобожанской ойконимии  
(на примере наименований населённых пунктов отапе-
ллятивного происхождения)

Аннотация. исследованы словообразовательные и мор-
фологические варианты, касающиеся количественно-каче-
ственной стороны морфемных единиц. такую особенность 
выявлено на уровне образующих топонимов и производных 
ойконимов, образованных от географических терминов. Сло-
вообразовательное варьирование выражается появлением или 
заменой различных по значению суффиксов или префиксов/
префиксоидов. Образование морфологических вариантов в 
первую очередь связано с изменением форм рода, где лексе-
ма для обозначения типа поселения согласовывает родовые 
параметры имени собственного; с изменением числовых ка-
тегорий, причем плюрализация может происходить на уровне 
ойконимного словосочетания; с изменением падежных форм в 
паре «именительный падеж – родительный падеж».

Ключевые слова: словообразовательный вариант, 
морфологический вариант, ойконим, топоним.

Lukianchuk T. Word–formation and morphological 
variants in the Slobozhansky oikonimia (on the example  
of the names of appellate origin) 

Summary. Word-formation and morphological variants 
concerning quantitative-qualitative side of morphemic units 
are investigated. This feature has been found at the level of 
generic toponyms and oikonyms derived from geographical 
terms. Word-formation variation is expressed by the appear-
ance or substitution of different values of suffixes or prefixes/
prefixies. 

The creation of morphological variants is primarily asso-
ciated with the change of forms of the genus, where the token 
on the designation of the type of settlement agrees with the 
generic parameters of its own name; with the fall numerical 
categories, with the pluralization can occur at the level of oi-
konym phrase; with the change of case forms in a pair of noun 
case – generic case.

Key words: word-formation variant, morphological vari-
ant, oikonym, toponym.
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LEXICAL-SEMANTIC GROUP OF THE ORNAMENT NAMES
IN UKRAINIAN DESIGN TERMINOLOGY

Summary. The problem of the Ukrainian names of design 
patterns origin – the part of the design terminology – is exam-
ined in this article. It is underlined that the basis of this the-
matic group is the nominations of Common Slavonic origin. 
It is no coincidence that linguistic and nonlinguistic factors 
influenced on the names of Ukrainian design patterns, for in-
stance the environment.

Key words: design terminology, design pattern, etymolo-
gy, method of word-formation.

The purpose of this article is to identify the changes that have 
occurred in the studied terminology, and the analysis of the or-
nament names, which constitute a separate lexic-semantic group  
of terms in the Ukrainian terminology of design. The relevance  
of this study is due to the need to trace specific correlations within 
the terminology field of design.

Methods of research are determined by the specifics of the 
object study and its tasks. The most suitable for describing and an-
alyzing Ukrainian terminology of design is the use of such methods 
as: general scientific method of induction, descriptive with methods 
of observation, comparison, generalization and classification of lin-
guistic facts, statistical and structural using the method of compo-
nent analysis.

Analysis of recent researches and publications with full justi-
fication of the received scientific results. In the XXth century many 
leading scientists were engaged in the study of such phenomena as 
“term” and “terminology” (I. Verhratsky, V. Danilenko, A. Superans-
ka, T. Panko, L. Kryzhanivska, L. Symonenko, T. Kyyak, N. Nepi-
yvoda, T. Pristayko, A. Dyakov, S. Kudelko). The correspondence 
of the word to the notion and structure of the nominative unit was 
taken into account by the scientists in describing the term as a special 
word. The term should carry the “spirit of speech” in itself, be brief 
and motivated, without the presence of synonyms. In the opinion of 
researchers, creating a term, one must keep in mind not only science 
but also education; terminology should be national and must combine 
elements of national and international ones [10; 1; 6; 7].

The object of our research is the Ukrainian terminology of design.
The subject of our research is the thematic group of ornament 

names (9% of the total number), which is included in the terminol-
ogy of design. Its formation is a complex and long-lasting process; 
therefore, it is not homogeneous in its origin. It consists of terms 
derived from general and special, literary and dialectal, personal 
and borrowed words, with direct and indirect borrowing, tracing.

Presentation of the main research material with the full jus-
tification of the obtained scientific results. Since the end of the 
XXth century and up today there is a rapid development of design, 

as the science in general, and hence its terminology. There is a pen-
etration of widely used terms in the terminology of various fields, 
making it difficult to refer to a particular term for a specific termi-
nology. Terminology of design, as well as other terminology, cannot 
do without names that function in various fields of knowledge. Not 
an exception and the names of ornaments, which are a vivid testi-
mony to the cultural continuity of the people. The brightest flower-
ing of this type of art falls on the first third of the XXth century, when  
the socio-cultural processes that began in the second half  
of the XIXth century considerably intensified in the peasant envi-
ronment [8, р. 3]. After all, the reasons for the development of the 
ornament depend on people’s admiration to the bright design of life.

Intra-language and foreign influences contributed to the emer-
gence of new names. In particular, the artistic value of design 
works, the system of organizing their ornamental-shaped structure 
to a large extent depend on the nature and technological proper-
ties of the materials used. The origin of the ornament is associated 
with an epic painted cobblestone, terraums with images of the sun, 
moon, stars, and all the beauty of the heavens [12 р. 2].

Peasant wall paintings, in contrast to the classic, were created 
in the situation where a customer, artist, author and master executor 
in most cases was one person. Life expectancy of peasants to na-
ture, the dependence of the nature of their work activity and general 
lifestyle from annual natural cycles reflected in one of the peculiar-
ities of peasant paintings functioning – their short life, dependance 
on the temporary, seasonal existence [8, р. 18].

At the basis of paintings figurativeness of a number of Ukrainian 
districts and areas lays the agrarian-cosmological idea of human life 
and nature unity, the same idea is embodied in verbal signs. The feel-
ing of unity with nature awakened and acquired the implementation 
of the ornament names in the “peak” periods of the annual cycle, 
such as spring awakening, flowering of plants and their fruiting. 
Names were used to refer to different products that were used during 
calendar holidays.

The study of the thematic group of ornament names made it pos-
sible to distinguish non-derivative words of Common Slavonic origin 
(13%). These include: zoomorphisms (60%) – pavuky “zoomorphic or-
namental motif with a schematic image, reduced to a combination of 
simple geometric elements” from Church Slavonic *paokъ “a hook”; 
slimack “plant ornamental motif – the branch with leaves, twisted in the 
form of a snail” from Church Slavonic *slimakъ is close to Greek “Snail 
without shell”; slimacky “zoomorphic ornamental motif with a schemat-
ic image, reduced to a combination of simple geometric elements” from 
Church Slavonic *slimakъ is close to Greek “Snail without shell”; plan-
tomorphisms (20%) – kryny “ornament in the form of heraldic lilies” 
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from Church Slavonic кринъ “lily flower”; subjectmorphisms (20%) 
– stovpy “ornamental motif associated with the image of architectural 
elements” from Common Slavonic *stъlbъ close to the “pillar”, “pil-
lars” [3: ІІІ: 93; IV: 250; 4: ІІ: 337; ІІІ: 218-219, 672, 765; 11: І: 386].

The derivative words of the Slavonic origin are suffixed formally 
(28%) of the name: plantomorphisms (36%) – listechka “an ornamental 
motif in the form of elliptical leaves” from Common Slavonic *listъ 
“plant leaves”, “sheet of book”, ”sheet”, “certificate”; makivky “a plant 
ornamental motif of the decorative painting of the hut in the Podillia 
at the end of the XIXth – beginning of the XXth centuries, the rounded 
completion of which resembles the heads of poppy” *makъ “poppy”; 
perchchika “vegetative ornamental motif of folk decorative painting of 
dwelling in the Podillia in the form of pepper” from Common Slavonic 
*pьpьrъ; hmelyk “decorative wavy ornament” from Common Slavonic 
*chъmelje “hops”; subjectmorphisms (28%) – hirka “figured detail in 
the form of a thrown pyramid of brick or stone (decoration of the gates, 
openings)” from Common Slavonic *gora “mountain”, “attic”, “top-
notch”; horodky “bricks ornament in the form of a zigzag” from Com-
mon Slavonic *gordъ “fenced place”; shirinka “an ornamental motif in 
the form of interconnected squares and triangles alternately” from the 
Old Russian shirinka “towel”; part of the human body (18%) – morsh-
inka “ornamental motif in the form of a broken (wrinkled) at an acute 
angle of the line” from Old Russian съмърсканъ “wrinkled, wicked”; 
cholovichky “an ornamental motif in the form of generalized images 
of a person who sometimes independently created a figured pattern or 
performed in conjunction with plant motivs” from Common Slavonic 
*celovekъ “man”; action (9%) – bihunets “the shape of an ornamental 
brick masonry in the form of a belt forming on the surface of the wall a 
number of triangular recesses, facing up and down” sequentially *beza-
ti “escape, escape, avoid”; a sign (9%) – sosonka “a plant ornamental 
motif, popular in folk paintings of the Podol dwelling in the late XIXth 
– early XXth centuries” from Indo-European *kasnos “gray” [4: ІІ: 241, 
659; ІІІ: 249, 328, 441, 479, 726; 2: І: 155, 485, 503; ІІ: 345].

The suffix-prefixal way of forming words, based on the motivation of 
which are the action or the object (8%): zavitock “ornamental motif in the 
form of a spiral” from Common Slavonic *viti, 1 unit *vьjo. Indo-Euro-
pean *uei-: *uoi-: *ui “turn”, “bend”, “curve”; porizka “relief ornament on 
an architectural lump” from Common Slavonic *ureg’- “tear”, “destroy”; 
obruchky “an ornamental motif in the form of double rings (wedding rings), 
which is widely used for inlaid wooden artistic products” from Common Sla-
vonic *obrocь “a wrist, a bracelet, a ring” [4: ІІІ: 108; 2: І: 155; ІІ: 107].

Most of the names (38%) are non-derivative words of foreign or-
igin, they include: subjectmorphisms (40%) – busy “decorative orna-
mental design of rollers” from Arabic busr: busra “fake pearls, glass 
beads”; kraklye “a network of thin cracks on the surface of the ceramic 
products. They are created for the decorative effect, using the discrepan-
cy of the coefficients of expansion of the shingles and irrigation during 
firing” from French craquele “crack”; labirint “ornamental motif” 
from French laburinthe < Latin laburintus < Greek “maze”; lira “an 
ornamental motif in the form of a musical instrument” from Old Rus-
sian лvра < Greek “ancient greek string tongue tool”; monastery “An 
ornamental motive of architectural character – a schematic image of a 
religious building” from Greek monasterium > French мonastere “cell 
of the hermit”; rockayll “fragile, thinly dismembered asymmetric shell 
shape, characteristic rococo ornament” from French rocaille “small 
stone, crushed stone”; plantomorphisms (20%) – lavr “ornamental mo-
tive” from Polish laur < Latin laurus; liliya “is an ornamental motif in the 
form of a stylized lily flower. Three of her petals are bound by a ribbon, 
and below end with separate petioles or trilopated leaves” through Ger-
man Lilie or Polish lilia < Latin lilium < English нrrt < Іlili “lily 

flower”; palmata “ornamental motif in the form of a stylized fan-like 
sheet” from French palmette “decoration in the form of palm leaves”; 
toponyms (13%) – meander “geometric ornament of ancient origin in 
the form of broken at a straight line of the line” from Greek maiandros 
> Latin maeander > German Maander, French meander “the old name 
of the Meandre River in Asia Minor”; ovyi “this is an ornamental motif 
in the form of egg-shaped bulges, framed by rollers, on the capitals and 
the cornices” from Latin ovum – the name of the ancient Greek region 
Ionia – “egg”; part of the human body (13%) – bucklya “decoration in 
the form of a series of rings with a socket in the center” from French 
buccula < Latin buccula “curl of hair”; kolye “Astragalus with stucco 
pearls” from French collier < Latin collare < collum “neck”; the action 
(13%) – shmuhy “motive of the geometric ornament in the form of the 
stripes” from Slovenian semigati *sьmig “move swinging, sculpt”; tse-
sura “interval in the ornament” from Latin caesura “autopsy” [3: І: 293; 
ІІ: 527; ІІІ: 93, 174, 177, 261, 265, 426; IV: 250; 14; 4: І: 240, 252, 
443; ІІ: 337, 445, 497, 500, 649; ІІІ: 218-219, 672, 765; 11: І: 386, 
427, 456, 554; 9; 14: 108, 319, 346, 394, 423, 441, 697; 5: 261, 969].

Assimilation of words of foreign origin led to the creation of de-
rivative names (13%). The suffixal way (10%) consists of the follow-
ing words: the sign (50%) – ohirochky “an ornamental motif in the 
form of horizontally stretched diamonds, connected with each other 
by sharp angles” from Greek ‘ayoupos “cucumber” < Greek ‘awpog 
“immature”; slivochky “vegetative ornamental decorative motif of 
paintings of people’s homes in the Podolia” from Latin *livos “blu-
ish”, liveo, ere “have a bluish color”; the part of the human body 
(25%) – lalechky “ornamental motif in the form of generalized image 
of people’s figures” from Polish lala, lalka “shameful man”; planto-
morphisms (25%) – rozetka “ornamental motif in the form of a round 
flower with identical petals. As the ornament was used since ancient 
times, in Gothic form the “window round rose” from French rosette 
“rosette”, with the help of prefixal way (3%) there is the word napiv-
rozetky “ornament in the form of half opened flower” from German 
Rosette or French rosette “rose” < rose [4: ІІ: 120, 632; ІІІ: 495, 
670 2: І: 592; 14].

Conclusions. Terminology of design as an integral part of the 
lexical system of the language belong to open, constantly evolving. 
Within it there are such processes as the use of outdated terms in a 
new meaning, introduction of new terms, the elimination of parallel 
forms. Design development is directly related to the expansion 
and improvement of design terminology. In the Ukrainian names 
of ornaments there are elements of the Proto-Slavic and foreign-
language origin, formed by various ways of word formation. 
Consequently, the names of ornaments, forming a separate lexic-
semantic group, indirectly embodied the idea of the unity of human 
life and nature. In the words that denote an ornamental painting, we 
observe the reflected part of the picture of the surrounding world.
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Мар’янко Я. Г., Зайцева О. Ю. Лексико-семантична 
група назв орнаментів в українській термінології дизайну

Анотація. у представленій статті розглядається про-
блема походження українських назв орнаментів, які вхо-
дять до складу термінології дизайну. Підкреслюється, 
що основу цієї тематичної групи становлять номінації 
праслов’янського походження. невипадково, що на назви 
орнаментів в українській мові впливали лінгвістичні й по-
залінгвістичні чинники, зокрема навколишнє середовище.

Ключові слова: термінологія дизайну, орнамент, ети-
мологія, спосіб словотворення.

Марьянко Я. Г., Зайцева О. Ю. Лексико-семантиче-
ская группа названий орнаментов в украинской тер-
минологии дизайна

Аннотация. в представленной статье рассматривает-
ся проблема происхождения украинских названий орна-
ментов, которые входят в состав терминологии дизайна. 
Подчеркивается, что основу этой тематической группы 
составляют номинации праславянского происхождения. 
неслучайно, что на названия орнаментов в украинском 
языке влияли лингвистические и внелингвистические фак-
торы, в частности, окружающая среда.

Ключевые слова: терминология дизайна, орнамент, 
этимология, способ словообразования.
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ПАЦИФИСТСКИЕ ИДЕИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ К. СИМОНОВА

Аннотация. в настоящей статье рассмотрены основ-
ные этапы эволюции мастерства Симонова-журналиста. 
Он печатал статьи, очерки, заметки и иного рода неболь-
шие тексты, главным образом, в газете «красная звезда». 
в этих произведениях проявился огромный талант писа-
теля, который умело совмещал творчество с собственно 
журналистской деятельностью. в представленной статье 
получили освещение некоторые темы, которые в период 
великой Отечественной войны являлись первостепенны-
ми. важность, актуальность и своевременность их публи-
кации диктовалась, прежде всего, тем тревожным време-
нем, они должны были в кратчайший срок доходить до 
читателей – рядовых солдат и командиров частей. наибо-
лее приоритетным направлением в приведённых автором 
статьях являлись идеи пацифизма. несмотря на малый 
объём нашей работы, статьи рассмотрены на ярких иллю-
стративных примерах.

Ключевые слова: патриотизм, пацифизм, профессио-
нальный долг журналиста, жанры военной публицисти-
ки, очерки, фельетоны, стихи, лозунги, песни, листовки, 
статьи, заметки, военные будни, армейский дух.

Постановка проблемы. Литература в годы исторических 
бедствий и катаклизмов всегда играла огромную роль в жизни 
народа. её вхождение в солдатскую среду в период великой 
Отечественной войны является тем беспрецедентным случаем, 
который не укладывается в сознании профессиональных кри-
тиков и рядовых читателей. После победы над фашизмом об 
этом говорилось в самых разных источниках, причём не только 
в самом бывшем Союзе. английский журналист а. верт в сво-
ей книге «россия в войне 1941–1945» отмечал: «россия, пожа-
луй, единственная страна, в которой стихи читают миллионы 
людей, а таких поэтов, как Симонов или Сурков, вообще читал 
во время войны буквально каждый» [2, с. 299]. и свидетельств 
такого рода очень много.

Цель статьи – исследовать пацифистские идеи в публи-
цистике к. Симонова.

Изложение основного материала. Проблема войны в 
творчестве писателей. Было немало поэтов и писателей, ко-
торые совмещали художественное творчество с журналистикой. 
рядовым газетчикам порою приходилось на время отложить 
перо, чтобы взять в руки автомат и идти в бой. Однако, предан-
ные своему делу, по окончании сражения они вновь возвраща-
лись в редакцию, на своё привычное место, куда их звали долг 
и профессиональная одарённость. в годы войны с «Правдой» и 
«красной звездой» сотрудничали а. Фадеев, Б. Полевой, Л. Со-
болев, и. Эренбург, а. твардовский, в. Гроссман, П. Павленко, 
в. кожевников, е Петров, О. Берггольц, в. вишневский, а. крон 
и другие. константину Симонову в славной плеяде фронтовых 
журналистов также принадлежит исключительное место.

непросто конкретно выделить пацифистские идеи как цен-
тральные, потому что они фактически присутствовали в каж-
дой газетной статье к. Симонова. Оно и понятно: фронтовой 

очерк, так или иначе, был связан с повседневным подвигом 
солдат и командиров воинских частей. По существу, военные 
будни, патриотизм и подвиг неотделимы. Писателям приходи-
лось говорить о многом, вплоть до статистических рекоменда-
ций по борьбе с вражеской артиллерией или авиацией. редак-
ции даже известных писателей не освобождали от оперативной 
работы. а. твардовский свидетельствовал: «Я писал очерки, 
фельетоны, стихи, лозунги, песни, листовки, статьи, заметки – 
всё. и в каждой форме – патриотический настрой» [8, с. 116]. 
так что идеи сопротивления насилию и выражения патриотиз-
ма витали в воздухе; ими были насыщены многочисленные 
статьи и очерки. 

к. Симонов прошёл долгий путь войны, и потому его жур-
налистская деятельность вместила в себя большое количество 
самых разных фактов, свидетелем которых он непосредственно 
являлся, либо описанных им по рассказам очевидцев. Послед-
нее не оставляло никаких сомнений в подлинности происшед-
шего. Чаще всего Симонов находился в гуще жестоких боёв, и 
потому журналистика являлась важным и актуальным допол-
нением к его художественному творчеству. а. Бялик свидетель-
ствует: «Писать историю войны без истории её художествен-
ной литературы – это означает заведомо обрекать создаваемую 
картину на неполноту» [1, с. 15]. 

«написанное константином Симоновым – это сложивша-
яся из очерков и публицистических статей фреска, на которой 
запечатлены события четырёх лет жестокой войны», – писал 
Л. Лазарев [4, с. 16]. в своём патриотическом настрое он всег-
да изображает то, что видел своими глазами, делится тем, что 
пережил сам. в ином случае он пересказывает историю чело-
века, с которым его свела судьба. таково неизменное кредо к. 
Симонова. «в его очерках, – продолжает Л. Лазарев, – почти 
всегда присутствует повествовательный сюжет, поэтому они 
нередко напоминают новеллу. в них мы непременно найдём 
психологический портрет героя – обыкновенного солдата или 
офицера переднего края, обязательно отражены жизненные 
обстоятельства, сформировавшие характер этого человека, по-
дробно изображён тот бой, в котором он отличился» [4, с. 16]. 
небезынтересно одной строкой отметить, что в современном 
кодексе, принятом на конгрессе журналистов россии (3 июня 
1994 г.), провозглашено: «Журналист всегда осознаёт, что его 
профессиональная деятельность прекращается в тот момент, 
когда он берёт в руки оружие» [5, с. 217]. 

Однако этот неутомимый корреспондент нередко писал в 
окопах, в перерывах между затихающей канонадой. Причём 
писал основательно, с хорошим знанием оперативной обста-
новки на фронте. упомянутый Л. Лазарев в статье «на штыках 
принесенное временем…» сказал: «если к. Симонову в статьях 
и очерках большею частью удавалось избежать беглости и по-
верхностности, то не только оттого, что был у него острый 
взгляд. не менее важно и другое: его неустанное стремление 



39

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

пережить то, что выпадало на долю людей, о которых он и до-
лжен был писать, побывать с ними в деле» [7, с. 63]. «Он мог 
писать, – вспоминали сослуживцы и коллеги по «Правде», –  
в походе, в блиндаже, на машине, в ходе случайного ночлега, 
под обгорелым деревом, в кратковременных перерывах меж 
двух боев, занося виденное или услышанное из достоверных 
источников в блокнот» [3, с. 114].

Пацифизм. Пацифистские идеи в творчестве к. Симонова, 
на наш взгляд, шире его исконно терминологического назва-
ния. Под этим надо понимать не только сопротивление наси-
лию, отпор врагу и собственно патриотизм. Это ещё и формы 
раскрытия военного феномена, который в старину называли 
«духом армии». вот почему пацифистские идеи в статьях и 
очерках к. Симонова всегда проводились с учётом детального 
описания того, что доводится пережить рядовому солдату или 
офицеру, когда шагаешь по фронтовым дорогам в непролазную 
грязь, подталкиваешь забуксовавшие машины или вытаски-
ваешь из глины намертво застрявшую пушку. когда теряешь 
тылы, отставшие из-за бездорожья, наскоро спасаешь остатки 
полевой кухни, чтобы сохранить людей. наконец, всем телом 
чувствуешь, как в любую минуту тебя может накрыть миномёт-
ным огнём, и ты, словно александр матросов, поднимаешься 
грудью защищать последнюю траншею. всё это – живой мате-
риал для статей и очерков к. Симонова, в которых, как увидим, 
отражён пацифизм, как это понимал сам писатель и журналист.

Художественный стиль К. Симонова. вместе с тем 
тяжёлыми буднями вся тематика журналистских выступлений 
к. Симонова не ограничивалась. в статье «Солдатское сердце» 
он добавлял к уже отмеченному: «Писать только о тяжелых 
днях и ночах, лишь о грязи окопов, холоде сугробов, только  
о крови и смерти – значит лгать…» [красная звезда, 5 февраля 
1942 г.], потому что в таких случаях как бы невольно «забывае-
шь о мужественном сердце солдата». Следовательно, говорить 
правду о войне – это искать индивидуальный подход к героям 
очерков, заметок, разрабатывать свою систему литературных 
ассоциаций. Поэтому Симонов стремился сочетать увиденное 
в сражениях с рассказами о подвигах воинов. Пацифизм – это 
«писать об обороне и наступлении, разведке в ночном бою,  
о боевых вылетах летчиков, манёврах пехотинцев, нужной и 
чрезвычайно опасной профессии саперов, самоотдаче меди-
цинских сестер и т. д.». Причём в своих статьях и очерках он 
часто называл их имена, потому что люди очень ждали в дни 
войны вестей о близких. 

в поэзии и прозе известен негласный закон: автор выво-
дит своего лирического героя, и его черты характера напоми-
нают творца. Создаётся автобиографический типаж. когда 
перечитываешь многие корреспонденции к. Симонова 1941–
1945 гг. («Полярной ночью», «в осажденной Одессе», «Письмо 
из крыма», «в скалах норвегии», «в керченских каменолом-
нях», «у берегов румынии», «в донских степях», «Два письма 
из тернополя», «Дни и ночи», «на старой смоленской доро-
ге», «на карельском перешейке», «Зимой сорок третьего…»,  
«в высоких татрах» и другие), то самого автора не видишь.  
Он как бы в тени, но живо представляешь маршруты его воен-
ных дорог. в очерке «Земля моя!» события с Западного фрон-
та стремительно перебрасываются на восточный, и читатель 
имеет ясное представление о географии перехода частей от 
западного села никольское к восточным окраинам кубин-
ки. такая же «сиюминутность» отличает пацифизм очерков 
«единоборство», «Смерть за смерть» и «Поезда рабов». неко-

торые материалы под рубрикой «Срочно в номер» в «Правде»  
и «красной звезде» не задерживались, так как в противном слу-
чае информация воспринималась как запоздалая, и повод для 
новых военных ориентировок оказывался утерянным.

в начале нашей статьи мы перечислили имена видных 
представителей военной публицистики. невольно повторяешь-
ся, указав, что пацифистские идеи были в центре внимания 
почти всех фронтовых поэтов и писателей. выстраивается 
цепочка логических умственных операций: от сухих военных 
сводок информбюро – к конкретному числу погибших; от них 
– к героизму и необходимости создания оборонительных соо-
ружений. в этом, вероятно, и состоит подлинный и неприкра-
шенный патриотизм. в то же время нам представляется, что за 
приведённой схемой стоит не только неумолимая статистика, 
но и особое мировоззрение журналиста, умение в малом ра-
скрыть большое и глубокое, в частном подметить общее, ин-
дивидуальное (типизировать). именно таким было перо Симо-
нова-хроникёра. в процессе восприятия пацифистских идей, 
как правило, параллельно развиваются другие темы, впрочем, 
далеко не отстоящие от главной нити повествования, но само-
бытные, даже оригинальные.

например, в очерке «Дни и ночи» идеи пацифизма броса-
ются в глаза. Люди зимой 1942 г. выживали в Сталинграде, но 
рук не опускали. «Да, – горестно констатирует автор, – трудно 
здесь жить. Больше того: невозможно здесь жить в бездействии.  
Однако жить и сражаться – так здесь жить как раз и можно, нуж-
но, и так мы жить будем, отстаивая наш город среди дыма, огня и 
крови. и если смерть висит над нашей головой, то слава – рядом 
с нами: она стала нашей сестрой, среди развалин жилищ и плача 
осиротевших детей» [7, с. 124]. как не заметить в этом очерке 
пацифистских идей! Они лежат на поверхности, но не оторваны 
от субъективной трактовки городской темы. Зоркий взгляд опыт-
ного журналиста видит также и другую сторону обороны. Ста-
линград в представлении рядовых сограждан других регионов 
необъятной россии – это многополосные дороги с внутренними 
проулками или «шестидесятикилометровая полоса вдоль вол-
ги». но город к началу 1942 г. сильно видоизменился. «нынеш-
ний Сталинград, – пишет Симонов, – город уже не тот, каким ви-
дели его ранее с волжских пароходов. в нём нет поднимающихся 
весёлой толпой в гору белых домов, нет лёгких пристаней, на-
бережных с целыми рядами купален, тянущихся вдоль волги, 
киосков и домиков. теперь Сталинград стал городом дымным 
и серым, над которым день и ночь пляшет огонь да вьётся пе-
пел. Отныне это город-солдат, опалённый и закалённый в боях, 
с твердынями самодельных бастионов и с камнями героических 
развалин». Следовательно, из материалов этого очерка люди 
получали предельно точное, достоверное пространственно-вре-
менное представление о городе и его оборонительных рубежах. 
Это и есть, по нашему мнению, расширенное понимание паци-
фистских идей – не громкие и трафаретные фразы о защите го-
рода, а сопутствующая информация, очень ценная. ведь газеты 
с очерками, статьями и листовками в солдатской среде порою 
распространялись быстрее, чем телеграфные сводки-молнии, 
которые в основном доходили до больших военных чинов опе-
ративных штабов. 

немцы, кстати сказать, в своих кинохрониках и военных 
статьях, корреспонденциях тоже со своей стороны пытались 
распространить в своём кругу пацифистские идеи. только 
понятия эти оказывались диаметрально противоположными.  
О настоящих пацифистских чувствах русских хорошо ска-
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зал ближайший друг и соратник Симонова илья Эренбург:  
«Патриотизм означает прежде всего любовь к своей стране,  
к народу. как и любая другая большая любовь, патриотизм рас-
ширяет наше сознание. Подлинный пацифист любит весь мир 
беспредельно. нельзя, открыв величие родной земли, между 
тем возненавидеть всю вселенную разом. Безлюбые люди – 
очень плохие патриоты. а лже-патриотизм фашистов в свою 
очередь покоится на полнейшем презрении к другим народам 
и нациям, он противостоит подлинным идеям пацифизма, по-
тому что сужает мир до пределов одного языка, одного типа 
людей, следовательно, и одной масти» [7, с. 103].

Выводы. итак, по материалам военных корреспонденций 
к. Симонова выяснено, что пацифистские идеи – это защита 
каждой пяди родной земли, оборона конкретных рубежей, го-
рода, деревни, села. Это и особый взгляд писателя, журналиста 
на видоизменяемый характер войны в течение дней и месяцев. 
в имеющейся на сегодняшний день критической литературе 
есть и такое мнение: пацифизм – это месть. но не прямолиней-
ная, как в романе а. Дюма «Граф монте-кристо», а священная, 
богом данная, судьбой охраняемая. Это защита с нападением. 
и если в первые два года войны к. Симонов чаще стремился 
показывать жизнь человека со всех сторон, охватывая большое 
количество событий, то в более поздних статьях и очерках, 
несмотря на потери, журналист счёл своим долгом опублико-
вать факты, которые приближали победу. в очерке «на старой 
смоленской дороге» («красная звезда» от 17 марта 1943 г.)  
есть жгучая сцена. в овраге лежат еще не захороненные стари-
ки, женщины и дети. Старик-сапёр вдруг замечает мать, прижи-
мавшую к груди мёртвого ребенка. С придыханием реальный 
герой говорит своим «глуховатым, простуженным голосом»: 
«ребёночка не пожалели…» [10]. Он более ничего не прибавил 
к этим словам, но по выражению его каменного лица можно 
было судить о том, что месть не за горами. русские никогда 
не пожалеют тех, кто не пожалел невинного ребенка. и пото-
му не удивительно, что в письме к. Симонова С. Фрадкиной 
(30 марта 1964 г.) слова «патриотизм», «пацифизм» и «месть» 
встали рядом: героизм, посчитал он, побеждает ужасы, а воин-
ское умение – вера в возможность и необходимость мстить,  
то есть убивать фрицев. «и такие примеры стойкости, героизма 
и патриотизма, – заканчивал он письмо, – к концу войны были 
необходимы нам в газетах, как хлеб».

в самом деле, каждодневный героизм, по убеждению к. Си-
монова, на войне проявляется в разных формах. Одни дивизии 
идут непосредственно в бой, а другие получают приказ при-
крывать силы союзников. Задачи разные – цели общие. О таком 
отвлекающем манёвре, имеющем очень важное стратегическое 
значение, рассказывается в статье «Части прикрытия». в свод-
ке информбюро скупая, до предела сжатая фраза: «наши части 
прикрытия, переходя в контратаки, задерживают противника 
до подхода к ним главных наших сил». но сколько за ней стоит 
человеческих страданий, облекаемых писателем-журналистом 
в форму пропаганды пацифизма. 

в романе «Живые и мёртвые» автор сказал фразу, впослед-
ствии ставшую классической: «Гибель одного человека – это 
трагедия; гибель миллионов – это уже статистика». и одним из 
проявлений патриотизма может быть и обмен военным опытом, 
чтобы предотвратить смерть десятков тысяч людей.

из увиденного, услышанного, подсмотренного и проанали-
зированного к. Симоновым: «если вы станете говорить с бой-
цами, командирами, недавно вышедшими из боя, то реже всего 

услышите разговоры о потерях. командиры и бойцы говорят об 
опыте ведения боя, слабых местах противника, о новой такти-
ке, которую они выработали в сражениях, и теперь настаёт вре-
мя её применить. и когда вспоминают о погибших товарищах, 
то не просто сожалеют, но обсуждают и одобряют их поведение 
в бою, опыт борьбы, который они ценою своей жизни передали 
перед смертью другим» [7, с. 25].

Примечательно, что место, где пали рядовые бойцы, может 
оставаться безвестным, но подвиг их велик, и в скором време-
ни эта батарея, высота, рубеж обретут своё второе рождение. 
в очерке «Солдатская слава» к. Симонов пишет, что некий 
рядовой Школенко под Царицыным выполнил приказ – взял 
«языка». таких операций на войне проводилось очень много. 
но место стало памятным. и с типично пацифистским настро-
ем автор предрекает: «ведь когда-то слово «Бородино» знали 
люди, живущие только под можайском; оно было уездным 
словом. а потом за один день стало всенародным» [«красная 
звезда, 11 сентября 1942 г.»].

точно так же из руин по-пушкински «восстанут имена».  
в очерке «рус-фанер»1 говорится о славных русских лётчиках, 
впервые в мировой авиации применивших приём «бесшумно-
го сбрасывания бомб». Симонов завершает: «когда-то, когда 
начнут писать историю этой ужасной войны, среди её непри-
метных героев пусть вспомнят историю простых чернорабо-
чих нашей авиации – скромных парней, сумевших превратить 
слово «рус-фанер» из насмешливого – в страшное» [«красная 
звезда», 9 октября 1942 г.].

вечная память – один из ярких показателей пацифистского 
пафоса константина Симонова.
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Мірзоєва Н. Т. Пацифістські ідеї в публіцистиці  
К. Симонова

Анотація. у цій статті розглянемо основні етапи ево-
люції майстерності Симонова-журналіста. він друкував 
статті, нариси, замітки й іншого роду невеликі тексти, 
головним чином у газеті «красная звезда». у цих творах 
проявився величезний талант письменника, який уміло 
поєднував творчість із власне журналістською діяльністю.  
у статті отримали висвітлення деякі теми, які в період 

1 так называли русские самолёты, склеенные из полотна и фанеры, и бомбы с них 
сбрасывали вручную.
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великої вітчизняної війни були першочерговими. важли-
вість, актуальність і своєчасність їх публікації диктувала-
ся насамперед тим тривожним часом, вони повинні були в 
найкоротший термін доходити до читачів – рядових солда-
тів і командирів частин. найбільш пріоритетним напрям-
ком у наведених автором статтях були ідеї пацифізму. не-
зважаючи на малий обсяг статті, вони розглянуті, на нашу 
думку, на яскравих ілюстративних прикладах.

Ключові слова: патріотизм, пацифізм, професійний 
обов’язок журналіста, жанри військової публіцистики, на-
риси, фейлетони, вірші, гасла, пісні, листівки, статті, за-
мітки, військові будні, армійський дух.

Mirzoeva N. Pacifist ideas in the publicism of  
K. Simonov

Summary. In the article, the main stages of the 
evolution of Simonov-publicist’s skills are examined. He 

published articles, essays, notes and other small pieces of 
information, mainly in the “Krasnaya Zvezda” newspaper. 
In this correspondence, a great talent of the writer who 
skillfully combined creativity with publicist activity was 
manifested. In the presented article, some topics which were 
of paramount importance during the Great Patriotic War were 
highlighted. Their importance, relevance, and timeliness of 
publication were dictated primarily by the alarming time – 
they were supposed to reach readers, ordinary soldiers and 
unit commanders in the shortest possible time. The most 
priority direction in the articles was the idea of pacifism. In 
our opinion, despite the small volume of the article, they are 
considered on bright illustrative examples.

Key words: patriotism, pacifism, professional duty of 
a journalist, genres of military journalism, essays, satirical 
articles, poems, slogans, songs, leaflets, articles, notes, military 
everyday life, army spirit.
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КОМЕДІЯ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО «ПОШИЛИСЬ У ДУРНІ» 
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО Й СВІТОВОГО  

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ПРОЦЕСУ
Анотація. водевіль м. кропивницького «Пошились  

у дурні» перегукується з такими світовими шедеврами, 
як «комедія помилок» в. Шекспіра, «Жорж Данден, або 
Обдурений чоловік» Ж.-Б. мольєра, «Слуга двох панів» 
к. Гольдоні, «весілля Фігаро» П. Бомарше, де спритні 
слуги або покоївки одночасно й кепкують над своїми го-
сподарями, і допомагають їм вирішити складні життєві 
проблеми. нагадують наймити м. кропивницького, а над-
то шахраюватий писар Скакунець, і Шельменка Г. квіт-
ки-Основ’яненка. уперше з великим успіхом водевіль 
був виставлений театром корифеїв 15 листопада 1883 р.  
у києві. Особливою популярністю користувався спекта-
кль, коли в ньому брали участь м. кропивницький і м. 
Заньковецька. Грали комедію й у київському драматично-
му театрі Леся курбаса. режисер модернізував п’єсу згідно 
з вимогами часу. 

Ключові слова: спритні наймити, шахраюватий писар, 
традиційний образ скнари, театр корифеїв, Лесь курбас.

Постановка проблеми. Геніальний актор, режисер і дра-
матург, засновник театру корифеїв марко кропивницький 
значний унесок зробив і в розвиток національного театраль-
ного мистецтва в Західній україні, де 1875 р. упродовж ше-
сти місяців працював у руському народному театрі. Галичи-
на, Буковина й Закарпаття в ті далекі часи входили до складу 
австро-угорської імперії. Прикметно, що українське слово 
тут не зазнавало тих шалених утисків і обмежень, як це 
було в наддніпрянщині. національний театр у Львові було 
відкрито в урочистій обстановці 29 березня 1864 р. австро- 
угорська держава навіть частково його фінансувала.  
Щоправда, це мало чим допомогло. Чи не з перших років 
свого існування український театр на теренах Галичини пе-
ребував у глибокій кризі. найбільшою його хибою була ві-
дірваність від національних основ. Це можна пояснити тим, 
що на чолі драматичних труп у Західній україні стояли зде-
більшого актори польського походження. вони, з сумом кон-
статує м. кропивницький, «бачили театр німецький, поль-
ський і не бачили українського...» [5, с. 114]. 

репертуар галицького театру так само не мав нічого 
спільного з життям народу, оскільки був в основному пере-
кладним: драми – з польської мови, оперетки – з французької 
та німецької. Дія у творах відбувалася зазвичай у розкішних 
аристократичних салонах, замках і садах, а в основі сюжетів 
були примітивні любовні історії (різних герцогів, графів, ба-
ронів), подружня невірність у середовищі панівних класів, 
дрібні побутові конфлікти і т. ін. мова акторів була стра-
шенно засмічена полонізмами. «виконання народних тво-
рів якесь вимучене, покалічене, так ніби виконавці ніколи  

й не бачили народу...», – зауважує кропивницький [5, с. 233]. 
І цьому були свої причини. місцеві актори часто переходили 
з однієї національної трупи в іншу: з польської в українську, 
з української в польську або в німецьку. напевно, саме тому 
в цій частині україни в усьому – і в репертуарі, і у вимові 
акторів, і в манері гри – відчувався сильний вплив польської 
й австро-угорської культур. 

кропивницький усіляко намагався зарадити цьому тяжко-
му становищу. Завдяки його артистичному таланту відрізані 
державним кордоном від наддніпрянщини галицькі й буковин-
ські актори та глядачі дістали змогу познайомитися з кращими 
зразками українського театрального мистецтва. він, зокрема, 
зіграв на західноукраїнській сцені ролі виборного й возного  
(«наталка Полтавка» І. котляревського), назара й Хоми ки-
чатого («назар Стодоля» т. Шевченка), Шельменка й Стецька 
(«Шельменко-денщик» і «Сватання на Гончарівці» Г. квіт-
ки-Основ’яненка), кабиці («Чорноморський побит» Я. куха-
ренка), Гаркуші («Гаркуша» О. Стороженка) тощо. 

Окрім того, з метою поповнення репертуару галицького 
театру драматург переклав українською мовою драму м. Чер-
нишова «испорченная жизнь» («Поламане життя»), водевілі 
Д. Ленського «Лев Гурович Синичкин» («актор Синиця») і 
П. Григор’єва «Дочь русского актера» («Дочка російського ак-
тора»), дві дії гоголівського «ревизора», а головне – створив 
оригінальну комедію-оперетку «Пошились у дурні». 

Мета статті – проаналізувати п’єсу м. кропивницького 
«Пошились у дурні» в контексті українського й світового літе-
ратурного процесу.

Виклад основного матеріалу. Зміст комедії «Пошились  
у дурні» досить простий. Два заможні вдівці – сусіди мірошник 
максим кукса й коваль Степан Дранко – мають дочок. тільки в 
кукси їх п’ять, а в Дранка сім. у обох сусідів є також наймити. 
у кукси – антон, а в Дранка – василь, які кохаються з донь-
ками своїх хазяїнів Оришкою й Горпиною відповідно. Батьки, 
звичайно, і самі не проти того, аби віддати доньок заміж, але, 
ясна річ, не за бідних наймитів, а за багатих женихів із міста. 
Проте антон і василь за допомогою спритного писаря Скакун-
ця підстроюють усе так, що й кукса, і Дранко змушені пого-
дитися на шлюб своїх доньок із власними наймитами. таким 
чином, спритні парубки пошили своїх хазяїнів у дурні. 

у п’єсі вельми відчутні традиції світової літератури,  
на що звернув увагу ще Іван Франко. За словами критика,  
це «досить дотепне й у помислі самостійне наслідуванє 
Шекспірової «комедії помилок» [10, с. 273]. наявні в «По-
шились у дурні» й сліди впливу інших відомих європейських 
майстрів слова, зокрема Ж.-Б. мольєра («Жорж Данден,  
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або Обдурений чоловік»), к. Гольдоні («Слуга двох панів»), 
П. Бомарше («весілля Фігаро»), де спритні слуги або покоїв-
ки одночасно й кепкують над своїми господарями, і допома-
гають їм вирішити складні життєві проблеми. Хоча, з іншого 
боку, наймити кропивницького, а надто шахраюватий писар 
Скакунець, до певної міри нагадують і квітчиного Шель-
менка. Дотепний наймит кукси василь, зокрема, зауважує:  
«ну а я свого огаря трохи гнуздаю! Ось-ось скоро й цур-
ку надіну на губу!» [4, с. 170]. І далі додає: «І ті люде, що 
живуть у достатках, здебільшого мають дивну натуру: вони  
не можуть ступити і одного ступеня без поводиря, а інші ще 
й гніваються, що їх за ніс не водять» [4, с. 171].

Образ писаря Скакунця багато в чому типовий для тогочас-
них представників цієї професії й відповідає народному уявлен-
ню про хитрого й водночас злодійкуватого крючкотворця, ладно-
го за найменшої нагоди залізти до кишені пересічного обивателя. 

Досить цікава й постать максима кукси. Останньому при-
таманні ознаки, характерні для традиційного у світовій літера-
турі образу скнари. Герой кропивницького так само одержи-
мий жадобою збагачення. «Скільки ж це в мене бракує до п’яти 
тисяч? – підраховує він свої статки. – З собою приніс сорок сім 
рублів. <…> та й у малій скрині під замком шістсот тридцять 
чотири, та в глечику на леваді чотири тисячі…» [4, с. 175–175]. 

Ця сцена нагадує монолог пушкінського Барона з п’єси 
«Скупий лицар»: 

«Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! Могу сегодня я 
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Немного, кажется, но понемногу
Сокровища растут» [6, с. 248].
Барон любить насолоджуватися спогляданням своїх кош-

товностей уночі, при світлі свічок. така ж звичка притаманна 
й куксі. «ні, мабуть, як ляжу спати, тоді й полічу; нема кращої 
доби лічити гроші, як уночі, ніхто не помішає!», – зауважує ос-
танній [6, с. 176].

Патологічна жадібність поєднує куксу так само з мольєрів-
ським Гарпагоном («Скупий»). Обидва у своїй скнарості й не-
довірі до близьких переходять межу здорового глузду – таємно 
закопують свої глечики з коштовностями. Гарпагон – у саду, а 
кукса – на пустирі. Чимало спільного в кукси й із шекспірів-
ським Шейлоком («венеціанський купець»), і з бальзаківським 
Гобсеком («Гобсек»), а також деякими іншими літературними 
попередниками.

твір має значну сценічну історію. уперше він був вистав-
лений театром корифеїв 15 листопада 1883 р. в києві в бене-
фіс кропивницького. автор із великим успіхом виконав роль 
кукси. користувався полярністю водевіль і в інших містах 
тодішньої країни, особливо коли в постановці брали участь 
такі видатні майстри української сцени, як м. кропивниць-
кий і м. Заньковецька. Ось що, наприклад, писала про гру  
кропивницького в «Пошились у дурні» харківська газета 
«Южный край» (жовтень 1885 р.): «Звісно, що «царицею 
балу» був п. кропивницький у ролі мірошника кукси, що по-
стійно скаржився на свою гірку долю, котра подарувала йому 
п’ять дочок. Із кукси п. кропивницький зумів зробити дуже 
типовий образ. Грим, жести, міміка – усе відповідало ролі. 
Старий сільський селадон і придуркуватий недовірливий 
скнара живцем стояв перед вами» [11]. 

Грали веселу комедію кропивницького й у Галичині. упер-
ше, очевидно, це відбулося ще 1875 р., коли там перебував 
драматург. Більше відомо про постановку, здійснену руським 
народним театром у Львові 11 грудня 1886 р. Із невеличкої ре-
цензії кореспондента газети «Діло» можна зрозуміти, що твір 
одразу ж завоював симпатії не лише публіки, а й критики. Га-
зета звертала увагу на те, що автор добре знає вимоги сцени, а 
отже, йому вдалося простий і невибагливий сюжет оформити 
«у принадну форму драматичну», яку він майстерно поєднав 
із «дуже гарними, на тлі українських народних мотивів зложе-
ними співами, комічними й цікавими діалогами, і так створив 
цілість, що відповідає задачі комічної оперети». Окрім того, ак-
центувалась увага на гарній, дотепній мові твору [2].

відомо також, що 15 вересня наступного 1887 р. комедія 
«Пошились у дурні» з великим успіхом пройшла в Станіславі 
(тепер – Івано-Франківськ), а в жовтні 1888 р. – знову у Львові. 
Саме тоді вона потрапила в поле зору І. Франка, який відгук-
нувся на постановку вельми позитивною рецензією в газеті 
«Kurjer Lwowski». на думку каменяра, п’єса є «з усіх боків 
досконалою, повною гумору, дії та дотепних ситуацій»; «автор 
зумів мистецькою рукою виткати кілька постатей, живцем ви-
хоплених із життя, – старих батьків куксу й Дранка, з яких пер-
ший мірошник, а другий коваль, далі їхніх підмайстрів антона 
й василя, сільського писаря Скакунця й т. д. на цьому тлі ав-
тор змальовує чарівну й справжню українську любовну ідилію 
двох молодих пар – найстарших дочок обох майстрів з їхніми 
підмайстрами – і прекрасну, зі справжнім сатиричним хистом 
виведену постать писаря – хабарника й жмикрута» [8, с. 233]. 

28 жовтня 1893 р. у зв’язку з черговою постановкою опе-
ретки кропивницького у Львові Франко знову оприлюднює 
в згаданому виданні свою рецензію, в якій акцентує на тому, 
що «ця п’єса зроблена на зразок легких французьких фарсів», 
«неглибока, але весела, написана з комічною експресією й до 
того ж оздоблена чарівною музикою, написаною самим авто-
ром» [9, с. 88]. 

не залишилась поза увагою режисерів комедія «По-
шились у дурні» і в ХХ столітті. твір, зокрема, входив до 
репертуару київського драматичного театру (кийдрамте), 
очолюваного Лесем курбасом. Прикметно, що тут у неї зако-
хані були не лише глядачі, а й виконавці. За словами одного 
з акторів цього театру Гната Ігнатовича, під час спектаклю 
їм «на сцені було так само радісно й весело, як і глядачам 
у залі. комедійна пара кукса – Лопатинський і Дранко – ка-
лин (коли калин захворів, роль Дранка виконував курбас) 
вела свої сцени так, що <…> інші учасники вистави ніколи 
не пропускали нагоди ще й ще раз з-за лаштунків подиви-
тись їх і від душі посміятися» [3, с. 132]. 

Багато про що говорить і те, що саме цим твором кийдрам-
те, власне, і започаткував свою діяльність. варто зауважити, 
що прем’єра готувалася в екстремальних умовах. Дійство мало 
відбутись улітку 1920 р. на відкритій сцені в Боярці, куди ак-
тори змушені були діставатись із києва пішки, оскільки потя-
ги у воєнне лихоліття не ходили. але й це ще не все. акторам 
самим довелося заготовляти дрова, щоб запустити паровий 
двигун, котрий мав виробляти електроенергію для освітлення 
зали. «Пиляти й валити величезні сосни ми не вміли, – зга-
дував василь василько. – Були й легкі поранення, і сльози, і 
лайки. а довкола нас зібралися майбутні глядачі подивитись, 
які ті артисти і як вони рубають дрова. Їм це було за розвагу...» 
[1, с. 172]. Однак, як би там не було, вистава все ж відбулася.  
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роль Дранка виконував в. калин, кукси – в. василько, Ориш-
ки – в. Чистякова, Горпини – в. Онацька, Писаря – а. По-
лонський, Захожого – П. Долина, василя – С. Гайворонський,  
а антона – сам режисер, Лесь курбас.

удруге київський драматичний театр виставляв «Поши-
лись у дурні» в Білій Церкві перед червоноармійською ауди-
торією. родзинкою цієї постановки було те, що стару класич-
ну п’єсу Лесь курбас модернізував згідно з вимогами часу. 
За словами в. василька, усе (і декорації, і костюми, і музика 
марка кропивницького) було, як у реалістичному театрі. но-
вого звучання виставі надавало «додавання акторами від себе 
реплік на політичні злободенні теми. Лесь курбас поставив 
перед учасниками завдання – щоденно читати газети, черпати 
в них актуальні питання й вставляти нові репліки в свої ролі. 
актори протягом дня, а то й за кілька днів до вистави готу-
вали свої «експромти», робили заготовки текстів» [1, с. 175]. 
Дозволялося вставляти також репліки, пов’язані з місцевими 
особливостями, зокрема географічного характеру. так, актор 
Ф. Лопатинський, що виконував роль кукси, «знаючи, що 
вистава відбувається в школі на березі річки рось», замість 
фрази «Хоч здурій або сказися!» співав: «Хоч піди в росі вто-
пися!». Це було органічно, оскільки «кукса був мірошником, 
млин якого стояв на річці» [1, с. 176].

Певної модернізації зазнавала комедія й у подальші роки. 
так, 1943 р., тобто в самий розпал Другої світової війни, за 
ініціативою доньки автора п’єси Ольги її чоловік композитор 
Олексій рябов суттєво переробив оперетку «Пошились у дур-
ні». За спогадами сучасників, музика, котру створив м. кро-
пивницький, цілком відповідала задуму автора, але «там вона 
ілюструвала певні події й відігравала досить скромну роль 
додаткових епізодів. а рябов зробив із простенького водевілю 
першокласну оперету з розкішною увертюрою, розгорнутими 
фіналами, із широкою палітрою музично-вокальних номерів» 
[7, с. 65–66]. Прем’єра оновленого твору з великим успіхом 
відбулась у вересні того ж року в казахстанському місті Чим-
кенті, де в той час жило й працювало подружжя. Показово, 
що навіть голоси персонажів цілком відповідали їхнім харак-
терам: «у Дранка – бас, у його старшої дочки – контральто,  
у кукси – тенор, а в його маленької Оришки – лірико-колора-
турне сопрано» [7, с. 66]. 

не сходить з української сцени музична комедія м. кропив-
ницького й у наші дні. твір входить до репертуару рівненсько-
го академічного українського музично-драматичного театру.  
За режисурою Олександра Олексюка в жовтні 2007 р. він брав 
участь у фестивалі «Золоті оплески Буковини». у Сумському 
обласному театрі для дітей та юнацтва прем’єра «Пошились  
у дурні» за режисурою народної артистки Олександри Сокол 
відбулася 18 вересня 2014 р. міцно прописалася п’єса засно-
вника уславленої трупи корифеїв й у києві, зокрема на сцені 
українського малого драматичного театру (режисер – заслуже-
на артистка україни Ірина Ломакіна).

Висновки. така сценічна живучість комедії-оперетки 
марка кропивницького «Пошились у дурні» є свідченням 
великої майстерності автора, якому вдалося відтворити  
в низці яскравих образів загальнолюдські риси, що є типови-
ми для будь-якої епохи. Ці образи вже понад 140 років зали-
шаються такими ж привабливими й правдивими, як і в добу 
драматурга. усе нові й нові покоління українців знаходять  
у п’єсі мотиви, співзвучні з їхнім часом, а тому водевіль 
завжди залишається актуальним.
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Новиков А. А. Комедия Марка Кропивницкого «Ос-
тались в дураках» в контексте украинского и мирового 
литературно-художественного процесса

Аннотация. водевиль м. кропивницкого «Остались в 
дураках» перекликается с такими мировыми шедеврами, как 
«комедия ошибок» у. Шекспира, «Жорж Данден, или Обма-
нутый муж» Ж.-Б. мольера, «Слуга двух господ» к. Гольдо-
ни, «Женитьба Фигаро» П. Бомарше, где ловкие слуги или 
горничные одновременно и смеются над своими хозяевами, 
и помогают им решить сложные жизненные проблемы. на-
поминают батраки м. кропивницкого, особенно плутоватый 
писарь Скакунец, и Шельменка Г. квитки-Основьяненко. 
впервые с большим успехом водевиль был выставлен теа-
тром корифеев 15 ноября 1883 г. в киеве. наибольшим успе-
хом пользовался спектакль, когда в нем принимали участие 
м. кропивницкий и м. Заньковецкая. играли комедию и в 
киевском драматическом театре Леся курбаса. режиссер мо-
дернизировал пьесу в соответствии с требованиями времени.

Ключевые слова: ловкие батраки, жуликоватый писарь, 
традиционный образ скряги, театр корифеев, Лесь курбас.

Novykov A. The Comedy “Poshylys’ u Durni” (“They 
Made Fools of Themselves”) by Marko Kropyvnytskyi in 
the context of the Ukrainian and world literary process

Summary. The vaudeville “Poshylys’ u Durni” (“They Made 
Fools of Themselves”) by Marko Kropyvnytskyi has something 
in common with such world masterpieces as “Komedia Pomylok” 
(“The Comedy of Errors”) by W. Shakespeare, “Zhorzh Danden, 
abo Obdurenyi cholovik” (“George Dandin or The Deceived 
Husband”) by J.-B. Moliere, “Sluha Dvoh Paniv” (“The Servant of 
Two Masters”) by C. Goldoni, “Vesillya Fiharo” (“The Marriage 
of Figaro”) by P. Beaumarchais. In all these plays, the clever 
servants or maids make fun of their masters and at the same time 
they also help them to solve difficult life problems. The servants in 
the works by M. Kropyvnytsky are analogous to the characters of 
the works by H. Kvitka-Osnovyanenko. For example, the cunning 
scrivener Skakunets’ from M. Kropyvnytskyi’s works has much 
in common with Shel’menko from H. Kvitka-Osnovyanenko’s 
ones. For the first time the play was represented with great success 
by the Coryphaeus’ Theater on November 15, 1883 in Kyiv.  
The performance was especially popular when M. Kropyvnytskyi 
and M. Zankovetska took part in it. The comedy was also staged 
in Les Kurbas Kyiv Drama Theater. The director changed the play 
according to the requirements of the time.

Key words: clever servants, cunning scrivener, traditional 
image of miser, Coryphaeus’ Theater, Les Kurbas.
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кандидат філологічних наук,

докторант кафедри української літератури і компаративістики
Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ДОМІНАНТИ 
ЛИСТУВАННЯ ЗНАКОВИХ ПОСТАТЕЙ  

КІНЦЯ XIX – XX СТОЛІТТЯ
Анотація. у статті проаналізовано листування укра-

їнської інтелігенції кінця XIX – початку XX століть, 
окреслено взаємозв’язок суспільно-політичних та куль-
турних кодів; визначено дискусійність інтерпретації гро-
мадсько-політичних концепцій, зокрема питання націо-
нальної ідентичності, свідомості, розвиток літератури, 
науки та їх перспективи. Досліджено проблемно-тема-
тичний регістр епістолярію інтелігенції означеної доби, 
жанрову специфіку листування, стильові аспекти, емо-
ційне забарвлення.

Ключові слова: епістолярій, лист, код, інтерпретація, 
декодування, інтелігенція, проблемно-тематичний регістр.

Постановка проблеми. Листування митців завжди знахо-
дилося в полі обсервації науковців, адже епістолярій відкриває 
широкий діапазон пізнання, осмислення еволюції світогляду 
особистості. Листи оповиті різними формами вияву власних ду-
мок, розширюють межі спілкування, слугують територіальною 
передачею інформації. Період кінця XIX – початку XX століть 
характеризується діяльністю знакових постатей, основу якого 
складала українська інтелігенція, що намагалася вирішити ос-
новні питання – культурну, національну та політичну ідентич-
ність. Основне завдання полягало в інтелектуальній авторизації 
та персоналізації цінностей європейського модерну, у творчості 
і соціально-культурному досвіді талановитих представників ін-
телігенції. український європеїзм має яскраво виражений куль-
турно-просвітницький вектор, адже саме творчість і діяльність 
знакових представників української інтелігенції є основою єв-
ропейської ідентичності україни, зокрема це яскраво просте-
жується в епістолярній спадщині. епістолярій як специфічний 
літературний масив є предметом наукових розвідок таких до-
слідників, як м. Бахтін [1], Л. вашків [2], м. коцюбинська [3],  
в. кузьменко [4], Г. мазоха [5] та ін.

Мета – проаналізувати листування української інтелігенції 
кінця XIX – початку XX століть, окреслити взаємозв’язок сус-
пільно-політичних та культурних кодів.

Виклад основного матеріалу. на особливе прочитання 
заслуговує епістолярна дискусія Б. Грінченка з м. Драгома-
новим, що стосувалася української національної справи в 
контексті україно-російських відносин, реалізованих у по-
літичній та культурній площинах. відомо, що ця полеміка 
розгортається у формі безадресних листів-дописів («Ли-
сти на наддніпрянську україну» м. Драгоманова / «Листи 
з україни наддніпрянської» Б. Грінченка) на сторінках га-
лицько-буковинських видань початку 90-х років XIX сто-

ліття (вперше листи надруковано у вересні 1892 – травні 
1893 рр. у газеті «Буковина», що виходить у Чернівцях).  
Цей діалог демонструє контекст тогочасних ідейних непорозу-
мінь: упродовж 1880-1890-х років українська інтелігенція дис-
кутувала про больові аспекти російсько-українських взаємин у 
літературі й політиці. Далеко не завжди цей масив текстів роз-
глядається в контексті дослідження епістолярію. наприклад, 
м. климашевська жанрово означила його як «публіцистичні 
нотатки», що мають яскраву документальну природу, або як 
«мемуаристику» [6, с. 36]. Проте ми розглянемо ці тексти як 
приналежні до епістолярію та позначені певною жанровою 
специфікою, тобто як відкриті листи.

у перших листах цього публічного діалогу Б. Грінченко 
не полемізує конкретно з м. Драгомановим та його «Листа-
ми», а прагне збагнути та переосмислити його погляди, адже 
головним завданням для себе особисто вбачає критичний 
аналіз тогочасного українського національного відродження, 
тому формулює конкретні поради щодо розвитку національної 
справи. При загальних позиціях, спільних у багатьох питан-
нях, Драгоманов і Грінченко розходяться у баченні конкрет-
них шляхів формування української національної свідомості. 
найбільше Б. Грінченко переймається тим, що сучасна йому 
інтелігенція не долучається до національної справи, або –  
ще гірше – свідомо чи мимоволі сприяє «помосковленню народу»: 
частину інтелігенції він називає «москалізаторами». З обуренням  
Б. Грінченко пише: «Що ж робить інтелігенція в сей час? 
три речі: або нічого не робить, а тільки «заживає життя», або 
змосковлює народ, або, в ліпшому випадкові, згорне руки й 
каже зітхаючи: нічого не вдієм – так уже нам судилося: моска-
лями статися» [7]. у листах із наддніпрянщини Б. Грінченко 
категорично виступає проти святкування ювілею Христини ал-
чевської, вважаючи її тридцятирічну просвітницьку діяльність 
«ренегатством» та свідомим підсиленням позицій російської 
держави: «тридцять років уже поминуло, як зреклася вона сво-
го рідного краю і працює досить щиро, щоб змоскалити наш 
народ. вона заводить московські школи на вкраїні, читає та 
розповсюджує московські книжки поміж українським народом  
і доводить у своїх писаннях, що сей народ чудово розуміє всю 
московську літературу по-московському» [7]. 

Однією з домінуючих у листах Б. Грінченка постає про-
блема розвитку української літератури, її перспектив, згубного 
впливу російської мови на українських письменників. у дру-
гому листі читаємо: «тут, звичайно, безліч перешкод, і одна 
з них та, що за вкраїнські писання ніякий кат не платитиме; 
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друга та, що вкраїнське писання треба писати по-вкраїнсько-
му, а мови своєї патріот наш не сказати, щоб не знав, але так 
знає, що написати не може; а третя та, що, мовляв, що ж його 
зробиш, – однак цензура заборонить, так нащо ж і писати!» 
[7]. Дбаючи про розвиток української літератури та науки, Б. 
Грінченко аргументує свою позицію таким чином: «Пишучи 
по-московському, ми побільшуємо московську літературу – 
отже, побільшуємо силу тим людям, які намагаються відня-
ти в нас нашу національність» [7]. Б. Грінченко не оминає в 
листах критики, що стосується особистої позиції українських 
інтелігентів. у третьому листі увагу звернено на творчу са-
мотність, що гальмує розвиток національної ідеї: «Звісно, не 
всі і не всюди люди однакові. Проміж ледачим, недбайливим 
загалом української інтелігенції трапляються винятки, гарні 
винятки. але й їх діяльності, як взагалі всій нашій діяльності, 
шкодить одна велика страшенна вада: наша несолідарність, 
наше невміння задля інтересів громадських зректися інтересів 
вузьких, особистих» [7]. Б. Грінченко не виступає проти ро-
сійської нації, він прагне протистояти тоталізації російського 
впливу на свідомість українців. у шостому листі наголошено  
на національній ідеї т. Шевченка (яку Б. Грінченко щиро 
поділяє) та його переконанні в необхідності незалежнос-
ті українців: «Завсігди і скрізь у Шевченка український 
народ – самостійна вкраїнська нація, і він вимагає їй всіх 
тих прав, які звичайно належать кожній нації. І ось ця пое-
това самостійність, оця його ворожість до рабства приму-
шує його ненавидіти се рабство всюди, де він його бачить, –  
хоч би в рабстві був і його ворог. тим у Шевченка нема й крих-
ти національного ворогування ні до москалів як до нації, ні до 
ляхів. він повстає проти московського гніту, але не проти мос-
ковської нації. він повстає проти польського гніту в минулості, 
але знов не проти польської нації» [7]. відстоюючи свою пози-
цію, суголосну шевченковій, Б. Грінченко наголошує, що укра-
їнці так само, як і інші нації, мають право на автономність. у 
восьмому листі ця думка деталізується: «нація має свої права, 
і ніхто не може тих прав у неї віднімати. українська нація має 
такі саме права, як і всі інші нації» [7].

Полеміку безпосередньо з м. Драгомановим Б. Грінченко 
розпочинає в десятому листі, піддаючи критиці його статтю 
«Література російська, великоруська, українська і галиць-
ка». не погоджуючись з умовним поділом, який запропону-
вав Драгоманов стосовно літератури, Б. Грінченко зазначає: 
«Думка ж у тій статті була ось яка: існує тільки одна «обще-
руська» література, а літератури великоруська, українська та 
галицька – се тільки частини з того цілого, тільки паростки. 
кажучи авторовими словам,: «у росії є не дві літератури – мос-
ковська і українська – з котрих одна держить гегемонію тіль-
ки б то через офіціальний гніт, а друга старається з-під ньо-
го вибитись, а є три літератури: а) обща русько-європейська і  
б) і в) дві народних, місцевих – великоруська і малоруська» [7]. 

Листи засвідчують різні підходи двох громадських діячів 
до розвитку української літератури, культури, національної ідеї.  
Зокрема, Б. Грінченко вважає, що література має комплексно 
«відбивати» життя, інтереси, проблеми усіх людей, не поділяю-
чи їх на «мужиків» та «інтелігентів», обстоює позицію, що лі-
тература – це не купка книжок, вона є зібранням творів, в яких 
карбуються розумове життя, різні боки вдачі та моральність 

конкретного народу. т. Гундорова розмірковує, що «Драгоманов, 
як «панрусист», більшою мірою схиляється до моделі «знизу 
вверх», стверджуючи, швидше, відмінність, аніж єдність обох 
літератур», а Грінченко закликає творити поруч із «літературою 
для народу» «літературу для інтелігенції» [8, с. 37].

 в одинадцятому листі, розуміючи та частково виправ-
довуючи м. Драгоманова і його ставлення до російської 
літератури, Б. Грінченко декларує власну позицію та від-
стоює самостійність та повноцінність української літера-
тури. він у листах звертається до історичних джерел, які 
демонструють прагнення українського народу до само-
стійності, наголошує, що навіть при тотальному змосков-
ленні не вмирала серед українців національна самосвідо-
мість, тож ілюструє свої міркування осягненням шляхів 
розвитку літератури. водночас Б. Грінченко наголошує, що 
український народ має знати інші літератури, і російська 
література тут не є винятком, але поряд із цим інтеліген-
ції необхідно дбати у першу чергу про розвиток рідної лі-
тератури. у листі він звертається до історичного розвитку 
європейських літератур, які мали також складний поступ:  
«Драгоманов радить усім українцям не відбиватись від мос-
ковської літератури. ми й приймаємо сю раду, але зараз же 
додаємо до неї: так само не відбиваймось і від усіх інших 
літератур» [7].

Б. Грінченко обурюється позицією м. костомарова і 
м. Драгоманова щодо «обмоскалення» українського народу, 
дивується свідомому применшенню національних інтересів. 
Звертає увагу на те, що українська нація має здобути свої права, 
але робити це можна лише на усвідомленому національному 
ґрунті. виправданим є його протест проти московських видань, 
які деморалізують українців, сприяють духовному занепаду, 
загрожують втратою етнічної ідентичності. на думку Б. Грін-
ченка, наріжним питанням у проблемі українсько-російських 
контактів постає однозначна позиція придушення українських 
прав. у дванадцятому листі звертається увага на літературно- 
просвітницькі питання, що також потребують вирішення. 
Б. Грінченко не кидає різких немотивованих звинувачень у бік 
росіян, а авторитетно відстоює потенційну автономність укра-
їнців. Б. Грінченко наголошує, що «українці-австрійські» не 
мали «московської» культури (крім того, на західних територіях  
не було заборони українського слова), що затягала всіх у себе, 
так, як це відбувалося з «українцями-російськими». тому він 
доходить висновку, що «австрійські москвофіли» можуть роби-
тися «москвофілами» тільки з власного бажання, а зовсім не че-
рез те, що їх стихійно затягають до «москвофільства» відповід-
ні життєві обставини. Б. Грінченко усвідомлює всю складність 
духовного українського розвитку: гідно захищаючи власне на-
ціональну позицію, він дискутує з м. Драгомановим: «та хоч  
і як скрутно тепер нам освічувати своїх дітей по-вкраїнському, –  
все ж мусимо дбати з усієї сили, щоб діти наші змалку вироста-
ли українцями, а не москальчатами. мусимо розмовляти в сім’ї 
завсігди по-вкраїнському; мусимо починати вчити своїх дітей 
дома, щоб учити по-вкраїнському, а потім уже, геть далі, вчити 
мови московську, французьку, німецьку та давати дітям вираз-
но зрозуміти, що вкраїнська мова їм рідна, а не московська…» 
[7]. у відкритих листах «З україни наддніпрянської» Б. Грін-
ченко поділяє ідеї «світового єднання», втім, на його глибоке 
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переконання, кожна нація має дбати про власний національний 
розвиток, відтак автор обстоює думку, що українці обов’язково 
мають долучатися до інших культур, але тільки після того, як 
здобудуть власну національну ідентичність. 

у записничках Б. Грінченка до марії Грінченко поряд із 
ліричними рядками спостерігаємо віру дописувача у перспек-
тиви національного і культурного розвитку українства, із цих 
сторінок постає свідома українська людина з чітко визначени-
ми духовними орієнтирами: «[…] ми повинні зважити усі свої 
шанси, перш ніж почати борню з денаціоналізіруванням украі-
ни і повинні росположити свою роботу відповідно з обставина-
ми діла.» [9]. Б. Грінченко не має особистої неприязні до росії, 
а, навпаки, з повагою ставиться до її культурних надбань, але 
водночас гостро виступає за національну свободу українців, 
насамперед у питаннях мови, ідентичності, культури. При-
кладом може слугувати лист до доньки насті, в якому батько 
дискутує з донькою щодо україно-польських культурних кон-
тактів, відстоюючи українські інтереси. 21 жовтня 1904 року 
Б. Грінченко пише насті: «Звеш, настусю, «шовінізмом» те, 
що не було українських вінків міцкевичеві у Львові. колись, 
як становили монумент Пушкинові у москві, то «московскіе 
ведомости» (чи може які инші підхожі, – забув уже тепер) пи-
сали, що усі россійки народи мусють прийти з привітаннями 
«великому руському поэту», забувши всякий «сепаратизм».  
ти властиво кажеш те саме, що й м. ведомости, тільки замі-
сто слова «сепаратизм» становиш «шовінізм». або ще й гірше. 
Пушкинові становлено монумента в москві, на його рідній 
землі – там мали право се робити, – а міцкевічеві, польському 
поетові, на український землі» [10, 1-2 арк.]. на окрему увагу 
заслуговує лист Б. Грінченка до кумів Познякових, в якому він 
висловлює своє бачення нестабільності росії. Лист демонструє 
особливе ставлення автора до Японії як до країни, яка дбає 
про освіченість людей та слугує Грінченкові фоном для висвіт-
лення власних думок щодо українського духовного розвитку.  
8 лютого 1905 року з києва Грінченко пише: «Любі наші куми! 
[…] Що у вас робиться і в семъї, і в громаді? Чи читаете газети?  
тепер у газетах багато цікавого пишуть, тільки треба читати  
гарні газети, бо есть і такі, що й негодящі: так як люде: один 
чоловік правдивий, а другий брехливий. а як у вас говорять 
про війну? Це вже і з кожної газети видно, що россію японці 
побивають. а побивають вони не через те, що наші люде бояз-
кі, чи негодящі які, а тільки через те, що японці освічені – там 
кожен салдат уміе читати й писати (у Японії всі люде письмен-
ні) і знае що і як треба робити, а у нас – ні. у Японії усі по-
рядки виявились кращі, лад луччий, через те й сили більше»  
[11, 1-2 арк.].

у листі до С. Смаль-Стоцького Б. Грінченко висловлює 
незадоволення з приводу розвитку «сільських читалень», 
адже книжки мають бути «московською мовою». 14 червня 
1894 року він пише: «у нас як було тихо, так і стоїть тихо: «на 
всіх язиках все мовчить, бо благодентсвує». – По всій россії 
«Петербурзькій комитетъ Грамотности» збірає гроші на сіль-
ські читальні. там будуть, зрозуміло, самі московські книжки. 
Прислано запросини й до нас, щоб гроші давали. ми зреклись 
і запитались: чи будуть у тих читальнях українські книжки? 
коли будуть, то тоді инша річ. на се комітет відмовив, що має 
клопотатися в уряду, щоб українські книжки дозволено до чи-

талень і про це оповіщено в часописах. Петербурзький комитет 
институція досить поважна і там є й українці. тілки мало надії, 
щоб с цього що добре сталося, а в тім усяке буває» [12, 1 арк.].

Висновки. Проблемно-тематичний регістр суспільно-полі-
тичних та культурологічних домінант знакових постатей укра-
їнської інтелігенції знаходить жанрову реалізацію насамперед 
через відкриті листи (дискусія з м. Драгомановим у формі на-
друкованого відкритого діалогу), а також через локальні листи- 
дописи, публіцистичні листи (адресати – м. Драгоманов, м. Грін-
ченко, н. Грінченко, П. та м. Познякови, С. Смаль-Стоцький). 
у стильовому відношенні в таких листах домінує публіцистич-
ність, водночас ці епістоли емоційно забарвлені, відчуваються 
викривальні, запитальні, іронічні, повчальні, зневажливі, докір-
ливі, звинувачувальні інтонації. тематично питання опрацьовує 
широкоспектральну проблематику – розвиток української літе-
ратури, позицію української інтелігенції, російський вплив на 
свідомість українців, право на автономію українців, місце укра-
їнського слова в освіті народу, тему розбудови української школи 
та сільських читалень на національному ґрунті. Знакові постаті 
української інтелігенції кінця XIX – початку XX століть гостро 
реагують на штучну відчуженість українства від загального фар-
ватеру європейської культури як перешкоду на шляху суспіль-
них та культурних перетворень. Природним сприймається їх 
прагнення залучити українську культуру у всесвітній духовний 
потік, тому саме культура залишається тією сферою, в розвитку 
якої вбачають перспективи кристалізації національної самосві-
домості, а відтак і духовності нації. вони формулюють вимогу 
національної культури як умову життєздатності нації: українство 
може існувати як нація, об’єднана культурою, лише в суверенній 
державі, яка сама визначає свої духовні пріоритети. 
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Погребняк И. В. Общественно-политические и 
культурологические доминанты переписки знаковых 
фигур конца XIX–XX века

Аннотация. в статье проанализированы переписки 
украинской интеллигенции конца XIX – начала XX ве-
ков, определена взаимосвязь общественно-политических 
и культурных кодов; определена дискуссионность интер-
претации общественно-политических концепций, в част-
ности вопросов национальной идентичности, сознания, 
развития литературы, науки и их перспективы. исследован 
проблемно-тематический регистр эпистолярия интелли-
генции означенного пероиода, жанровая специфика пере-
писки, стилевые аспекты, эмоциональная окраска.

Ключевые слова: эпистолярий, письмо, код, интер-
претация, декодирование, интеллигенция, проблемно-те-
матический регистр.

Pogrebniak I. Socio-political and cultural dominants  
in the correspondence of symbolic figures of the late  
XIX – early XX centuries 

Summary. This article analyses the correspondence  
of the Ukrainian intellectuals of the late 
XIX – early XX centuries. It outlines the 
interrelation of socio-political and cultural codes.  
It defines the discussion nature of interpretation of socio-
political concepts, in particular, issues of national identity, 
consciousness, development of literature, science and its 
prospects. The article examines problematic and thematic 
register of the intellectuals’ epistolary of the outlines period 
of time, epistolary genre specificity, style aspects, emotional 
colouring. 

Key words: epistolary, letter, code, interpretation, 
decoding, intellectuals, problematic and thematic register.
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ТВОРЧІСТЬ НАСТІ БАЙДАЧЕНКО В КОНТЕКСТІ  
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

Анотація. у статті проаналізовано творчий доробок 
сучасної української письменниці насті Байдаченко, ста-
новлення її як автора нового для літератури роману, синте-
зу історичного та «жіночого». визначені основні тематич-
ні напрямки її творчості, особливості характеротворення, 
жанрова система. намічені орієнтири розвитку масової 
української літератури. 

Ключові слова: літературний процес, історичний ро-
ман, повість, жіночий образ, офісний роман, виробничий 
роман, культура, рондо.

Постановка проблеми. Сучасна українська література 
характеризується розмаїтістю жанрових одиниць: детектив-
на, фантастична, містична, історична, філософська проза, 
представлена оповіданнями, новелами, повістями, романами.  
Це дає підстави сучасний український літературний процес наз-
вати «полістилістичним», коли кожен окремий авторський ху-
дожній текст являє собою поєднання різностильових елементів.

у віковому зрізі українська проза представлена творчіс-
тю митців різних поколінь. Письменники старшого покоління 
традиційні у виборі тем. на противагу їм представники мо-
лодшого покоління прозаїків відкритіші для експериментів.  
вони намагаються зламати усталені уявлення читача про світ, 
по-філософськи осмислюючи закони світобудови, долю цивілі-
зації, цілком вписуючись цим у загальноєвропейський контекст. 

Сучасні українські автори намагаються бути в одній жан-
рово-тематичній площині зі світовою прозою. найуспішнішою 
серед таких митців, на нашу думку, є настя Байдаченко, яка екс-
периментує з тематикою та жанрами творів, успішно конструює 
образи. Проблемою сучасного літературного процесу є брак 
комплексних досліджень творчості молодих письменників. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням гендер-
ної проблеми в літературі займалися: в. агеєва, т. Гундо-
рова, н. Зборовська, С. Павличко, Л. таран, О. Жураковська, 
Л. Семак, І. кірошка та інші. Серед останніх досліджень при-
вертають увагу роботи С. Філоненко, зокрема її дисертація  
«концепція особистості жінки в українській прозі 90-х років 
ХХ століття (феміністичний аспект)» (2003), де науковець 
влучно зауважує: «Жіноча проза починає усвідомлювати себе 
як специфічний літературний феномен» [6], який потребує по-
дальшого опрацювання.

Мета – огляд творчого доробку насті Байдаченко як пред-
ставниці української жіночої прози, визначення специфіки 
жанрової системи, трансформації художніх образів, аналіз 
взаємозв’язків концепції особистості жінки і концепції світу, 
визначення міри традиційності і новаторства у творенні типу 
жінки в сучасній жіночій прозі. 

Виклад основного матеріалу. українські авторки активізу-
валися в напрямку створення в літературі образів прогресивної, 
сильної, самодостатньої, сучасної жінки. Проте настя Байда-
ченко створює цілком оригінальні образи, культивуючи тради-
цію західноєвропейського середньовічного письменства. Став-
ши у 2003 році однією з переможниць конкурсу видавництва  
«Смолоскип» за повість «День перед вічністю» та посівши дру-
ге місце в літературному конкурсі «Любіть україну» за повість 
«Чужа кров» (2004), довела, що сформувала свій індивідуальний 
стиль письма. незабаром побачили світ романи «Данс макабр. 
танок смерті» (2005), «Жан без Страху» (2006), «Перший гріх 
Ізабелли» (2006). Як зауважує сама авторка в інтерв’ю, історична 
тема близька їй: «Я…пишу про те, що я детально вже вивчила, 
тобто беруся до книги, коли маю повну історичну картину. Дійс-
но є періоди, які я знаю ґрунтовно, як то: пізня готика, Столітня 
війна, визвольна війна, річ Посполита ХVІ століття, Французька 
революція 1789-1793… мені дуже близьке кредо «Історія – це 
роман, який міг мати місце». Часто в мене досить специфічний, 
неподібний до загальноприйнятого погляду на історичні особи-
стості та події. Це мої власні висновки після критичного про-
читання першоджерел. Думаю, я маю на це право. До того ж, 
література все таки не потребує історичної надточності, сюжет 
часто може вимагати певного викривлення історичних подій, 
або авторського трактування» [4]. таким чином, н. Байдаченко 
чітко визначає одну з особливостей своїх творів: не стовідсотко-
ва достовірність художнього тексту та відповідність історичній 
дійсності. авторка надає перевагу художньому домислу. вона 
залишає історичне тло, на якому виписує яскраві характери. 

Одну з таких сторінок історії вона відкриває в романі «та-
нок смерті» (2005). у Західній Європі лютує чума, яка не ща-
дить нікого. Перед смертю всі виявляються рівними. невипад-
ково письменниця будує твір, який складається з історій кількох 
звичайних людей: повія, священик, абатиса, дитя, дама, принц, 
поет та інші. навіть сама смерть у неї не якась неодухотворена 
сила, а істота, до того ж жіночої статі: «вона з’явилась у Пари-
жі надвечір дня святої Женев’єви в годину, коли замикали місь-
кі брами. у неї був порожній шлунок, збиті ноги й недобрий 
погляд очей, який вона ховала в нетрях просторого капюшо-
на. вона пройшла повз браму дивною ходою наче на ковзанах,  
і здивований вартовий окликнув її, вона озирнулась упівобер-
та й пішла далі. вартовий міг би заприсягнути, що вона йому 
посміхнулась. І від самої її посмішки у сердешного волосся 
стало сторч» [1, с. 7]. Зайшовши в місто, вона почала збирати 
врожай смертей. відчуваючи наближення смерті, люди боже-
вільно намагаються взяти все від життя. Страх перед невідво-
ротністю кінця втягує в танок грішні і невинні душі: «Форма 
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роману визначає і його зміст. Перед нами класичне рондо, де 
в круговерті життєвих/передсмертних пригод персонажів (…) 
виявлено саму суть життя і смерті як нерозривної єдності» [5]. 
Ланцюжок смертей піднімає на поверхню усю сутність «пра-
ведного» життя. у цей божевільний танок потрапляє священик, 
який підхоплює хворобу від повії. Його коханкою стала при-
дворна дама, яка зрештою також помирає від чуми, заразивши 
дофіна; за ними стають жертвами цього танку смерті абатиса, 
дівчина. коловорот закінчується на відьмі, яку звинувачують у 
тому, що в місто прийшла чума. Суспільство потребує спасіння, 
очищення, але єдиним способом врятуватися вони обирають 
спалення відьми як своєрідної жертви смерті. відьма у творі 
показана традиційно для європейського середньовіччя: «відь-
ма завжди ходила в темно-зеленому, як смарагд, плащі, який 
здалека впадав у вічі. у неї було чорне як смола волосся і світ-
ло-карі, майже жовті, очі, а ліву щоку перетинав довгий, тонкий 
шрам, наче якась залізяка розкроїла їй обличчя…» [1, с. 130]. За 
допомогою до неї зверталися представники різних верств. не 
гребували цього робити і аристократи, вирішуючи свої мирські 
проблеми: «Дами приходили за любовним зіллям, шевальє –  
за талісманами, що мали приворожувати жінок, невірні жінки 
шукали способу спекатись набридлого чоловіка, молоді мачухи 
хотіли позбавитись своїх пасинків, а юні придворні прагнули 
знайти закляття, щоб зробити кар’єру при королівському дворі 
чи виграти судову справу. І відьма старанно допомагала всім 
їм згубити свої душі й оглухнути від крику власних бажань. 
амбітності, жадоби й розпусти» [1, с. 129]. ангел смерті потре-
бував жертвоприношення – і жертву було знайдено.

надзвичайно колоритними у творі є жіночі образи: спокус-
ниці, святенниці, закохані, розчаровані.

роман «Перший гріх Ізабелли. Історія одного інцесту» (2006) 
розповідає про гріховне кохання молодої аристократки до бра-
та. Письменниця вводить читачів у світ французької аристокра-
тії ХV століття. коли традиція вимагала одружуватися з кузи-
нами, а це означало, що доля Ізабелли була уже вирішена: «Із 
покоління в покоління арманьяки обирали собі дружин серед 
кузин, а як не було підходящої за віком – серед троюрідних се-
стер, тіток чи племінниць. Діти від того народжувалися безсилі 
й безбарвні. Більшість помирала ще до першого крику, каліки, 
якщо виживали, йшли в монастир, а титул успадковував най-
старший зі здорових синів» [3, с. 10]. Портрет головної героїні, 
який малює настя Байдаченко, свідчить про те, що Ізабелла ви-
різняється серед родичів і з долею миритися не збирається: «усі 
арманьяки мали світло-зелені, майже жовті, очі, пронизливі 
як у мисливських соколів, руде волосся й до червені засмаглу 
шкіру. Ізабелла була приголомшливо відмінною. наче в ній ті 
самі родинні кольори увібрали яскравість за всі бліді, безбарвні 
і безсилі покоління, раптом залишивши білою лише шкіру. Її 
врода була на межі виклику і згуди. краса настільки чуттєва, 
повнокровна й така тілесно розкішна, що вона насамперед бу-
дила плотський поклик, а не сердечні почуття… у графа були й 
інші дочки, але про них воліли не згадувати при гостях, бо перша 
була горбата, друга кульгала на обидві ноги, третя косила одним 
оком і була трохи пришелепкувата…» [3, с. 11]. такий контраст 
у зовнішності викликав певні питання щодо батька Ізабелли, 
адже інші діти через багатовіковий родовий інцест мали певні 
фізичні вади. Звичайно, краса дівчини не могла не викликати 
палке бажання чоловіків. уже сама її зовнішність інтерпрету-
валася як гріховна: «Ця врода не від Бога, це – стигла краса ва-
вилонської блудниці, диявола в жіночій подобі, одвічної згуб-

ниці. Господь присилає на землю праведних жінок із бляклими 
непоказними обличчями, у них немає приголомшливої краси, 
щоб чоловіки не казилися і не хапалися за зброю, вони щороку 
народжують чергову дитину, аби не зазнавати плотських спо-
кус, вони вбрані в сукні, що закривають шию до підборіддя і 
руки до середини долонь, вони щодня ходять до церкви та тво-
рять милостиню. Із такими жінками немає клопоту… а в цієї 
душа повна таємниць…» [3, с. 83]. авторка виводить формулу 
праведності, яка передбачає зовнішню непривабливість, а від 
цього і поступливість. 

у новелах н. Байдаченко малює образи коханки герцога 
Орлеанського («Лист»), закоханої молодої дружини («таємни-
ця Бонни»), зневаженої герцогині («Шлюбна ніч герцогині»), 
жінки-карлиці («улюблена дурепка герцогині») тощо.

у романі «Жан без Страху» (2006) показані звичаї аристо-
кратів ХІV століття. у виснаженій кровозмішенням родині гер-
цога Бургундського народжується Жан, зовні не привабливий, 
але представник знатного роду. Його одружують зі старшою 
за нього дочкою герцога Баварського: «маргарита наплодила 
йому п’ять дівок та сина й знову була вагітна. Спершу в них 
п’ять років по весіллі не було дітей… на шостий рік маргари-
та нарешті народила сина. Синє немовля, кілька разів обвите 
пуповиною, померло відразу, так і не закричавши. Дитя було 
таке страшне, що герцогиня наказала загорнути його в рушник, 
винести з палацу якнайшвидше… маргарита занадто добре 
знала причину цієї потворності, Жан, у полоні вічних страхів 
перед нею, рідко ділив із дружиною ложе тверезим…» [2, с. 38]. 

настя Байдаченко спробувала відтворити в літературі жит-
тя середньовічної європейської знаті, закцентувавши увагу на 
людині як представникові певної епохи.

За жанровими особливостями твори насті Байдаченко мож-
на класифікувати так:

1) історичні повісті: «День перед вічністю», «Чужа кров»;
2) романи у новелах (з історичною основою): «Данс мака-

бр»; «Перший гріх Ізабелли»; «Жан без Страху»;
3) офісний (виробничий) роман: «нічого особистого»;
4) новели: «Лист», «таємниця Бонни», «Шлюбна ніч гер-

цогині», «улюблена дурепка герцогині» та ін.
варто звернути увагу на офісний роман. Для літературного 

процесу початку ХХІ століття характерним стало розмивання 
жанрових форм, експерименти з різними течіями і напрямками, 
створення нових, синкретичних жанрових форм або повернен-
ня до вже призабутих, але в модифікованому вигляді. Офісний, 
або виробничий роман був популярним у 20-30-х роках мину-
лого століття. Це твір, який показує людину в її трудовому се-
редовищі. у творчості насті Байдаченко цей жанр трансформу-
ється в «жіночий офісний роман». Головною героїнею в такому 
романі стає, звичайно, жінка («нічого особистого» (2010)). 
Самотні жінки шукають розради не в родині, а в роботі. Через 
стреси, які є наслідком такої втечі, героїні опиняються в невро-
логічній клініці, що знаходиться десь у карпатах. 

романи насті Байдаченко знаходять шанувальників серед 
жінок – оскільки в центрі твору історія жінки, і серед чолові-
ків – оскільки авторка відтворює життя людей попередніх епох, 
окреслює їх характери. 

настя Байдаченко є представницею української жіночої 
прози, однак її твори не можна віднести до суто жіночих (дам-
ських) романів, які передбачають: романтичну історію з обов’яз-
ковим щасливим фіналом; зображення картини світу в жіно-
чому сприйнятті (фіксація тих об’єктів і явищ, які складають  
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«всесвіт жінки»). Однак у більшості її творів можна визначити 
одну з характерних рис жіночого роману – дія відбувається в 
якихось незвичайних для сучасної жінки обставинах: у минулих 
століттях, заморських країнах, у замках або на ранчо – загалом, 
там, де звичайна читачка напевно ніколи не була. Це дає право 
віднести романи насті Байдаченко до масової літератури. 

Більшість дослідників масової літератури відзначають від-
сутність «чистого» варіанту дамського роману. Часто любов-
ний роман поєднується з детективним, проте настя Байдаченко 
творить абсолютно новий вид жіночого роману, поєднуючи лю-
бовний роман з історичним.

Жіноча література гідно конкурує з чоловічою. І невипадко-
во точаться дискусії щодо визнання української жіночої літера-
тури як культурного феномену. 

Висновки. Особливість жіночої творчості полягає в унікаль-
ному розумінні жіночих проблем. Жінки-письменниці тонше 
відтворюють душевні порухи своїх героїнь. Постановка про-
блем, використання жанрових інструментів, відношення авторок 
до героїв – все це робить сучасну українську жіночу літературу 
унікальним культурним явищем, гідним уваги. настя Байдачен-
ко гармонійно вписується в контекст сучасної жіночої прози смі-
ливими творчими експериментами і яскравими образами. 
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Романенко Л. В., Полудняк В. В. Творчество Насти 
Байдаченко в контексте современного украинского  
литературного процесса

Аннотация. в статье проанализировано творчество 
современной украинской писательницы насти Байда-
ченко, становление ее как автора нового для литературы 
романа, синтеза исторического и «женского». Опреде-
лены основные тематические направления ее творче-
ства, особенности характеров героев, система жанров. 
намечены ориентиры развития массовой украинской 
литературы.

Ключевые слова: литературный процесс, историчес-
кий роман, повесть, женский образ, офисный роман, про-
изводственный роман, культура, рондо. 

Romanenko L., Poludnyak V. Nastya Baidachenko’s 
creativity in the context of the modern Ukrainian literary 
process

Summary. The article analyzes the creative work of 
the modern Ukrainian writer Nastya Baidachenko, her 
development as the author of a new novel for the literature, the 
synthesis of the historical and «feminine». The main thematic 
directions of her works, features of character creation, genre 
system are determined. The guidelines for the development of 
massive Ukrainian literature are outlined.

Key words: literary process, historical novel, novel, 
female image, office novel, production novel, culture, rondo.
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ІКОНІЧНО-КОНВЕНЦІЙНА ПАРАДИГМА  
ТА «ЕМБЛЕМАТИЧНА» АКОМОДАЦІЯ  

«КОДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ» НІЛИ ЗБОРОВСЬКОЇ

Анотація. у статті досліджується специфіка методо-
логії, іконічно-конвенційна виразовість термінології та 
«емблематична» акомодація у висвітленні «психоісторії» 
української літератури ніли Зборовської. Поняття «код» 
вказує на новий формат функціонування та інтерпретації 
тексту як системи, що спирається на поструктуралістич-
не уявлення про форму і зміст художнього повідомлення. 
воно акцентує на прихованості справжніх сенсів, що де-
шифруються через окремий тип умовностей та правил, 
творення вибіркових сполучень із текстових рядів, їх де-
конструкцію, які розкриваються за посередності особливої 
методології. 

Ключові слова: код, психоісторія української літерату-
ри, емблематизм, метод, структура, іконічне, конвенційне.

 Постановка проблеми. теорія мелані кляйн, зокрема го-
ловні психотипи захисту материнського та батьківського коду, 
як і концепції Ж. Лакана, З. Фройда, к. Ґ. Юнґа, стали мето-
дологічним підґрунтям викладу психоісторії новітньої україн-
ської літератури у версії ніли Зборовської, що має промовисту 
назву «код української літератури». Поняття «код» вказує на 
новий формат функціонування та інтерпретації тексту як сис-
теми, що опирається на поструктуралістичне уявлення про 
форму і зміст художнього повідомлення. Окрім того, воно ак-
центує на прихованості справжніх сенсів, що дешифруються 
через окремий тип умовностей та правил, творення вибіркових 
сполучень з текстових рядів, їх деконструкцію, які, вочевидь, 
розкриваються за посередності особливої методології. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психоаналіз 
багато в чому завдячує літературі та літературній критиці. Оби-
раючи за об’єкт аналізу емоційну «візуальність» та «вербаль-
ність», як і образ, символ, міфологічну свідомість, архетип, 
адепти цієї науки творили нову проекцію розуміння природи 
художньої творчості. у попередніх дослідженнях «емблема-
тичні структури психоаналізу (теорія м. кляйн і іконічно-кон-
венційна сигніфікація)», «емблематичні «механізми» і теорія 
Зиґмунда Фройда», «емблематична традиція і метод карла 
Ґустава Юнґа» [20; 21; 22] ми вивчали роль іконічно-конвен-
ційних сигніфікацій та емблематичних механізмів у різних 
представників психоаналітичного напряму. Про конвергенцію 
психоаналізу і літератури багато писали як світові, так і укра-
їнські вчені. у працях П. Баррі, Г. Блума, Г.Ґ. Ґадамера, Є. ет-
кінда, С. Жижека, Ж. Лакана, в. агєєвої, т. Гундорової, н. Збо-
ровської, м. моклиці, а. Печарського, Л. Плюща, Б. тихолоза, 
І. Фізера [2; 4; 6; 25; 7; 11; 1; 5; 9; 14; 18; 19; 23; 24] та багатьох 
інших у різних проекціях констатуються літературознавчі та 
психоаналітичні контамінації.

Мета статті. метою цієї студії є вивчення функціональ-
ності когнітивних та рецептивних «емблематичних» механіз-
мів у «психоісторії» української літератури ніли Зборовської,  

що розглядаються в проекції на методологію «коду української 
літератури» і трактуються як засоби аналітично-синтетичної 
акомодації та симпліфікації культурно-ментального досвіду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. ніла Збо-
ровська, оцінюючи тенденції розвитку літературознавства у 
ХХ столітті, відзначає вагомість методології герменевтики та 
структуралізму, які були адаптовані та модернізовані психоа-
налізом. «Психоаналіз здійснює зсув із центрального об’єкта 
герменевтики (мистецтво як «форми самопізнання духу») на 
периферійний тілесний низ духовного творця» [10, с. 60-61]. 
Одним із центральних критеріїв тут є підбір «адекватної психо-
аналітики» [13, с. 377], тієї дослідницької органічності, що ві-
дображатиме раціональну справжність у відтворенні складних 
процесів творчого життя. 

методологія психоаналітичного літературознавства, таким 
чином, спрямована на реконструювання творчих «психострук-
тур» та інтерпретацію її складових частин, трактування імплі-
цитних відношень поміж іконічно-конвенційними сигніфікатами 
та екзистенційними (побутовими, творчими, свідомими і несві-
домими) психоемоційними процесами, що торкаються автора і 
тексту, автора і біографії, тексту і реципієнта, тексту і культури, 
тексту і соціуму. такі тенденції вкотре засвідчують, що психоа-
налітичні інтерпретації опосередковано пов’язані з текстуально 
«метафізикою». «Зміщення ідей і концептів психоаналітичної 
парадигми до метафізики художнього тексту, – зазначає а. Пе-
чарський, – відбувається через те, що в структурованій системі 
поетики міститься діагностичне й терапевтичне самовизначення 
наратора, героя, прототипа, автора тощо» [18, с. 43]. 

Про вагомість структурально-герменевтичної стратегії в 
методиці психоаналізу найбільш показово свідчать праці Жака 
Лакана, які теж складають підґрунтя «коду української літера-
тури» ніли Зборовської, зокрема при окресленні символізації 
батьківського образу в драмах Лесі українки, описах мотива-
ційних механізмів бажань [9, с .234]. 

Опираючись на дослідження Фердинана де Сосюра, фран-
цузький учений висловив славнозвісне формулювання, що не-
свідоме структуроване як мова. Повсякчас підкреслюючи, що 
значення утворюються завдяки зв’язкам між словами, а не сло-
вами і предметами, він неодноразово вдається до «емблемати-
зованих» пояснень, що латентно констатують неоднозначність 
його висновків, недооціненість та ігнорування іконічної сигні-
фікативності в теорії, проте активне використання в «ілюстра-
тивних» прикладах. Зокрема, акцентуючи на нескінченному 
«ковзанні» означника щодо означуваного, Лакан згадує малюнок 
Фердинана де Сосюра, на якому зображено «хвилясті лінії з дав-
ніх мініатюр книги Буття на позначення верхніх і нижніх вод. 
І тонкі, схожі на струмені дощу, вертикальні пунктирні лінії, 
призначені для виділення сегментів повідомлення» [11, с. 62]. 
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або ж існування нездоланної прірви між словом і референтом він 
унаочнює схемою, на якій зображено двоє дверей до вбиральні з 
підписами «чоловічий» та «жіночий» [11, с. 59].  метою цієї пікту-
ри є демонстрація того, що один і той ж означник може мати різні 
означувані, а значення народжуються в протиставлення.

 
Проте спосіб та форма такого пояснення вказує, що для 

цих розрізнень потрібне принаймні умовне (уявне) візуальне 
існування образу, яке в співдії з означником створює умови для 
окреслення означуваного. Зрештою, ще більш промовистими є 
його коментарі щодо поліфонії означуваних ланцюгів і пунк-
тирності номінативної ізоляції. 

усі ці явища, що по-різному вказують на вагомість емб-
лематичних механізмів у функціонуванні психіки та її опи-
сів, у різних варіаціях стають предметом дослідження но-
вітньої української літератури у викладі ніли Зборовської. 
акцентуючи на вагомості соціально-історичного контексту, 
дослідниця увиразнює колективні психоцикли та етапні 
світоглядні позиції на основі конкретних текстів та індиві-
дуальних біографій. емблематичні схеми тут займають про-
відну роль. Зокрема, розпочинаючи огляд класичного циклу  
в психоісторії новітньої української літератури з «енеїди» 
І. котляревського, дослідниця зосереджується на визначенні 
архетипної сутності «державницької трої», що виводиться 
з семантики назви, яка «символізує троїсту природу мета-
фізичного коду. український тризуб як Золоте (Сонячне)  
трисуття також відсилає до цього коду, його символізує архетип 
давнього праотця – трояна, який тримає три Сонця» [9, с. 59].  
Саме ця геральдична конструкція, на думку дослідниці,  
в «пророчому видінні котляревського асоціювалася з епохою 
українських предків» [9, с. 59] і, очевидно, сформулювала 
провідні підтексти травестіювання. З позицій психоаналізу ця 
внутрішньоуявна візія є символічним пригадуванням загибелі 
«трої нептунської», «містить для україни архетипну таємни-
цю» [9, с. 59], ідентифікує асоціативні ототожнення автора. 
умовно кажучи, вона є кодом до розширеного розуміння тек-
сту. тож усі його вербальні ряди варто прочитувати з ураху-
ванням цієї символічної іконізації, яка формує емблематичне 
конфігурування смислів і диференціює від варіантів Гомера 
та вергілія. Загалом, усі наступні візуальні сенсостимули 
поеми теж включаються в процес смислового коректування. 
Ототожнення енея з козаком, троянців з українцями, етногра-
фічна деталізація одягу, національних страв, звичаїв, побуту, 
ремесл – усе це прихованим трибом позначається на загаль-
ному сприйманні власне тексту, який поступово «маргіналізує 
український світ» [15, с. 11]. 

усі сюжетні ситуації дослідниця інтерпретує як символічні 
унаочнення, що додатково інформують про справжні сенси. то-
тальна енеєва «сексуальність», «тотальна оральність (обжор-
ство, пиятика)» [9, с. 71] – це ілюстратори, що через текстове 
коментування вказують на його інфантильність, несформовану 

позицію на початку тексту. усі наступні «аскетичні» елементи 
подорожі (побудова нової держави і відмова від легковажного 
життя) є ознаками формування Я (его) та моральної свідомості 
(над-Я) [9, с. 71]. Загалом, для дослідниці «енеїда» є новітнім 
українським сюжетом, який має приховане відношення до «ге-
роїчного троянського квесту, адже це символічний сюжет від-
родження українського суб’єкта під гнітом російської імперії в 
материнському лоні європейського світу» [9, с. 71].

не менш важливими є емблематичні просвітлення текстів 
інших українських письменників. Психоаналітична інтер-
претація ігнорує традиційні підходи до «форми» та мови ху-
дожнього твору. текст сприймається не як цілісність, у ньому 
виокремлюються вагомі для «психодіагностування» сегменти, 
або ж окремі образи, сюжетні ситуації, через які проявляються 
нові підтекстові ряди. текст переструктуровується в шаблонах 
психоаналітичних концепцій для констатування прихованої 
присутності знакових для цього методу понять та категорій 
(свідоме / несвідоме, комплекс едипа, стадії розвитку та емо-
ційні симптоми тощо), узагальнень про індивідуальні та колек-
тивні психотипи, поведінкові шаблони. 

усі спроби інтерпретації історії української літератури з 
позицій психоаналізу, як правило, торкаються «нового» її пе-
ріоду, оминаючи давні простори нашого письменства. І «пси-
хоісторія» н. Зборовської, «психотопологізація» м. моклиці 
[14], як і дослідження в. агеєвої [1], О. Забужко [8], С. Пав-
личко [16], а. Печарського [17], Л. Плюща [19], Б. тихолоза 
[23] та багатьох інших зосередженні на психоаналізі новітніх 
тенденцій художнього дискурсу. Давня література, а особливо 
бароковий період у цьому контексті вивчався доволі поверхово. 
За винятком праць П. Білоуса «Питання психології творчості в 
«Діяріуші» Дмитра туптала»[3] та ще кількох незначних зга-
док І. Франка, м. Грушевського, С. Єфремова, м. Гнатишака, Б. 
криси, Д. Чижевського, Ю. Пелешенка, н. Поплавської, р. ра-
дишевського, м. возняка, в. Шевчука, м. Сулими, О. Сліпуш-
ко, Л. ушкалова концептуальне психоаналітичне прочитання 
доби бароко, на жаль, не здійснювалось. Хоча підстав для цьо-
го, на нашу думку, доволі багато.

Галина Левченко доречно відзначає, що психоісторія укра-
їнської літератури виглядає неповноцінною «без такої цен-
тральної постаті для формування української самосвідомо-
сті, як Григорій Сковорода, без києво-чернігівської поетичної 
школи, без великих реформаторів Петра могили і Феофана 
Прокоповича, без так званої «католицької русі», без полеміч-
ної літератури, не кажучи вже про києворуське візантійство  
із його психологією аскетизму та релігійного і державницького 
подвижництва» [12, с. 55]. Проблема тут не лише у хроноло-
гічній неповноті репрезентування української літератури, з якої 
випадає величезний часовий період, а насамперед в оминанні 
надзвичайно важливого етапу трансформування художньої сві-
домості та психіки людини Х–ХVІІІ століття під впливом но-
вого релігійно-світоглядного та культурного коду. З точки зору 
психоаналізу саме цей «революційний» перехідний період сві-
тоглядної реформації (нового духовного народження) наклав 
найбільший відбиток на ментальність нації, формуючи глибо-
ко закорінену в підсвідомості низку комплексів та поведінко-
вих стереотипів, що проявляються насамперед у літературних 
текстах. так чи інакше, тут маємо очевидну підставу для кон-
статування культурної та світоглядної психотравми, що вини-
кла під впливом ментального переорієнтування та соціально- 
ідеологічного «кастрування».
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у першу чергу, методика психоаналізу, його домінант-
ні категорії та аксіоми виплекані з міфологічного дискурсу, 
що виступає перманентним джерелом емблематичного про-
явлення прихованих закономірностей конкретних психічних 
явищ та соціально-культурних тенденцій. Стаючи кодом для 
вивчення новітньої психоісторії літератури, що має чітку ді-
ахронну вертикаль – від І. котляревського до постмодерну – 
вже навіть етапним, поступальним способом викладу оголює 
чи не найважливіший період – літературу Х–ХVІІІ століття. 
Саме давня література найближче стоїть до первісної фоль-
клорно-міфологічної системи, тож саме в ній найефективніше 
відстежувати першу світоглядну та психічну модифікацію, по-
етологічну, образну, ідеологічну трансформацію архетипності 
та лібідозності, сублімацію та психоінтеграцію. Зрештою, саме 
давня література латентно зберігає «емоцію» світоглядного 
розриву, «параноїдно-шизоїдну» і «депресивно-репараційну» 
реакцію на втрату зв’язку з первосвітом, яку, за методикою 
м. кляйн та н. Зборовської, варто номінувати стадією розриву 
з «материнськими персами», в інших варіантах – з Прабатьком  
(великим Богом). Отож, цей процес водночас висвітлює де-
структивні (світоглядну смерть) і прогресивні (філогенез, 
духовне народження, нову психоінтеграцію) форми. власне 
завдання психоаналітичної інтерпретації мало б полягати у ви-
ясненні ролі оцього важливого переорієнтування, що залишило 
сліди депресивної травми і стало імпульсом нового національ-
ного психосинтезу, адже без нього обґрунтування всіх наступ-
них етапів видається не зовсім логічним. 

Обираючи систему кодів для відчитування історії новітньої 
української літератури, н. Зборовська схематично структурує і 
завдяки цьому класифікує літературні «психотипи» в новітній 
українській літературі, які окреслюються завдяки емблема-
тичному редукуванню. Подібним чином можна класифікувати 
давній період. Обираючи фольклор та міф за первинні точки 
утвердження психодосвіду, в давніх текстах можна відстежити 
світоглядні трансформації, духовні переживання та психотрав-
ми. Однією з домінуючих тем давньої літератури, насамперед 
барокового періоду, є невдоволення марнотним «світом», нега-
ція сучасності та глорифікація давніх, ідеальних часів, що про-
вокує зринання цілої системи підтем – втрати духовної цілісно-
сті, гармонії, сили, морального відступу, гріховності, соціальної 
деструктивності та регресії. І у автора «Слова о полку Ігоревім», 
і І. вишенського, м. Смотрицького, І. величковського аж до 
Г. Сковороди ця проблематика має свій обґрунтований резонанс. 
масштаби її актуальності та поширення дозволяють стверджу-
вати наявність психологічного підтексту переживання, що сфор-
моване під впливом емоційного невдоволення від соціальної та 
індивідуальної екзистенції, онтологічного дискомфорту.

Висновки. Дослідження н. Зборовської відкриває нову 
перспективу оцінки «націєтворчого дискурсу», що має і матиме 
вплив на всі наступні психоаналітично зорієнтовані доповнення 
та перегляди. емблематичне редукування, інтерпретація люд-
ської психіки в системі візуально-вербальної репрезентатив-
ності, визначення іконічно-конвенційної зумовленості природи 
художніх вражень відкривають нові горизонти для психоана-
літичного літературознавства. Зокрема, перспективним і акту-
альним, малодослідженим «психопростором» для таких студій 
є давня українська література. у ній спостерігаємо достатньо 
виразні ознаки психологічної модифікації та транспереходу.  
у багатьох темах, мотивах, сюжетах та образах простежується, 
як культурно-ідеологічні трансформації вплинули на духовні 

переживання, визначили систему національних комплексів та 
психотравм. водночас спричинили світоглядну та екзистенцій-
ну амбівалентність, невдоволення марнотним «світом», нега-
цію сучасності та глорифікацію давніх, ідеальних часів. усе це, 
з одного боку, вказує на великий резонанс психотравми, з іншо-
го, – на творення нового психотипу, ознаками якого природно є 
психічна несформованість та невизначеність, що відображають 
перехідну, «дитячу» стадію онтогенезу на шляху до зрілої сві-
домості. Часті мотиви «сліз» та «мандрів» є маркерами філоге-
незисного становлення, що супроводжуються переживаннями 
тривоги і відповідають етапу розщеплення, відриву від «прама-
тері» і пошуку своєї «життєвої» дороги.
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Солецкий А. М. Иконично-конвенциональная  
парадигма и «эмблематическая» аккомодация «Кода 
украинской литературы» Нилы Зборовской

Аннотация. в статье исследуется специфика мето-
дологии, иконично-конвенциональная выразительность 
терминологии и «эмблематическая» аккомодация в осве-
щении «психоистории» украинской литературы нилы 

Зборовской. Понятие «код» указывает на новый формат 
функционирования и интерпретации текста как системы, 
опирающейся на постсруктуралистические представления 
о форме и содержании художественного сообщения. Оно 
акцентирует внимание на скрытости настоящих смыслов, 
которые дешифруются через особый тип условностей и 
правил, создание избирательных сообщений из текстовых 
рядов, их деконструкции.

Ключевые слова: код, психоистория украинской ли-
тературы, эмблематизм, метод, структура, иконическое, 
конвенциональное.

Soletskyy O. Iconic-conventional paradigm and 
emblematic accommodation of “The Code of Ukrainian 
Literature” by Nila Zborovska

Summary. The peculiarities of the methodology, 
the iconic-conventional expressiveness of nomenclature 
and ‘emblematic’ accommodation when treating the 
‘psychohistory’ of Ukrainian literature by Nila Zborovska 
have been studied in the paper. The notion of ‘code’ refers to 
a new format of functioning and interpreting the text as the 
system based on the poststructural conception of the artistic 
message form and content. It emphasizes the dissimulation of 
true meanings, which are decrypted through a separate type of 
conventions and rules, the making of selective combinations 
of text series, their deconstruction, which are revealed in the 
midst of a special methodology.

Key words: code, psychohistory of Ukrainian literature, 
emblematicity, method, structure, iconic, conventional. 
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ПЕСИМІСТИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ В РОМАНІ 
Є. ПАШКОВСЬКОГО «ВОВЧА ЗОРЯ»

Анотація. у статті аналізується зображена в романі то-
тальність смертельного потягу в українському селі. тран-
сформації, які відбуваються у феномені смерті в колектив-
ному підсвідомому, на думку письменника, дають змогу 
побачити не тільки деформовану структуру сільської укра-
їнської індивідуальності, яка не в змозі прийняти динаміч-
ний темп сучасної міської культури, а й сприймає загаль-
ний об’єктивний стан світу як апокаліптичний.

Ключові слова: потяг до смерті, потік свідомості, по-
тік мовлення, мотив дороги, блудний син, тотальна без-
притульність людини, непостійність, безвихідь і жорсто-
кість існування, батьківський дім.

Постановка проблеми. З погляду експресіонізму мета-
фізичний бунтівник прагне піднятися над хаосом світу, щоб 
утвердити єдність, тому метафізичному бунтівнику, згідно  
з концепцією а. камю, притаманний принцип справедливо-
сті; бунтівник протистоїть демонізму, беззаконню та іншим 
явищам, які керують світом. власне, з таким метафізичним 
бунтом, який протестує проти смертоносних людських потя-
гів – страждання, страху і смерті – ми маємо справу в прозі 
Є. Пашковського. Художня цілісність метафізичного бунту до-
сягається тут за допомогою стильового різноманіття, але з екс-
пресіоністською домінантою. Саме таку єдність і демонструє 
проза митця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Літературоз-
навці не так вже й часто обирають об’єктом своїх досліджень 
прозу Є. Пашковського. так званий «потік свідомості» відля-
кує більшість читачів від його творів. але водночас із цим саме 
така манера написання сприяє найоптимальнішому висвітлен-
ню актуальних проблем сьогодення. Зокрема, традиції ставлен-
ня українців до смерті та виділення смертоносних категорій 
сучасного світу. Початок цій темі був покладений у наукових 
розвідках н. Зборовської, т. Гундорової, р. Харчук та моно-
графії О. вертипорох. але, на жаль, ці теми так і залишаються 
мало дослідженими до цього часу. 

Мета. З моменту виходу останнього роману Є. Пашков-
ського значно знизився інтерес до його творчості. але про-
блеми, які письменник порушує у своїх творах, залишаються 
невирішеними і сьогодні. тому мета нашого дослідження – роз-
крити песимістичний образ світу на основі роману Є. Пашков-
ського «вовча зоря».

Виклад основного матеріалу. у романі «вовча зоря» мо-
тив самогубства вказує на тотальність смертельного потягу 
в українському селі: «...гріх самовбивства самий лютий, до-
катовує село...» [1, с. 39]. Письменник вказує на «цілі вулиці 
вішальників», на те, що потяг до самогубства є виявом хво-

робливого суспільства: «...така сказотнява напала на селян...»  
[1, с. 38]. Суїцидологія виявляє, що мешканці міста, як прави-
ло, покінчують із життям значно частіше, ніж селяни. у рома-
нах Є. Пашковського спостерігаємо зворотнє явище, яке вказує 
на стан сучасного українського суспільства. так, наприклад, 
він звертає увагу на той факт, що за сім літ у селі покінчило 
життя самогубством «рахуй зо три десятки душ». І тут же наво-
дить п’ять найтиповіших прикладів самозгуб. Лише один раз,  
щоб показати важкі муки свого героя, який тяжко переживає 
смерть збитої мотоциклом дитини, розповідач підсвідомо ви-
правдовує його самогубство. а вислів «йдуть баби наряджати» 
вказує на те, що поминальний обряд призначений звільнити об-
тяженого гріховною провиною небіжчика. 

Причини самострат, як правило, не з’ясовуються, адже 
самогубство стає звичним явищем, хоча й незрозумілим бага-
тьом людям, як от, наприклад, «...продавщиця ладного чоловіка 
мала, сім’ю, чого бракує, зачіпила себе на березу...» [1, с. 39]. 
Повішався від образи, чи від того, що «мара напосіла» – такі 
пояснення вже нікого не хвилюють, адже мова йде про суїцид-
ний невроз, який зрештою веде до смерті. 

можливо, це і розплата за сплюндровані землі своїх пред-
ків, нехтування прадідівськими могилами. Потяг до смерті  
в несвідомої людини проявляється через потяг до вбивства, 
яким розв’язується нестерпний психологічний конфлікт:  
«Хазяйку свою, задрипанку пропоров тесаком, із доми дрис-
нув, міліція покотом ночувала по хаті в кожухах, сусіди доказу-
ють, що ступаки під повіткою бачили, ага, коли по відлизі мій 
до скирди поїхав, за підстилкою, глядь, на осокорі в посадці 
висне той зарізяка» [1, с. 39].

Символом мужності, яскраво зображеної в романі, стає 
«здатність людини вистояти». але не тільки в тому сенсі 
вистояти, щоб не померти, але й бути гідним «померти як 
людина». Через те, особливим трагізмом сповнене намаган-
ня героїв жити «нормальним життям», бо жодному з геро-
їв-чоловіків, як правило, не вдається втілити це бажання. 
марні спроби українського чоловіка влаштувати особисте 
життя, знайти цікаву роботу, навіть відтворитись у нащад-
ках. «Свято» задумів і сподівань із роками переростає на 
«Безодню» туги, відчаю, смутку та безнадії. аналізуючи ро-
мани «Свято», «вовча зоря» і «Безодня», р. Харчук робить 
такий іронічний висновок: «усі три романи створюють пе-
симістичний образ світу, передаючи безвихідь і жорстокість 
існування, протистояти якому, за Є. Пашковським, може 
лише селянка баба катерина (спільний персонаж «Свята»  
й «Безодні»), яка живе не ремствуючи і, як можна припусти-
ти, з Богом» [2, с. 84].
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Справді, негативно еволюціонує чоловічо-жіночий світ, 
створений авторською уявою. При цьому Є. Пашковський ча-
сто у своїй романістиці ігнорує аналіз, пошуки головних пси-
хологічних мотивацій, які могли б пояснити поведінку його ге-
роїв і вивести це розуміння в ідею, думку, висновок. Цілісність, 
яка досягається у творі – це цілісність емоційна, експресивна. 
на емоційному, напруженому експресивному мовленні, яке 
виражає метафізичний бунт загалом, розбудовується провідна 
символізація роману, виражена кодовим словом «вовча зоря». 

розкриттю глибин сердець героїв сприяє особлива творча 
манера письменника, коли відчуття життя переходять у сон, ма-
рення, нескінченне сниво пам’яті, де минуле хронічно витісняє 
всяке майбутнє. так, І. Бондар-терещенко вказує на характерну 
«інволюцію» мандрівних героїв-чоловіків Є. Пашковського: 
«Отож, тікаючи від себе, людина завжди наздоганяє хіба що 
власне минуле, що розлягається луною по всіх його мандрах» 
[3, с. 133]. 

За допомогою мандрівної мотивації автор має можливість 
вести нескінченну розповідь, відтворюючи постійні пошуки 
та нові враження від життя. крім того, герой-мандрівник зу-
стрічає величезну кількість попутників, які розповідають свої 
історії. Особливої символіки сповнені занедбані кладовища 
та поодинокі могили, які зустрічаються пообік шляху. вони 
ніби промовляють за тих, котрі так і померли в дорозі, не знай-
шовши притулку серед людей. а ще дорога символічно єднає 
минулі покоління з майбутніми. Дорога у творах постає і як 
символічна парадигма людської долі. Письменник вдається 
до притчево-біблійного стилю, коли та дорога, що не має кін-
ця-краю, раптово озивається у людській душі: «...ти блудний 
син, без покаяння, тобі нема куди повернутись...» [4, с. 51].

Своєрідність хронотопічного образу дороги, на думку 
О. Черненко, полягає в тому, що «він має протяжність у часі 
й напрямок, який може бути й зворотнім щодо героя, який пе-
ребуває в дорозі» [5, с. 55]. у романах Є. Пашковського такий 
«зворотній напрямок» розкривається через спогади героїв,  
де на одній сторінці роману спостерігаємо старість, смерть 
героя, закінчення його життєвої дороги разом із паралельним 
зображенням його молодості, а то й дитинства. так, дорога 
усвідомлюється лінійним часопросторовим концептом, який 
передбачає (в контексті словесного твору) різночасові ретро-
спективи в минуле і прогностичні екскурси в майбутнє. 

Герої Є. Пашковського, мандруючи по світу, намагають-
ся довести реальність свого існування. у мандрах проходить 
все їхнє життя, в мандрах вони зустрічають і свою смерть.  
так, наприклад, у дорозі помирає Сергій із роману «вовча 
зоря». мотив дороги виявляє непристосованість героя-блу-
кальця до нового життя. так, згідно з висловом в. Єшкілєва, 
густий, «важкостравний» потік свідомості у творах Є. Паш-
ковського «означує ситуацію тотальної безпритульності Люди-
ни» [6, с. 87]. Із цього приводу Л. Лавринович теж підсумовує:  
«Ця безпритульність вимірюється не лише просторовими па-
раметрами: персонажі Є. Пашковського безцільно блукають 
своїм минулим, бо життя є лише «пробудженням у спогади» 
[7, с. 42]. минуле є тією основою, що живить кожного героя 
Є. Пашковського, не дає забути йому свій рід і своє призначен-
ня на землі, гоїть наболілі рани сьогодення та тримає в пам’яті 
обличчя померлих батьків та друзів.

традиційно дім має символічне значення оберега, місця, 
яке «ховає» людину від несприятливих умов. Більшість геро-
їв прозаїка не мають такого сховища. Десь далеко в кожного 

з них є батьківський дім, але покинувши його, вони поверта-
ються назад, щоби померти, а не жити в ньому. а тому прире-
чені страждати й передчасно помирати молодими у мандрівній 
дорозі. Гуртожитки, прийми, винайняті житла стають лише 
тимчасовими притулками для героїв. роман у новелах «вовча 
зоря» подає трагічні історії героїв, які вивершуються втратою 
життєвого смислу: Галя, народжена для романтичного кохання 
(всі чоловіки-герої вимріяли її образ у своїх еротичних фантазі-
ях), стає повією; микола після розлучення, тюрми, психлікарні 
повертається додому, щоб померти; Сергій гине під колесами 
електрички; Павло божеволіє. 

«непостійність – це непостійність настроїв і самої внутріш-
ньої сили слова, а це, як на мене, найбільший ворог роману»  
[8, с. 6], – вважає Є. Пашковський. Як правило, людина вольо-
вим зусиллям утримує в покорі світ архаїчних бажань. Фор-
мування такого вольового зусилля зумовлене морально-етич-
ним стрижнем, що й передбачає тривку психологію настроїв.  
а нечутливість до зла породжує злочинну дію, яка, як прави-
ло, викликає за собою цілий ланцюг злочинів, з якого важко 
людині вирватися. Письменник часто звертається до художньо-
го пізнання психопатичної жорстокості, спричиненої розми-
тим психічним центром, який відповідає за контроль низьких 
інстинктів. так, закономірно в психіатричній лікарні опиня-
ються його персонажі Сєрий та конопляний, на рахунку яких 
не один злочин – від пограбування до вбивства. вчинивши пер-
ше пограбування задля прожитку, вони несвідомо оберуть цей 
спосіб сенсом свого існування. Злочинці повністю втрачають 
почуття совісті та людяності, їм не відоме співчуття. а тому 
вбити людину для них означає не випустити наживи з рук. Пси-
хіатрична лікарня стає для них останнім притулком, який, мож-
ливо, дозволить зберегти ще не цілком втрачену душу.

Символічного значення набуває також жіночий блуд і 
розпуста, які несуть у собі аналогічні до смерті смисли. кі-
нець ХХ століття остаточно змінив образ української жінки:  
«Згадував батькові оповіді про жінок у підвітрених сукнях на 
смерклій обочині: не бояться болєзнєв…» [8, с. 6]. Замість та-
ких рис, як лагідність, порядність, вірність, на перше місце ви-
ходять розпуста, жорстокість, алкоголізм. материнство сприй-
мається жінками не як дар Божий, а як тягар, якого вони мріють 
позбутися. Звичними стають вбивства не тільки ненароджених, 
але й народжених дітей.

Є. Пашковський показує постатеїстичне українське село,  
в якому панує людська неуважність, байдуже ставлення до ін-
шого. руйнування могил своїх предків стає одним із свідчень 
порушеної культури смерті. Письменник часто вдається до зі-
ставлення людського світу і світу тварин. Це протиставлення 
інколи набуває нав’язливої тенденційності. так, автору здаєть-
ся, що жодна тварина не поводить себе так, як людина щодо 
померлих. у тварин існують навіть цілі «кладовища», поруй-
нувати які вони б ніколи не здогадались. 

Досить часто герої постають віч-на-віч перед обличчям 
смерті – батьків, друзів, коханих, родичів, зовсім незнайомих 
людей. так, наприклад, дід Іван отримує з Херсона листа,  
в якому сповіщається про смерть декількох колишніх сельчан: 
«Помер Богдан Лещенко, помер микола Дубина, Писарі обоє 
преставилися на вознесіння...» [1, с. 3]. відправник не вказує 
причину смерті, це закономірне завершення життя, яким не 
здивуєш старих людей. Причину смерті не можна висловити 
декількома реченнями, потрібно прожити ціле життя, щоб зро-
зуміти і збагнути її по-мудрому. Щоб розкрити народне став-
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лення до смерті, розповідач вдається до одного із улюблених 
своїх прийомів – спогадів. Історія людини в Є. Пашковського 
– це завше історія країни. Дід згадує все спочатку, повз його 
увагу не проминули навіть «пахощі молодості», але приємні 
індивідуальні спогади насичені об’єктивними бурхливими по-
діями на україні. 

«Потік мовлення», до якого вдається письменник, дозво-
ляє читачеві самостійно розрізняти найголовніші події в житті 
старого селянина, бо сам мовець – суцільна несвідома течія, 
він не в змозі усвідомити власні страхи, але вони постають об-
разно через пригадування трагічних картин: тут – це видиво 
смерті сусідського сина, який рушником з образа зачепив себе 
за ялину; спогади про банду, котра людським м’ясом начиняла 
ковбаси; пам’ять про знайдені пізньої весни рештки роздер-
того ведмедем тіла; згадка про хазяїна, котрий працював на 
цвинтарі і загодя рив довгу, як силосна яма роваку; цілий ряд 
смертей по дорозі на переселення та від голодомору. трагічно 
прожите життя, як відзначає Є. Пашковський, унеможливлює 
страх смерті, сама смерть здається давно очікуваним щастям:  
«Сестра Павлінка журиться, чого і ми не вмираєм, кажу, при-
йде це щастя й до нас...» [1, с. 3]. недоречність старечого напів-
голодного існування, покинутість батьків власними дітьми ро-
бить смерть бажаним порятунком від абсурдного життя. Страх 
людини похилого віку перед життям – самотнім, старечим та 
немічним існуванням, стає символом українського сільського 
буття кінця ХХ століття.

Почуття людини часто суперечливі, оскільки складаються 
з численних мінливих вражень, які не завжди можливо зафік-
сувати й визначити словами. Є. Пашковському як надзвичай-
но емоційному авторові вдається передати почуття людини за 
допомогою бурхливої емоційної психосемантики. Перш за все 
тому, що емоційний стан його героїв почасти болісно деформо-
ваний, а ті відчуття, якими переповнені персонажі в трагічні 
моменти, особливо імпонують йому самому. Історії героїв про-
ходять через вразливу душу письменника, залишаючи там свої 
живі сліди і переживання.

Щоб передати народне емоційне бачення трагічного, 
Є. Пашковський вдається до оригінальної стилізації усного 
мовлення. так, експресію різноманітних психологічних ста-
нів, що не мають чіткої форми, передає відсутність важливих 
розділових знаків. Почуття ніби лавиною накочуються на чи-
тача, несучи у своєму потоці величезну кількість нестримних 
емоцій. відчуття героїв змішуються з авторськими, утворюючи 
своєрідний клубок, початок якого розплутати може лише сам 
автор, поставивши в кінці величезного монологічного речення 
крапку.

Особливим емоційним навантаженням у творах Є. Пашков-
ського сповнені народні розповіді про розкуркулення, пересе-
лення, голодомор та війну. Ці події мало опосередковано стосу-
ються сучасних молодих героїв його романів. але вони живуть 
у спогадах їхніх дідів, а тому передаються і їм наболілим від-
гомоном. Це той місток, який єднає сучасність із минулим і не 
дає подіям тих років стертись із пам’яті української людини. 
кожен предок, який трагічно загинув у ці роки, змальовується 
як живий, зі своїми болями та проблемами, що дає змогу його 
нащадкам відчути себе частиною родоводу, а не абстрактним 
обличчям на пожовклій фотокартці. 

у романі «вовча зоря» описано чимало різновидів смертей 
– матері, друга, прадіда, діда, односельців, і кожна з них постає 
перед героями як десь чута, бачена, або безпосередньо пережи-

та. Як правило, естетизація смерті дає змогу виявити її сутніс-
ний образ: «Смерть встає загатою вічної течії в різнобарвних 
пругах біди, гаття вйо – селами…» [1, с. 6].

так, микола не тільки переживає дідову смерть, але й сам 
декілька разів відчуває її наближення. Перший раз це відбува-
ється після аварії на заводі, коли він побачив її нареченою «під 
синім вельоном, у вінку з цвіту папороті, почув її голос, тихий 
мов капіж росяної каламуті з черепичного даху, вдихнув мороз-
ний і глицевий запах її тіла, блідого, як крила засохлих мете-
ликів-капустянок» [1, с. 166]. у присутності смерті навмисно 
подається розгорнутий опис асоціацій та порівнянь, щоб упев-
нити читача у творчій душі миколи, за образом якого ховається 
авторська психологія. 

Висновки. Якщо визначити місце смерті в прозописі 
Є. Пашковського, то можна побачити певну закономірність 
нарощування смертей для концентрації вираження «страхітли-
вого». адже «страхітливе» – це те, що приховується. Смерть 
ніколи не може бути розкритою до кінця, вона завжди прихо-
вує свій смисл для живого суб’єкта. За допомогою зображен-
ня смерті Є. Пашковський збуджує враження страхітливого 
смислу, тобто такого смислу, який викликає жах. Страхітливе 
враження від смерті породжує бунтівний опір. тому маємо сво-
єрідну опозицію «бунту і смерті», де бунт несе семантику ак-
тивного творчого життя. 

З погляду психоаналізу в історії несвідомого життя людини 
важливу функцію становить гра, флірт, сексуальні відносини, 
на вершині життя і самопізнання є любов, а смерть розміщуєть-
ся в кінці життя [9, с. 198]. нав’язливість смерті в Є. Пашков-
ського є не просто символічним способом помножити і збіль-
шити «страхітливе». рефлексії над смертю, з якою в більшості 
людей пов’язаний ніколи до кінця нездоланний інфантильний 
страх, позначають суб’єктивні пошуки письменника, в яких 
емоційне, експресивне ставлення до смерті дає змогу охарак-
теризувати його як метафізичного бунтівника. виявлення тран-
сформацій, які відбуваються у феномені смерті в колективно-
му підсвідомому (суїцид тотально руйнує українське село, за 
Є. Пашковським), дає змогу побачити не тільки деформовану 
структуру сільської української індивідуальності, яка не в змозі 
прийняти динамічний темп сучасної міської культури, а й за-
гальний об’єктивний стан світу як апокаліптичний.

риси апокаліпсису виразно простежуються і в інших творах 
письменника. тому в найближчих публікаціях плануємо про-
довжити виокремлювати риси песимістичного світу в романах 
Є. Пашковського.
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Тендитная Н. Н., Терещенко М. Г. Пессиместичес-
кий образ мира в романе Е. Пашковского «Вовча зоря»

Аннотация. в статье анализируется изображенная в 
романе тотальность смертельного влечения в украинском 
селе. трансформации, которые происходят в феномене 
смерти в коллективном бессознательном, по мнению пи-
сателя, позволяют увидеть не только деформированную 
структуру сельской украинской индивидуальности, кото-
рая не в состоянии принять динамичный темп современ-
ной городской культуры, но и воспринимает общее объек-
тивное состояние мира как апокалиптическое.

Ключевые слова: влечение к смерти, поток сознания, 
поток речи, мотив дороги, блудный сын, тотальная бездо-
мность человека, непостоянство, безысходность и жесто-
кость существования, родительский дом

Tenditna N., Tereshchenko M. Pessimistic image of the 
world in the novel by E. Pashkovsky «The Wolf’s Star»

Summary. The article deals with the analysis the totality of 
the deadly train in the Ukrainian village, depicted in the novel. 
According to the writer, the transformations that take place 
in the phenomenon of death in the collective subconscious 
make it possible to see not only the deformed structure of rural 
Ukrainian identity, which is incapable of adopting the dynamic 
pace of contemporary urban culture, but also perceives the 
general objective state of the world as apocalyptic.

Key words: attraction to death, stream of consciousness, 
speech flow, motive of the road, prodigal son, total 
homelessness of man, inconsistency, hopelessness and cruelty 
of existence, father’s house.
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ІНТЕНЦІЇ ОСУДУ  
В ПРЕФЕРЕНЦІЙНИХ КОНТЕКСТАХ

Анотація. у статті проаналізовано засоби вербалізації 
інтенції осуду в преференційних контекстах. З’ясовано, 
що вираження інтенції осуду в преференційних контекстах 
зумовлює негативна реакція мовця на певну ситуацію або 
на дії його співрозмовників, яка виявляється в порівнянні 
із ситуацією-еталоном, якій і віддається перевага незалеж-
но від того, оцінюється вона в суспільній свідомості пози-
тивно чи негативно. 

Ключові слова: преференційний контекст, інтенція, 
осуд, ситуація-еталон, оцінка, реакція. 

Постановка проблеми. Сучасне мовознавство тяжіє  
до аналізу мовних явищ із погляду антропоцентризму, тобто 
в нерозривному зв’язку з мовцем. Із огляду на це на перший 
план виходить комунікативно-функціональний аспект мови, що 
визначає потребу детального аналізу ролі оцінних висловлень  
у комунікації. у роботах, присвячених вивченню цього аспек-
ту, важливе місце зайняли дослідження різних суб’єктивно- 
модальних значень, передусім значення оцінки. Саме в межах 
аксіологічних праць було звернено увагу на мовні одиниці,  
що мають значення преференційності, які учені відносять до 
прагматичних понять, оскільки контексти із цим значенням ста-
новлять, перш за все, ціннісне судження, головне призначення 
якого – не повідомляти про факти, а впливати на адресата.

Аналіз останніх досліджень. на сьогодні оцінні вислов-
лення привертають особливу увагу науковців у сфері спів-
відношення та взаємодії семантики й прагматики (роботи 
н. арутюнової, а. вежбицької, т. космеди, О. Бєссонової, 
Г. Приходько). вітчизняних і зарубіжних дослідників ці-
кавлять висловлення як позитивної (Л. клочко, Л. кокойло, 
І. Шкіцька), так і негативної оцінки (Г. кузенко, О. Ботвінко- 
Ботюк, т. Давидова, н. каразія). крім того, висловлення осуду 
як в семантичному, так і в комунікативному плані аналізували 
Л. Гусліста, О. Черняк. Проте вивчення вербалізації інтенції 
осуду в преференційних контекстах потребує уточнення, що й 
визначає актуальність розвідки.

Мета статті – виявити особливості вербалізації інтенції 
осуду в преференційних контекстах.

Виклад основного матеріалу. Основною складовою 
частиною процесу комунікації є, як відомо, іллокутивний 
акт, тобто реалізація інтенції мовця. на думку О. Селіванової  
[1, с. 605], інтенція є превербальним, осмисленим наміром мов-
ця й, відповідно, не має мовного характеру.

Особливості преференційної семантики, зокрема спорідне-
ність із оцінною семантикою [2, с. 226], зумовлюють уживання 
висловлень зі значенням преференційності з метою осуду.

Дослідження комунікативно-прагматичних особливостей 
висловлень осуду виявили, що висловлення осуду функціону-
ють у морально-етичній площині і заторкують емоційну сферу 
комунікантів. Було з’ясовано, що осуд – негативна оцінка дій і 
вчинків індивіда – в більшості випадків виникає як реакція на 
дії/бездіяльність співрозмовника або третьої особи, що зачепи-
ли особистісну сферу мовця [3, с. 7].

Семантика осуду, за визначенням дослідників, передба-
чає вираження негативного ставлення суб’єкта оцінки як носія 
певних ціннісних уявлень до об’єкта оцінки, з яким пов’язана 
альтернативна ціннісна позиція, тобто як той, хто засуджує,  
так і засуджуваний є носіями альтернативних ціннісних підходів 
[4, с. 4, 8]. Це відповідає преференційній семантиці, умовами фор-
мування якої є наявність двох альтернатив і визначення їх невідпо-
відності (зіставлення), що передбачає оцінку однієї альтернативи 
(пропозиції) порівняно з іншою, тобто визнання однієї ситуації 
кращою-гіршою або більш-менш імовірною за іншу [5, с. 58]. 

можна зробити висновок, що преференційні контексти,  
які містять негативну реакцію на дії слухача або іншої осо-
би, що пропагують інші, часто протилежні, норми поведінки, 
формують інтенцію осуду. Засуджуючи поведінку слухача або 
іншої особи, мовець пропонує своє бачення правильної, унор-
мованої поведінки, наприклад:

[малахій (до баби-прочанки): Об чім ви, гражданко, хоті-
ли в їх спитати? Я бачу, ви із села прийшли.

Баба: Чи не знають, є тепер дорога до Єрусалиму, –  
спиталась.

малахій (до дідка й галіфе): А ви?..] Де б сказати їй,  
що не до гробу тепер єрусалимського нам треба йти, а до Ле-
нінового Мавзолею, до нового Єрусалиму плюс до нової Мекки, 
– до Москви, ви сказали: проходь, проходь, матінко, – зневаж-
ливо, прикро, – і кому, питаю? Женщині, селянці!

[Галіфе: Жодного прикрого слова! Навпаки, я з дитячих літ 
воєнний. Ввічливість – моя стихія!

малахій (до дідка): А ви...] Замість доказати їй і ствердити 
все вищесказане, що скоро, скоро, скоро прийде час, коли всесвіт 
заспіва Москві: святися, святися, новий Єрусалим, слава-бо ре-
волюції на тобі возія – а ви сказали: одчепись! (м. куліш). 

Ірреальна, бажана ситуація, яка відповідає уявленням мов-
ця про норми поведінки, його ідеям (не до гробу тепер єруса-
лимського нам треба йти, а до Ленінового Мавзолею), проти-
ставляється реальній, існуючій, яка, на думку мовця, указує на 
відсутність патріотизму й виховання у його співрозмовників (ви 
сказали: проходь, проходь, матінко, – зневажливо, прикро, –  
і кому, питаю? Женщині, селянці!; а ви сказали: одчепись!). 
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Слова зневажливо, прикро, одчепись, які містять у своєму 
лексичному значення негативну оцінку, є достатньою мотива-
цією осуду, що спирається на стереотипи суспільної свідомості,  
а саме: не можна говорити з жінкою, тим більше старою, зне-
важливо і казати їй «одчепись».

норма, ситуація-еталон, на яку в преференційних контек-
стах-осудах орієнтується мовець, найчастіше відповідає інди-
відуальним ціннісним системам. мовець може моделювати 
негативну еталонну ситуацію для того, щоб підкреслити вади 
реальної ситуації, які підлягають осуду з його боку, наприклад:

[начальник станції. ... Слухай, пасажире, ти знаєш Сашку, 
адвоката?..

кузьма. Якого Сашку?
начальник станції. Керенський Сашка... Адвокат, міністр, 

війну до побєди, ура... ура... А сина мого Колю, солдата Колю... 
(заплакав).

романченко. Сина їх тиждень тому вбили на фронті, от і 
почали, звиняйте, випивати і розстоюватись... ]

начальник станції. ...Краще горілку пити, ніж у такій пар-
тії бути (О. корнійчук). 

Засуджуючи партію, яка пропагує воєнні дії та смерть, мовець 
віддає перевагу відомим, суспільно прийнятим негативним 
діям – питтю горілки порівняно з перебуванням у такій партії. 
Засудження в преференційних контекстах завжди звернене на 
когось або щось: бути в такій партії – це звинувачення не собі 
(мовцеві) за перебування в партії, а партії, зокрема її членам, чиї 
дії, на думку мовця, підлягають осуду. Дейктичне слово такій є 
в наведеному контексті мотивацією осуду, оскільки відсилають 
слухача до попереднього контексту, в якому мовець змальовує 
вади цієї партій: така партія: війну до побєди, ура... ура... А сина 
мого Колю, солдата Колю... тиждень тому вбили на фронті.

еталонна ситуація в преференційних контекстах із 
інтенцією осуду може бути негативною тільки з погляду мовця, 
наприклад: 

[На підприємстві скрута з грошима,] і замість того 
щоб виплатити працівникам зарплату, власник спрямовує 
їх на більш важливе, як на його думку, – на виробництво.  
[Чи є така ситуація виправданням невиплати заробітної 
плати?] (матеріали офіційного сайту ренійської міської ради). 

Хоча еталонна ситуація є об’єктивно позитивною 
(власник спрямовує кошти на виробництво), мовець оцінює 
її як негативну й використовує як мотивацію осуду, бо вона 
суперечить його суб᾿єктивному погляду на еталонні дії 
власника (виплатити працівникам зарплату). 

Ситуація-еталон у преференційних висловленнях-осудах 
можуть відповідати суспільним уявленням про позитивно 
оцінену, а отже, бажану для мовця ситуацію:

«Замість того щоб допомогти доставити гуманітарну 
допомогу цивільному населенню Сирії, Росія та Асад наносять 
авіаудари по гуманітарних конвоях, лікарням та працівникам 
невідкладної допомоги, які зі всіх сил намагаються вряту-
вати людям життя», [– заявила постпред Саманта Пауел]  
(матеріали сайту «Голос америки»).

Засудження реальної ситуації мотивується порівнянням її  
з еталоном – уявленням мовця про те, якою має бути поведінка осіб, 
про які йдеться, в наведеній ситуації, і віддання йому переваги.

норма, яка слугує еталоном для порівняння реальних ситу-
ацій, що засуджуються мовцем, і ситуацій, яким він віддає пе-
ревагу, може становити спільний фонд етичних уявлень членів 
соціуму й носіїв мови, наприклад релігійні уявлення:

[...суворий вікарій, мовби не помічаючи дівчачого 
збентеження, дивлячись їй поверх голови, вів далі:  
«Ті, хто хоче відректися від свого тіла, намагаються вийти 
за межі свого єства і втекти від своєї людської природи, –  
це безумці.] Замість обернутися в ангелів, вони перетворюються  
на звірів, замість возвиситися – вони принижують себе...» 
(П. Загребельний). 

Оскільки мовець цитує релігійні тексти, в яких 
узагальнено ключові етичні поняття, еталонні ситуації 
відображають уявлення соціуму про правильну поведінку, 
за допомогою якої людина досягає бажаної мети – 
обернутися в ангелів, возвиситися, і саме їм віддається 
перевага. невідповідність поведінки осіб, про які йдеться, 
цим еталонам заслуговує на осуд, що зафіксовано  
в негативнооцінному значенні слова безумці. 

також мотивацією осуду можуть слугувати національні 
уявлення про родинні зв’язки:

– [Яка ж то мати, коли вона відцуралась рідної дитини? 
Це не мати.] Уже ліпше чужій жінці віддати, яка захоче 
взяти немовля...

– [Хіба можна – не шукати (матір – П.т.)? Адже без матері 
рости. Ніколи матір не знати...]

З– Ото й краще – таку матір не знати! (Є. Гуцало). 
Дейктичне слова така, відсилаючи до попереднього 

контексту, указує на риси жінки-матері, яку засуджує мовець, 
спираючись на усталені суспільні морально-етичні цінності: 
матір, яка кинула свою дитину, не може називатися матір’ю,  
а отже, краще – таку (що відцуралась рідної дитини) матір не 
знати, а дитину віддати жінці, яка захоче її взяти.

Засобом докору можуть стати також іронічні репліки, ужи-
ваючи які, мовець може мати на меті висміяти вибір слухача, 
наприклад:

[Я. Я... я зараз іду до неї... Я вже й перші слова наготовив 
про наше побачення... Скажу просто: «Здрастуйте!» І не так: 
«Вдома?» – «Вдома...» Ні: «Я не спитавшись увійшов, це при-
вілей старців і закоханих»].

Лука. Ні, ти вже краще так: «Вдома?» – «Вдома». Тоді 
ти: «Простіть, але в мене не всі вдома, і я прийшов, щоб ви 
побачили ідіота з іконкою вічної любові, з дівчачим фартушком 
замість червоного прапора. Та якби ж ідіота! – Паскудника! 
Зрадника!» (м. куліш).

маскуючись під пораду другові, мовець іронізує  
над його ідеями про кохання, над його захопленням ді-
вчиною, яка належить до ворожого стану, над його думка-
ми про те, як вести розмову з дівчиною, тоді як, на думку  
мовця, він повинен думати тільки про боротьбу й перемогу над 
ворогами. 

Висновки з дослідження й перспективи подальших по-
шуків. таким чином, вираження інтенції осуду в преферен-
ційних контекстах зумовлює негативна реакція мовця на пев-
ну ситуацію або на дії його співрозмовників, яка виявляється  
в порівнянні із ситуацією-еталоном, якій і віддається перевага 
незалежно від того, оцінюється вона в суспільній свідомості 
позитивно чи негативно. 
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Ткач П. Б., Радванский А. И. Вербализация интен-
ции осуждения в контекстах предпочтения

Аннотация. в статье проанализированы особенности 
вербализации интенции осуждения в контекстах предпочте-
ния. выяснено, что выражение интенции осуждения в кон-
текстах предпочтения предопределяет негативная реакция 

говорящего на определенную ситуацию или на действия его 
собеседников, которая сравнивается с ситуацией-эталоном, 
которой и отдается предпочтение независимо от того, оце-
нивается она в социуме позитивно или негативно. 

Ключевые слова: контекст предпочтения, интенция, 
осуждение, ситуация-эталон, оценка, реакция. 

Tkach P., Radvansky A. Verbalization of the intention 
of condemnation in preferential contexts

Summary. The article analyzes the features of 
verbalizing the intention of condemnation in preferential 
contexts. It was found out that expression of intention 
of condemnation in preferential contexts leads to a 
negative reaction of the speaker to a certain situation or 
to the actions of his interlocutors, which is manifested 
in comparison with the situation-standard, which 
is preferred, regardless of whether it is evaluated  
in the public consciousness positively or negatively.

Key words: preferential context, intention, condemnation, 
situation-standard, evaluation, reaction.
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ТИПОЛОГІЯ КОЛІРНОЇ ГАМИ В МОВОЗНАВСТВІ
Анотація. у пропонованій розвідці автор ставить перед 

собою завдання систематизувати наукові погляди на назви 
кольорів як об’єкту лінгвістичних студій, охарактеризувати 
багатство їх символічних і семантичних наповнень. 

Ключові слова: колірна гама, кольоропозначення, бар-
волексема, кольороназви, кольористичні найменування.

 
Постановка проблеми. Образне світосприймання здатне 

поєднувати реальне й переносне значення слова, тому неви-
черпний матеріал для такого об’єднання має колірна лексика, 
яка вже кілька десятиліть привертає увагу дослідників. Історія 
виникнення окремих лексем на позначення кольору, стилістич-
ні аспекти функціонування кольороназв у художньому тексті, 
їх структурно-семантичні типи та символіка стоять у центрі 
зацікавлень мовознавців. Питання систематизації, узагальнень 
та аналізу кольорономінантів розглядається за різними аспек-
тами, принципами й критеріями. Одні дослідники основними 
напрямами вивчення колірної гами вважають функціональний, 
історичний, лексико-семантичний, граматичний, когнітивний  
і порівняльний, інші – фізичний, психологічний, філософський, 
мистецтвознавчий та лінгвістичний напрями. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми.  колір 
як певний образний знак мови, який найчастіше позначається при-
кметниками і закодовує в собі кольоративну семантику, як один із за-
собів образного зображення дійсності, став об’єктом наукових сту-
дій у ХХ ст.: у галузі етнолінгвістики (а.  вежбицька, Г.  Яворська), 
порівняльного мовознавства (н.  Пелєвіна, в.  кульпіна, т. Світлич-
на), історичної та описової лексикології (в.  мур’янов, н.  Бахіліна, 
О.  Панченко).  Слова на позначення кольору аналізуються в психо-
лінгвістичному вимірі (в.  Папіш, р.  Фрумкіна, т.  ковальова), до-
сліджуються в перекладознавчому аспекті (І. ковальська) та семасі-
ології (Ж.  Соколовська, О.  вербицька, а.  висоцький).  Проблему 
їх семантичних перетворень у художньому мовленні вирішували 
О.  Дзівак, а.  кириченко, в.  москович, Ю.  Франчук та ін.  Се-
мантико-стилістичний аспект кольороназв є предметом аналізу на-
укових розвідок О.  кондрашової, І.  колесникової, І.  Денисюк та 
ін.  Їх естетичну роль у символізмі, неоромантизмі, імпресіонізмі 
досліджувала Л.  Ставицька; домінанти-кольороназви в певних дис-
курсах виявляла Г.  Губарева.  Для розуміння специфіки художнього 
світу мови письменників колірні лексеми розглядаються як культур-
ні концепти.  так, Л.  Гливінська проаналізувала колірну гаму мови 
творів м.  вінграновського; в.  Стецій – у.  Самчука.  Л.  Супрун 
дослідила семантику кольорів творів О.  Гончара; т.  рязанцева –  
палітру О.  Стефановича; Л.  марчук – м.  рильського тощо.  ана-
ліз функцій образності кольоративів у мовленні м.  Драй-Хмари 
представлено в розвідках О.  коваль.  Особливості кольороназв  
у поезії Д.  Загула здійснила Л.  Бондаренко.  Специфіку викори-
стання й особливості їх семантики в поетичному мовленні поетів 
різних психологічних типів м.  Зерова та м.  Хвильового висвітли-
ла т.  ковальова; характер функціонування колірних епітетів в укра-
їнських весільних піснях проаналізувала О.  Слюсарева.  

Метою нашої розвідки є спроба систематизувати різні 
наукові погляди на колірну гаму як об’єкт лінгвістичних сту-
дій, охарактеризувати багатство їх символічних і семантич-
них наповнень. 

Виклад основного матеріалу. колір як найдавніша систе-
ма людського буття – складне явище з тривалим процесом пі-
знання. у мовознавстві представлені різні підходи й погляди 
на типологію лексико-семантичної категорії слів на позначення 
назв кольорів. ряд цих праслов’янських назв має загальноєв-
ропейське походження. О.С. мельничук відзначав, що індоєв-
ропейська кольорова номенклатура була значно біднішою за 
номенклатуру сучасних мов, що поняття кольору було наба-
гато конкретніше і було тісно зв’язане з носієм цього кольору  
[1, с. 519]. відповідно, за походженням усі кольори поділяються 
на дві групи. Первинну, основну, групу оформлюють назви ко-
льорів, значення яких не вмотивоване. Це назви давнього похо-
дження, генетично споріднені з кольоропозначеннями в інших 
слов’янських мовах. вони означають абстрактні колірні якості, 
в мові не співвідносяться ні з якими іменниками-референта-
ми (жовтий, голубий, білий, синій, зелений, червоний, чорний). 
Другу групу формують вторинні назви, що означають колірну 
якість опосередковано, за колірною схожістю ( вишневий, ма-
линовий, сніжний, помаранчевий). Слова цієї групи семантично 
об’єднуються навколо перших і точніше визначають колір [2]. 
виділяють і «периферійну» групу, складовими частинами якої 
є колірні назви іншомовного походження (хакі, індиго, бордо), 
складні найменування (срібно-рожевий, золотисто-червоний), 
назви відтінків основного тону, що вказують на міру вияву ко-
лірної якості, на інтенсивність колірного тону, на колірну озна-
ку предмета, якої він набув у результаті якоїсь дії чи процесу 
(синенький, сіруватий та ін.). До «периферії» вводять кольори, 
що входять до складу фразем-частин фразеології [3, с. 193]. 

Поділяються назви кольорів і за відношенням до понят-
тя про нього. виділяють типи назв, що позначають конкрет-
ну колірну ознаку предмета чи явища дійсності (фіалковий, 
зелений, найсиніший), і назви, що характеризують забарвле-
ність предмета і не вказують на конкретний характер кольору. 
Першу групу формують невмотивовані (білий, синій) та вмо-
тивовані кольоропозначення (срібний, волошковий); колорати-
ви різних частин мови (синій, синь, синіти, синьо), номінації 
із вказівкою на ступінь вияву колірної ознаки (найчорніший, 
темнющий). Складовими частинами другої – назви із ви-
значенням ступеня насиченості, інтенсивності кольору без 
вказівки на конкретну колірну якість (типу темний, блідий); 
номінації з неозначеним кольором, які вказують на загальне 
забарвлення предметів (барвистий, кольоровий); прикметни-
ки, що виражають відтінки певного забарвлення предметів  
і явищ природи (яскравий, чистий); кольороназви із вказівкою 
на загальний характер забарвлення реалії (смаглявий) і власне 
загальні назви цієї лексико-семантичної групи (колір, фарба, 
барва, краска) тощо [2, с. 97]. 
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 у мовознавстві виділяють основні складові частини колір-
ної номенклатури, як-от: білий, чорний, жовтий, синій, зелений, 
червоний, сірий, коричневий, фіолетовий, рожевий. Проте, як 
свідчить аналіз лінгвістичної літератури, одностайної думки 
щодо наповнення кольорового спектру немає. тому традицій-
ним поки що є поділ кольоронайменувань на хроматичні, ко-
льори, утворені через синтез трьох основних кольорів (жовто-
го, червоного і синього), і ахроматичні (чорний, білий, сірий).

відзначено, що парадигма кольористичних словоспо-
лучень є змінною і на реальну парадигму з кольоровими оз-
наками реального світу нашаровується переносна, образна  
[4, с. 343]. За цією особливістю, відповідно, барволексеми кла-
сифікують на номінації з прямим чи переносним значенням. 
Оскільки прикметники кольору здатні розвивати переносні та 
образно-символічні значення, це дає можливість митцям сло-
ва використовувати їх із художньо-стилістичною настановою. 
колір як забарвлення реалій природного середовища є однією 
з прикметних ознак творчості письменника, його символіка  
і семантико-стилістична функція повністю залежить від осо-
бистісного бачення автором і може виступати маркером його 
психологічних особливостей. Це зумовлює існування майже  
в кожного особистісної кольорової шкали і улюбленої барви, 
яка домінує у творчості. 

 Спостереження свідчать, що символіка одного й того ж 
кольору (його відтінків) має загальномовне та індивідуально- 
авторське значення. наприклад, традиційно жовтий (золотий) 
– співвідносний із поняттями «осінь» (доба ув’ядання приро-
ди і людини), «розлука». у романі ж в. Барки «Жовтий князь» 
його семантика контрастна: відтворення антиномії «життя –  
смерть». тут жовтий містить енергію негативного змісту, про-
йнятий духом голоду, небезпеки, смерті. у творах в. винни-
ченка асоціативним значенням для цієї барволексеми є натяк  
на божевілля. Це ще символ фанатизму, домінанта психологіч-
ної характеристики героїв, але він є і символом спокою, затиш-
ку, добробуту, дитинності. 

названий прикметник може бути і життєдайним (колір ко-
лосся, сонця). Золотий (жовтий) як символ святості в біблійні 
часи означав могутність та багатство, у християнстві – чисте 
світло, Господню енергію, духовний скарб Христа. так, у по-
езіях О. Стефановича символіка жовтого подана через його 
відповідник – золото, асоціюється з багатством, пишністю.  
у текстах м. коцюбинського відтінок «кольором подібний  
до золота» виступає ще синонімом до слів «рідний», «доро-
гий», «сонячний» і виражає ідею цінності взагалі. у цілому 
він належить до домінантних засобів вираження ідеалізуючого 
начала, презентує конотативні елементи «тихий, спокійний» і 
виявляє позитивну оцінність, традиційно закріплену в мові. 

Символіка колірних номінацій, стилістичне призначення 
яких полягає в експресії, підкресленій виразності слова, ак-
туалізує суттєву для естетичної настанови та смислового на-
повнення тексту ознаку предмета чи явища. вона завжди була 
джерелом національно-культурної інформації, репрезентантом 
певної ментальності, мовної картини світу кожного народу, 
який завжди має свої домінантні барви. у лінгвістичній літе-
ратурі виділяють універсальні (сакральні для більшості на-
родів) та народні (фольклорні) кольороназви; індивідуально- 
національні та індивідуально-авторські [5, с. 166]. 

Існує типологія барволексем і за функцією створення бага-
тозначних асоціативних словесних образів. так, за характером 
додаткових конотацій вони поділяються на емоційно-експре-

сивні та оцінні (позитивні/ негативні за шкалою в. вольфа). 
Зауважимо, що семантична структура кольорономінацій при 
цьому формується з рівноцінних як денотативних, так і конота-
тивних сем. так, в язичницькій інтерпретації колір білий озна-
чав як світоч життя, так і смерть, оскільки смерть для язичника 
– народження нового, астрального стану. Білий у всіх культурах 
світу був сакральним і глибоко символічним. у слов’янській 
міфології й фольклорній традиції символіка білого кольору, 
національного ідеалу краси і гармонії, обертається навколо 
понять світла, життя, добра, щастя, чистоти, краси, божества, 
любові; сакрального для українців кольору житла, одягу та ін.; 
чогось блискучого, прозорого [6, с. 159]. у свідомості українців 
«біле» пов’язане з красою, душевністю, з Божественним. 

Чорний у древніх язичників – слов’ян, як і в багатьох наро-
дів землеробських районів світу, символізував землю як джере-
ло життєвих сил, врожаю. Проте в подальшому, під впливом ві-
зантійських естетичних критерієв, чорний втрачає позитивний 
зміст, який «практично в усіх етнокультурах – символ темряви, 
зла, смерті, диявола, пекла, заходу та ін.» [6, с. 161]. у христи-
янській символіці Середньовіччя чорним кольором іноді позна-
чався час, його нестримний, непідвладний людині плин. Одвіч-
на боротьба добра зі злом, справедливості з несправедливістю, 
соціальні протистояння окреслили відповідну функціональну 
роль чорного кольору з негативним конотативним значенням 
(журба, жаль, зло, ненависть, зрада). Окрім прямої семи кольо-
ру, в художній мові семантичне наповнення чорного пов’язане 
з широким спектром символічних значень, яке бере початок  
у міфічних уявленнях людини, пов’язаний із народними обря-
дами, богослужінням, закріплений у фольклорі.

Поділяють цю лексико-семантичну групу слів і за автор-
ською інтенцією. так, виділяються характеристичний тип, який 
позначає колір, матеріал, розмір тощо, й оцінний, через який 
експлікуються морально-етичний, естетичний та емоційноний 
змісти. Проте нерідко таке розмежування на практиці свідчить 
про взаємонакладання оцінки й характеристики. 

Цікаву типологію колірної гами за тривимірною структу-
рою пропонує О. Дзівак, складовими якої виступають показ-
ники, що існують у природі: тон, насиченість і яскравість.  
а за ступенем сполучуваності всі кольори поділяються на гру-
пи назв із максимально широким асоціативним полем (білий, 
жовтий, синій), назв із середнім (рожевий, фіолетовий) і назви 
кольорів із мінімальним асоціативним полем [7, с. 50]. 

Знаходимо й інший погляд. так, н. кухар, беручи до уваги, 
що не всі кольори асоціюють із довгим рядом предметів дійс-
ності, виокремлює групу кольоронайменувань із невеликим та 
з найбільшим семантичним навантаженням типу білий, чорний, 
синій, зелений, червоний [8]. 

Отже, як свідчить проаналізований матеріал, типологія ко-
льороназв у мовознавстві відбувається за різними аспектами, 
принципами й ознаками.

Висновки. таким чином, система кольоропозначень – над-
звичайно розгалужена, естетично проакцентована лексична 
структура, в якій закладено високий рівень світоглядної інфор-
мативності. аналіз колірної лексики як важливого мовноесте-
тичного явища дає можливість віднайти в неї нові нюанси в се-
мантиці й символіці, зрозуміти особливості кольоросприйняття 
дійсності автором. у розгляді питань про колірну гаму, яка є 
популярною групою для досліджень найрізноманітніших галу-
зей знань, на увагу лінгвістів заслуговує ще безліч аспектів, які 
можуть стати предметом подальших лінгвістичних студій. 
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Топчий Л. Н. Типология цветовой гаммы в 
языкознании

Аннотация. в статье делается попытка систематизи-
ровать научные взгляды на цветонаименования как объект 
лингвистических штудий, охарактеризовать богатство их 
символических и семантических наполнений.

Ключевые слова: цветовая гамма, цветообозначения, 
колористика, цветолексемы, цветонаименования. 

Topchiy L. Typology of color scale in linguistics
Summary. The article makes an attempt to systematize 

scientific views on color names as an object of linguistic studies, 
to characterize the wealth of their symbolic and semantic contents.

Key words: color scale, color designation, color, color-
flowers, color-names.
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПУ «АНІМА» 
В РОМАНІСТИЦІ Л. ГОРЛАЧА

Анотація. у статті простежено специфіку творення 
жіночих образів у романістиці Л. Горлача, зокрема їх мі-
фопоетичне навантаження. визначено їх роль у житті ма-
скулінних героїв як носіїв світогляду певної доби, що зу-
мовило функціонування кожного з них як утілення певної 
стадії архетипа «аніма» (за к. Юнгом). 

Ключові слова: гендер, архетип, фемінність, аніма, 
міфологізація.

Постановка наукової проблеми. Створюючи худож-
ню реальність, письменник не може уникнути необхідності 
відтворити гендерні стереотипи та соціальні ролі, властиві 
суспільству обраної доби, і водночас сам моделює внутрішній 
світ персонажів, обирає філософське і соціологічне підґрунтя 
для створення окремих образів, визначає специфіку виявлен-
ня маскулінного та фемінного в кожному з них. творчість Ле-
оніда Горлача стала предметом дослідження таких науковців,  
як в. Біляцька, І. кропивко, м. Слабошпицький, О. Шокало 
та ін., однак гендерна специфіка створених ним образів потре-
бує подальших студій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливе 
місце жінки в житті суспільства стало предметом дослі-
джень таких учених, як Ю. антонян, м. Хоуп, а. колодний, 
в. Личковах, О. власова, т. Говорун, О. кісь та ін. Специфіці 
відображення жіночих образів у художніх творах присвяче-
ні розвідки Г. Гармата, н. Білоус, Л. Гострик, н. Заверталюк, 
м. ковалик, а. новикова, О. Пастушенко, О. Стяжкіна, С. Фі-
лоненко та багатьох інших. 

Мета статті – простежити міфопоетичне навантаження жі-
ночих образів у романістиці Леоніда Горлача, яке зумовлене їх 
опосередкованим відтворенням крізь призму носія світогляду 
певної доби – оповідача або головного героя.

Виклад основного матеріалу дослідження. Значення жін-
ки зазнає у творах Л. Горлача міфологізації, як і в українській 
культурі загалом: «Жінка в художньому світі часто уособлює 
як життя, так і смерть. вона несе як руйнівні символи (відьми, 
лихе око, забруднення), так і символи вищості (берегиня, ряту-
вальниця, правосуддя та ін.), що розширює і виразно поляризує 
її можливості» [8, с. 431].

Повага до жінки-матері сягає корінням архаїчного часу пе-
ретворення кочовиків на землеробів, адже саме тоді «територія 
дому» стає світом жіночої компетенції [10]. у філософії а. Шо-
пенгауера сформовані такі домінанти жіночого світогляду, як 
емоційність, гуманність, чуттєвість – на противагу чоловічому 
аналітичному світосприйняттю. Подібна точка зору набуває мі-
фологічного забарвлення в східній філософії (Інь як пасивний, 
інтровертний первень, призначення якого – збереження). нероз-
ривність маскулінного та фемінного підкреслював карл Юнг, 
сформулювавши архетипи «аніма» і «анімус», які співіснують 
у людині. у його філософії аніма – «це уособлення всіх проявів 

жіночності в психіці чоловіка, таких як неясні почуття і настрої, 
пророцькі осяяння, чутливість до ірраціонального, здатність ко-
хати, потяг до природи і – останнє за порядком, але не за зна-
ченням – здатність контактувати з підсвідомістю» [13, с. 183]. 
у чоловіків цей первень формується під впливом стосунків із 
жінками (матір’ю зокрема) і водночас визначає характер таких 
відносин у майбутньому. карл Юнг виокремлює чотири стадії 
«аніми», які називає іменами відомих жіночих образів: Єва 
(інстинктивні та біологічні зв’язки), Єлена з «Фауста» (роман-
тичний, естетичний рівень, якому ще властиві риси сексуально-
сті), Діва марія (образ, що підносить кохання (ерос) до духовної 
відданості), Сапієнція, або Суламіфь з Пісні Пісень Соломона 
(найвища мудрість, що перевершує найвищі святість і чистоту) 
[13, с. 190–191]. Остання наближається за своїм семантичним 
навантаженням до архетипу великої матері. 

найбільш повно перша стадія «аніми» – Єва, жінка-спо-
кусниця, представлена в романі Л. Горлача «мамай». услід за 
християнською традицією у творі постає образ жінки як випро-
бування на шляху чоловіка, перевірки його моральних чеснот, 
шляху до гріха: «коли повірив був грайливій хвойді / І сам 
живцем у пекло залетів. / та й згодом набивав не раз оскому, / 
Як зазирав дівчатам під поділ» [3, с. 67]. Прагнення жіночого 
щастя молодиці зумовлене статусом «солом’яної вдови», адже 
вона не вірить у повернення чоловіка з походу, хоче знайти вті-
ху в обіймах мамая. Її неприхована сексуальність, прагнення 
задовольнити тілесні потреби навіть ціною зради чоловікові 
з точки зору патріархального світу викликають осуд, однак у 
тексті є натяки і на особливе місце жінки в козацькому серед-
овищі: «Специфічні історичні умови буття українства – козач-
чина – виключали чоловіка на тривалий час із господарської й 
побутової сфер сімейного життя. Жінка доглядала за дітьми й 
старими батьками, вела домашнє господарство. Це посилювало 
її роль у збереженні родинних основ українства, його побутової 
культури» [7, с. 64]. Залишаючись тривалий час сам на сам із 
проблемами, як тимчасовий глава родини жінка виступає га-
рантом продовження роду: «ви хто куди, а хтось родити має / 
Для війська січового козачат» [3, с. 67]. Її функція – збереження 
життя, а отже, й усі її дії скеровані до цієї мети. Як уособлен-
ня вітальності й стихії творіння, діонісійського первня, така 
жінка не викликає осуду за свою поведінку, а приваблює сво-
єю дикою енергією. Жіночність завжди асоціюється з хаосом, 
почуттями, неприборканою стихією, які намагається «підко-
рити» маскулінність, тож образ спокусниці можна розглядати 
як втілення несвідомих прагнень козака, його аніму (яка, на 
думку к. Юнга, найчастіше «проявляється як еротична фанта-
зія» [13, с. 186]). Зустріч мамая з молодицею перетворюється 
на справжній бенкет, вакханалію з музикою, шаленими танця-
ми, святкування всіх радостей життя. Язичницький характер 
цього епізоду підкреслюють чарівні елементи – магія мамая,  
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присутність полоненого чорта, навіть сама жінка порівнюється 
з відьмою. Останній образ має архетипічну основу, адже відь-
ма, чаклунка – втілення мудрості й знань, як і велика матір. 

Образ Єви зазнає трансформації в романі «Перст асколь-
да»: поряд зі збереженням інстинктивного сексуального потягу 
чоловіка до жінки медунка реалізує також біологічну функ-
цію своєї статі – материнство. коханка і мати – ось дві основні 
функції жінки в чоловічому світі, адже «уособленням маскулін-
ного є архетип Бога-Отця… Свідоцтвом його мужності і авто-
ритету є народження сина» [9, с. 226]. Прагнення позбутися тя-
гаря влади і знайти свободу штовхає князя в ліс на полювання 
саме на небезпечного звіра (вепра) для того, щоб відчути себе 
живим, сильним, власне кажучи, для самоствердження. Зустріч 
із медункою в цьому лісі ніби повертає князю на певний час 
молодість, тішить його душу, постає винагородою за пройдене 
випробування. недарма її ім’я – медунка, як солодкий мед, а 
отже, й утіха, порятунок від життєвої втоми. Хоча вона не ста-
ла дружиною князя, не розділила з ним життя, вона сповнила 
його найбільшу мрію – подарувала йому сина. Для аскольда 
він стає втіленням його власної молодості: «І князь ніби сер-
цем об хлопця вколовся, / побачивши юність свою наяву»  
[4, с. 130], продовженням його сили і військової вдачі.  
Отже, в романі «Перст аскольда» жінка, не втрачаючи своєї 
природи, сексуальності, виступає уособленням життєвої сили, 
джерелом утіхи і натхнення для чоловіка.

До другої стадії аніми – Єлени – наближений образ мотрі 
з роману «руїна». у ставленні гетьмана до хрещениці можна 
простежити захоплення й турботу, поступово дівчина перетво-
рюється на недосяжний ідеал, втілення мрії. мазепа закоханий 
у мотрю, але чистою, відданою любов’ю: «Я так жадав літа 
похилі / з тобою, люба, поєднать, / твої вуста солодкі милі, /  
як хрест Господній, цілувать» [5, с. 111]. Хоча почуття штовха-
ють мазепу на сватання, він не готовий знехтувати відмовою 
її батьків і думкою людей, не хоче зганьбити честь дівчини.  
рішення повернути дівчину додому, відмовитися від її кохання 
свідчить про піднесення його любові над тілесністю, сексу-
альністю: «а ти ж була у мене, мов свята. / Я жив тоді тобою,  
я ожив» [5, с. 167]. Хоча їм не судилося щастя разом, хоча сер-
це дівчини було розбите, її образ не полишає гетьмана навіть 
перед смертю як уособлення духовних чеснот і краси. така 
відданість підносить образ мотрі до третьої стадії аніми –  
Діви марії, втіленням якої вона і стає для мазепи.

риси третьої та четвертої стадії аніми зливаються в архети-
пі великої матері. так, сакральне місце матері в житті кожної 
людини, відчуття безпеки і любові як атрибути цього образу 
розкриті в романі «руїна» в епізоді повернення стомленого, 
знесиленого мазепи додому з чужини і нерозривно пов’язані 
з локусом дому. Цікавим є той факт, що мати гетьмана не під-
тримує його в політичній діяльності, що відображає тяжіння 
жінки до домашнього середовища в опозиції «дім» – «світ», 
«свій» – «чужий». Ховаючись від жорстокості світу, вона оби-
рає шлях молитви і богослужіння: «роби своє. а я до Бога, / 
чекати судного кінця...» [5, с. 72]. Письменник, всупереч істо-
ричній та літературній традиції (розвідки С. Павленка, романи 
к. мотрич, а. Гудими тощо), підкреслює відстороненість марії 
від сина, її втечу зі світу, за який бореться гетьман. така мов-
чазна відмова матері у схваленні його вчинків насправді глибо-
ко вразила мазепу, в передсмертному маренні він зізнається:  
«Я вас люблю як хлопчиком, так само … / навіщо ж ви од мене 
в монастир?» [5, с. 167]. Саме образ матері відкриває для нього 

ідилічну візію раю, обіцяє спокій і позбавлення від страждань. 
Як стверджує дослідниця, колоніальний статус впливає і на ві-
дображення в літературі стосунків між сином та матір’ю, чия 
фігура в чоловічих текстах роздвоюється на образи жінки-ма-
тері та матері-Батьківщини. Цим пояснюється функціонування 
в романі ще одного жіночого образу, поданого вже в пролозі. 
Це бідна дівчина, що намагається підштовхнути гетьмана до 
дії, надихнути на боротьбу: «Я з україни, з горя хуртовини. / 
мене прислали люди, тож ходім» [5, с. 7]. метафоричне зна-
чення цього образу уповні розкривається лише в епілозі після 
пророчих слів вічного сторожа рідної землі Барила як уосо-
блення самої україни. Ідея державності не обмежується лише 
фізичним виміром її існування, – це й відчуття приналежності в 
душах людей, усвідомлення їх як окремої нації, що заслуговує 
на свою незалежність. тому для дівчини-україни важлива го-
товність народу боротися за неї, її духовне існування в серцях 
людей: «Господа що, коли стоптали честь, / а я без неї жити не 
бажаю» [5, с. 7]. варто відзначити також амбівалентність об-
разу україни-жінки, адже поряд із сприйняттям її як неньки, 
матері, існує точка зору на її фемінність як на прокляття народу 
і причину поразок. надання жіночої подоби як підкреслення 
слабкості, пасивності, відкритості сприяє формуванню образу 
жертви; «нереалізованість маскулінної сили формує розумін-
ня української матері-покритки, яку не ґвалтують, а яка сама 
віддається» [14, с. 13]. таке потрактування фемінності укра-
їни відображене, наприклад, у концепції «прокляття степом»  
Є. маланюка. Отже, жінка в романі «руїна» постає як духовний 
ідеал, недосяжна мрія і як втілення архетипу великої матері, 
уособлення рідної землі в жіночому образі зокрема. 

Однак найбільш повне вираження архетип великої матері 
знаходить у романі «Чисте поле». Саме смерть матері загар-
товує волю до боротьби і ненависть до татар у серці Сірка.  
Цей образ набуває сакрального значення – Божа мати ввижа-
ється йому в подобі мертвої неньки: «І раптом в церкву мати, 
як зоря, / … і кров із неї світлом струменіла, / і не було на ній 
живого тіла – / лиш ран болючих скулений пучок» [6, с. 495]. 
Покрова мала унікальне значення для козацтва, адже саме Діва 
марія була їх покровителькою, до неї були звернені їх молитви. 
в. Личковах простежує ґенезу культу Діви марії в архетипічно-
му образі матері-Землі, який яскраво проявився ще в трипіль-
ській міфології, зокрема в постаті богині плодючості Magna-
Mater. З іншого боку, Божа матір уособлювала для чоловіків 
жіноцтво – матерів, дружин і дочок, заради яких козаки йшли в 
бій. тому особливе значення має страдницький образ, який по-
стає перед Сірком, мати-жертва, що страждає від агресії воро-
гів. риси, властиві архетипу великої матері, проявляються і в 
образі дружини Сірка, що тяжко переживає смерть свого сина. 
у романі підкреслена роль жінки в козацькому суспільстві, ви-
знання її ролі в збереженні роду, нації: «І як жінки встигають 
їй родити / нових захисників, і як вони, / пов’язані до жерд-
ки, мусять жити, / нам, козакам, не кладучи вини?» [6, с. 502]. 
Цими словами Сірко визнає складність і нещастя жіночої долі – 
в замкненому «власному» просторі пасивно чекати повернення 
коханих із «чужого», ворожого світу, незважаючи на сумніви 
та страх втрати, займатися щоденними справами, утримувати 
дім і дітей. Для цього потрібна особлива мужність і сила духу,  
а також мудрість. Цей атрибут архетипу великої матері зна-
ходить свій прояв у імені дружини Сірка: «Софієчко, Софіє,  
як там ти, / моє ждання всивіле, бідна доле?» [6, с. 577],  
саме з нею пов’язаний концепт «чисте поле» як втілення пра-
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вильного шляху, честі, і водночас форма реалізації універсалії 
дому [12]. Отже, в романі «Чисте поле» образ жінки наділений 
святістю, страдництвом і терпінням, підкреслена її роль як за-
хисниці роду, морального орієнтиру і навіть уособлення мудро-
сті, честі і сили. 

Висновки. у романістиці Л. Горлача функціонує весь 
спектр жіночих образів: від жінки-спокусниці («мамай») і 
життєдайної стихії («Перст аскольда») до омріяного ідеалу, 
уособлення мудрості («руїна»), Божої матері і Батьківщини 
(«Чисте поле»).
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Федько О. Ю. Женские образы как реализация  
архетипа «Анима» в романах Л. Горлача

Аннотация. в статье рассмотрена специфика создания 
женских образов в романах Л. Горлача, в особенности их 
мифопоэтическая нагрузка. Определена их роль в жизни 
маскулинных героев как носителей мировоззрения опре-
деленной эпохи, что обусловило функционирование каж-
дого из них как воплощения определенной стадии архети-
па «анима» (по к. Юнгу). 

Ключевые слова: гендер, архетип, феминность, ани-
ма, мифологизация.

Fedko O. Female images as realization of Anima 
archetype in L. Horlach’s novels

Summary. In the article the specific of woman 
characters’ creation (especially mythological colouring) is 
analyzed in L. Horlach’s novels. Their role in masculine 
heroes’ lives as representatives of certain epoch’s worldview 
is established as well as their functioning as embodiments 
of the certain stage of Anima archetype (according to  
C. Yung).

Key words: gender, archetype, femininity, Anima, 
mitologisation.
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ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ОБРАЗА МУЗИ 
В ПОЕЗІЇ А. АХМАТОВОЇ

Анотація. у статті досліджено функціонування образу 
музи в поезії а. ахматової й показано, що ахматівській 
музі в різні періоди творчості властиві динаміка, багато-
ликість та різнохарактерність – нібито в цій ролі по черзі 
виступають то одна, то інша з дев’яти муз-сестер.

Ключові слова: муза, кохання, акмеїзм.

Постановка проблеми. анна ахматова у своїй поезії органіч-
но спирається на традиції античної культури, надаючи тим само 
своїй творчості «класичного» ідейно-естетичного виміру. античні 
начала культури в поезії ахматової набувають нового життя, акту-
ального звучання. найбільш природньою художньою конкрецією 
виступає в даній сфері в ахматової образ-персонаж, що робить 
переживання античності особливо олюдненим. Перед нами – при-
клад «персонажної лірики» (Г. Поспєлов), що будується на образі 
конкретної особистості, реальної чи міфологічної (муза, Гомер, 
Софокл, клеопатра та ін.). Один з античних образів, що найбільш 
інтенсивно переживався ахматовою, ‒ це образ музи. 

Метою даного дослідження є аналіз динаміки ахматівської 
музи, прослідковування її еволюції протягом всього творчого шля-
ху поета, а також відзначення моментів подібності та відмінностей 
ахматівського образу в співставленні з античною традицією.

Виклад основного матеріалу. Образ музи в ахматової до-
сліджувався неодноразово. р. Іванов-разумник ще в 20-ті роки до-
коряв ахматовій за «переповненість» її віршів музою [1, с. 195]. 
Це правда, що даний образ – один із тих, що найчастіше зустрі-
чаються в ахматівській поезії. «Як багато та часто говорить вона 
про музу! І вона зуміла зробити так, що це звучить не як стилі-
зація <…> Це надає всій її ліриці міфологічної основи – тієї, що 
потрібна для справжньої, високої лірики», ‒ пише Б. ейхенбаум  
[2, с. 170]. відзначалося й те, що ахматівська муза доволі далеко 
відходить від своїх античних попередниць: «Це не загальна муза 
всіх поетів світу, а лише її муза, не схожа на жодну іншу, і звіс-
но, не міфічна богиня» [3, с. 193]. Це відзначали й численні інші 
дослідники. наприклад, в. Перцов пише про ахматівську музу, 
що вона «являє собою цілковито реальний персонаж і навіть ха-
рактер» [4, с. 3]. О. Червінська – що муза в ахматової проходить 
еволюцію «від античного міфу-ремінісценції до самостійного, 
персоніфікованого образу, що набуває рис реального персонажа»  
[5, с. 8]. втім, відзначаючи своєрідність ахматівської музи, дослід-
ники практично проігнорували діалектику розвитку цього образу.

муза входить у поетичний світ а. ахматової ще в Царському 
Селі та залишається в ньому до останку. Спочатку вона була тра-
диційною алегорією натхнення. не вдаючись у розлогі мірку-
вання з приводу формули Б. ейхенбаума «міфологічна основа», 
відзначимо, що символічної глибини образу, властивої міфові, 
тут немає. але із часом у трактовці музи ахматовою спостеріга-
ється тут і дещо інша ідейно-семантична функціональність, яка 
доволі точно обіймається поняттям неоміфологізації.

ахматівська муза із самого початку набуває вповні визна-
чені риси персонажу завдяки вкрапленням предметних деталей 
та наділенню її «земними» рисами характеру. муза постає ав-
тономною і по відношенню до авторського «я», і до античної 
традиції. вперше образ музи з’являється в її книзі «вечір» ‒  
у вірші, котрий так і називається – «музі» (1911). І одразу ж 
муза названа сестрою («муза-сестра заглянула в лицо» ‒  
6, с. 38), але ця сестра-муза, погляд якої «ясний» та «яскравий» 
замість того, щоби наділяти, надихати, підтримувати (як їй ве-
лять багатовікові традиції) – відбирає «перший весняний пода-
рунок». При першій же появі муза проявляє характер, який ви-
являється доволі примхливим – вона не терпить суперництва, 
бажаючи володарювати над поетом неподільно, а за найменшу 
«зраду» – під «зрадою» зазвичай розуміється звичайне земне 
кохання – карає поета творчою німотою. втім, нещасливе ко-
хання можна розцінювати як данину, котру бере муза за те, що 
наділяє поета натхненням. До речі, це цілком вкладається і в 
античний алгоритм – вже тоді музи за свій дарунок брали іноді 
плату, ще й доволі високу, як, наприклад, в історії сліпого спів-
ця Демодока при дворі алкіноя («Одіссея») – спочатку вони 
осліпили його, лише потім дали дар піснеспіву.

тут необхідно детальніше зупинитися на двох темах, що 
вперше виникають у цьому вірші, але в подальшому часто 
переплітаються в ахматової (особливо у ранній творчості), 
‒ муза та кохання. Звісно, ці теми часто сусідили й в інших 
російських поетів. наприклад, некрасов у вірші «муза» пи-
сав про юність: «когда томительно волнуют нашу кровь / 
неразделимые и музы и любовь», вбачав свою музу в се-
лянці, яку б’ють батогом на площі [7, с. 101, 129]. Особли-
вість ахматівського потрактування в даному випадку полягає 
в тому, що хоча вони й нероздільні для поета, але в той само 
час вони є взаємовиключними. Пріоритет у цьому «любов-
ному трикутнику» ‒ муза-Поет-кохання ‒ віддається музі. 
О. твардовський у статті про ахматову відзначає: «Провід-
на та невитравна тема ахматової – кохання – ще задовго до 
охолоджуючої досвідченості зрілого віку ускладнюється та 
збагачується іншою «повинністю» її життя – покликанням 
поета. Поезія – вищий суд, перед яким змиряється навіть не-
відворотна та безоглядна сила любовних переживань моло-
дості. Спілкування поета зі своєю музою – потреба не менш 
владна, цінність життя не менш висока» [8, с. 271]. І справді, 
в ахматової поезія стає тим вищим судом, котрому вреш-
ті-решт підлягає усе.

«у вірші «музі» ахматова підходить до переконливого по-
яснення центральної драматичної колізії своєї ранньої лірики 
– теми нещасного кохання. музі потрібне кохання без відпо-
віді – і вона прирікає свою жертву на самотність та ревнощі»  
[9, с. 20]. але поет поки що не знає про це й наївно просить  
у музи допомогти любовному успіху:
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муза! ты видишь, как счастливы все ‒
Девушки, женщины, вдовы…
Лучше погибну на колесе,
только не эти оковы [6, с. 38]
Принагідно зауважимо, що подібний вибір – творчість чи ко-

хання, муза чи афродіта, – можливо, був обумовлений деякими 
штрихами біографії ахматової: м. Гумільов, наприклад, вважав, 
що дружині поета не личить також писати вірші [10, с. 462],  
а в. Шилейко, котрому потрібна була насамперед дружина,  
а не поетеса, розтоплював її рукописами самовар [11, с. 71].

муза, як ми бачимо, не лише не дарує щастя, але ще й від-
німає «Божий дарунок». І тоді передчуття «любовних тортур» 
(«Должен на этой земле испытать / каждый любовную пытку» ‒ 
6, с. 38) обертається реальним горем, котре робить погляд героїні  
«не ясним, не яскравим» (пор. з «ясним» та «яскравим» погля-
дом самої музи). а. Хейт, аналізуючи творчість а. ахматової, 
відзначає, що з особливою силою в її ранній ліриці виражено, 
«як розривалася вона між вірністю музі та бажанням бути зви-
чайною жінкою. Поступово вона змушена була переконатися, 
що лише вірність музі дає їй сили жити» [11, с. 206].

наступного разу ми зустрічаємося з музою у вірші «Я прийшла 
тебе змінити, сестро…» (1912). тут знову виринає слово «сестра», 
але зауважимо, що це вже не поет музу, а муза поета називає се-
строю. Поезія побудована у формі діалогу – розмови музи з пое-
том. трагічні зміни, що відзначаються музою, відбулися з поетом 
за той рік, що вони не бачилися: від «не яркого, не яскравого» по-
гляду – до сивого волосся, глухоти, сліпоти й німоти («Поседели 
твои волосы», «ты уже не понимаешь пенья птиц», «ты ни звезд 
не замечаешь, ни зарниц», «Я не буду тебя винить, / разве жаль,  
что давно, когда-то, / навсегда мой голос затих» ‒ 6, с. 71). Саме 
рядок «Я не буду тебя винить» переконує в тому, що винна в цих 
змінах муза, котра відібрала слух, зір і – найголовніше ‒ позбавила 
голосу. творча німота рівнозначна смерті, і саме так сприймає тепер 
поет мету появи музи, тому й звучить здивоване питання:

ты пришла меня похоронить.
Где же заступ твой, где лопата?
только флейта в руках твоих [6, с. 71].
ми вперше стикаємося з одним із атрибутів ахматівської музи 

(у подальшому вона неодноразово буде змінювати їх) – флейтою. 
Цей речовий аксесуар, до речі, визначений акмеїстичною естети-
кою деталі. крім того, якщо звернутися до античної традиції, то 
ми дізнаємося, що флейта в еліністичний період була атрибутом 
евтерпи – музи ліричної поезії. Ось чому лише почасти можна по-
годитися з тим, що «наділення музи музичними інструментами не 
більше, ніж данина класицистичній традиції, прихильність до якої 
ахматова (як і акмеїсти взагалі) охоче підкреслює. Це усталена пое-
тична метафора, що сягає античної ідеї нерозривності словесного 
та музичного мистецтв» [12, с. 164]. муза приходить до поета «по 
важкій дорозі» (чи не з еллади?), і цей мотив приходу й уходу музи 
буде неодноразово варіюватися у подальшій творчості поета.

муза виступає тут у «таємничому й не зовсім звичному 
вигляді: майже двійника, майже заступника» поета [3, с. 194],  
що занурюється у творчість: 

и одна ушла, уступая,
уступая место другой,
и неверно брела, как слепая,
незнакомой узкой тропой [6, с. 72].
Хоча творчий шлях ще незнайомий, і крокує поет по ньому 

«наосліп», але це – той шлях, по котрому він тепер буде йти до 
кінця життя.

втім, це все ж таки ще не творчість, а ніби – передчуття. 
власне ж «міф про пробудження поетичної самосвідомості» 
[13, с. 273] народжується в «епічних мотивах» (вірш «в цей час 
я гостювала на землі…»). тут струнка, смуглява муза з гладкою 
зачіскою, названа іноземкою – супутниця юного пробудження 
почуттів, захоплення життям: вона учила плавать, / Одной ру-
кой поддерживая тело / неопытное на тугих волнах [6, с. 152]. 
Поетичне натхнення тут невід’ємне від тілесної радості буття:

Она слова чудесные вложила
в сокровищницу памяти моей,
и, полную корзину уронив,
Припала я к земле сухой и душной,
как к милому, когда поет любовь [6, с. 153].
незважаючи на явну очевидність високої поетичної алегорії, 

можна відзначити як курйозний випадок, коли у 10-ті роки у ре-
цензії Д. тальнікова було висловлено здивування з приводу даного 
вірша: «взагалі ми дізнаємося цікаві речі про ахматову, наприклад, 
<…> як якась іноземка її «вчила плавати» у морі…» [14, с. 209].

у 1914 році ми знову зустрічаємося з музою, котра прихо-
дить до ліричної героїні поеми «у самого моря» уві сні:

Девушка стала мне часто сниться
в узких браслетах, в коротком платье,
С дудочкой белой в руках прохладных [6, с. 271].
вона з’являється, коли дівчина має придумати пісню, ко-

трою вона зможе «приманити» царевича. але муза не допома-
гає героїні, лише жаліючи її, можливо, передбачаючи трагічну 
розв’язку кохання, що надумало встати на її шляху:

Сядет, спокойная, долго смотрит,
и о печали моей не спросит,
и о печали своей не скажет,
только лицо мое нежно гладит [6, с. 271].
Лірична героїня придумує пісню для царевича, але її ко-

ханню все одно не суджено виповнитися – царевич помирає. 
кохання у змаганні з музою терпить гірку поразку.

Цього ж 1914 року ми ще декілька разів зустрічаємося  
з музою у поезії ахматової. муза кличе до набагато вищого, 
аніж житейські турботи, це – натхнення, й вона – невіддільна 
від поета (вірш «розрада»):

а не дописанную мной страницу ‒
Божественно спокойна и легка,
Допишет музы смуглая рука [6, с. 78].
Образ музи матеріалізується у притаманній акмеїзмові 

стилістиці: неповторно-конкретна така деталь, як «смуглява 
рука». епітет «смуглявий», декілька разів повторюючись в ах-
матівській характеристиці музи, явно конденсує в собі пам’ять 
поета про власну юність, проведену на березі моря, де аня Го-
ренко «отримала прізвисько «дике дівча», оскільки ходила бо-
соніж, бродила без шляпи і т. д., кидалася з човна у відкрите 
море, купалася під час шторму та засмагала до того, що у неї 
облізала шкіра» [15, с. 273]. 

наступний штрих, який вносить дещо нове в образ музи, 
з’являється у вірші 1914-го року «Був блаженною моєю ко-
лискою», в якому муза вперше охарактеризована автором як 
«сумна», що раніше подавалося лише у вигляді натяків. автор 
знову повертає нас до мотиву сліпоти поета, для котрого муза 
є свого роду проводирем: «и печальная муза моя, как слепую, 
водила меня» [6, с. 85]. 

Потрібно відзначити, що подібну функцію «проводиря» 
муза у ахматової виконує й у інших поетів. так, у вірші, 
присвяченому Борисові Пастернаку, поет, хоч і названий 
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провидцем, уподібнюється сліпому едипу, котрого веде 
муза ‒ веде до смерті: «Словно дочка слепого Эдипа, / муза 
к смерти провидца вела» [6, с. 253].

муза, що отримала епітет «сумна», виступає у вірші  
1915-го року «навіщо прикидаєшся ти…», але тут вона –  
не просто сумна, вона вторить сумові поета, більше того –  
черпає з нього свою силу:

и муза в дырявом платке
Протяжно поет и уныло.
в жестокой и юной тоске
ее чудотворная сила [6, с. 99].
тут, як ми бачимо, муза знову наділяється низкою акме-

їстичних, предметно-виписаних, підкреслено-речових деталей. 
Це вже не та, рання муза – у короткій сукні з браслетами на 
руках. «Протяжний та сумовитий спів музи» ‒ характерна «де-
таль вигляду російської селянки, в котрому на цей раз виступає 
ахматівська муза» [12, с. 164].

у вірші «адже десь є просте життя та світло…» щасливе 
кохання звичайних людей протиставляється гіркому та важкому 
коханню поета, але, тим не менш, навіть таке – кохання віддаляє 
музу, роблячи її голос ледве чутним («и голос музы еле слыш-
ный» ‒ 6, с. 92). м. Гумільов, отримавши від ахматової цей вірш 
й відзначивши його талановитість, щиро дивувався останньому 
рядку та в листі до неї питав, чи це не описка: «Голос музы еле 
слышный…» Звісно, «ясно» чи «внятно слишний» треба було 
сказати. а ще краще «так далеко слишинй» [11, с. 351]. 

втім, іноді муза навіть без будь-якої видимої причини 
може раптово залишити поета:

муза ушла по дороге
Осенней, узкой, крутой,
и были смуглые ноги
Обрызганы крупной росой [6, с. 81],
Причому вона йде тоді, коли відчувати ревнощі, власне ка-

жучи, вже нема до кого, вибір між коханням та творчістю зро-
блено – «Я любила ее одну» [6, с. 81].

у 1916 році відбувається різкий поворот у розвитку лірич-
ного сюжету ахматівського міфу про музу: з проводиря, во-
лодарки, хазяйки вона стає сумною та змученою істотою, що 
потребує підтримки автора, котрому нещодавно ще допомагала 
сама. тепер автор та муза міняються ролями:

веселой музы нрав не узнаю:
Она глядит и слова не проронит,
а голову в веночке темном клонит,
изнеможенная, на грудь мою [6, с. 84].
невипадково в цьому вірші виникає така деталь, як вінок на 

голові у музи – саме тепер, коли фіксується зміна її характеру. 
вінком з плюща була наділена одна з античних муз – мельпо-
мена – муза трагедії. «музою Плачу» [6, с. 153] названа муза 
і в одному з віршів циклу «епічні мотиви» ‒ образ, що зно-
ву ж таки корениться в античній музі трагедії. Цікаво, що в 
ранніх редакціях цього вірша рядок звучав по-іншому: «и дом, 
где муза, плача, изнывала» [15, с. 244] ‒ такий варіант бачили 
читачі збірок ахматової початку ХХ століття. в останніх при-
життєвих збірках ахматової він був замінений на: «и дом, где 
муза Плача изнывала» [6, с. 153]. Отже, можна стверджувати, 
що ахматова з часом сама забажала з безликої музи (з малень-
кої літери), що плаче, забажала створити – музу Плача.

вірш «нехай голоси органу знову грянуть…» у черго-
вий раз нагадує нам про тему несумісності музи та кохання. 
коли коханому повертається «солодка обітниця», героїня йде  

«владеть чудесным садом, / Где шелест трав и восклицанья 
муз» [6, с. 160]. в іншому вірші ‒ «Якось вдалось розлучити-
ся…» знову ж – лише після розставання з коханим – «ночью 
муза слетит утешать» [6, с. 158]. муза повертається до звичної 
для неї ролі, ревниво оберігаючи поета від кохання, а, прогнав-
ши коханого, переконавшись у тому, що поет тепер належить 
лише ї, вона дарує можливість творити.

вірш «Я загибель накликала милим…» нагадує нам про 
трагічну долю коханих, що прагнули встати між музою та пое-
том. Лірична героїня, чиїм словом ніби були передбачені моги-
ли коханих, заклинає коханого піти, доки вона не підкорилася 
волі музи, і своїм слово не накликала смерть і йому:

и пусть не узнаю я, где ты,
О муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
моей не узнавший любви [6, с. 163].
влада музи над поетом все збільшується. І коли пізніше 

муза приходить до поета («муза», 1924), то вже не життя коха-
ного, але самого поета «висить на волосинці». в очікуванні її 
приходу все втрачає свою цінність – не лише кохання:

Что почести, что слава, что свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке [6, с. 173].
коли ж вона входить, то значущість її появи підкреслюється 

не лише урочистим стилем, але й інтонаційним збоєм у рядку: 
«и вот вошла». Пауза посередині рядка знаменує священний 
жах, котрий відчуває поет:

и вот вошла. Откинув покрывало,
внимательно взглянула на меня.
ей говорю: «ты ль Данту диктовала
Страницы ада?» Отвечает: «Я» [6, с. 174].
Даний вірш – один з найбільш вражаючих в ахматової, 

присвячених музі. муза виступає тут як єдина для «всіх ча-
сів та народів» ‒ адже вона іще у Середньовіччі була поряд  
з Данте. тому й недивно, що, як єдиний образ, вона суміщає 
у собі функції й атрибути різних муз: у минулому – «гостья  
с дудочкой в руке» (евтерпа), але тепер її зовнішній вигляд змі-
нюється і замість «стройной гостьи» в «коротком платье» вона 
з’являється музою гімнасичної поезії, загорнутою в покривало 
(як і личить Полігімнії).

те ж античне покривало, замінене на «одяг білий», з’явить-
ся в музи наступного, 1925-го року (вірш «Чи знала ж я, коли 
в одязі білому…»). крім того, ми тут знову стикаємося з тра-
диційним для ахматової сусідством образу музи та померлого 
кохання (коханого). Показовими в даному випадку є перших 
дві строфи вірша, побудовані на семантичному паралелізмі, ко-
трий підкреслюється і формальною побудовою строф:

О, знала ль я, когда в одежде белой
входила муза в тесный мой приют,
Что к лире, навсегда окаменелой,
мои живые руки припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,
моей любви последняя гроза,
Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза [6, с. 170].
Звернемо увагу на динаміку конкретно-алегоричного наси-

чення варіантів образу музи. у ранній поезії ахматової вона 
– чи то евтерпа, чи то ерато, але по мірі зміни характеру твор-
чості поета (від ліричної поезії – до громадянського звучання) 
змінюється й муза, котра тепер стає Полігімнією.
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П’ятнадцять років (з 1925 по 1940) проходить до наступної 
появи музи. втім, нова згадка жодних нових штрихів до образу 
музи не додає, а скоріше відсилає нас до її раннього втілення 
(10-ті роки), коли лишень відбулося знайомство поета з музою 
на березі моря:

над мертвой медузой
Смущенно стою,
Здесь встретилась с музой,
ей клятву даю.
но громко смеется,
не верит: «тебе ль?» [6, с. 277].
у 1949 р. ми дізнаємося, що музу, котра супроводжу-

вала поета протягом всього життя, настигає трагічна доля, 
вона повторює долю свого автора – її «засéкли» (забили 
насмерть різками). І це сприймається автором настільки ж 
гостро, як і доля сина – вже тому, що її образ виринає порч 
зі згадкою про сина ми можемо судити, наскільки близькою 
вона стала поетові:

кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что музу засекли мою [6, с. 343].
Звернемо увагу на дату написання вірша – 1949 рік. 

Якщо співвіднести її з датою ждановської постанови 
(1946), то можна легко знайти пояснення цим гірким ряд-
кам і, відповідно, причині подібної долі музи. втім, подіб-
на доля музи у росії була не новою ‒ пригадаймо хоча б 
музу некрасова:

ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя…
и музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная» [7, с. 101].
але не так просто вбити поезію, і читач майже не диву-

ється, дізнавшись про відродження музи – як міфічного птаха 
Фенікса:

а муза и глохла и слепла,
в земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
в эфире восстать голубом [6, с. 346].
1959-го року ахматова пише вірш «муза», сповнений гір-

кої іронії, в якому парнаська гостя знову проявляє свій незалеж-
ний характер:

как и жить мне с этой обузой,
а еще называют музой,
Говорят: «ты с ней на лугу…»
Говорят: «Божественный лепет…»
Жестче, чем лихорадка, оттреплет,
и опять весь год ни гугу [6, с. 197].
втім, автор вже не губиться перед нею – муза вже звич-

ний, майже «домашній» образ. Хоча в даній поезії відчутна 
насмішкувата інтонація, але значущість образу музи для 
поета не зменшилась, вона залишається у відносинах з ним 
«хазяйкою» ‒ просто тепер вона по-іншому сприймається 
автором. Як справедливо зазначає Л. Озеров, «сполучен-
ня в одній мініатюрі образів «муза» та «Божественне ле-
петання» з образами «тягар», «лихоманка» та «анічичірк» 
‒ це не зовнішній прийом (змішування «високого» стиля 
з «низьким»), а набута анною ахматовою нова гармонія, 
що дозволяє поєднувати традиційно-поетичне з повсякден-
но-житійським» [16, с. 251]. 

Підсумковими у розвитку міфу про музу можна назвати 
слова з «Поеми без героя»:

а теперь бы домой скорее
камероновой галереей
в ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
как бывал ты когда-то рад [6, с. 295].
тут сконцентровано практично всі складові ахматів-

ського міфу про музу – і декотре «заземлення» образу, ме-
тою котрого є надання йому безсумнівної реалістичності, 
для чого муза переноситься з Парнаса чи Олімпу у росію 
ХХ ст. (камеронова галерея – приналежність пейзажу Цар-
ського Села); і протистояння музи та кохання – з кінцевою 
перемогою музи; і навіть багатоликість та різнохарактер-
ність ахматівської музи, яка в різні періоди творчості була 
настільки різною, що іноді здавалося – це не єдиний образ, 
а нібито в цій ролі по черзі виступають то одна, то інша з 
дев’яти сестер.

Висновки. Отож, трагічний шлях ахматівської музи, якій, 
протягом усієї творчої діяльності а. ахматової, властиві ди-
наміка, багатоликість та різнохарактерність – нібито в цій 
ролі по черзі виступають то одна, то інша з дев’яти муз-се-
стер. І ця трагедійна ситуація закінчується перемогою музи 
як катарсисом.
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Чикарькова М. Ю. Полифункциональнсть образа 
Музы в поэзии А. Ахматовой.

Аннотация. в статье исследуется функционирование об-
раза музы в поэзии а. ахматовой и показывается, что ахма-
товской музе присуща в разные периоды творчества динами-
ка, многоликость и разнохарактерность ‒ словно в этой роли 
по очереди выступают то одна, то другая из девяти муз-сестёр.

Ключевые слова: муза, любовь, акмеизм.

Chikarkova M. Polyfunctionality of the muse image in 
A. Akhmatova’s poetry. 

Summary. The article investigates the functioning of 
the image of the Muse in A. Akhmatova’s poetry and shows 
Akhmatova’s Muse in different periods of creativity is 
characterized by dynamics, diversity and variety ‒ ostensibly 
different of the nine Muse-Sisters act in this role.

Key words: Muse, love, acmeism.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ДІАЛОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Анотація. Статтю присвячено аналізу науково-мето-
дичних досліджень щодо розвитку в студентів-філологів 
комунікативно-діалогічної компетентності, наявність якої є 
важливою умовою професійного становлення вчителя-сло-
весника. розглядається визначення комунікативно-діалогіч-
ної компетентності, її структура, подаються окремі напрями 
її формування та розвитку. Зазначається, що вивчення укра-
їнської мови й літератури є обов’язковим компонентом фа-
хової підготовки студента-філолога нашої держави.

Ключові слова: компетентність, вчитель-філолог, кому-
нікативно-діалогічна компетентність, вища школа, філологія.

Постановка проблеми. Сучасна система освіти україни 
зазнає кардинальних змін, що спричинено її виходом на євро-
пейський і світовий простір. Це у свою чергу вимагає переходу 
від існуючого постіндустріального суспільства до інформа-
ційного, що актуалізує низку кардинальних змін як у системі 
загальної середньої освіти, так і у вищій школі. Значною мі-
рою вони охоплюють мовну підготовку майбутніх фахівців 
та вивчення дисциплін філологічного профілю, а саме мови й 
літератури як засобів міжкультурного спілкування та розвит-
ку комунікативно-діалогічної компетентності. Це зумовлено 
насамперед такими соціальними факторами, як державна мов-
на політика, значення мови для суспільства, різних етнічних і 
соціальних груп, розширення діапазону функцій мови, її соці-
альний престиж, інструментальна цінність мови для реалізації 
людиною особистісних планів, забезпечення національної са-
мосвідомості тощо.

комунікативно-діалогічна компетентність сучасного фа-
хівця, зокрема й учителя-філолога, є запорукою успішної про-
фесійної діяльності в умовах міжособистісних взаємозв’язків. 
Формування комунікативно-діалогічної компетентності сту-
дентів-філологів дасть змогу подолати проблему міжособистіс-
ної комунікації та здійснити реалізацію комунікативного підхо-
ду у фаховій підготовці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні засади 
компетентнісного підходу в освіті загалом та викладанні укра-
їнської мови й літератури зокрема, осмислення процесу форму-
вання комунікативно-діалогічної компетентності представлено в 
працях С. карамана, в. теслюк, а. Богуш, в. Дороз, Г. Онкович, С. 
трубачової та інших учених. Основні складники комунікативно- 

діалогічної компетентності студентів-філологів подано в дослі-
дженнях таких відомих українських лінгвістів і науковців педаго-
гічного профілю, як в. Дроздова, н. Голуб, в. коваль, Л. мацько, 
а. нікітіна, О. Семеног, н. Остапенко, О. тищенко та інші.

Метою статті є визначення впливу комунікативно-діало-
гічної компетентності на підготовку студента-філолога, аналіз 
стану досліджень щодо її формування в умовах навчально-ви-
ховного процесу вищої школи, а також висвітлення окремих 
рекомендації щодо її розвитку.

Виклад основного матеріалу. наразі можна стверджувати, 
що такі дефініції, як «компетенція» та «компетентність», є осно-
вою будь-якої професійної діяльності. у педагогічній діяльності 
важливою складовою частиною є комунікативна компетентність, 
яка дає змогу здійснити процес передачі досвіду від учителя  
(викладача) до учня (студента) у процесі навчання. Як зазначає 
в. Жаворонкова, завдяки тенденції до підвищення інтересу до 
гуманітарної вищої освіти більшість науковців розглядають кому-
нікативно-діалогічну компетентність студентів-філологів, що дає 
змогу створити певне поле мовної культури. Професійне станов-
лення студентської молоді в такому разі відбувається швидкими 
темпами, оскільки відповідає потребам сучасності [4, с. 194].

унаслідок цього останнім часом теорія й методика профе-
сійної освіти майбутніх учителів-філологів звертає увагу на 
формування комунікативно-діалогічної компетентності, яка 
полягає у вмінні оцінювати ситуацію спілкування, здатності 
до емпатії, рефлексивної поведінки, бажання вступати в діало-
гічний контакт з оточуючим середовищем тощо. наявність у 
педагога розвиненої комунікативно-діалогічної компетентності 
дасть йому змогу підготувати школярів до повноцінної комуні-
кації, розуміючи та шануючи надбання національної культури. 
З іншого боку, володіючи зазначеною компетентністю, підліток 
зможе отримувати потрібну інформацію в процесі спілкуван-
ня з оточуючими, представляти та відстоювати власну думку в 
діалозі й публічному виступі на основі визнання позицій своїх 
опонентів і шанобливого ставлення до цінностей інших людей.

на думку З. Столяр, комунікативну компетентність студента-фі-
лолога варто визначати як уміння комунікативно виправдано кори-
стуватися засобами рідної мови в професійному спілкуванні та про-
дукувати мовленнєві навички. При цьому можна враховувати усні 
та письмові висловлювання, оскільки вони є нормативними й до-
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ступними для всіх учасників комунікативного акту. необхідно наго-
лосити на тому, що такі висловлювання відповідають меті, намірам, 
умовам спілкування та особливостям мовної підготовки учасників 
процесу спілкування [10, с. 367]. І. Барабаш зазначає: «Професійна 
мовно-літературна компетентність майбутнього вчителя-філолога 
є інтегральною особистісною якістю, яка включає сукупність про-
фесійних компетенцій та об’єднує в собі знання, уміння, навички, 
досвід, особистісні якості й здібності, основа яких закладається в 
студентські роки під час навчання у вищому навчальному закладі, 
а її подальший рівень може зростати лише в процесі педагогічної 
діяльності із застосуванням інноваційних технологій» [1, с. 156].

Для студентів-філологів актуальними можуть бути різні ком-
поненти формування комунікативно-діалогічних компетентно-
стей: розвиток умінь читання, анотування текстів, реферування, 
редагування, діалогічне висловлювання. Із цією метою студен-
там філологічних факультетів рекомендується більше читати 
автентичну літературу за фахом, що дасть змогу в подальшому 
використовувати матеріали в професійній діяльності. учасни-
кам навчального процесу варто брати участь у спілкуванні на 
професійному рівні, оперуючи певною термінологією. не менш 
важливо вміти реферувати, робити анотації, а також переказу-
вати зміст прочитаних чи прослуханих творів. Під час роботи 
над художнім текстом студенти зможуть засвоїти граматику та 
фонетику, яка не зводиться до вивчення конкретних правил.  
Якщо студент працює з текстами навчальних посібників і під-
ручників або знайомиться з науковими працями, то він може ово-
лодіти лексичним і синтаксичним матеріалом.

варто зазначити, що формування комунікативно-діало-
гічної компетентності студентів-філологів є комплексним 
поняттям, яке можна розглядати як систему обґрунтованих 
педагогічних дій та цілеспрямованих заходів, які впроваджу-
ються в науково-освітній процес вищого навчального закладу. 
Цей процес супроводжується формуванням мовленнєвої, со-
ціокультурної, лінгвістичної, комунікативної, творчої, інфор-
маційної компетентностей тощо. Як зазначає О. Дунканаєв, 
процес формування комунікативних компетенцій у студен-
тів-філологів є важливим компонентом підготовки майбут-
нього фахівця, що має здійснюватися з позицій особистіс-
но-орієнтованої парадигми в умовах створення педагогічних 
умов, дотримання яких підвищує ефективність цього процесу 
та якість освіти загалом [3, с. 64]. н. Голуб слушно зауважує: 
«Оволодіння навичками будувати конструктивний діалог – 
одна із сучасних освітніх вимог у світі, спричинених суспіль-
ною необхідністю, особистісним і професійним становленням 
людини» [2, с. 133]. водночас Л. козак вважає комунікатив-
но-діалогічну діяльність однією з найважливіших видів діяль-
ності, яка пов’язана з дидактичними пошуками в межах пошу-
кової моделі навчання. у свою чергу така форма навчання має 
на меті організацію навчального дослідження, набуття студен-
тами нового досвіду, розширення пізнавальних можливостей 
на основі власного попереднього досвіду [6, с. 42].

Як зазначає в. коваль, формування комунікативно-діалогічної 
компетентності студентів-філологів може здійснюватись у різних 
векторах, проте під час такого процесу необхідно здійснити такі дії:

– визначити в міждисциплінарній площині провідні кон-
цептуальні лінії досліджень комунікативно-діалогічної компе-
тентності студентів-філологів;

– виокремити критерії, показники та визначити рівні сфор-
мованості комунікативно-діалогічної компетентності здобува-
чів вищої школи;

– розробити та впровадити інтерактивні форми й методи фор-
мування комунікативно-діалогічної компетентності через художні 
тексти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;

– вивести основні умови впливу творів мистецтва на фор-
мування комунікативно-діалогічної компетентності студен-
тів-філологів [5].

О. кравченко-Дзондза акцентує увагу на тому, що під час ви-
вчення філологічних дисциплін формується мовна культура здо-
бувача вищої школи. Однак сформувати мовну культуру можна  
не лише під час проходження певного курсу з філології. При цьо-
му закладається принцип мовної норми, який має безліч векторів 
і дефініцій, таких як поняття «діалогічна культура». ефективність 
мови буде помітна, якщо вона впливає на читача. Цього можна до-
сягнути під час викладання курсу «риторика». Якщо студент праг-
не навчитись висловлювати власну думку ясно й коротко, йому 
варто відвідувати навчальну дисципліну під назвою «Логіка». Для 
підсилення власної емоційності студентові варто відвідати заняття 
зі стилістики. Якщо студент-філолог використовує в спілкуванні 
різні мовні й немовні засоби в умовах діалогу, необхідно засвоїти 
психологію, риторику, стилістику та культуру мови [8, с. 100].

варто погодитись із н. козаковою, що формування комуні-
кативно-діалогічної компетентності в майбутніх учителів україн-
ської мови та літератури відбувається під час філологічної практи-
ки, оскільки вона має певні завдання, виконати які повинен кожен 
студент. До цих завдань належать такі: 1) поглиблення й закрі-
плення теоретичних знань; 2) формування вмінь і навичок спосте-
реження за навчально-виховним процесом та аналізу його резуль-
татів; 3) оволодіння студентами сучасними формами, методами, 
прийомами, засобами та технологіями організації й проведення 
навчально-виховного процесу на уроках української мови та лі-
тератури; 4) навчання студентів творчому застосуванню на прак-
тиці знань, отриманих під час вивчення психолого-педагогічних, 
мовознавчих дисциплін і методики викладання української мови 
й літератури; 5) розвиток науково-дослідних умінь із їх подаль-
шим застосуванням у вчительській роботі [7, с. 75]. За допомогою 
практики можна адаптувати студентів до майбутньої педагогічної 
діяльності в умовах, максимально наближених до реальних.

не варто забувати також про інформаційний складник про-
цесу формування комунікативно-діалогічної компетентності, 
оскільки чим більше обізнаний учитель, чим більше в нього 
досвіду, тим краще він може підготувати підростаюче поколін-
ня до самостійного життя та свідомого вибору долі. у цьому 
разі в нагоді можуть стати різноманітні інформаційні джерела: 
художні твори, наукові й публіцистичні праці, народний фоль-
клор, електронні інформаційні та освітні ресурси, електронні 
засоби навчального призначення. необхідно зазначити, що ін-
формаційні технології впливають на зміну ціннісного потенціа-
лу майбутнього вчителя-філолога, у тому числі й на сприймання 
інформаційних технологій як необхідного атрибуту професійної 
діяльності. можна зробити припущення, що вдосконалення 
процесу професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога 
засобами інформаційних технологій дасть змогу створити необ-
хідні умови для всебічного розвитку кожного студента з огляду 
на індивідуальні психологічні особливості особистості, підви-
щити творчу активність студентів, підготувати їх необхідним 
чином до майбутньої роботи з учнями [11, с. 69]. Зауважимо, 
що використання інформаційних технологій під час навчально-
го процесу є необхідною умовою сучасності, коли практично 
кожен учень має смартфон, ноутбук, персональний комп’ютер, 
спілкується через мережу Інтернет, зареєстрований у різнома-
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нітних соціальних мережах. Це дає змогу застосовувати прак-
тично необмежені ресурси для навчання та розвитку різних ком-
петентностей, у тому числі й комунікативно-діалогічної.

Готуючи студентів-філологів, необхідно спрямовувати їх 
підготовку за конкретним фахом. так, наприклад, під час підго-
товки студента-україніста варто максимальну увагу приділяти 
культурі української мови, ментальності українського народу,  
а також формуванню світогляду патріота україни. Справді, 
якщо студенти-філологи будуть правильно використовувати 
власні знання, отримані під час навчання та проходження на-
вчальних і фольклорних практик, у майбутньому вони зможуть 
краще підготувати учнів до подальшого життя та передати 
знання наступним поколінням української нації.

у цьому контексті м. Юрійчук стверджує, що пріоритетом 
фахової підготовки студентів-філологів можна вважати досконале 
вивчення української мови, лінгвоестетики й словесності, опану-
вання мови як соціального, культурного та історичного явища. До-
слідник зазначає, що мовне та літературне виховання й навчання 
формує україномовну поведінку, актуалізує лексичну, семантичну, 
граматичну компетенції, удосконалює вміння особистісно-мов-
леннєвої діяльності [12, с. 224]. м. Петилюк, наприклад, зазначає: 
«вільне володіння українською мовою не тільки сприяє реаліза-
ції пізнавальних і творчих професійних можливостей майбутніх 
фахівців, але й забезпечує участь у всіх сферах життя, їх духовне 
вдосконалення, доступ до джерел української культури, науки, лі-
тератури, мистецтва, традицій, розвитку національної самосвідо-
мості, вихованню української ментальності, а для студентів-філо-
логів ще й професійне становлення та вдосконалення» [9, с. 163]. 
крім того, опанування студентами народних звичаїв і традицій 
впливає на їх заглиблення у світ української ментальності, навчає 
їх поваги до українських традицій.

Висновки. Отже, підготовка майбутніх учителів-філологів 
можлива лише за умови формування професійно значущих ком-
петентностей та наближення навчання до реальної професійної ді-
яльності з використанням сучасних інформаційних технологій, ак-
тивних, інноваційних методів і форм навчання. у процесі навчання 
студенти можуть отримати різноманітні компетентності, які стануть 
основою для конструювання комунікативно-діалогічної компетент-
ності студентів-філологів. у свою чергу професійно сформована 
особистість, зокрема й майбутній учитель-словесник, зможе сфор-
мувати в учнів українську ментальність та любов до рідної землі.

вивчення української мови та літератури є обов’язковим ком-
понентом фахової підготовки студента-філолога нашої держави. 
Особливо це стосується підготовки майбутнього вчителя-філо-
лога, який повинен розглядати державну мову в різних аспектах 
(соціальному, культурному, історичному, політичному тощо), фор-
муючи в підростаючого покоління національну свідомість.
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Шарова Т. М., Шаров С. В., Бородихина О. В.  
Формирование коммуникативно-диалогической ком-
петентности студентов-филологов

Аннотация. Статья посвящена анализу научно-мето-
дических исследований по развитию у студентов-фило-
логов коммуникативно-диалогической компетентности, 
наличие которой является важным условием профессио-
нального становления учителя-словесника. рассматрива-
ется определение коммуникативно-диалогической компе-
тентности, ее структура, подаются отдельные направления 
ее формирования и развития. Отмечается, что изучение 
украинского языка и литературы является обязательным 
компонентом профессиональной подготовки студента-фи-
лолога нашего государства.

Ключевые слова: компетентность, учитель-филолог, 
коммуникативно-диалогическая компетентность, высшая 
школа, филология.

Sharova T., Sharov S., Borodikhina O. Formation of 
communicative-dialogic competence of students-philologists

Summary. The article is dedicated to analysis of 
scientific-methodical investigations on developing in students-
philologists communicative-dialogical competence, presence 
of which is an important condition of becoming professional 
teacher-philologist. The definition of communicative-
dialogical competence and its structure are examined. There 
are given separate directions of forming and developing. It is 
pointed out that learning Ukrainian language and literature is 
a compulsory component of student-philologist in our country.

Key words: competence, teacher-philologist, communicative-
dialogical competence, highest school, philology.
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ТРИВАЛО-ВЗАЄМНИЙ РІД ДІЇ  
В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ

Анотація. у статті проаналізовано різні підходи мо-
вознавців до витлумачення дієслівних родів дії. Охарак-
теризовано термінологічний апарат. розглянуто дієслова 
тривало-взаємного роду дії та їх функціональні еквівален-
ти в сучасній українській і польській літературних мовах у 
зіставному аспекті. Проаналізовано вживання таких дієс-
лів у сучасних художніх текстах. 

Ключові слова: категорія родів дії, дієслово, префікс, 
суфікс, тривало-взаємний рід дії, рефлексивний показник.

Постановка проблеми. кваліфікація категорії родів дієс-
лівної дії є однією з дискусійних в українському та зарубіжно-
му мовознавстві, зокрема через непослідовність визначення її 
статусу, термінологічних найменувань та класифікації. на дум-
ку О. Ісаченка, ця категорія є специфічною рисою дієслівної 
системи слов’янських мов з погляду властивих дієсловам тон-
ких відтінків значень [1, с. 6]. Дискусійність категорії полягає в 
тому, що вона об’єднує за ознакою подібності змісту різнорів-
неві й різнопланові засоби мови – лексичні, граматичні, сло-
вотвірні [2, с. 10], між якими не завжди видається можливим 
провести чітку межу [3, с. 218]. 

Аналіз досліджень. Шведський учений 3. агрелль у пра-
ці «видові відмінності й творення родів дії в польських дієс-
ловах» (1908) уперше засвідчив наявність родів дії у видовій 
системі слов’янських мов як комплексу аспектуальних значень, 
відмінних від тих, які виражаються категорією виду. учення 
про роди дії було розвинене на матеріалі польської, чеської, 
словацької, російської та інших мов такими лінгвістами, як: 
Я. Ставницька, е. кошмідер, І. немец, Ю. маслов, О. Бон-
дарко, JI. Буланін. роди дії (рД) розглядають у різних вимірах:  
як семантичні угрупування (категорії), лексико-семантичні групи, 
лексико-граматичні розряди, морфолого-словотвірні категорії чи 
словотвірні величини. Проте єдиного погляду серед дослідників 
щодо визначення та класифікації категорії родів дії сформовано не 
було, чим і зумовлена актуальність дослідження. 

Мета статті – описати та зіставити дієслова тривало-вза-
ємного роду дії в українській та польській мовах. Завдання 
запропонованої статті: визначити статус категорії родів дії в 
сучасному мовознавстві, проаналізувати засоби вираження та 
специфічні семантичні ознаки дієслів тривало-взаємного роду 
дії в українській і польській мовах; дослідити їхнє вживання в 
сучасних художніх текстах.

Виклад основного матеріалу. на позначення родів дієслів-
ної дії у слов’янських граматиках існують різні терміни: рід дієс-
лівної дії, рід дії (укр.), rodzaj czynności, rodzaj akcji (пол.), способ 
глагольного действия, совершаемость глагольного действия 
(рос.) та інтернаціоналізм-термін Aktionsart. у базі славістично-
го мовознавства iSybislaw зафіксовано терміни rodzaj czynności, 
rodzaj akcji (пол.), способ глагольного действия, способ дей-
ствия (рос.), рід дієслівної дії, рід дії (укр.), zpüsob slovesného 
dêje (чеськ.), modalité d’action (франц.) та Aktionsart (нім.)  

як відповідники. найуживанішим у польських джерелах є термін 
rodzaj czynności [4, с. 87]. в українській лінгвістичній традиції 
функціонує термін рід дії. в енциклопедії «українська мова» в 
статті, автором якої є в. русанівський, сказано: «роди дієслівної 
дії (калька з нім. Aktionsarten, від Aktion – дія і Arten – роди) – 
підпорядкована загальній категорії аспектуальності граматична 
категорія, основу якої становлять пари дієслів, одне з яких харак-
теризується додатковим семантичним значенням повторювано-
сті, розподільності, однократності і под.» [5, с. 578].

у лінгвістичній літературі є декілька концепції щодо трак-
тування категорії Aktionsart. Зокрема, С. агрель, е. кошмідер, 
Ю. маслов, О. Бондарко, Л. Буланін, С. Соколова розуміють її 
як семантичний клас дієслів, в якому не є обов’язковою при-
сутність формальних показників. так, Ю. маслов уважає, що 
«роди дії – це семантичні розряди дієслів, які виділяють на ос-
нові подібності в типах перебігу й розподілу в часі дієслівної 
дії, проте вони не утворюють рубрик єдиної класифікації і, як 
наслідок, у широких масштабах перехрещуються між собою» 
[6, с. 71]. Залежно від наявності чи відсутності морфемного ви-
раження особливостей семантики всі рД поділяються на мор-
фемно характеризовані (виражені), морфемно нехарактеризо-
вані (невиражені) та непослідовно характеризовані (проміжна 
група) [6, с. 71]. автори «теории функциональной граммати-
ки» роди дієслівної дії називають «морфемно характеризовані 
і нехарактеризовані значення окремих дієслів та їхніх розрядів, 
які вказують на характер перебігу в часі граничних / негранич-
них дій. роди дії формують категорію граничності / негранич-
ності і є її конкретними, деталізованими значеннями» [7, с. 66]. 
навіть за умови виокремлення морфемно характеризованих і 
морфемно нехарактеризованих рД прихильники семантичного 
підходу вважають, що головна відмінність між рД полягає не в 
морфемному складі чи словотвірній характеристиці, а в «спе-
цифічних значеннєвих відтінках, специфічно спрямованій сло-
вотвірній активності, особливостях синтаксичного уживання і, 
найголовніше, в особливостях взаємодії з видом» [6]. 

Під впливом ідей О. Ісаченка увлінгвістиці сформувався 
інший, вужчий підхід до визначення рД, згідно з яким їх нази-
вають «семантико-словотвірним угрупуванням дієслів, в основі 
яких лежать формально виражені модифікації (зміни) значень 
безпрефіксних дієслів із погляду часових, кількісних і спеціаль-
но результативних характеристик» [1, с. 596]. у рД об’єднують 
лише ті дієслова, семантична спільність яких є семантичним 
зрушенням похідних слів щодо безпрефіксних і має обов’язкове 
формальне вираження, тобто рД визнають лише морфемно ха-
рактеризовані, а морфемно нехарактеризовані рД розглядають 
як лексико-семантичні групи (н. авілова, З. Скоумалова, О. ти-
хонов, в. Храковський та ін.). Оскільки морфологічна однотип-
ність і семантична спільність дієслівних родів має словотворчі 
засоби вираження, то їх, на думку к. Городенської, слід кваліфі-
кувати як морфолого-словотвірні категорії [8, с. 235].
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у мовознавстві відома спроба розглянути рД як «підпоряд-
ковану загальній категорії аспектуальності граматичну катего-
рію» [5, с. 555] і визначити їх як лексико-граматичні (а. Гри-
щенко, Л. мацько) або лексико-морфологічні (в. русанівський) 
розряди дієслів, які виділяють «на ґрунті спільності типу пе-
ребігу дії: такі розряди істотні для граматичної системи, вони 
взаємодіють із нею, але все-таки це розряди лексики» [9, с. 6].

категорія виду взаємодіє з лексико-семантичними осо-
бливостями дієслів, які виявляються в здатності / нездатності 
створювати видові пари й у специфіці вживання видових форм. 
Серед чинників, які визначають аспектуально-граматичні риси 
дієслів, називають значення дії і стану, активних і пасивних дій, 
динамічних і статичних дій та ін. [10, с. 17]. 

виокремлюють різну кількість типів дієслівних родів та 
їхніх різновидів на основі диференційних ознак: 1) щодо ха-
рактеру перебігу дій, процесів та станів у часі; 2) щодо їхнього 
кількісного вияву; 3) результативності виконання дій та завер-
шених процесів і станів. Словотворчі засоби видозмінюють 
значення безпрефіксних дієслів. Ідентифікацію родів усклад-
нює різноманітна термінологія на їх означення [8, с. 236].

в. русанівський уважає, що в українській мові є близько 
двадцяти родів дії. Дослідник поділяє роди дії в українській 
мові на чотири групи (розряди), а саме: 1) результативні роди 
дії, які позначають різні способи експлікації досягнення дією 
результату; 2) фазові роди дії, які позначають різні фази реа-
лізації дії (початок, тривання, кінець); 3) кількісні роди дії,  
які вказують або на цілісність, або на розчленованість (пунк-
тирність) дії; 4) роди дії, які позначають ступінь інтенсивності 
вияву дії; кожна з груп родів дії поділяється, у свою чергу, на 
кілька окремих родів дії [5, с. 202]. Беремо до уваги класифі-
кації, запропоновані Я. Ставницькою та О. Бондарком [11; 7]. 

найбільш поширену і продуктивну класифікацію родів дії 
польського дієслова запропонував A. Holvoet, який виділяє, 
згідно з ознаками доконаності /недоконаності, дієслова: доко-
нані, які виражають «суб’єктну результативність» (nasłuchać 
się plotek), «об’єктну результативність» (nakupować prezentów) , 
дистрибутив (pozamykać wszystkie okna), інгресив (zachorować), 
дієслова, що виражають коротку тривалість (posiedzieć), 
«суб’єктну інгресивність» (rozśmiewać się), семельфактив 
(krzyknąć), рід дії з облігаторним значенням періоду тривалості 
дії (posiedzieć godzinę); недоконані ітеративні (grywać), деміну-
тивно-ітеративні (popłakiwać) [12, c. 237–246].

Під категорією родів дії розуміємо тип модифікації дієслів-
ної дії, виражений певними словотвірними засобами, а саме: 
префіксами, інфіксами, постфіксами, циркумфіксами. навіть 
під час звичайного візуального аналізу виявляє себе зв’язок 
категорії родів дії з категорією дієслівного виду, хоч єдності в 
поглядах на таке взаємовідношення в лінгвістичній науці не-
має. наприклад, О. Ісаченко вважає, що вид і роди дії є різними 
маніфестаціями одного й того самого явища, які перебувають 
у додатковому розподілі. тому дієслово, яке співвідноситься 
з певним вихідним дієсловом протилежного виду, є або його 
видовим корелятом, або його регулярною семантичною мо-
дифікацією, тобто Aktionsart. таким чином, за О. Ісаченком, 
диференційною ознакою родів дії є відсутність у них видових 
корелятів. у сучасній аспектології прийнятим є підхід, згідно 
з яким дієслівний вид і роди дієслова розглядаються як явища 
різного порядку, хоча й мають відношення до однієї і тієї самої 
поняттєвої сфери. тобто вважається, що вид є грамматичною 
категорією, а спосіб дії – словотвірною. 

а. Залізняк, ґрунтуючись на матеріалі російської мови, від-
значає, що більшість родів дії твориться від дієслів недоконано-
го виду: за допомогою додавання префікса / інфікса / постфікса 
тощо, процес, позначений вихідним дієсловом недоконаного 
виду, певною мірою обмежується – кількісно або якісно. Самі 
ж роди дії здебільшого належать до доконаного виду; з іншого 
боку, є невеликі групи дієслів доконаного виду, від яких також 
можуть утворюватися дієслівні роди [13].

виділення і характеристика родів дії граничних дієслів є 
доволі проблематичними. Значення неграничності не має такої 
різноманітної кількості груп та класів, як граничність. тому 
часто відомі класифікації не охоплюють усіх дієслів. Зокрема, 
під час поділу враховують: а) участь у формуванні граничних 
дієслів; б) наявність специфічних формантів, які об’єднують 
дієслова в одну семантичну групу із загальною аспектуальною 
ознакою; в) особливості аспектуального характеру дії порівня-
но з граничними дієсловами; г) відповідність значень дієслів 
видовим значенням форми недоконаного виду. 

Ітеративний спосіб дії неграничних дієслів пов’язаний з 
ітеративними суфіксами -іва- / -ива-, -ва-, які виражають повто-
рюваність дії вихідного дієслова, зазвичай щодо одного періо-
ду часу. тим самим вони семантично близькі до багатоактного 
способу дії, але відрізняються від нього додатковими ознаками і 
меншою розчленованістю дії. Дієслова ітеративного способу дії 
– це окрема словотвірна група, яка, окрім ітеративного значен-
ня, має інші кількісно-інтенсивні ознаки. в їх утворенні беруть 
участь префікси, що додаються до основи неграничних дієслів. 

Предметом цього дослідження є кількісно обмежений клас 
неграничних дієслів ітеративного роду дії, а саме дієслова трива-
ло-взаємного роду дії, що виражаються за допомогою морфем. Іте-
ративність дії розділена між кількома (принаймні двома) особами.

Дієслова цього класу позначають дії, що складаються з не-
визначеної кількості окремих однорідних актів, в яких рефе-
ренти суб’єкта й адресата міняються ролями. таким чином ді-
єслова сполучають значення взаємності й мультиплікативності 
(багатоактності), тому їх ще називають мультиплікативно-вза-
ємними дієсловами. мультиплікативна неоднократність харак-
теризується граничною монотемпоральною множинністю пов-
торюваних мікроситуацій, в яких беруть участь одні й ті самі 
учасники. мультиплікативні дієслова позначають хвилеподібні 
процеси та процеси коливання і складаються з невизначеної 
множинності однорідних актів, які повторюються з відносно 
високою періодичністю, що одночасно сприймається як єдність 
всієї серії [14].

морфологічним засобом вираження взаємної мультиплі-
кативності в українській мові є поєднання трьох компонентів: 
префікса пере-, ітеративного суфікса –ува й рефлексивного по-
казника (рП) –ся. 

Дієслова, що мають риси «багаторазовість дії» і «взаєм-
ність», Я. Ставницька називає дієсловами змінного роду дії 
(przemienny rodzaj akcji), що належать до ітеративних модифі-
кацій. такі дієслова виражають дії, які виконуються між двома 
(або кількома) суб’єктами й утворені за допомогою префікса 
prze- + суфікс -iwa + рП się (się у польській мові є зворотним 
займенником або функціональним елементом, який не злився з 
дієсловом, а вільно функціонує в реченні на відміну від пост-
фікса) [11, c. 229].

можна вважати, що цей клас у польській мові практично 
відсутній, оскільки в дієсловах з подібним словотвором на пер-
ший план висувається значення не змінності дії, а інтенсивнос-
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ті, наприклад: prześmiewać się ‘kpić, pokpiwać sobie z czegoś, 
podśmiewać się’. найбільше значенню тривало-взаємного 
роду дії в польській мові відповідають дієслова przemrugiwać 
się ‘mrugać do siebie nawzajem, porozumiewać się ze sobą 
mruganiem’, przekrzykiwać się ‘przekrzykiwać sobie wzajemnie’ 
та przestrzeliwać się ‘strzelać wzajemnie do siebie’, оскільки їх 
словникові дефініції містять прислівники nawzajem, wzajemnie, 
що вказують на взаємний характер дії. 

у польській мові дієслова тривало-взаємного способу дії 
передаються описовими конструкціями, наприклад: перегля-
нутися – spojrzeć po sobie, переглядатися – popatrywać po 
sobie, переговорюватися – rozmawiać ze sobą, перемигуватися 
– mrugać do siebie, переписуватися – pisać do siebie, перешіпту-
ватися – szeptać między sobą.

тривало-взаємні дієслова позначають цілеспрямовані дії 
людей чи тварин і містять узагальнений семантичний компо-
нент «подавати один одному знаки», «здійснювати дії у відпо-
відь». таким чином, виділяємо:

1) дієслова, що позначають говоріння і видавання звуків: 
переговорюватися, перекрикуватися, пересвистуватися, пе-
ремовлятися, перешіптуватися, перебалакуватися, перегир-
куватися, перегукуватися, перекликатися, пересвистувати-
ся, перетьохкуватися, переспівуватися, перешушукуватися 
// przekrzykiwać się. у реченнях Пастухи пересвистувалися з 
полонини на полонину. Вони розуміли так один одного (а. тур-
чинська) // Mówili głośno, przekrzykiwali się wzajemnie, wznosili 
toasty (T. Bojarska) зазначено, що учасники здійснили невизна-
чену кількість однорідних актів у відповідь один одному з ме-
тою повідомлення про себе;

2) кратні дії: переблимуватися, переблискуватися, пересту-
куватися. наприклад:… світлячок, що виліз на верхів’я якоїсь 
бадилинки, щоб зручніше було переблимуватися з далекими й 
таємничими небесними родичами (С. Дерманський) – виділе-
ний вербатив позначає дії, що повторюються через якийсь про-
міжок часу між обома учасниками ситуації;

3) заняття, рух: передзвонюватися, перегойдуватися, пе-
рештовхуватися, перенюхуватися, переписуватися, перегри-
затися // przestrzeliwać się. у реченнях Взагалі ми тепер досить 
часто переписуємось і дуже добре розуміємо настрої один 
одного... (Леся українка) // … najemnik starający wyrwać 
się spod jarzma swoich byłych nikczemnych pracodawców, gracze 
będą uderzać, kopać, siekać, miażdżyć i przestrzeliwać się przez 
hordy elitarnych przeciwników w drodze ku odkupieniu swoich win 
(Internet) виділені дієслова позначають взаємний обмін діями 
між об’єктами і одночасно суб’єктами ситуації;

4) вияв емоцій переморгуватися, пересміюватися, пе-
реглядатися // przemrugiwać się. наприклад: Дівчата... стояли 
окремою купкою, лускали насіння і пересміювались (П. Панч) – 
багатоактність взаємоспрямованих дій суб’єкта й об’єкта пов-
торюється впродовж короткого проміжку часу і здійснюється 
як відповідь на отримані знаки.

тривало-взаємні дієслова руху можуть передавати дистри-
бутивне значення, як у реченні Дівчата перештовхуються по-
між собою, перешіптуються (Г. тютюнник) – вербатив харак-
теризується симетричними багатоактними діями руху // Trzeba 
być ostatnią idiotką, by zrobić to, co zrobiła, czyli poderwać do 
ramienia ciężki jak cholera karabin maszynowy i stojąc w szerokim 
wykroku, zacząć się przestrzeliwać z ukrytym pół kilometra dalej 
snajperem (A. Baniewicz) – виділене дієслово, окрім руху, позна-
чає фізичний вплив на об’єкт / суб’єкт.

Дія, передана дієсловами, передбачає конкретну локалі-
зацію у відносно короткому проміжку часу, проте в ітератив-
ному контексті можуть позначати ситуації, які повторюють-
ся в різний період часу: передзвонюватися, переписуватися  
[15, с. 338]: Переписувалися щодня. Він запитував, як живу, 
чим займаюся (Інтернет) – дія виділеного дієслова виконувала-
ся учасниками ситуації взаємно впродовж певного часу з висо-
кою частотністю, на що вказує прислівник щодня.

Висновки. роди дієслівної дії є складною багаторівневою 
категорією, що охоплює морфологічні, словотвірні та семантичні 
особливості. кількісно обмежений клас тривало-взаємних 
дієслів належить до ітеративного роду дії. тривало-взаємні 
дієслова виражаються префіксом пере- / prze-, ітеративним 
суфіксом –ива-, -іва-, -ува- / -iwa- та постфіксом -ся / рП się.  
і позначають повторювані з високою частотністю однорідні 
акти. Дієслова тривало-взаємного роду дії характерні 
передусім для української мови, в польській мові їхні значення 
виражаються описовими конструкціями.
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Щербий Н. О. Длительно-взаимный род действия  
в украинском и польском языках 

Аннотация. в статье проанализированы разные под-
ходы языковедов к истолкованию глагольных родов дей-
ствия. Охарактеризован терминологический аппарат. 
рассматриваются глаголы длительно-взаимного рода дей-
ствия и их функциональные эквиваленты в современных 
украинском и польском литературных языках в сопостави-
тельном аспекте. Проанализировано употребление таких 
глаголов в современных художественных текстах. 

Ключевые слова: категория родов действия, глагол, 
префикс, суффикс, длительно-взаимный род действия, 
рефлексивний показатель.

Shcherbii N. Continuous-reciprocal modes of action 
(Aktionsart) in Polish and Ukrainian languages

Summary. The article deals with different approaches to 
identify the notions of the «modes of action» (Aktionsart). 
The main attention is given to the terms for the nomination 
of Aktionsarten and their equivalence in different languages. 
The article deals with the Ukrainian category of the «modes 
of action» (Aktionsart) and its functional equivalents in 
modem literary Polish in contrastive aspect. The results of this 
comparison with examples from the modern Ukrainian and 
Polish literature are presented in the article.

Key words: category modes of action (Aktionsart), verb, prefix, 
suffix, function word, continuous-reciprocal modes of action.
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ЭПОСЕ «КИТАБИ ДЕДЕ КОРКУТ»

Аннотация. в статье всесторонне отражаются мотивы 
физической культуры в быту, вопросы военного обучения, 
этико-нравственные нормы в социальной среде. Особо 
подчеркивается мужество, храбрость и героизм тюрков в 
происходящих событиях.

Ключевые слова: морально-нравственные, волевые и 
физические особенности героев, любовь к родине, тоска 
по родной земле, мотивы храбрости и героизма.

Постановка проблемы. «китаби Деде коркут» является 
одним из замечательных творений азербайджанского народа. 
Этот героический эпос был создан в XI веке. в нем нашли 
своё яркое отражение жизнь, нравы и обычаи азербайджанс-
кого народа. в эпосе также ярко проявились и духовные каче-
ства азербайджанского народа – свободолюбие, патриотизм, 
верность и отвага.

во всех определениях личности обязательно подчеркивает-
ся ее общественная природа, включенность в ту или иную си-
стему социальных отношений. Любая личность представляет 
собой сплав психологического и социального. Особенности 
конкретного исторического периода, принадлежность лично-
сти к тому или иному социальному классу, слою, к какой-либо 
группе накладывают свой отпечаток на черты личности, фор-
мируют определенные образы ее поведения.

Цель статьи – исследовать проблемы физической куль-
туры в эпосе «китаби Деде коркут».

Изложение основного материала. в «китаби Деде кор-
кут» личность является не только объектом тех или иных воз-
действий со стороны окружающей социальной среды, но и су-
бъектом деятельности, личность – это субъект исторического 
процесса, ибо каждый человек выступает в нем как действую-
щее лицо. итак, социально-психологический подход к лич-
ности требует ее рассмотрения в тесной связи с социальным 
окружением. Здесь, прежде всего, имеются в виду социальные 
группы, в состав которых личность входит и взаимодействует 
с ее членами.

Личность Деде Коркута. в «китаби Деде коркут» ярко 
проявляется личность Деде коркута, с именем которого связа-
на эта книга. Он является главным действующим лицом эпоса 
и выступает не только как историческая личность, но и как ху-
дожественный образ. Он является как бы создателем этих ска-
заний. Он – человек-легенда, святой человек, который все знает 
и все умеет. Деде коркут – вдохновитель побед, он старейшина 
(ни одно собрание не проходит без его участия), он и философ, 
и сочинитель, и факир, и врач. Деде коркут прекрасно играл на 
старинном музыкальном инструменте гопуз и своей музыкой 
вдохновлял молодых огузов, идущих в бой.

молодые огузы перед боем всегда советовались с Деде кор-
кутом, спрашивали его мнения по самым трудным вопросам, и 
он всегда приходил на помощь и давал правильные советы. а 
героям, проявившимся в боях, он давал достойные им имена и 
вместе с ними праздновал победу.

в дастане немало страниц, свидетельствующих о том, что 
слова коркута были законом для огузов, которые при их испо-
лнении даже не боялись смерти. когда один из юношей-огу-
зов пожелал жениться на сестре упрямого и неповинующегося 
Дели карчара, Деде коркут своим соплеменникам говорил: 

« – Други мои! раз вы меня посылаете, вы, наверное, знае-
те, что от Дели карчара, кто сестру его сватать приходит, никто 
живым не уходит. так было б недурно из табунов хана нашего, 
Баяндура, двух богатырских коней привести – одного козло-
мордого, а другого еще овцемордого, чтобы во время погони 
коней менять, на одном скакать, другого в поводу держать.

Слово коркута – закон. Пошли. из табуна хана Баяндура 
тех двух коней привели. Отец коркут одного коня оседлал, 
другой в поводу у него побежал.

 – Други мои, поручаю вас богу! – сказал и поскакал» [1, с. 68].
Социальные портреты эпоса. много мифов и легенд свя-

зано с именем Деде коркута. из эпоса видно, что он жил 400 
лет, но несмотря на это, он очень боялся смерти. Сколько бы он 
не старался, смерть настигла его в образе змеи, убившей его.

Что касается личности Деде коркута, то его нельзя срав-
нивать с другими участниками эпоса. Он не скачет на коне, не 
носит саблю, не участвует в боях. единственное оружие Деде 
коркута – его музыкальный инструмент. Своей музыкой он 
придает силу бойцам, вдохновляет их на новые подвиги, а за-
тем вместе с ними празднует победу. Деде коркут не только 
принимает участие в празднествах, не только дает молодым 
огузам наставления, но он также предугадывает беду и яростно 
борется с ней. Эта беда – тапекез, т. е. он борется против зла, 
насилия, испорченности. Слова Деде коркута, его наставления 
считались для всех законом. можно привести в пример аруз 
Годжу, который потерялся в детстве и был вскормлен молоком 
львицы. впоследствии он был найден. как люди ни старались, 
они не могли привить ему человеческие качества, а самое глав-
ное, он не хотел жить с ними, он старался убежать. и тогда 
Деде коркут обратился к нему с такими словами: 

«Сын мой! ты человек, кто человеком родится, тому не при-
стало со зверем водиться! Лучше доброго коня оседлай, с добры-
ми джигитами в походы ходи, набеги свершай» [1, с. 154]. 

аруз Годжа прислушивается к словам Деде коркута, который 
дает ему имя Басат, и впоследствии именно Басат убивает тепе-
кеза и освобождает свой народ от клеветы и позора. Деде коркут 
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также дает имена и другим героям, проявившимся в боях. так, 
например, сыну Дирсе хана дает имя Бугач в связи с убийством 
Бахана. все имена имеют определенные значения, так, Баяндыр 
означает «благородный, достойный, помогающий бедным». Газан 
– «смелый, сильный, ревностно относящийся к интересам народа, 
семьи»; Демиргоч – «сильный как железо, несгибаемый» и др.

начиная с раннего детства, личность в процессе социали-
зации получает от окружающих его людей (родителей, воспи-
тателей, сверстников) определенное воспитательное воздей-
ствие, формирующее его нравственность и духовность.

Вопросы семейного воспитания. в «китаби Деде коркут» 
очень большое значение в формировании личности придавалось 
семейному воспитанию. Сначала воспитанием детей занимались 
родители, т. е. мать и отец. у каждого из них было свое место в 
семье, свои обязанности и свои права. в образе отца мы видим 
главу семьи, старшего, старейшину. Слово отца – закон для всех. 
мальчики являются не только наследниками отца, но и продо-
лжателями дела отца, его идей. у огузов дети, появившиеся на 
свет незаконно, считаются выражением греховности и выступа-
ют носителями отрицательных качеств. например, в сказании 
«тепекез» говорится о незаконной связи старика Сарычобана с 
девушкой, в результате чего родился ребенок, которого назвали 
тепекез. Он принес много бед и несчастий своему народу.

матери являются олицетворением воспитания и укрепле-
ния семьи. Женщина, мать в «китаби Деде коркут» – это осно-
ва семьи, очаг семьи, она священна. можно сказать, что у огузов 
крепость и честь семьи зависит от женщины, от жены. Женщина 
является поддержкой мужу, вместе с ним принимает участие в бо-
евых действиях. мать с раннего детства учит девочек быть береж-
ливыми, гостеприимными, но в то же время наравне с мальчиками 
заниматься верховой ездой, обращаться с саблей, хорошо стрелять 
из лука, т. е. уметь в трудную минуту придти на помощь. в эпосе 
отмечается, что женщины не уступали в силе и смелости мужчи-
нам. в то же время они должны уметь хорошо шить и готовить.

в эпосе говорится, что Бамси-Бейрек решился увидеть дочь 
Бай-Беджан бека, Бану-Чичек, которую еще в детстве помолви-
ли с ним, и Бану-Чичек испытывала его на мужество. вместе с 
тем сама она проявила храбрость и доказала, что огузские де-
вушки не уступают в таких делах парням.

«Девушка говорит:
– не такая она, чтоб тебе показаться! Я наперсница ей, попро-

буй со мной потягаться! вместе выйдем охотиться, будем в скач-
ках с тобой состязаться. и в метании стрел состязаться, и в борьбе 
состязаться… если конь твой коня моего перескачет, и ее коня 
перескачет. если в стрельбе меня превзойдешь, и ее превзойдешь. 
если меня на лопатки положишь, и ее на лопатки положишь!

Отвечает Бейрек:
– Ладно, коней седлай!
Оба коней оседлали, в поле просторное выезжали, коней 

погнали. конь Бейрека девичьего коня перескакал. Стали 
стрелы пускать, Бейрек своей стрелой девицы стрелу рассек 
пополам.

Девица говорит:
– Слушай, джигит! никто еще коня моего не обгонял, никто 

еще стрелы моей не рассекал. Давай с тобой на поясах бороться!
тотчас Бейрек с коня спускается. начинают сходиться, 

сближаются, друг к другу на ощупь они примеряются. Словно 
два пехлевана, свиваются. Поднимает девицу Бейрек, хочет на 
землю свалить. Поднимает Бейрека девица, хочет на землю сва-
лить. растерялся Бейрек – как быть?

«если буду я девушкой побежден, – думает он, – то меж 
великих огузов от стыда будет некуда мне деваться, станут в 
лицо мне смеяться!»

Собрался в комок. Сделал бросок, резко подсек, ее ногу но-
гой обвил, за груди ее схватил. Девушка напряглась, но Бейрек 
ее станом овладел в этот раз, подножкой сбил и на обе лопатки 
ее положил.

Девушка говорит:
– ну, джигит! коли так, я дочь Бай-Беджана, я Бану-Чичек!
Бейрек ничего не сказал, разок укусил, трижды поцеловал» 

[1, с. 66–67].
Моральные качества героев. в «китаби Деде коркут» 

немало страниц, посвященных таким личным моральным ка-
чествам, как доброта и милосердие. в ней говорится, что когда 
купцов ограбили гяуры, они решили обратиться за помощью к 
огузским джигитам:

«войти решился, поздоровался, поклонился. Говорит купец: 
– Джигит, бек-джигит! Слову внимай! в слово вникай! уж 

шестнадцать лет, как мы из страны огузов ушли. Ценности – 
редкости заморские – беку огузов везли. у ворот Дербента, у 
крепости Пасинук мы станом стали. Пятьсот гяуров из кре-
пости Эвнук на нас напали. Брата моего в плен они взяли. все 
товары, припасы у нас отобрали и назад ушли. Голова моя го-
ремычная пред тобой, джигит! Головы горемычной спасение, 
помоги, джигит!» [1, с. 62].

услышав эту просьбу, огузский юноша, не колеблясь, ре-
шил помочь людям, оказавшимся в беде, и тут же обращается 
к своим товарищам:

«Сказано мной, а вы исполняйте! Быстрого коня моего по-
давайте! Эй, кто любит меня, за мной поспешайте!»

купец впереди пошел, как проводник всех повел. Привел. 
Гяуры расположились в местечке одном, окончив грабеж, заня-
лись дележом. тут-то лев ристалища для мужей, тигр на игри-
щах богатырей, юный воитель и прискакал, одного-двух слов 
не сказал, на гяуров мечом ударил. тех, кто голову поднял, того 
убивал, подвиг во имя веры совершил, все добро купцам воз-
вратил и назад поворотил» [1, с. 62].

Вопросы воспитания. в воспитании мальчиков большую 
роль играет пример отца, его авторитет. воспитанием мальчи-
ков в основном занимаются молодые мужчины, принимавшие 
участие в боях. Они учат их всем видам военного искусства: 
верховой езде, стрельбе из лука, искусному обращению с са-
блей, а самое главное – чувству патриотизма и любви к родине. 
учат мальчиков быть сильными, смелыми, ярыми защитника-
ми своей семьи, родины; учат уважению к родителям.

Об этом можно судить по тому разделу эпоса, где пове-
ствуется о разговоре казан-бека со своим сыном урузом. Отец 
выразил досаду тем, что сын не проявил себя как джигит, до-
стойный огуз:

«казан-бек побледнел, сыну в лицо посмотрел, обратился к 
нему, сказал. а посмотрим, хан мой, что он сказал: 

– Подойти-ка поближе, сынок-сосунок!
Поглядел я направо, и брата кара-Гюне увидал.
Он головы срубал, кровь проливал, свое славное имя в боях 

добывал.
Поглядел я налево, и дядю аруза коджу увидал.
Он головы срубал, кровь проливал, свое славное имя в боях 

добывал.
Посмотрел пред собой и тебя увидал, зарыдал.
Сын, шестнадцати лет ты достиг, а мужчиной не стал.



84

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

День придет, час настанет урочный, я мертвым паду.
и останешься ты несмышленышем, мне на беду.
не натягивал ты никогда тетивы,
не пускал оперенной каленой стрелы.
Головы не срубил, крови ты не пролил.
у огузов почтенья ты не заслужил. 
минет время, в свой час я умру, 
все тебя обойдут, мой венец и престол у тебя отберут. 
Поглядел – свой конец увидал я, сынок, 
оттого-то, увидев тебя, зарыдал я, сынок» [1, с. 93].
услышав от отца все это, сын уруз ответил ему, что готов ко 

всякому, лишь бы быть достойным потомком:
«Слову внимай! в слово вникай, отец мой, казан!
Поглядел ты направо – и громко захохотал.
Поглядел ты налево – и сердцем возликовал.
Поглядел пред собою – меня увидал – зарыдал.
в чем причина, скажи, чтоб я знал, отец!
Скажешь – голову в жертву отдам, отец!
а не скажешь, тогда...
вот как встану я с места, да как поднимусь,
Чернооких джигитов возьму, снаряжусь,
Да к абхазам кровавым уйду, не вернусь,
к золотому кресту прикоснусь, поклонюсь,
и к поповской в попоне руке приложусь,
и на дочке глазастой гяура женюсь,
Перед очи твои никогда не явлюсь.
в чем причина, что ты зарыдал, мне ответь!
ах, отец, я готов за тебя умереть!» [1, с. 93].  
Продолжая, уруз затем порицал отца за то, что ему надо 

было научить сына героическим действиям. 
«Сыновья у отцов научаются доблести на отцовском при-

мере? иль отцы у сынов научаются в самом-то деле? Хоть ког-
да-нибудь брал ты с собою меня на гяуров границу? Бил мечом 
у меня на глазах, научал меня биться? Что я видел, отец, от тебя 
и чему бы я мог научиться?» [1, с. 93]. 

казан-бек, словно принимая эти упреки сына, «хлопнул ла-
донь о ладонь, захохотал и сказал: «Слышали, беки, как славно 
уруз разговорился, точно меда напился. вы, беки, ешьте, пейте, 
гуляйте, пира не нарушайте. а я сына возьму, на охоту пойду. на 
семь дней припасов беру и ухожу. те места, где я стрелы метал, 
сыну я покажу. те места, где мечом я играл, укажу. Беру сына на 
гяуров границу, покажу Джизыглар, аглаган, кокча-Даг. может, 
беки, сынку моему все потом пригодится!» [1, с. 93]. 

Эти слова из эпоса ярко свидетельствуют о том, какое боль-
шое значение придавалось воспитанию детей-сыновей в огуз-
ских семьях. Причем отец сам должен подать личный пример, 
и сын должен учиться у него. 

Личные чувства и любовь героев эпоса. немаловажное 
значение в эпосе играют брак и семья. Основная роль здесь 
принадлежит личным чувствам и любви. можно привести при-
мер светлой, чистой любви Бамси-Бейрака к Бану-Чичек. их 
любовь основана на взаимопонимании и уважении друг другу.

в шестом разделе эпоса повествуется, как отец кан-туралы 
ходил по всем окрестностям с целью поиска сыну девицы, и 
нашел такую в лице дочери тагавура трапезунда. Однако отец 
дочери выдвинул условия, что жених должен убить сразу трех 
зверей (льва, черного быка и верблюда). и канлы коджа как 
увидел их, духом упал, но все же решил сказать об этом сыну. 
Стало быть, кан-туралы откажется от этой девицы, но дело 
было совсем по-другому. Юноша сразу согласился. Даже после 

того, как отец ему говорил, что дороги непроезжие, извилисты, 
вязнет конный в трясине – словом, к ним невозможно доехать, 
кан-туралы никак не воздержался и сказал отцу. 

«Хочешь, отец, я коня вороного богатырского, вмиг осед-
лав, поскачу? Земли кровавых гяуров набегом возьму, потопчу! 
Головы буду рубить, буду их кровь проливать, кровью заставлю 
их харкать, рабов и рабынь захвачу! выказать доблесть готов я 
и выкажу, лишь захочу!»

канлы-коджа говорит:
– Эх, сынок дорогой! Говорил я о доблести, да не о той. три 

чудовищных зверя ради девицы содержат и стерегут. кто всех 
трех победит, одолеет, убьет, – за того ее отдадут. а тому, кто 
с ними не сладит, голову отрубают и на башне вывешивают, 
других устрашают.

кан-туралы говорит:
– Отец, мне не стоило слушать эти речи твои, а тебе гово-

рить, уж теперь непременно пойду, раз сказал, так по-моему 
быть. Чтоб от обиды лицо не горело, чтоб от насмешек башка 
не болела. мать-государыня, отец-государь, прощайте! Лихом 
не поминайте! – говорит» [1, с. 126]. 

все это свидетельствует о том, что огузские юноши ради 
любви не страшились даже смерти, были преданными и всегда 
решали идти до победного конца. в эпосе говорится, что ког-
да отец Сельджан назначил целый ряд тяжелых испытаний для 
кан-туралы, последний все это выдержал успешно. Сначала 
тагаур приказал своим:

«разденьте его догола, оставьте, в чем мать родила!»
раздели его. кан-туралы не смутился, обернул свое тело 

льняным полотном, золотистым и тонким. и в виде таком на 
ристалище появился.

нет достоинств, какими бы не был он наделен: и собою хо-
рош, и силен, и умен. только четыре огузских джигита на лице 
покрывало носили, как он: один – сам кан-туралы, а трое дру-
гих были кара-Чукур, его сын кырк-конук и всадник на сером 
коне, известный всем бек Бейрек.

кан-туралы поднял с лица покрывало. а девица из башни 
смотрела, и как его увидала, гребнем чесаную голову-то и по-
теряла! Плоть ее запищала, изо рта, как у телки больной, слюна 
побежала, и девицам, которые были при ней, она так и сказала:

– Боже всевышний, вложи милосердие в сердце отца мое-
го! Пусть он брачный скрепит договор и отдаст меня за этого 
джигита. Ой, как жаль будет, если такого джигита, как этот, чу-
довища наши погубят!

в это время быка на железной цепи привели. Бык пригнул-
ся, рогами в кусок мрамора ткнулся и так его истолок, что вы-
шел из мрамора сыр и творог!

Гяуры говорят:
– ну, теперь-то держись, джигит! теперь и тебя бык с ног 

собьет и рогами пронзит, растопчет, протащит и в пыль ра-
зотрет! Чтоб огузскому племени сокрушиться, если сорок джи-
гитов с беком своим готовы погибнуть из-за девицы!

услышав это, сорок джигитов заплакали.
Поглядел кан-туралы направо, видит – сорок джигитов 

плачут, как дети малые, посмотрел налево – видит то же самое.
Говорит:
– Хей, сорок товарищей! Сорок друзей! утрите слезу, не 

плачьте! Принесите гопуз мой, меня прославьте!» [1, с. 129].
После этого сам кан-туралы просил выпустить на него 

быка, льва и верблюда. вначале он одержал победу над быком. 
вот как изложено это в дастане. в нем говорится, что огузские 
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юноши желали жениться на таких девушках, которые наравне 
с ними участвовали в боях. Примечательна в этом отношении 
беседа Бай-Бура хана с сыном Бамсе-Бейреком.

«Отец его говорит: 
‒ Сын! Скажи, может быть, и тебя мне надо женить?
‒ Да, мой отец родной! Да, мой отец седой, надо меня же-

нить!
Спрашивает отец:
‒ Чью же огузскую дочь за тебя мне надо просить?
Отвечает Бейрек:
‒ Отец! а такую девицу мне надо посватать, чтоб пока я не 

встал, а она уже встала, пока вороного коня я еще не седлал, а 
она уж на нем поскакала, чтоб пока я еще и не вышел на ратные 
дела, а она с поля боя уж головы мне принесла! вот на такой 
девице, отец, я хотел бы жениться!

Отец его отвечает:
‒ Да ты не девицу просишь, дружка-товарища хочешь! а 

та, что тебе так желанна, уж не Бану-Чичек ли? уж не дочка ли 
Бай-Беджана?

Отвечает Бейрек:
‒ Да, отец дорогой! Да, отец мой седой! та, что мне так 

желанна ‒ она!
Говорит Бай-Бура:
‒ ах, сынок! есть у Бану-Чичек безумный брат, Дели кар-

чаром его прозывают. всех, кто сватает девушку, он убивает» 
[1, с. 67–68].

Огузские сыновья проявляли себя в реальном деле, на по-
лях сражений и битв. в шестой песне эпоса ‒ песне канлы код-
жи о сыне кан-туралы – эта мысль еще раз подтверждается. 
когда отец решил женить кан-туралы, последний говорил:

«а такая, отец, чтоб пока я с постели не встал, а она уже 
встала, чтоб пока я коня вороного еще не седлал, а она уже по-
скакала, и пока я ногою на землю врага еще не ступал, а она 
уже там побывала, мне их головы приносила!»

канлы-коджа говорит:
‒ Да ты, мой сын, не девицу желаешь, а о каком-то молод-

це-богатыре мечтаешь, чтоб за спиной его есть и пить, жизнь 
легко проводить.

кан-туралы говорит:
‒ Да, отец мой родной! Я такую хотел бы! не то ты по-

йдешь, мне какую-нибудь пигалицу-сестрицу, туркменскую 
девицу в жены возьмешь, а я соглашусь, с нею сойдусь, на нее 
навалюсь, а чрево ее разорвется! такая девица мне не годится» 
[1, с. 124].

«Говорит кан-туралы:
‒ Эй, где ваш бык? выпускайте его на меня! 
Цепи с быка сняли, волю быку дали. а тот как рога свои 

выставит вперед, а рога у него ‒ мы таких не видали, как ал-
мазные копья сверкали. на кан-туралы идет. кан-туралы хва-
лу мухаммеду, чье имя бессмертно, пропел и так быка кулачи-
щем по лбу огрел, что бык на зад так и осел. кулаком в бычий 
лоб упираючись, кан-туралы встал, а потом в середину риста-
лища быка и погнал. Долго бились, ни бык, ни кан-туралы не 
уступал. Понемногу бык стал сдавать. Пену из пасти ронять. 
кан-туралы говорит:

‒ Этот мир на разумных держался и будет держаться! Чем 
стоять перед ним, упираться, не лучше ли мне отскочить и с 
тыла зайти?

Снова он мухаммеда, чье имя бессмертно, восславил, от-
скочил от быка. Бык, опоры лишившись, рогами в землю уда-

рил. кан-туралы за хвост быка ухватил, на руку накрутил, 
трижды поднял, трижды вверху прокрутил, трижды наземь с 
размаху бросил! кости быку раздробил. ногой на него насту-
пил, заколол, вынул нож, кожу принес, бросил к ногам тага-
вура. Одолев быка, кан-туралы выразил желание бороться со 
львом и закричал: 

– Слушай, гяур! выпускай льва своего на меня! не при мне 
теперь острый булатный мой меч, чтобы чудовище это напопо-
лам рассечь! не на меч, на тебя, всемогущий аллах, полагаюсь, 
к твоему милосердию я обращаюсь!

Стали льва спускать, стал он нападать. кан-туралы руку по 
локоть буркой своей обмотал и под лапу подъятую льву подста-
вил. мухаммеда, чье имя бессмертно, восславил, пригляделся, 
ударить куда, и ударил, так ударил, что челюсти льву раздробил, а 
схвативши за гриву, пасть ему разорвал, хребет поломал. Поднял 
вверх, оземь бросил и целой кости не оставил!» [1, с. 132–133]. 

увидев, что кан-туралы победил и льва, тагавур и его 
племянники решили выпустить на него владыку зверей – вер-
блюда. Схватка кан-туралы с верблюдом изложена в дастане 
следующим образом:

«кан-туралы мухаммеда, чье имя бессмертно, восславил 
и так по ногам верблюда своими ногами ударил, что верблюд 
взревел, ударил еще разок, верблюд повалился с ног. верблюда 
свалил, на него наступил, в двух местах горло ему перерезал 
и кровь пустил. вырезал из спины его два ремня, к тагавуру 
подошел, швырнул ремни и говорит:

– может, сгодятся твоим лучникам на ремни к колчанам 
или всадникам на ремни к стременам?» [1, с. 135].

в «китаби Деде коркут» в огузских семьях главная роль 
принадлежит личным чувствам и любви. Здесь жена показана 
как друг, помощница, в то же время она чистая, нежная, любя-
щая женщина. единственным условием укрепления счастья 
семьи является гостеприимность, и эта роль принадлежит жен-
щине, которая должна хорошо принять и проводить гостя. в то 
же время она должна быть смелой, сильной, в любую минуту 
придти на помощь своему мужу. Огузская девушка, будущая 
мать, должна также прекрасно обращаться с саблей, скакать на 
лошади и вместе с будущим мужем принимать участие в бо-
евых действиях. можно привести в пример таких героев, как 
Бамси-Бейрек и кан-туралы, которые в разговоре с отцом о 
женитьбе мечтают, чтобы их будущие жены были такими же 
сильными и смелыми, как и они.

к самым высоким чувствам у огузов относится чувство па-
триотизма, любовь к родине, национальное самосознание. ро-
дившийся ребенок не получает имя до тех пор, пока он его не 
заслужит своим действием, своим подвигом. Это имеет очень 
большое воспитательное значение. Своей силой, смелостью, 
находчивостью и другими качествами они заслуживают себе 
имена. так, например, сын Дирсе хана одним кулаком убил 
буйвола и тем самым получил имя «Бугач». из эпоса видно, что 
каждый молодой огуз, совершивший подвиг, не хвалится им, а 
считает это подвигом всего народа, считает это своим долгом.

в этом отношении характерен разговор отца Бамси Бай-
Буры и купцов. узнав у последних, что его сын проявил муже-
ство, он говорил:

«если так, не пора ли имя юноше дать?» ‒ спрашивает.
‒ Да, султан мой, давно пора! ‒ отвечают. 
Беков великих огузов созвали, угощали. Беки о доле на-

следника толковали, молодцом его называли. Отец наш коркут 
пришел, имя юноше дал. и сказал:
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– Слову внимай, Бай-Бура-бек! Дал всевышний тебе одно-
го сына, да хранит он его вовек!» [1, с. 63]. и решили дать имя 
сыну Бай-Буры – Бамсы. 

выводы. каждый подвиг огузов превращался в праздник и 
отмечался вместе с родителями и со всем народом. Деде кор-
кут вместе с героем принимает участие в празднествах и дает 
герою достойное его подвигу имя. из эпоса видно, что умные, 
мудрые старейшины пользуются большим уважением в народе, 
перед их умом, их знаниями преклоняются все огузы. к таким 
людям относился и Деде коркут.

в «китаби Деде коркут» ярко показано уважение детей к 
своим родителям. родители играют огромную роль в развитии 
и воспитании подрастающего поколения. каждый возраст, об-
ладая своеобразием, требует создания особых обстоятельств, 
а также особых средств, оказывающих влияние на формиро-
вание личности растущего человека. в эпосе мы встречаемся 
с такими персонажами, которые в трудную минуту приходят 
родителям и семье на помощь. например, в сказании «О том, 
как был разграблен дом Салур казана» повествуется, как сын 
Салур казана уруз поспешил на помощь отцу.

учет особенностей возраста направляет на вдумчивое изуче-
ние сферы интеллектуального, эмоционального и волевого раз-
вития детей. в подростковом возрасте мы замечаем стремление 
к взрослости, к самостоятельности, к подражанию. в основном 
дети подражают отцу и молодым героям. надо отметить также, 
что любовь родителей к своим детям проявляется не только в 
увеличении потомства. Они растят и воспитывают детей для 

родины, для защиты от внешних врагов. из этого следует, что 
любая огузская семья прививает детям дух героизма. Поэтому 
эпос и называется героическим. «китаби Деде коркут» являет-
ся очень ценным произведением для любого времени. Этот эпос 
прививает молодежи такое необходимое качество, как чувство 
патриотизма, а именно – военного патриотизма.

Литература:
1. китаби-Деде коркут. – Баку, «Язычы», 1989. – 224 с. 

Асланли М. І., Асланли Г. М. Проблеми фізичної 
культури в епосі «Кітабі Деде Коркут»

Анотація. у статті всебічно відображаються мотиви 
фізичної культури в побуті, питання військового навчання, 
етико-моральні норми в соціальному середовищі. Особли-
во підкреслюється мужність, хоробрість і героїзм тюрків у 
подіях, що відбуваються.

Ключові слова: морально-етичні, вольові та фізичні 
особливості героїв, любов до батьківщини, туга за рідною 
землею, мотиви хоробрості й героїзму.

Aslanli M., Aslanli G. The problems of physical culture 
in the epos “Kitabi- Dede Gorgud”

Summary. The presented article deals with the lives of ancient 
Turkish tribes, their physical culture, the problems of military 
trainings and ethical and moral norms of social atmosphere in the 
article the heroism of heroic people is especially noted as well. 

Key words: spiritual behavior, physical features, love for 
Motherland, motives of heroism.
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЖЕНЩИН  
В ФЕЛЬЕТОНАХ МИРЗЫ ДЖАЛИЛА

Причины такого рода представлений, рожденные требо-
ваниями советско-коммунистической идеологии, всем понят-
ны. но вызывает большое беспокойство то обстоятельство, 
что многие исследователи не вникали в разницу между рели-
гиозными происламскими догмами, создаваемыми для безгра-
мотного народа различными дельцами от религии, и истинным 
учением и ценностями исламской религии, подвергали резкому 
антинаучному нападению основные ценности этого учения.  
в некоторых случаях, извлекая из основного контекста лишь 
моменты отношения к женщине в исламе в произведениях та-
ких маститых мастеров слова и всесторонне грамотных авто-
ров, как м.Ф. ахундов и Дж. мамедкулизаде, они старались 
преподнести эту тему с выгодной для себя стороны. 

Дж. мамедкулизаде в своих произведениях описывая фак-
ты стеснения женщины, подвергал критике не само учение 
ислама и его догмы, а тех религиозных «деятелей», которые, 
подменяя эти догмы выгодными для себя понятиями, исполь-
зовали их в своих корыстных целях. Писатель прилагал все 
усилия для определения места женщины в обществе в усло-
виях азербайджана начала ХХ ст., старался видеть ее права 
равными со всеми членами общества. Он указывал несколько 
источников, позволявших надеяться на осуществление этих 
желаний: традиции классического азербайджанского художе-
ственного литературного слова, воинственный дух времени, 
связанный со свершившимися революционными событиями, 
и возможности средств массовой информации, основанные на 
этих событиях. 

в классическом отношении писатель более всего опирался 
на м.Ф. ахундова, в отношении средств массовой информации 
он не только опирался на них, даже сам стал создателем мощ-
ного сатирического журнала «молла насреддин», ставшего 
впоследствии очень популярным в народе. Это означало, что 
мирза Джалил использовал все возможности для претворе-
ния в жизнь своих идеалов, среди которых основными были 
консолидация и формирование азербайджанского народа. Хотя 
в процессе консолидации нации и народа его более занимали 
мысли о проблеме основополагающей роли женщины. Эта за-
дача была основной темой его фельетонов, как и всех других 
произведений. 

Среди них можно выделить такие фельетоны, как «Жен-
щина востока», «Женский вопрос», «Женолюбие», «убийцы 
женщин, или честь», «Смелые женщины», «международный 
женский день», «Сильные в отношении к женщинам», «Совет-
ские женщины», «международный женский день и шариат», 
«8-е марта – женский день» и др.

«Сторонники «моллы насреддина» считали, что в корне 
всех общественно-политических невзгод, включая и женский 
вопрос, лежат, прежде всего, невежество, являющееся основ-
ным бичом мусульманского мира, подмена религиозных поня-
тий и фанатизм» [3, с. 536]. 

Аннотация. Одним из тяжелых наследий мусульман-
ского востока является закабаление женщины, бесконеч-
ные семейные раздоры и жизненная трагедия женщин. 
Одним из писателей, взвалившим на свои плечи тяжелую 
ношу сострадания своему народу и посвятившим свою 
жизнь борьбе за избавление от этого тяжелого наследия, 
был известный азербайджанский писатель-сатирик Джа-
лил мамедкулузаде. Дж. мамедкулузаде, будучи гражда-
нином своей страны, прежде всего, отмечал достоинства 
азербайджанской женщины. По его мнению, женщина- 
азербайджанка совсем не лишена природного дара и внеш-
ней красоты: здоровье, нежность, деловитость, трудолю-
бие – все эти качества ей присущи. у нее один лишь враг –  
невежество и безграмотность. в статье рассматриваются 
особенности раскрытия образа женщины-азербайджанки 
в статьях и фельетонах Дж. мамедкулизаде.

Ключевые слова: азербайджанская литература, образ 
женщины в произведениях Дж. мамедкулизаде, борьба  
с невежеством и безграмотностью.

Постановка проблемы. начиная с повести «Приключе-
ния» и до рассказов, созданных в советский период, с первых 
драматических произведений и фельетонов до мемуарных 
«воспоминаний» и научно-теоретических статей, то есть 
всю свою богатую творческую жизнь Дж. мамедкулизаде на 
первый план выдвигал проблемы женской свободы, что отра-
жало тяжелую судьбу не только азербайджанской женщины, но 
и всех мусульманок Ближнего востока. в его произведениях 
создана галерея живых образов томящихся под черной чадрой 
глаз и скрытых от посторонних взглядов красивых женщин, 
уста которой запечатаны законами шариата, руки и ноги связа-
ны мученическими цепами кабалы, не имеющей права за всю 
жизнь позволить себе улыбнуться кому-либо [1, с. 134].

Целью статьи является рассмотрение проблем свободы 
женщин в фельетонах мирзы Джалила.

Изложение основного материала. По мнению известного 
ученого литературоведа Ф. Гусейнова, подробно исследовав-
шего женскую проблему в произведениях Дж. мамедкулизаде, 
«в нашей литературе проблема борьбы за женскую свободу на-
чала свое развитие с деятельности мирзы Фатали ахундова» 
[1, с. 135]. 

и действительно м.Ф. ахундов в философском трактате 
«Письма кямалуд-довле» («камаладдовла мектублары»), во 
всех своих комедиях пытался увидеть и изобразить достой-
ное место азербайджанской женщины в современном ему об-
ществе. наряду со всем этим литературные и публицистиче-
ские мнения о встречах Дж. мамедкулизаде с современными 
женщинами значительно отличают его от предшественников.  
к глубокому сожалению, во многих исследованиях творчество 
как м.Ф. ахундова, так и Дж. мамедкулузаде рассматривалось 
в советских идеологических рамках избавления от исламских 
канонов и мусульманских культовых обрядов. 
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в фельетоне «Женщина востока» мирза Джалил поднима-
ет проблемы бесправного положения не только азербайджан-
ской женщины, но и женщин всего Ближнего востока. Здесь 
писатель показывает подлинное лицо религиозных мистифи-
каторов, использующих под маркой религиозных догм его ка-
ноны для большего закабаления женщины: «Женщина восто-
ка» ‒ полное несчастье для исламского мира. в таком большом 
городе, как тебриз, ни в одном доме за высокими заборами не-
возможно найти хоть какой-либо узенькой щели для поступле-
ния воздуха и контакта с внешним миром с уличной стороны. 
Причина? Зачем надо превращать дома в тюрьмы? и это тот же 
самый вопрос восточной женщины!»... [6, с. 153].

Этот фельетон был написан мирза Джалилом в связи с на-
чалом выпуска в свет журнала «восточная женщина». Писатель 
впервые в этом журнале поднял вопрос свободы женщины.  
в этом фельетоне он рассказывает о том, как подвергся нападкам 
многочисленных критиков, бесконечным выговорам и прокляти-
ям, сколько бед и головной боли принесла ему деятельность в 
пользу свобод женщинам: «в 1907 г. в первый же день выхода в 
свет журнала со статьей о свободе женщин в тбилиси (тифлисе) 
закрылись рынки и дуканы (мелкие магазины). наш директор 
убежал и спрятался. уважаемых мусульман-посетителей Шей-
тан Базара (популярный рынок в тбилиси – авт.) собрали в ме-
чети и потребовали от них ответа. Один уважаемый Гаджи из 
астары, собрав пятьдесят пять подписчиков нашего журнала, 
отобрал у них все экземпляры и отправил в адрес редакции со 
словами: «нам больше такой журнал не нужен» [6, с. 153]. 

в фельетоне «восточная женщина» мирза Джалил выра-
жает свое негодование по поводу ущемления прав женщин 
со стороны мужчин, всяческого унижения их человеческого 
достоинства, выражает свое мнение по поводу равноправия 
женщин с мужчинами: «и женщина – человек, и мужчина –  
человек, и женщине нужны права, и мужчине; и женщина хо-
чет дышать, и мужчина. ни мужчина ‒ не властелин над жен-
щиной, ни женщина – не властелин над мужчиной: просто они 
товарищи» [ 6, с. 153]. 

мирза Джалил советовал женщинам учиться, овладевать 
знаниями, просвещаться, чтобы освободиться от оков эксплуата-
ции со стороны мужчин: «О восточные женщины! – восклицал 
писатель. ‒ учитесь, учитесь и учитесь! если вы проучитесь и 
получите научное образование, то будете ценить полученные 
свободы, познаете путь счастья; если же вы не получите образо-
вания, будете несчастными, и, кроме себя, сделаете несчастными 
своих детей. Старый молла насреддин приветствует свободных 
женщин востока! Приветствую всех предводителей, указываю-
щих женщинам путь к свободе!» [ 6, с. 154].

в фельетоне «Сильные женщины» подвержены разоблаче-
нию различные мистификаторы, моллы и имамы, от имени ре-
лигии напускающие страх наказания на безграмотных женщин 
в потустороннем мире в виде горения в аду или насилия над 
ними различных невидимых джиннов и чертей за проявление 
строптивости или же, наоборот, обещающие женщинам раз-
личные блага, развлечения и райскую жизнь в случае безого-
ворочного подчинения прихотям своего повелителя-мужчины. 

в этом же фельетоне писатель подвергает резкой крити-
ке различные обряды, совершаемые мусульманами в месяц  
«магеррам» в честь погибших исламских святых в междоусоб-
ной бойне в аравийской пустыне несколько веков тому назад, 
когда некоторые фанатики разбивают себе головы, истязают 
тело, доказывая тем самым свою верность памяти усопших 

святых: «Да, вступил в права месяц магеррам! некоторые жите-
ли города Шуши, агдама и других мест стали надевать черную 
одежду и держать траур <…> вот пришел бы один бессовест-
ный и безбожный человек, схватил бы тебя за руку и сказал:

‒ Я не допущу, чтобы ты разбивал себе голову ради памяти 
древних святых!.. не допущу, чтобы ты заживо себя погубил и 
чтобы твои дети, в конце концов, оплакивая тебя на смертном 
одре, воскликнули: 

‒ Отец, допустим, что ты заслужил себе загробных анге-
лов и райских красавиц…но кто будет зарабатывать нам хлеб 
насущный?

‒ Пахо, какое это имеет отношение к делу? <…> и это 
называется свободой? Братец, какое твое дело, что я себя уби-
ваю? Зачем ты завидуешь? или ты боишься, что я раньше тебя 
попаду в рай и стану владеть ангелами и красавицами, и тебе 
ничего не останется?» [6, с. 297]. 

мирза Джалил рассказывал, что женщины привыкли во вре-
мя месяца магеррам публично царапать свои лица и разрывать 
одежду, выходя на улицы, и в последние годы, когда им за-
претили заниматься таким безобразием, они взбунтовались:  
«Что это? Значит это уже не магеррам? Что это за разговоры 
возникают? разве женщины карабаха умерли, чтобы несколько 
безбожников запретили нам отмечать наш траур?» [6, с. 298].

Здесь автор сравнивает мусульманских женщин с женщи-
нами европы и америки, где женщины ведут открытую борь-
бу за свои права и свободы, а восточные женщины, в том числе 
женщины Шуши и карабаха, усиленно отстаивают свои «мно-
говековые кандалы»: «Пах, пах! какое «приятное» сообщение и 
какая красивая картина!...Что удивительного произошло – мало 
ли восстаний женщин совершалось в мире? во Франции Жанна 
Д’арк восстала за свободу женщин, в англии и америке многие 
женщины жертвовали собой ради свободы…» [ 6, с. 298].

в этом фельетоне автор, описывая такие дикие действия, как 
разбивание черепа, раздирание кожи груди и лица, вырывание 
волос на голове, проливание крови, как проявление скорби в ме-
сяц магеррам, утверждает, что они по сути своей не имеют ни-
какого отношения к исламской религии. наоборот, согласно до-
гмам ислама, совершение таких действий женщинами на глазах 
у посторонних мужчин является греховным событием. в ответ 
на это автор восклицает: не выступают ли против религии жен-
щины Шуши, восстающие против новых законов и кричащие во 
весь голос: «Помогите, у нас отбирают нашу религию?»

в конце фельетона мирза Джалил обращается к женщинам 
карабаха: «Пах-пах! Да здравствуют карабахские женщины!  
Да здравствует госпожа предводительница организованного отря-
да женщин, кричащая больше всех со знаменем ислама в руках; да 
здравствует озлобленно рычащая во весь голос во имя имама Сарай, 
сумасшедшая Гонча, Пуста хала! Да здравствует предводительница 
отряда, женщина с дубинкой в руках чаваш Захра, да здравствует 
киши ненеханым, балдыр тукезбан, гочу (бандитка) Гюльсум-ба-
джи, Дейенек (дубинка) Пери, певица Фатма! наконец, да здрав-
ствует та группа женщин Шуши и агдама, благодаря героическим 
действиям которых в прошлом году месяца магеррам ткацкий ста-
нок и белая рубашка ничего не потеряли – пролилось достаточно 
красной крови в память имама, и вся поверхность известной пло-
щади Джыдыр дюзю обагрилась людской кровью…Да здравствуют 
женщины карабаха с дубинкой в руках!» [6, с. 298].

из вышесказанного видно, что мирза Джалил, по сути, 
выступал не против религии, а против старых обрядов и обыча-
ев, противоречащих догмам ислама. 
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Один из фельетонов мирзы Джалила, отражающий жен-
ское бесправие, называется «убийцы женщин, или честь».  
в этом фельетоне писатель под словом «Честь» ведет рассказ 
о тех «героях»-мужчинах, которые убивают женщин, отрезая 
им головы, подвергая нечеловеческим пыткам и мучениям, и 
раскрывает суть этого понятия в сознании современных муж-
чин: «Слово «гейрят» (честь) – это слово, присущее только нам. 
Этого слова нет ни в русском, ни армянском, ни грузинском, 
или ни на каком-либо европейском языке. «Слово «Гейрят» ‒ 
чисто бакинское понятие, и отсюда оно распространилось на 
некоторые районы кавказа, большей частью на северные ра-
йоны среди «честных» людей. Основной смысл этого слова ‒ 
убийство женщины, потому что, кроме Баку и других наших 
районов, в россии и европе нет убийства женщин, поэтому  
в этих странах слово «Гейрят» не употребляется. и потому,  
что эти племена не имеют «чести», и не имеют такого понятия, 
и поэтому никто до сих пор не слышал, чтобы какой-нибудь 
русский, или армянин, или немец или американец из-за «гейря-
та» убил женщину» [6, с. 293] 

как видно из фельетона «Гейрят», в эти годы женщина 
была полностью обесценена, с ней обращались как с товаром, 
подлежащим купле или продаже. Женщина была настолько 
обесценена, что убийство каким-либо «Гейрятли» героем- 
мужчиной какого-нибудь животного или скотины вызывало 
больше удивления, чем убийство собственной жены. и это счи-
талось обычным явлением. 

Одним из интересных фельетонов мирзы Джалила, по-
священных правам женщин, был фельетон «международный 
женский день и шариат». в нем автор сравнивает прогрессив-
ных, читающих, просвещенных, образованных и борющихся 
за свои права и свободы женщин Запада с забитыми, невеже-
ственными, подверженными всяким унижениям восточными 
женщинами, в руках которых, кроме зазубренного непонятного 
арабского текста корана, подверженного местными священно-
служителями дополнениям и изменениям, никакой другой кни-
ги не могло быть и в помине. 

Глядя со стороны на эту печальную картину, писатель с 
глубоким сожалением отмечает невозможность встречи в этот 
праздничный день сбросивших с плеч тяжелое наследие во-
сточных женщин со своими прогрессивными западными по-
другами: «Сегодня в одной стороне мире матери и сестры от-
мечают международный праздник свободы, в то же время наши 
несчастные тетя Залха и тетя Фатима подвергаются тысячам 
унижений и оскорблений, чтобы получить лживые молитвы 
обманщиков в образе муллы и других мошенников. <…> и мы 
даже не имеем надежды на то, что ни через год, ни через тысячу 
лет наши женщины смогут вырваться из этой ямы шариата, из 
этого грязного болота лживой религиозности и взяться за руки 
со своими западными сверстницами» [6, с. 358].

Сравнение образа жизни западных женщин с восточными 
мирза Джалил продолжает в фельетоне «Женский вопрос». 
в этом фельетоне писатель исследовал все аспекты проблемы 
женского вопроса, привлек внимание читателей к уровню ре-
шения этой проблемы, как в европе, так и на востоке, в то же 
время раскрыл методы подхода к этой проблеме различных ре-
лигиозных концессий. в первых же строках этой статьи автор 
затрагивает методы решения проблемы равноправия женщин 
и привлекает внимание читателей к высказываниям известно-
го европейского ученого Д. Стюарта: «многие еще не забыли 
выступление известного европейского ученого Джона Стюар-

та на английском Парламенте в 1867 г. в этом выступлении 
ученый впервые затронул вопрос политического равноправия 
женщин наравне с мужчинами. и в течении этого пятидесяти-
летнего периода, прошедшего с того дня, проблема равнопра-
вия женщин двадцать раз обсуждалась на английском парла-
менте, но в европе этот вопрос до сегодняшнего дня своего 
разрешения на должном уровне не нашел» [7, с. 197].

в этом фельетоне мирза Джалил затронул вопрос разреше-
ния проблемы равноправия женщин в россии, индии и Греции 
и привлек внимание читателей к аспектам решения проблемы 
в этих странах. из этих стран он начал обсуждение с россии 
как с великой державы: «Первой заслугой революции был тот 
вопрос, что одним указом уравнены права всего населения 
страны. в этом вопросе в россии не осталось проблемы, ко-
торую надо решать обособленно; женский вопрос закончился 
разом» [7, с. 198]. 

Чтобы показать бесправие и беззащитность женщин индии, 
начиная с самых древних времен, мирза Джалил обращается  
к учению ману, которым руководствуются в этой стране испо-
кон веков: «С самого начала зарождения жизни на Земле жен-
щины находились во власти мужей, и этот законопорядок при-
нят на века и не подлежит изменению. три тысячи лет тому 
назад согласно, законам ману, убивший женщину в индии 
мужчина получал такое же наказание, как убивший собаку. 
ману в своем указе пишет, что женщина от рождения в дет-
стве находится во власти отца, в молодости – во власти мужа, 
во вдовстве – во власти сына. Женщина не имела права зани-
маться жертвоприношением, ее богослужением являлось лишь 
служение своему мужу» [7, с. 198].

После рассмотрения состояния проблемы женских свобод 
в индии, мирза Джалил останавливает внимание на Греции, 
где в древности права женщин были ущемлены более всего и 
женщину даже человеком не принято было считать: «извест-
ный греческий ученый аристотель утверждал, что раб, женщи-
на и ребенок не имеют способностей иметь какие-либо права. 
известные «римские каноны» детей, сумасшедших и женщин 
считали одной расой и лишали их прав заключать сделки от 
своего имени» [7, с. 198]. 

Затем писатель переходит к рассмотрению вопроса подхода 
к женским свободам со стороны различных религиозных кон-
цессий: «Что касается религий, то все религии считали женщи-
ну низшим существом. тора считает святого пророка авраама 
хозяином Сары. Древние евреи благодарили Бога за то, что их 
произвела в мир не женщина. в нашей исламской религии тоже 
права женщины не одинаковы с мужчиной» [7, с. 198]. 

известно, что среди всех мировых религий наиболее бла-
госклонное отношение к женщине проповедует только ислам. 
Обращаясь к истории, мы убеждаемся в том, какие муки, оскор-
бления, унижения, вплоть до погребения заживо, претерпевала 
женщина востока в доисламские времена. именно ислам при-
нес миру уважение и почет женщине-матери. Согласно учению 
исламского пророка, в святой книге «коран» предпочтение 
предусмотрено не отдельной личности по половому признаку 
– мужчине или женщине, по возрасту – старцу или молодому,  
а тому мусульманину или мусульманке, кто проявит боль-
ше рвения и искренности в служении Богу. 124-й аят суры  
«нисан» корана гласит: «искренно верующие, творящие бла-
гие дела мужчины или женщины вхожи в рай. к ним не будет 
применена несправедливость даже в размере толщины воло-
синки на косточке хурмы» [4, с. 65].
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аллах сообщил нам об одинаковости мужчины и женщины без 
разницы: «О, люди! мы создали вас в виде мужчины или женщины. 
мы распределили вас по разным народам и племенам. Самый 
уважаемый аллахом среди вас тот, кто больше боится аллаха,  
(кто больше всех избегает плохих поступков). на самом деле аллах 
всевидящий и знающий. ему одному известно все» [4, с. 381]. 

в своей статье «Женский вопрос» мирза Джалил вносит яс-
ность в причину отсталости женщин. как одну из причин, он при-
водит материнство женщины, в связи с чем ей приходится сидеть 
дома, вести домашнее хозяйство, растить детей, и потому у нее не 
остается времени на общественную работу: «Основная причина 
отсталости женщин заключается в том, что женщина становится 
матерью, и эта причина заставляет ее сидеть дома около своего 
ребенка, не дает ей возможности участвовать ни на поле брани, 
ни на каком другом поле: домашние дела, воспитание детей, се-
мейные заботы так нагружают женщину, что у нее не остается ни 
сил, ни времени на какую-либо другую деятельность» [7, с. 199]. 

в этой же статье мирза Джалил описывает проходящую во 
всем мире борьбу за свободу женщин. С этой целью он приво-
дит результаты съездов, проведенных в 1787 г. в Филадельфии, 
а в 1840 г. в Лондоне. в разделе «статистика» он приводит фак-
ты получения образования женщинами, их активного участия 
в приобретении различных специальностей и постепенном 
формировании отдельных женских организаций. выступление 
женщин наравне с мужчинами на одинаковом юридически- 
правовом уровне, приобретение ими определенных прав и 
свобод, утверждение женщинами своих активных позиций не 
только азербайджанской женщиной, но и женщинами всего об-
щества, было самым сокровенным желанием мирзы Джалила.

Обесценение женщины в период широкого распростране-
ния исламской религии, рассмотрение их как неодушевленного 
предмета, предмета купли-продажи, в то время как исламская 
религия – одна из самых гуманных в мире и проповедует ува-
жение и почет к женщине-матери – есть результат мистифика-
ционной деятельности местных религиозных деятелей. 

многие люди не имеют представления о том, какое значе-
ние придает исламская религия женщине. Люди, не имеющие 
достаточного понятия о содержании корана, а порой даже сами 
женщины стараются защищать свои права, опираясь на невеже-
ство и покорность. в мире есть еще очень много женщин, обде-
ленных вниманием, специальным уходом, брошенных в приюты 
для престарелых, лишенных места работы и т.д. Они не могут 
найти конкретных путей выхода из этого положения. Эта про-
блема рассмотрена в коране (раздел «миминун», стих 23/71), 
который привлек внимание к этому значительному случаю: 
«если справедливость подчинилась бы их желаниям, и небо и 
Земля, и сами они были бы испорчены. но нет, мы принесли им 
нужные советы, а они отвернулись от наших советов». 

когда люди устраивают свою жизнь по установленным ими 
самими правилам и по своим ошибочным представлениям, они 
обязательно терпят неудачу. все на земле, и люди в том числе, 
будут испорчены. во всех случаях единственное решение всех 
проблем предусмотрено в коране. Бог посредством корана по-
слал людям систему устройства самой правильной, спокойной, 
счастливой и радостной жизни. единственный путь, принося-
щий людям прибыль, назидающий их на путь истины и прав-
ды – это путь, указанный Богом. Бог сообщил, что этой святой 
книгой он послал людям «славу и честь». Люди, подчиняющие-
ся указаниям Божьим, приобретают счастье и спокойствие во 
всех вопросах.

единственное решение всех невзгод, связанных со стесне-
нием женщин, тоже указано в «коране». исламская религия, 
ниспосланная Господом для спасения людей, придает женщине 
особую ценность. во многих стихах корана Бог охраняет жен-
щину и женские права, извлекает из общества невежественное, 
ошибочное отношение к женщине, устанавливает ей достой-
ное, уважительное место в обществе. 

Бог через стихи корана указывает людям на то, что уваже-
ния заслуживают люди не по половому признаку, а по любви к 
Богу, вере, за хорошее поведение, искренность и преданность. 
Бог в коране указывает людям, что Божий путь есть самый 
верный путь жизни. в этой святой книге Богом указано, что 
единственной разницей между мужчиной и женщиной явля-
ются их половые различия, во всем остальном они абсолютно 
одинаковы и обладают одинаковыми правами. в коране на-
писано: «О, люди! мы создали вас как мужчину и женщину. 
Затем, чтобы вы познали друг друга, разделили вас на народы 
и племена. Самый уважаемый из вас тот, кто больше боит-
ся Бога. на самом деле аллах всевидящий и всезнающий!».  
[Сура Худжурат, 49, 13].

все социальные преобразования и действия, совершенные 
для установления равноправия женщин в обществе, совершен-
ные людьми, предусмотрены Богом в «коране». все эти пре-
образования совершены в пользу женщин, и имеют цель пре-
дотвратить их закабаление, истязания и мучения. Этой святой 
книгой Бог указал людям праведный путь и ликвидировал все 
дороги, ведущие к безнравственности и невежеству. 

Джалил мамедкулузаде выступал не против Божественно-
го учения, а против его невежественного толкования. Это мож-
но видеть и из фельетона «армянские и мусульманские жены». 
из этого фельетона видно, что писатель был хорошо знаком с 
исламской религией и его положениями. выступая против за-
крытия женщинами «нигабом» своих лиц, он утверждал, что 
религией этого не предусмотрено. 

в связи с этим в фельетоне «армянские и мусульманские 
жены» писатель утверждает: «если кто-то скажет, что не поз-
воляет своей жене ходить с открытым лицом, так как это про-
тиворечит указаниям шариата, то вполне вероятно, что он лжет.  
во-первых, ни один из этих мусульман до сих пор не потруди-
лся спросить у религиозных деятелей, действительно ли это 
противоречит исламу, а те, кто поинтересовались, убедились, 
что это никак не противоречит положениям религии. Да, дей-
ствительно, проблема открытого лица мусульманских женщин –  
дело не религиозное. Потому что мы в коране не видим никакого 
запрета или греха в открытии лица мусульманкой» [5, с. 167].

Чтобы подтвердить свои слова, мирза Джалил ссылается 
на коран. Он приводит три аята из корана, в которых нет ни 
одного слова относительно «нигаба». вначале он приводит  
59-й аят из суры «ахзаб»: «Эй, Пророк! Скажи женам, верую-
щим женщинам, чтобы они в присутствии мужчин укрывались 
чаршабами. Это удобно для того, чтобы они не были узнаваемы 
и замучены. Бог милостив и Добр» [4, с. 308].

впоследствии писатель приводит пример 31-й аят из Суры 
«нур»: «Пусть женщины накроют косынку на шею, или по-
крывают шею и грудь косынками» [4, с. 253].

в 3-м аяте, приводимом мирза Джалилом в качестве приме-
ра, велено: «Эй, Пророк, скажи своим женщинам, девушкам и 
женам верующих, чтобы они закрывали верхнюю часть тела и 
таким образом отличались бы от прислуги и доказали свое про-
исхождение, чтобы их не приняли за прислугу и не приставали». 
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Отсюда вытекают два вопроса: во-первых, мы убеждаемся, что 
мирза Джалил был хорошо знаком с исламской религией и кора-
ном. Это указывает на то, что он не был против религии. взгляды 
мирза Джалила, вытекающие из его произведений, доказывают, 
что он не был противником религии, а был противником тех «рели-
гиозных» деятелей, которые искажали положения и догмы ислама. 

во-вторых, рассматривая этот фельетон, мы видим,  
что мирза Джалил не выступает против аятов корана, в 
связи с покрытием он не выступает против «хиджаба» ‒ по-
крытия головной части тела, он против «нигаба» ‒ покрывала, 
укрывающего лицо женщины, и утверждает, что на это в ко-
ране нет указания. такая личность, как мирза Джалил, никог-
да не выступил в защиту полного открытия женщиной частей 
своего тела, особенно в ХIХ веке. и это можно ясно видеть 
из фельетона. так, в фельетоне «армянские и мусульманские 
жены» писатель пишет: «Положения, указанные в аятах кора-
на, должны соблюдать не только мусульманские жены, а, мо-
жет быть, и все другие женщины. Потому что это нужно всем. 
Поэтому правила о том, что, кроме рук и лица, не показывать 
части тела в присутствии мужчин, не заходить в помещение 
без покрывала, до нас соблюдали и женщины-христианки. 
как и во многих других случаях, мы, кроме частей тела, за-
ставляем женщин еще и прятать лицо, более глубокого неве-
жества быть не может» [ 5, с. 168]. 

в этом же фельетоне мирза Джалил раскрывает истин-
ные причины, по которым мужчины заставляют своих жен за-
крывать лица от посторонних взглядов, он считает, что это же-
лание уберечь честь женщины и выполнение законов шариата: 
«Пусть никто не говорит, что выполняя заветы шариата, он не 
разрешает своей жене раскрывать лицо. если мы придем и уви-
дим, что жена, взяв в руки огромную дубинку, избивает свою 
мать, то мы жене ничего не скажем, несмотря на то, что воз-
ражать отцу и матери считается большим грехом. но если мы 
увидим свою жену на улице с открытым лицом, мы обязательно 
изобьем ее до смерти» [5, с. 169].

 уважению к отцу и матери в коране посвящено 13 аятов. 
Бог в 6-ти местах, применив слова «уважение» и «Гасан», по-
ручил творить для них добро. в 24 аяте 23-й суры «исра» Бог 
повелевает: «кроме Бога, относитесь уважительно к отцу и ма-
тери, творите для них только добро. если один из них или оба к 
старости останутся с тобой, не говори им даже «Ох» и не ругай 
их, говори им только приятные слова. По-доброму возьми их 
под свое крыло и говори: «О Боже! как они воспитывали меня 
в детстве – и ты их также пожалей!» [4, с. 197]. 

как видно, Бог в вышеупомянутом аяте велит не говорить 
даже «Оф» отцу и матери. Это значит, что следует избегать 
даже одним простым словом или движением возможности оби-
деть своих родителей.

в конце фельетона «армянские и мусульманские жены» 
мирза Джалил пишет: «Давайте рассмотрим нас, мусульман-
ских мужчин, что мы такое и какого поля ягоды?.. мы своих 
жен запираем в домах, а сами ходим в злачные заведения и 
обнимаем тамошних посетительниц. <…> мы своих жен за-
пираем в домах, а сами тратим насущный хлеб семьи и детей 
на чужих светловолосых проституток. <…> мы своих жен ос-
тавляем дома, а сами вступаем в брачный союз (так называемая 
«сига») с любой понравившейся женщиной» [5, с. 170].

Выводы. Следует отметить, что женщина в азербайджане, 
прежде всего, ассоциируется с именем хранительницы домаш-
него очага. Женщине азербайджана присущи пустившие глу-

бокие исторические корни основные черты национального са-
мосознания: нежность, доброта, самопожертвование, стойкость, 
заботливость, человеколюбие и др. Это качества, характерные 
для азербайджанской женщины. Отрадно сознавать, что сегодня 
женщины азербайджана, благодаря таким общественным деяте-
лям, как Джалил мамедкулизаде, занимают достойное место в 
обществе и семье. Сегодня женщина азербайджана своим умом, 
знаниями, талантом и национально-нравственными качествами 
занимает высокое место среди женщин всего мира. 

После завоевания республикой независимости роль 
женщины в обществе еще более возросла, еще более рас-
ширилась ее сфера деятельности. Общенациональный ли-
дер Г. алиев способствовал претворению в жизнь политики 
активного участия женщин в общественной жизни страны, 
придавая особое значение их участию в государственном 
строительстве, науке, культуре, образовании, медицине, 
спорте и других сферах жизни. Благодаря такой политике 
сегодня женщина азербайджана завоевала широкую попу-
лярность не только внутри страны, но и далеко за ее преде-
лами, принимает достойное участие во всех международ-
ных делах. Этому наглядный пример – активное участие в 
международных организациях ЮнеСкО и иСеСкО посла 
доброй воли из нашей страны, первого вице-Президента 
страны м. алиевой. 

Общенациональный лидер Гейдар алиев, высоко оценивая 
роль и деятельность женщины в обществе, говорил: женщина 
есть храм вершины, бесконечности, символ чести, достоинства 
и силы. 
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Ахмедова Р. Ш. Проблема свободи жінок у фейлето-
нах Мірзи Джаліли

Анотація. Однією з важких спадщин мусульмансько-
го Сходу є закабалення жінки, нескінченні сімейні чвари  
і життєва трагедія жінок. Одним із письменників, який 
звалив на свої плечі важку ношу співчуття своєму народу  
і присвятив своє життя боротьбі за визволення від цієї важ-
кої спадщини, був відомий азербайджанський письмен-
ник-сатирик Джаліл мамедкулузаде. Дж. мамедкулузаде, 
будучи громадянином своєї країни, перш за все, зазначав 
достоїнства азербайджанської жінки. на його думку, жін-
ка-азербайджанка зовсім не позбавлена природного дару 
і зовнішньої краси: здоров’я, ніжність, діловитість, пра-
цьовитість ‒ всі ці якості притаманні азербайджанкам. 
у неї один лише ворог ‒ невігластво і безграмотність. у 
статті розглядаються особливості розкриття образу жінки- 
азербайджанки в статтях і фейлетонах Дж. мамедкулізаде.
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Ahmedova R. The problem of freedom of women  
in Mirza Jalil’s feletones

Summary. One of the hard legacies of the muslim East is 
the enslavement of women, endless family quarrels and the life 
tragedy of women. One of the writers who heaved a heavey 
burden of compassion on their own people and dedicated 
their lives to the struggle to get rid of this heavy heritage 
was the famous Azerbaijani satirist Jalil Mammadguluzadeh.  

The writer pointed out the issue of women freedom throughout 
his entire career, pointed out the fate of the prisoners  
of Azerbaijan and the middle East women in his works. 
First of all Jalil Mammadguluzadeh as a citizen stated that  
the Azerbaijani women worthy of the people. In his opinion 
none of our women are deprived of their innate abilities and 
beauty; health, diligence, businessism and hard work, all good 
features exist in them. But they have only one enemy; ignorant. 
In this article suppression of freedom of women in Azerbaijan 
and Near East have been pointed out.

Key words: Azerbaijan literature, female character, struggle 
with illiteracy and ignorance in Jalil Mammadguluzadeh’s works.
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ГЕЙДАР АЛИЕВ И КЛАССИЧЕСКОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

как к идейно-поэтическому источнику нравственной культуры: 
«Литература принесла много пользы нашему народу. Литерату-
ра является одним из наших больших национальных сокровищ. 
мы должны гордиться этим. Собственно я всегда считал и сегод-
ня так считаю, что так я буду думать всегда. Считаю, что влияние 
нашей литературы, художественного слова, слова писателя на 
нашу нацию, народ, очень большое» [4, с. 450]. Г. алиев умело 
пользуется возможностями этого влияния, выражает как психо-
логию людей, общественные процессы, так и судьбоносные на-
циональные проблемы, своевременно выявлял и решал их. 

Цели статьи. Общенациональному лидеру было хорошо изве-
стно, какое значение придает азербайджанский народ литературе, 
стихам и поэтам, искусству слова, являющимися национальным 
сокровищем. Поэтому он, во все времена, будучи у власти, для соз-
дания среды взаимного доверия между государством и народом, 
рационально использовал литературу, проводил юбилеи класси-
ков, печатал и распространял во всем мире их наследство, издавал 
постановления и распоряжения для их использования народом. 
6 января 1979 г. под его руководством было принято постановле-
ние «Об улучшении изучения, печатания и пропаганды наследия 
великого поэта и просветителя азербайджана низами». Это был 
величайший программный документ, связанный с гениальным 
низами Гянджеви, который был почти забыт после 40-х гг. ХХ в. 
Литературно-историческое значение этого постановления иссле-
дователи т. керимли и в. Гулиев оценивают так: «великий низами 
вновь родился для поколения 80-х гг. ХХ в., вновь с новыми сила-
ми присоединился к борьбе за свободу нашего народа и, говоря на 
языке народа, зачинщиком этого рождения и дальнейшего возвра-
щения своему народу был великий Гейдар алиев. а самое глав-
ное следует отметить и тот факт, что это стало составной частью 
действенной работы с новым поколением азербайджана, которое 
в то время было безразлично к тому, что будут жить в свободном 
национальном государстве, но, несомненно, воспитывая это поко-
ление на основе проведенной работы великого лидера на протяже-
нии десятилетий и воспитания нового поколения на основе нацио-
нально-нравственных ценностей, подготовил его к этому великому 
событию. возвращение низами» [3, с. 106].

Изложение основного материала. такие выдающиеся ми-
ровые классики, как Хагани, низами, насими, Физули, стали не 
только литературными, но и историко-философскими образца-
ми. в общем, литература не довольствовалась только отраже-
нием нравственного мира, исторического мышления народа, но 
и освещала путь истории. во многих случаях великие личности 
входили в историю посредством литературы, художественного 
слова. Г. алиев тоже был таким. в первые дни прихода к власти 
он говорил: «наша культура, наука очень богаты. Говоря о ни-
зами, Физули, мы должны представлять их не только как поэта-
ми, но и просветителями, которые, как великие философы, вне-
сли большой вклад в мир, мировую культуру, науку» [4, с. 201].

Аннотация. в статье исследован принцип подхода на-
ционального лидера Гейдара алиева к литературе в аспек-
те идейно-поэтического источника общей духовной куль-
туры, изучавшего классическое литературное наследие 
азербайджана как зеркало национальной истории. также 
были изучены отношение Гейдара алиева к классическо-
му наследию и забота, проявленная к нему в политической 
деятельности.

Ключевые слова: Гейдар алиев, классическое лите-
ратурное наследие, современный литературный процесс, 
идейно-поэтический источник, низами Гянджеви, наси-
ми, исторические персонажи.

Постановка проблемы. выдающийся деятель литературы 
и государственный деятель, академик Б. набиев, всю свою жи-
знь внимательно изучавший литературно-историческую дея-
тельность Г. алиева, дальновидно писал: «Бесценные мысли 
рассуждения Г. алиева, отраженные приблизительно в течении 
35 лет в различных докладах и выступлениях, в средствах мас-
совой информации об этапах развития азербайджанской лите-
ратуры, творчестве выдающихся литераторов и поэтов, литера-
туре и жизни, модернизме и истории в искусстве, патриотизме 
и судьбе народа в произведениях художественных мыслителей 
и о других таких важных проблемах, будучи чрезвычайно бога-
тыми, заслуживают тщательных исследований и обобщения». 

Анализ последних исследований и публикаций. Со време-
нем наше литературоведение вернется к этим вопросам, прове-
дя их через аналитический фильтр, обобщит, оценит их [1, с. 4]. 
наряду с этими проблемами история литературы и классическое 
художественное наследие, играют важную роль в контексте исто-
ричности и современности Гейдара алиева. в целом, не изучив 
историю литературы, каждый прошедший этап литературы, не-
возможно правильно оценить не только наследство последую-
щих периодов, но и стремления и тенденции современного ли-
тературного процесса. исторический опыт является основным 
теоретически-методологическим критерием для определения 
литературно-теоретического, художественно-философского 
развития истории. Эту черту, характерную для литературно-и-
сторического отношения Г. алиева, Б. набиев оценивает так:  
«По причине многих редкостных качеств, дарованных ему при-
родой, Гейдар алиев, как дальновидный человек, заранее может 
предугадать ход исторических событий, во время принятия ре-
шений, которые имеют для национальной истории чрезвычайно 
важное значение, демонстрирует позицию настоящего патриота, 
умеет действовать решительно» [1, с. 11]. Путь мышления 
Г. алиева как прогрессивного деятеля – это исторический путь. 
Он высоко оценивал и историю литературы как историческое 
развитие духа народа в литературном слове. Общенациональный 
лидер, который анализировал историю литературы как отраже-
ние истории народа, истории общества, относился к литературе 
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как в постановлении 1979 г., так и в историческом постанов-
лении от 1981 г., связанного с празднованием 840-летия со дня 
рождения великого низами, он представил его миру как велико-
го поэта эпохи возрождения, вершиной возрождения востока.  
на основании больших усилий, воли лично Г. алиева и любви 
нашего народа к многовековой литературе, эти два исторических 
документа направили внимание не только азербайджана, но и ми-
ровой общественности к эпохе низами, на его жизнь и творчество. 
еще одним крупным существенным значением этих документов 
было и то, что был поставлен вопрос о возрождении востока, нес-
мотря на сопротивление европейских центристов, в особенности 
некоторых востоковедов армянского происхождения, засевших  
в русской советской науке, в азербайджанской литературе основ-
ным предметом обсуждения была проблема возрождения, подня-
тая в 20-х гг. в статьях али назми, м. рафили. По этой теме был 
проведен симпозиум, был издан сборник статей и напечатана на 
русском языке монография профессора а. Гаджиева «Поэзия ни-
зами и ренессанс». каким дальновидным политиком был Г. алиев, 
таким же дальновидным просветителем он был и в нашей истории 
научно-теоретической мысли. в 1981 г. тем же людям, которые про-
тивостояли ему и говорили, что цифра 840 ‒ не юбилейная, он отве-
чал: «когда мы отмечали 840-летний юбилей низами Гянджеви как 
большой юбилей, многие говорили нам, что цифра 840 ‒ не круглая 
дата. но мы доказали, что низами Гянджеви является такой лично-
стью и оставил такой след в мировой истории и культуре, что его 
юбилей может проводиться каждый год» [4, с. 200]. и действитель-
но, эта официальная дата, после постановлений, творчество низа-
ми, в контексте научно-теоретической мысли своей эпохи, стало 
постоянным центром внимания – в институте Литературы имени 
низами академии наук, под руководством выдающегося востоко-
веда, низамиведа, профессора р. алиева было создано отделение 
«низамиведение». Была исследована как «Хамса» великого поэта, 
так и напечатан расширенным тиражом подстрочный перевод на 
русском языке в москве и на азербайджанском языке в Баку.

Г. алиев, с художественно-философской точкой зрения, 
начал серьезно интересоваться нашим классическим насле-
дием, которому нет равных в мире, еще в 70-е годы, первые 
годы прихода к власти. С этой точки зрения можно рассматри-
вать отношение к великому поэту-философу-хуруфи насими 
как историю борьбы за возрождение насими, за восстановле-
ние исторической справедливости по отношению к насими.  
на подготовительном заседании по мероприятиям к 500-летнему 
юбилею великого Физули в 90-х годах великий лидер вспоминал: 
«когда в 70-х гг. я был в Сирии, я специально поехал в город Халеб, 
чтобы посетить могилу насими. Об организации моей поездки 
президент Сирии Хафез асад издал специальное распоряжение. 
вечером представители правительства города Халеб сообщили 
мне, что утром мы посетим могилу насими. на следующий день 
я прождал 3‒4 часа, потому что они не знали места расположения 
могилы. наконец они нашли одного человека, знающего это место. 
могила насими находится на общем кладбище. Отпрыски насими 
также были похоронены там. никакого надгробного памятника и 
пр. не было, там это не принято. но могила была в хорошем состо-
янии, один человек ухаживал за ней» [4, с. 227]. насими является 
первым поэтом азербайджана, по инициативе Г. алиева, в 1973 г.  
по линии ЮнеСкО во всем мире был отмечен 600-летний юби-
лей. именно в рамках этих юбилейных мероприятий был под-
готовлен и напечатан его трехтомный сборник произведений со 
стороны профессора Дж. Гахраманова. вышли в свет выдаю-
щиеся избранные произведения поэта, сборник статей, книжка  

«насими» на нескольких языках академика Х. араслы, книга 
«Поэт больших идеалов» м. Гулузаде. народный поэт Габиль 
написал поэму «насими, народный писатель и. Гусейнов –  
роман «Судный день», по которому был снят один из наших луч-
ших исторических фильмов «насими». 

Празднование 600-летнего юбилея и. насими ‒ это юбилей 
не только одного поэта. Этот юбилей направил внимание лите-
ратуроведения азербайджана на хуруфизм, являющийся самым 
выдающимся литературно-философским течением средних ве-
ков. исторический фильм «насими» ознакомил народ с наси-
ми, хуруфизмом и его теорией, его основоположником великим 
философом Ф. наими, популяризировал его среди народа.

Был отмечен подход Г. алиева в общем тюркском контексте 
к великому азербайджанскому поэту мовлана м. Физули.  
Два общечеловеческих литературных события в нашей новой 
истории независимости – 1300-летний юбилей эпоса «китаби- 
Деде Горгуд» и 500-летний юбилей Физули стали апофеозом от-
ношения Г. алиева к классическому наследию. именно при таком 
подходе в этом контексте проявляется характер его отношения 
к мирзе Джалилю, у. Гаджибейли, Г. Джавиду, Д. Джаббарлы, 
С. вургуну – классическим мастерам слова ХХ ст. Литера-
турно-теоретические взгляды Г. алиева, начиная с «китаби- 
Деде Горгуд», проливает свет на грандиозную 1300-летнюю 
историю: «китаби-Деде Горгуд» является нашей родной кни-
гой. Д. Горгуд является нашим древним дедом, нашим праро-
дителем. мы гордимся тем, что мы имеем такой исторический 
памятник как «китаби-Деде Горгуд», гордимся тем, что имеем 
такого древнего деда, как Д. Горгуд.

«китаби-Деде Горгуд» приглашает народы, нации к посто-
янному единству, миру. Призыв «китаби-Деде Горгуд» необхо-
дим сегодня каждому из нас. 

«китаби-Деде Горгуд» приглашает людей, народы к миру, 
примирению. наш народ и сегодня верен завещаниям «китаби- 
Деде Горгуд». 

«китаби-Деде Горгуд» является памятником, вобравшим 
в себя выдающиеся научные, культурно-нравственные мысли»  
[6, с. 218‒219]. именно в годы независимости наша «родная 
книга» была необходима Г. алиеву для того, чтобы объединить 
всех тюрков, для демонстрации ведущей роли азербайджана в 
тюркской истории. ни в одном из литературно-художественных 
произведений не был так отражен уровень мышления азербай-
джанских тюрков, как в «китаби-Деде Горгуд». Он является не 
только героической историей нас, тюрков, не только историей 
побед, но и историей государственности, нравственной исто-
рией могущества – высшим памятником. в том числе Г. алиев 
рассматривал творчество гениального Физули как поэта, объеди-
няющего тюрков исторически, с конца ХХ в. – в начале III тыся-
челетия в поэзии как событие всетюркского мышления: «арабы 
и персы считают Физули своим поэтом. тюркоязычные народы 
же считают, что он тюрок. мы тоже говорим, что Физули ‒ тю-
рок, азербайджанец. в то же время так же говорят и туркмены, 
узбеки, казахи, тюрки, живущие в турции, так же говорят тюрк-
маны ирака. Пусть он будет принадлежать всем, пусть он попа-
дет в историю как сын всего человечества» [4, с. 221‒222].

Г. алиев не рассматривает юбилеи как проходящее со-
бытие, как очередную кампанию, он уделял важное и серьез-
ное внимание их историческому значению и перспективности.  
в концепции литературно-исторического процесса общенацио-
нальный лидер говорит: «работы в области изучения и пропа-
ганды Физули должны быть, продолжены и после юбилея»,  
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а юбилей классика приобретал статус национально-историчес-
кого события: «Проведение юбилеев исторических личностей, 
с одной стороны, является оценкой их заслуг перед народом, 
перед нацией. Это необходимо, причем обязательно необходи-
мо. С другой стороны, проведение таких юбилеев демонстри-
рует богатство народа, нации. в то же время эти юбилеи по-
могают еще большему возвышению народа, нации» [4, с. 343]. 
возвысить народ и нацию! ‒ может ли быть желание выше 
этого?! конечно же, нет! идея Г. алиева возвысить народ и на-
цию с помощью литературы, могущества слова основывалась 
на идее теории государственности, на идее азербайджанства в 
национальной идеологии. в этом смысле тема «Гейдар алиев 
и литература азербайджана» имеет научно-теоретическое зна-
чение и актуальность не только с точки зрения филологии, но 
в то же время и с национально-идеологической точки зрения.

Судьба н. нариманова, вошедшего в нашу историю как 
«Ленин востока» как политический деятель, врач, писа-
тель-драматург, публицист, проходящая в водовороте проти-
воречий революционной эпохи в начале ХХ в., одностороннее 
– несправедливое отношение к нему со стороны русско-совет-
ских шовинистов, всегда беспокоила Г. алиева. еще, будучи 
руководителем кГБ, он вывел на свет произведение своего по-
литического предшественника «Об истории нашей революции 
на окраинах», которое хранилось тайно и было запрещено, до-
бился выяснения действительной сущности отношения комму-
нистического режима как к нариманову, так и к азербайджан-
скому народу. Литературоведы т. керимли и в. Гулиев, дав 
объективную, историческую оценку этому вопросу, писали: 
«в политической и нравственной реабилитации великого сына 
азербайджанского народа, писателя, драматурга, публициста, 
просветителя н. нариманова, в его повторном возвращении 
родному народу и культуре, были исключительные заслуги Гей-
дара алиева<…>в личностях и биографиях этих двух крупных 
политических и нравственных гигантов азербайджанского на-
рода в ХХ в. достаточно схожих моментов» [3, с. 154]. Отношение 
Г. алиева к н. нариманову было, в действительности, борьбой 
за него. Он как государственный деятель прекрасно знал исто-
рическую ситуацию, в которую попал н. нариманов. в общем, 
великий лидер искусно использовал художественное наследие 
для усиления единства народа, его исторической выраженно-
сти, его гордости. неоднократно мы отмечали, что чувство 
историчности в теоретических взглядах у Г. алиева было очень 
сильно. Он оценивал в историческом аспекте периоды жизни 
как литературных, так и политических личностей и именно это 
он и требовал от других. 21 сентября 1993 г., во время встречи 
с интеллигенцией академии наук азербайджана, он высказал 
целый ряд ценных мыслей в этом направлении: «наша исто-
рия очень богата и мы должны периодически доводить ее до 
народа<…>Одной из важнейших задач является постоянное 
исследование как творчества великих личностей нашего на-
рода, так и их заслуг перед азербайджанским народом<…> 
в нашей истории каждая личность имеет свое место<…>  
историю искажать нельзя<…>нельзя терять и лично-
сти<…>нариман нариманов является выдающейся лично-
стью, крупным политическим деятелем, выросшим в рамках 
проживающего им периода<...>те, кто искажает историю, пре-
дают свой народ, запутывают его». 

Выводы. все личности, пребывавшие в нашей исто-
рии, ценны для нас: «ни одного из них трогать нельзя»  
[2, с. 185‒187]. таким образом, историчность как методологиче-

ский принцип занимает основное место в теоретическо-эстети-
ческих критериях Г. алиева, помогая ему выявить объективные 
реальности. Он в свое время также оценивал н. нариманова, 
защитившего м. расулзаде, а. Шихлинского, мехмандарова, 
мусаватиста Д. Джаббарлы с позиции историчности, опираясь 
на опыт истории. 

Он лучше всех знал позиции советского периода в истории, 
его искажения, ошибки личностей, чья жизнь и поступки при-
ходились на этот период. Он рекомендовал лицам, которым не 
нравился н. нариманов, своим современникам, не принимая во 
внимание контекст этого периода, говорить не об «ошибках» 
н. нариманова, а о его трагедии.

в общем, великий лидер считал необходимым писать о 
периоде русского захватничества азербайджана – об истории 
XIX ‒ ХХ вв., в том числе истории литературы и культуры, не 
с позиции требований большевистско-коммунистической иде-
ологии, а с позиции интересов азербайджана, он расценивал 
искажение истории как преступление, национальную траге-
дию. Биография, судьба великой личности, неразрывно связана 
с историей народа. 
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Ахмедова Салатин. Гейдар Алієв і класична літера-
турна спадщина Азербайджану

Анотація. у статті досліджено принцип підходу наці-
онального лідера Гейдара алієва до літератури в аспекті 
ідейно-поетичного джерела загальної духовної культури, 
який вивчав класичну літературну спадщину азербайджа-
ну як дзеркало національної історії. також були вивчені 
ставлення Гейдара алієва до класичної спадщини і турбо-
та, виявлена до нього в політичній діяльності.

Ключові слова: Гейдар алієв, класичне літературна 
спадщина, сучасний літературний процес, ідейно-поетич-
не джерело, нізамі Гянджеві, насими, історичні персона-
жі.

Akhmedova Salatyn. Haydar Aliyev and Azerbaijan 
classical literary heritage

Summary. The article examines the principle of  
the approach of the National leader Heydar Aliyev to literature 
in the aspect of the ideological and poetic source of the common 
spiritual culture that studied the classical literary heritage  
of Azerbaijan as a mirror of national history. Heydar Aliyev’s 
attitude to the classical heritage and care shown to him  
in political activities were also studied.
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contemporary literature, ideological and poetic sources, 
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САТИРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И ТИПЫ  
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

раскрытия лица отдельных людей. Подразумевая это, литерату-
ровед а. мирахмедов писал: «там, где властвует невежествен-
ный человек, власть находится в руках невежды, рука деспота –  
на рукоятке меча, маловероятные глупости вступают в силу, 
палачи выступают на просторы, а общество еще не готово к 
борьбе, честные и прогрессивные силы еще неорганизованны, 
в тех местах философы выбирают путь иронии, насмешек, ко-
медии, а не трагедии» [2, с. 10].

Один из видных представителей сатирической поэзии  
а. вахид умел мастерски создавать характер типов и образов 
при преподнесении комизма происшествия. Поэт часто пользо-
вался сатирическими образами в целях раскрытия их внутрен-
него мира, сущности. в сатирической характеристике данный 
метод считается одной из основных особенностей творчества 
поэта. Он также видел и осознавал пороки и недостатки народа, 
общественной среды, выражал их в сатирическом стиле, крити-
ковал их в стиле м.а. Сабира и защищал общественные идеалы. 

Rüsvalığımı tutmaram hərgiz nəzərimdə,
Daim yazıram eybini xalqın əsərimdə.
Min şübhə deyirlər, var özümlə pədərimdə,
Onları bütün bir quru böhtan sanıram mən,
Daim özümü sahibi-vicdan sanıram mən [3, с. 63]. 
Одной из главных особенностей создания сатирического 

портрета является правильный выбор образа и определение 
его характерных особенностей. в сатирической поэзии поэт 
определяет общественные болезни общества и показывает 
верный путь, критикуя их со здоровых позиций. Здесь необ-
ходимо совпадение идеалов писателя с целями борьбы против 
общественных пороков. При этом поэту приходится восполь-
зоваться сатирическим портретированием. Одной из главных 
особенностей создания сатирического портрета является чет-
кое и живое изображение объекта. Сатирический портрет до-
лжен составляться так, чтобы читатель поверил в опасность 
данного сатирического типа для общества и нашел в себе силы 
для борьбы против таких качеств. несомненно, многое здесь 
зависит от мастерства поэта, его умения изображения картины 
в сатирической форме, создания сатирического портрета объек-
та. С. мансур замечал проблемы общества в первые годы со-
ветской власти и умел создавать их сатирические характеры.  
в стихах «Что это?», «ей Шейх», «Да здравствует!», «молодым 
врачам», «Бульварные герои», «Женщины в чадрах» именно 
таким способом поэт создает сатирические портреты интелли-
генции, врачей, шейхов. в стихотворении «молодым врачам» 
поэт обращается врачам и создает их сатирический портрет: 

Vardır Bakıda bir neçə batəcrübə doxtur,
Onlara gələn yardım üçün müştəri çoxdur,
Amma siz üçün bircə nəfər xəstə də yoxdur,
Həml eylə bunu bəxti-nigünsarə, həkimlər,
Ey xatiri möhnətli, günü qarə həkimlər [3, с. 93].

Аннотация. в статье рассказывается о методах и спо-
собах создания образов и типов в сатирической поэзии. От-
мечается, что методом создания сатирических образов ши-
роко пользовался м.а. Сабир, создавший неповторимые 
образы и типы в азербайджанской поэзии. его традиция 
создания образов продолжалась и в советское время, нес-
мотря на препятствия для сатиры. Главной целью создания 
сатирического портрета является демонстрирование обра-
за или типа со всеми его характерными чертами и мельчай-
шими деталями. исследуется также вопрос отношения к 
созданию сатирического портрета в теоретической мысли.

Ключевые слова: XX век, поэзия, сатирические об-
разы, типы, портрет.

Постановка проблемы. в начале XX века критический 
реализм достиг пика своего развития в прозе, поэзии и драма-
тургии. Особенно в поэзии сатира выступает в новом качестве, 
разоблачая и критикуя все недостатки в национальном мышле-
нии и менталитете, указывает новый путь. учитывающий эти 
особенности, в. Белинский писал: «Сатира не должна быть 
иронией над слабыми сторонами, а обязана стать громом и мо-
лнией благородного гнева» [1, с. 64]. 

м.а. Сабир сам выполнил эту работу в поэзии и поднял са-
тиру на новую ступень развития. его стихи изменили не только 
тематику и проблематику сатирической поэзии, но и ее форму, 
содержание, средства художественного изображения и выраже-
ния, образы и типы. тесная связь сатиры м.а. Сабира с народом, 
обществом и ее функциональность создали новую ситуацию в ли-
тературно-общественном мышлении. Сатира представляла народ, 
помогла ему осознать себя. несмотря на то, что прошло больше 
века, образы и типы м.а. Сабира продолжают жить в сердцах на-
рода. его творчество обосновало новую традицию с точки зрения 
обновления в поэзии образов и типов. мишенью критики в его 
сатире становились не только конкретный слой общества, а все 
его члены. Главное место среди этих мишеней занимали рабочие, 
беки, буржуи, крестьяне, купцы, муллы, духовенство, газетчики и 
т. д. в поэзии м.а. Сабира заложена основа создания сатиричес-
кого портрета представителей различных слоев общества.

традиция м.а. Сабира в той или иной степени продолжает-
ся в написанных 1920–1930-е годы сатирических стихах. Хотя в 
этот период сатирическая поэзия уже не находилась на уровне 
сабировской эпохи, все же стала новым этапом с точки зрения 
создания сатирических образов. Это время не было эпохой 
м.а. Сабира, изменились также мишени сатирической поэзии. 
несмотря на то, что в советскую эпоху власти препятствова-
ли сатире, в созданных сатирических стихах поэты в той или 
иной степени пользовались методом создания портрета. во все 
периоды поэты часто обращались к методу создания портрета 
для характеристики времени и среды. метод создания сати-
рического портрета становится одним из лучших средств для 
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в самом процессе создания сатирического портрета име-
ются определенные оттенки, которыми стремится воспользо-
ваться сатирик, так как составление портрета, прежде всего, 
является последним средством изображения. Здесь все должно 
быть на высоком уровне и образ необходимо дополнить все-
ми присущими ему чертами. Говоря об искусстве сатиры, вид-
ный литературовед а. Гусейнов считал одним из преимуществ 
писателя умение реального изображения объекта и писал:  
«Жестокость богачей и страдания бедняков можно представить 
только при создании живого портрета» [4, с. 33].

Сатирические образы м.С. Ордубади делились на две ча-
сти: образы, ставшие мишенями критики в международном 
контексте, и образы, ставшие мишенями критики в рели-
гиозном контексте. во втором аспекте критике подвергались 
главным образом муллы, духовенство, религиозные обряды. 
в стихотворениях «С месяцем рамазан», «рамазан, новруз  
и магеррам», «наставления отца сыну в месяц магеррам»,  
«ей, молла» сатирической мишенью становятся главным об-
разом народные традиции и верования. Однако поэт не может 
обосновать выбранные им мишени, вместо раскрытия характе-
ра, сути этих обрядов и празднеств, он критикует их общими 
словами. Празднование мусульманами трех праздников в году 
преподносится как изменение цвета: слова «праздник новру-
за», «месяц поста» и «месяц траура» не способны увлечь чита-
теля и увести за собой. Дальше поэт пишет следующее: 

Novruzi-səfa, mahi-əza, vəqti-müsibət,
mahi-rəmazanın özü də bizlərə nemət,
Dükandakı qarət də ki, bir kəsbi-məişət,
Bu dörd işə mömin kişi amil yaranbdır,
Elmi bu qədərdir, buna qabil yaranıbdır [4, с. 43].
Сатирические особенности начали прослеживаться в творче-

стве первых соцреалистов азербайджанской литературы: С. вур-
гуна, С. рустама, р. рза, м. рагима, О. Сарывелли, м. Дильбази 
и других – в конце 30-х годов прошлого века. несмотря на то, 
что написанные ими стихи были близки духу м.а. Сабира, в их 
средствах художественного изображения и выражения больше 
преобладали элементы критики, чем сатиры. Следует отметить, 
что в творчестве каждого поэта всего несколько образцов таких 
стихов, что, в свою очередь, не может составлять значительную 
часть их творчества. Одной из главных причин этого является 
отсутствие в соцреализме сатирического пафоса. 

Изложение основного материала исследования.  
в 1930-х годах прошлого века С. вургун последовательно на-
писал несколько стихов и создал в них новые сатирические об-
разы. Хотя эти образы не были близки созданным м.а. Саби-
ром образам, тем не менее, отражали новые реалии общества. 
неслучайно сам поэт отмечал, что сатира не его конек, но ему 
все же удалось создать новый сатирический тип:

Sabir sağ olsaydı bu temanı mən
Ona bağışlardım candan, ürəkdən.
Yazardı öz böyük məharətilə,
Bir aslan qəlbinin cəsarətilə,
Biz də oxuyardıq, heyran qalardıq,
Bundan da başqa bir ibrət alardıq [5, с. 273].
(Перевод стиха: «если Сабир был бы жив, я от всего сердца 

подарил бы ему эту тему. Он написал бы лучше и смелее, а мы 
прочли и восхищались, поучились бы у него».)

изображение образов современников оригинальными са-
тирическими и лирическими красками занимало определенное 
место в творчестве поэтов. Сатирические образы занимают 

важное место в творчестве одного из основателей свободного 
стихосложения расула рза. критика в поэзии р. рза проявляет-
ся как новое качество, особенность творческой деятельности. 
Однако сатирическая критика присутствует не во всех его со-
чинениях. Поэт нередко критиковал увиденные в повседневной 
действительности пороки. в таких произведениях, как «Беседы 
с собой» (1957 год), «Заметки на книге», «Поэзия, белый ке-
росин и прочее», «Пылище», «калеки», «Бедовое собрание», 
«Сила стихов», «Частицы и люди», поэт создает разнообразные 
сатирические образы. 

Əzizim, iki gözüm!
Əgər sənin saydıqların 
yaratmaqçün kifayətdir, 
onda bizim ala məstan
gündə yeni şeir yazar,
həftə başı yekə dastan [6, с. 182]. 
(Перевод: «мой дорогой! если перечисленного тобой до-

статочно, то наш кот каждый день пишет стихи, а за неделю 
напишет большую балладу».)

в процессе создания сатирического портрета главное ме-
сто занимает представление образов. При этом на передний 
план выдвигаются монологические моменты. Данная традиция 
м.а. Сабира продолжалась и в последующие периоды, т. е. са-
тирический портрет создавался языком самого образа. С целью 
комплексного раскрытия внутреннего мира, внешнего вида или 
сущности людей новой эпохи р. ахмедзаде, р. Зебиоглу в сти-
хах часто использовали указанное представление. в стихотво-
рении р. ахмедзаде под названием «весы» нечистый на руку 
продавец разоблачает себя сам, рассказывает, как обманывает 
покупателей на весах, как продукты даром текут в его дом.  
таким способом поэт создает сатирический портрет бесчест-
ного продавца. в стихотворении под названием «мне доста-
точно» поэт обращается к последнему слову осужденного, 
описывает преступные деяния его же языком. таким способом, 
он не только осуждает действия преступника, но также выяв-
ляет его внутренний мир, преступную сущность. в последнем 
слове осужденный перечисляет совершенные преступления и 
просит у судьи прощение, тем самым раскрывается его вну-
тренняя пустота, природа:

İki arvadım olub-sirrimi məcburam açım-
Axtarırdım ki, məqam bir təzə sevdaya qaçım.
Yolunarkən iki yandan bu təşəbbüsdə saçım,
Yenə şükr eyləmişəm, daz da kifayətdi mənə [7, с. 47].
(Перевод: «Господин судья, из-за занимаемого поста я стре-

мился не поддаваться страстям и желаниям, не посещать часто 
компании. не крал овец, довольствовался гусями, имел двух 
жен, но искал новую любовь, мне с двух сторон рвали волосы, 
но мне достаточно и лысины».)

Одним из главных средств в создании сатирического пор-
трета является пересказ. как средства сатирического художе-
ственного изображения и выражения занимают важное место 
в творчестве любого поэта, так и пересказ является одной из 
главных целей. Сатирический пересказ необходимо преподне-
сти таким образом, чтобы можно было выявить все черты пор-
трета вместе с его природой. Этот процесс может быть разным, 
т. е. пересказывать может сам автор или образ. в сатирических 
стихах образ часто разоблачает себя пересказом пережитых 
событий и этим создает свой портрет. таким способом в на-
чале XX века широко пользовались м.а. Сабир и а. назми. 
нередко авторы используют новый способ создания портрета –  
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преподносят в одном стихотворении несколько типов. Пред-
ставлением в одном стихотворении образов нескольких типов 
они стремятся в целом выявить негатив общества. р. Зебиоглу 
часто пользуется этим методом. в стихах «вот он», «Посмотри 
сюда», «нельзя», «Столько», «Плохо видно», «Что у тебя?»  
и в десятках других сочинениях мастерски используется дан-
ный метод создания портрета. в сатирическом стихотворении 
«Знаю типы» предложены образы семи типов общества; чело-
век, который зарится на пенсию больной матери, чревоугодник, 
взяточник, льстец и т. д. каждый из этих типов является угро-
зой для общества: 

Bağına çəpər çəkib:
“Yaratdım, qurdum” deyən,
Ailəsinə “xalqım”,
Evinə: “yurdum” deyən, 
İftixarla: “dağıtdım”,
Fəxr ilə: “qırdım” deyən,
Qohumuna, dostuna:
“Öz itim-qurdum” deyən
Tiplər tanıyıram mən [8, с. 83–84].
Выводы. в представлении сатирического портрета авторы 

нередко пользуются поэтапным изображением. так, в начале 
стихотворения поэтапно создаются сатирические черты пор-
трета, а в последней части преподносятся все детали и черты, 
дополняющие его сатирический портрет. Эти этапы взаимосвя-
заны и должны дополнять друг друга. Г. Лессинг обращает вни-
мание на эти этапы создания портрета и отмечает: «те вещи, 
которые быстро привлекают наше внимание, поэт должен пре-
поднести не торопясь, по частям. нередко случается, что без 
усвоения последней части, мы забываем предыдущую. Поэто-
му необходимо создать связь между этими частями, чтобы ви-
деть их как целое» [9, с. 200].

Эти рассуждения философа Г. Лессинга касаются в целом 
и создания образов, но они характерны и для создания сати-
рического портрета. в поэтапном представлении сатирических 
образов события, виды и картины раскрываются поочередно.  
С помощью средств художественного изображения и выраже-
ния можно сделать и поэтическое заключение. 
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Гюльшан Агабей. Сатиричний образ і типи в азер-
байджанській поезії XX століття

Анотація. у статті розповідається про методи та спо-
соби створення образів і типів у сатиричній поезії. відзна-
чається, що методом створення сатиричних образів ши-
роко користувався м.а. Сабір, який створив неповторні 
образи й типи в азербайджанській поезії. Його традиція 
створення образів тривала й за радянських часів, незважа-
ючи на перешкоди для сатири. Головною метою створення 
сатиричного портрета є демонстрування образу або типу з 
усіма його характерними рисами й найдрібнішими деталя-
ми. Досліджується також питання ставлення до створення 
сатиричного портрета теоретичної думки.

Ключові слова: XX століття, поезія, сатиричні образи, 
типи, портрет.

Gulshan Agabey. Satyric images and types in the 
Azebaijan poetry of the XX century

Summary. In the article “Satirical Images and Types in 
Azaybayjanic Poetry of the 20th Century”, the article describes 
methods and methods for creating images and types in satirical 
poetry. It is noted that the method of creating satirical images 
was widely used by M.A. Sabir, who created unique images 
and types in Azerbaijani poetry. His tradition of creating 
images continued during the Soviet era, despite the obstacles 
to satire. The main purpose of creating a satirical portrait is to 
demonstrate an image or type with all its characteristic features 
and smallest details. The article also examines the question 
of the attitude toward the creation of a satirical portrait  
in theoretical thought.

Key words: XX century, poetry, satirical images, types, 
portrait.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

В НОВОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРОЗЕ
Изложение основного материала. О новизне романа и но-

ваторстве в современной азербайджанской прозе, состоящих из 
новых направлений и поисков, определяющих роман как про-
цесс, можно судить по интересному творчеству талантливого 
писателя мовлуда Сулейманлы. его творчество начиналось  
с лирических стихов, затем он обогатил азербайджанскую про-
зу романами «миграция», «Ореховый червь», «Благословение 
греха» и «Голос». С точки зрения передачи исторической ре-
альности, психологизма, актуальности идеи и оригинальности 
сюжета, который держит читателя в тревожном ожидании, ро-
ман «Голос» особо привлекает внимание [12]. 

«Голос» – это один из немногих романов, где события не 
происходят в одном временном измерении: прошлое, настоя-
щее и будущее органически соединено. Это сочетание, безу-
словно, влияет на композицию и сюжет работы и определяет 
их. Сюжет и композиция романа, на первый взгляд, отличаются 
своей сложной структурой. Однако эта сложность искусствен-
но не создается писателем, естественный поток событий, об-
разы и конструктивная основа взаимоотношений между ними 
обусловливает именно такую композицию и сюжет [12].

на самом деле этот роман есть описание событий, происхо-
дящих не через слова, а через звуки. роман «Голос» тем и от-
личается от других произведений указанного автора, что здесь 
психологизм и быт представлены через изображение совре-
менности и проблем нравственности на материалах городской 
тематики. в основе романа лежит трагический кризис челове-
ческой жизни (Хейли) и история судьбы этого человека. Звук 
привлекает внимание не только суровым социальным пафосом, 
изобличительным реализмом. но и художественно-эстетиче-
ским воплощением индивидуального стиля, его необычностью. 

в целом, ряд произведений м. Сулейманлы («Дьявол», 
«мельница») выходит далеко за пределы «социалистического 
реализма». в романе в центре внимания находится судьба жи-
телей шестиэтажного здания. несомненно, «старинное здание 
с фасадом, обращенным к крепостным стенам» символизирует 
суть советского режима, а искендер и его братья, которые зани-
маются торговлей наркотиками в подвале здания, демонстри-
руют эротические фильмы на верхнем этаже этого же здания.

автор успешно использует возможности метафорического 
стиля, в котором используются суровые цвета. автор иносказа-
тельно показывает, что этот режим, основанный на гнилых опо-
рах (например, торговля анашой), неизбежно рухнет: «Пусть 
рухнет этот дом, будет стерт с лица земли! Это было необхо-
димо сделать, когда мечеть рухнула перед нашими глазами» 
[13, с. 473]. или вот еще отрывок: «Шестиэтажное старинное 
здание, которое почернело от грязи и дряхлости, треснуло от 
основания, как будто в него вбили кол, со стоном стены стали 

Аннотация. Современный азербайджанский роман 
развился в контексте моральных и этических поисков в 
60–70-х гг., но в 1990-х гг. национализм стал основным 
качеством азербайджанской литературы, которая стала 
началом нравственной, идеологической борьбы за на-
циональное освобождение, независимость через серию 
литературно-эстетических событий. влияние различных 
эстетических и художественных факторов, тех или иных 
философских идей и тенденций видны в последующей 
фазе развития жанра с 1990 по 2010 г. Фрагментация, 
множественность, сложность действительности около 
1990–2010 гг. стали одной из наиболее распространенных 
проблем в романе. таким образом, в современной азер-
байджанской прозе жанр модифицируется, опираясь на 
новые методологии и заменяя социалистический реализм 
различными версиями реализма и других модернистских 
или постмодернистских стилей.

Ключевые слова: современная проза, «звуковой» ро-
ман, символика, условность, ассоциативный сюжет, роман 
«Голос», народный танец, магический реализм.

Постановка проблемы. в истории азербайджанской ли-
тературы, относящейся в новой прозе, ее неповторимость, ха-
рактер, в основном, связаны с концепцией экзистенциализма в 
западной культуре ХХ века. новая проза азербайджана напря-
мую связана с «философией существования». на протяжении 
ХХ века и в особенности во второй половине этого столетия 
«экзистенциальное мышление», лежащее в основе метаморфоз 
и процессов, коренным образом меняет представления о чело-
веке, появляются литературные и художественные образцы, 
говорящие о новом художественном сознании, уровне художе-
ственного мышления [1; 4].

По сравнению с литературой советской эпохи масштабы 
влияния нашей современной прозы в различных сферах об-
щественной жизни расширились. независимость создала та-
кие возможности для художественной лексики, через которые 
могут быть раскрыты все скрытые возможности истории на-
рода, его духовной и материальной памяти. Это очень важно 
для понимания и обобщения опыта 40–50-х гг. и последую-
щего периода нашей истории. По-видимому, модификация 
жанра романа в современной азербайджанской прозе связана 
с несколькими факторами:

1) конец сталинизма и свобода мысли, вытекающая из 
этого;

2) усиление влияния западной литературы и философской 
мысли на русскую прозу 60–90-х гг. XX века [3; 7].

Цель статьи – рассмотрение художественного воплощения 
социально-психологических проблем в новой азербайджан-
ской прозе.
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расходиться. <...> Семьдесят, восемьдесят лет назад маленько-
му рыжему человеку сказали, что он не должен строить здесь 
дом. рыжеволосый невысокий человек внезапно разбогател,  
а поскольку и работа подобных богачей была также неожидан-
ной, то и дом был построен с помощью тех, кто хотел внезапно 
разбогатеть. в основание, фундамент дома рыжеволосый чело-
век бросил, не считая, горсть денег. и оттуда же пошла трещина 
<...> эй, рыжий, деньги-то твои оказались осколками» [13, с. 575].

Писатель смело использует символику, художественно-фи-
лософскую условность, резкие метафоры, детально реализует 
психологическое умонастроение и находит эпитеты, которые 
превращают их в чувственные, осязаемые, привлекательные 
образы: «и тогда это был такой голубоватый, черноротый,  
с разноцветными лапами, борзой пес; он просто укладывал 
морду на свои лапы и глядел на крепостные стены, которые 
выглядели в темноте еще более черными; он помнил лишь 
свою кличку: «Параг» [13, с. 343]. в мозаике этих эпитетов пе-
реплетается сказка и история, легенда и правда, то борясь, то 
мирясь друг с другом. 

в романе «Голос» образ жизни периода советского поли-
тического режима также находится в центре художествен-
ного анализа. При этом политическом режиме сформирова-
лась структура, которая подавляла человека. мы наблюдаем,  
как самыми разными формами и средствами унижают челове-
ка, видим, как он опустошается духовно и, в конечном счете, 
скатывается к моральной и духовной деградации. 

на одном полюсе общества находятся люди, которых ре-
жим сломил, уложил в свои рамки, у которых разрушена духо-
вность, на другом полюсе – люди, которые имеют целостный 
характер, переживая трагедию своей чистоты, несгибаемости, 
искренности. в романе «Голос» умбикя, руфат, Халей, тетка 
Бута, Баллы входят в число этих образов. как Халей, так и  
умбикя, руфат, тетка Бута также проявляют в своем характере 
целостность, чистоту и искренность.

Писатель уверяет читателей, что эти образы переживают 
трагедию своей жизни. Суть произведения состоит в том, чтобы 
столкнуть антипод с реальными жизненными качествами, ра-
скрыть его сущность на фоне образа жизни людей, которые 
живут обычной человеческой жизнью, и побудить нас думать  
о личных безобразностях, которые часто происходят в нашем 
окружении. Сочетание красоты и безобразности, их соседство –  
не редкость. Однако в зависимости от характера эстетического 
отношения к действительности каждый писатель воспринима-
ет это противоречие по-своему, описывая и интерпретируя его. 
Эта проблема обусловлена личностью художника, его мировоз-
зрением, эстетическим кредо, художественным вкусом и сти-
лем, совокупностью объективных исторических и литератур-
ных факторов, которые делают личность писателя уникальной.

во имя естественности в своем творчестве м. Сулейманлы 
сознательно отказывается от всех красок, показа резких про-
тиворечий, парадоксов, а также публицистического вмешатель-
ства и публичных обвинений, предпочитая изображать события 
в морально-психологическом ключе. Описание и подобный 
подход к творчеству не могут не повлиять на художественные 
средства и способы изображения. Поэтому не представляется 
неожиданным обращение автора к условностям, аллегориям, 
метаморфозам того или иного объекта. 

Отношение искусства, к примеру, к музыке, литературе, те-
атру или голосам природы в каждом конкретном случае имеет 
определенную идейно-философскую и эстетическую подопле-

ку. Голос как одна из природных особенностей бытия в романе 
выражает духовное кредо автора, его мировоззрение и настрое-
ние, играет роль проводника в выражении своеобразия сюжета 
и композиции. 

По сравнению с музыкальным искусством в искусстве 
слова звуковые возможности намного уже. Однако в романе  
«Голос» автор создает своим творчеством впечатление того, что 
у него даже чувства говорят: «а что означает подхалимство? 
Это означает съежиться, стянуть плечи, не говорить громко, в 
полный голос, как настоящий мужчина, когда специально изме-
няют тембр голоса, чтобы он стал небольшим и омертвевшим… 
у подхалимства тоже есть свой цвет, свои брызги водяные, ко-
торые попадают на лицо, бледное, жалкое…» [13, с. 456].

в этой среде со своеобразными правилами совместного 
проживания Халей выделяется среди других своим стремле-
нием к гармонии, нежеланием с ней расстаться: «в студенче-
ские годы он оставался в глубине крепости, снимал крохотную 
комнату… Он сидел, обставленный с четырех сторон книгами, 
занимался; однако сейчас он не помнил, о чем читал. все-таки 
здесь было что-то от дервишества»; «...и ты бог. все тайны и 
ты можешь постичь и познать. Для этого стремись к действию, 
проливай пот, пройди через голод и лишения. не бойся поху-
деть, потерять внешний вид, съежиться, в конце остается свет, 
ты его будешь излучать…» [13, с. 368] 

Основной особенностью этого образа является умение гля-
деть внушительным взглядом вдаль и в глубину, поднимать 
видимые и невидимые для себя завесы для достижения под-
линной сути происходящего. Более всего впечатляет читателя 
социально-художественная проблема, состоящая в том, что 
Халей замыкается в своем внутреннем мире, его одиночество, 
вернее, его стремление уединиться, отстранение от окружаю-
щей среды – все это стало иногда временной привычкой, иног-
да – жизненной потребностью. Среда стесняет тех, кто слушает 
голос своей совести, поступает в соответствии с ней, она стано-
вится причиной глубоких нравственных потрясений и способ-
ствует, в конечном счете, отрешению от мира и жизни в целом. 

мысли и чувства Халея внушены ему через скорбь и стра-
дания, последовавшие через одиночество мыслей и чувств, 
непонимание его окружающими. Однако истинная причина в 
том, что это психологическое состояние никак не может осла-
бить сопротивление и выносливость героя: ни его человече-
ские чувствования, ни то, что может оскорбить его гордость 
и честь. возможно, даже наоборот: на первый план выступает 
возможность сопротивляться всяким конфликтам, нравствен-
ным столкновениям. Это сопротивление, эта способность все 
вынести выступает как своеобразное выражение гражданской 
активности. есть характерные эпизоды мещанства, жестоко-
сти, цинизма, жадности и грубой административной силы: 
«Парнишка только начал осознавать слова, произнесенные  
Халеем, вернее, его молитвы… если ты можешь усмирить 
армию, которая находится у тебя внутри, можешь проглотить 
слово, которое хочешь сказать, свой крик, значит, ты прогла-
тываешь сам себя. раб именно так и появляется: если храбрый, 
неустрашимый, отважный народ вынужден 70 лет проявлять 
угодничество, то опрятность в применении закона, воинствен-
ность может измениться, то есть частицы крови при необхо-
димости не пробудятся, они станут ленивыми, будут толстеть, 
употреблять не по правилам, могут сглотнуть плевок, засмеять-
ся при оскорблении их. кровь внутри нас как знамя – пока 
развевается, мы живем» [13, с. 508].
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Философия жизни, замешанная на мыслях, чувствах, эмо-
циях и их сложной структуре, –таким является нравственный 
показатель героев м. Сулейманлы, на основании которого 
можно легко представить образ жизни, идентичность и уро-
вень жизни, в которых изображены эти герои. кстати, в прозе 
м. Сулейманлы мало освещен классический тип, основанный 
на принципе строгой последовательности фабулы-времени 
эпического повествования. его повествование сложное, много-
мерное, синтетическое. Это мозаичная запись, построенная на 
внутренних монологах, психо-ассоциативных воспоминаниях 
и ярких воспоминаниях памяти.

ассоциативный сюжет романа связан с образом Собаки, 
с отражением различных потрясений в его характере. Основ-
ная сюжетная линия, ее внутренняя динамика – это конфликт, 
столкновение жителей шестиэтажного дома, чьи окна выходят 
на крепостные стены, с Халеем (а также с Псом). в ассоциа-
тивном сюжете конфликт выражен во внутреннем мире Пса и 
создает тем самым целостность композиции. все, что Пес ви-
дит, слышит и ощущает, влияет на формирование его внутрен-
него мира. как и Халей, при желании отдалиться от жестких 
реалий он удаляется в мир сна и представлений: «Боль внутри 
Пса была той же самой болью, однако поскольку эта боль была 
уже старой, привычной, Пес не выл и не лаял каждую минуту».

Продолжая повествование, автор пишет: «а теперь он спал, 
поскольку большая злоба, злость, державшая его, отступила. 
Однако сон длился всего мгновение, но оно продолжалось ты-
сячелетия: вначале он увидел табун лошадей, за ними осталась 
дорога кровавого цвета… Затем он увидел водителя машины с 
картошкой, который стоял напротив Пса и звал его: Параг, Бой-
наг, Ганыг, Бойсар. все эти имена смешались в сознании Пса, 
он во сне даже пошевелил хвостом». 

в романе «Голос» Пес является ведущим образом. Подо-
бные образы, способствующие раскрытию художественной 
мысли, моральных устоев, есть и в англоязычной (см. про-
изведения «Белый клык» и «Зов предков» Джека Лондона), и 
в русской литературе; отметим, что в последние годы число 
произведений с подобными образами выросло и стало значи-
тельной художественной силой. в этом отношении интересны 
произведения Г. троепольского «Белый Бим Черное ухо», Чин-
гиза айтматова «Плаха», в. распутина «Прощание с матёрой».  
в указанных произведениях мастера слова построили свой 
сюжет на основе художественных поисков философско-эстети-
ческого смысла жизни и на изображении существования жи-
вотных. роман «Голос» также принадлежит к подобным про-
изведениям (которых на самом деле, разумеется, еще больше). 

Это произведение, которое поставило перед читателем 
исключительно серьезные вопросы нравственно-этического 
плана, запоминается именно сюжетной линией Пса. Люди, 
ставшие символом безнравственности, бесчестности, низости 
и алчности (это мир таких, как искендерли, Баладжхунлу и 
т. д.), их достаток, происходивший из отвратительных источ-
ников, нарушили спокойный ритм жизни Пса: «Пес, положив 
морду на лапы, смотрел на верхние этажи. Оттуда были слыш-
ны звуки, похоже, что там как будто копали… Пес ворчал про 
себя. Он что-то не гавкал, возможно, пока не привык к Хармею, 
может, он сторонился его, непонятно… тофик взял сверток и 
прошел прямо перед носом Пса. Да, тот самый сверток с запа-
хом, густым, как запах клея, резким запахом. когда-то группа 
людей, что-то закурив, пустила дым прямо в морду Пса, впо-
следствии Пес не смог поднять голову, он дополз до подвала; 

все это он хорошо помнил, и потому с лаем он бросился на то-
фика. тофик, повернувшись, пнул Пса ногой, от боли Пес за-
визжал и стал мотать головой» [13, с. 386–387]. 

Образ Пса, выделявшийся по своей художественной выра-
зительности, создан для показа общечеловеческих черт че-
ловеческой судьбы. то, что произошло с несчастным Псом, 
показывает сложность перипетий человеческой судьбы, а по-
дход к анализу событий с точки зрения психологии Пса помо-
гает прояснить многое, делает все более реальным и ясным, 
глубже раскрывает смысл происходящего. Для выражения в 
романе груза общественной напряженности, прочувствования 
внутреннего мира героев образ Пса создан с большим худо-
жественным мастерством, он остается в памяти читателей как 
странная судьба животного, сыгравшего существенную роль в 
судьбе героев. 

в романе сильные ассоциации также создаются благодаря 
сюжетам с метафорическим и условно-метафорическим содер-
жанием, связанным с Саком модю. в целом в произведениях 
отдельных представителей прозы 60–90-х гг. уделяется особое 
внимание символике, условным обобщениям, фольклорным 
сюжетам и мотивам. в прозе писателя интерес к мифу не был 
быстротечным, выступая как составная часть творческого стиля. 

мифические взгляды в прозе м. Сулейманлы не смотрятся 
как какое-то историческое прошлое, но выступают в современ-
ном контексте человеческой жизни, просматриваясь непосред-
ственно в этническом сознании, контексте «общество –  
личность». в произведении сущность Сака модю может быть 
прослежена в контексте поиска гармонии природы и общества. 
так, в фольклорных текстах фигура дервиша выступает в двой-
ственной сущности. С одной стороны, она является помощни-
ком, проводником божественной информации, с другой – при-
водит людей в смятение своей игрой, шутовством. то есть в 
его генезисе есть элементы и культурного героя, и трикстера: 
«Сак модю уже был возведен в сан. Глядя на Лала, он пару раз 
рыгнул, затем подставил голову под краник кипящего самовара 
возле печи. Пар застлал комнату, на мгновение ничего не было 
видно. Сак модю что-то говорил, но ничего не было понятно. 
Лицо стало белым и потому черный цвет бороды стал исси-
ня-черным. Затем он не удержался на ногах, на мгновение как 
бы стал парить в воздухе…» [13, с. 360].

Образ дервиша, оставаясь архетипичным, заключал в себе 
ряд особенностей древнего шамана, особенности различных 
сект, в том числе особенности народного суфизма, некоторые 
образы святых корана; все это сформировало как структуру, 
так и сложную схему содержательных слоев этического про-
изведения: «Сак модю произнес, напевая: «раскрылся райский 
цветник, источая аромат, о Боже!». Он прошел среди людей, 
будто увидев что-то вдали, у него были совершенно белые 
усы и борода. Он произнес, как бы во сне: «Эта новая власть 
сгноит меня. Они впрягут меня в телегу, куда погонят, понятия 
не имею. Самеда сошлют в Сибирь, а ахмеда сделают предсе-
дателем. Поскольку подхалимы останутся без дела, они начнут 
доносить на людей. все станет предметом торговли, в том чис-
ле Бог» [13, с. 534]. 

Выводы. мифологические элементы в романе «Голос» 
выполняют роль выражения современных философско- 
этических проблем, и именно поэтому все признаки, которые 
на первый взгляд выглядят старыми, сами по себе и в составе 
художественного текста содержат совершенно новый и совре-
менный смысл. 
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как видно, в современной азербайджанской прозе роман 
строится на основе синтеза условности реализма при художе-
ственном анализе современного общества, реалий в сочетании 
с ирреальным, условным. в изображении жизненных событий 
здесь налицо стремление к более сложным формам, средствам 
художественного отражения действительности. 
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Зейналова Д. В. Художнє втілення соціально-психо-
логічних проблем у новій азербайджанської прозі

Анотація. Сучасний азербайджанський роман роз-
винувся в контексті моральних і етичних пошуків у  
60–70-х рр., але в 1990-х рр. націоналізм був основною 
якістю азербайджанської літератури, яка стала початком 
моральної, ідеологічної боротьби за національне визво-
лення, незалежність через серію літературно-естетичних 
подій. вплив різних естетичних і художніх чинників, тих 
чи інших філософських ідей і тенденцій проглядається в 
наступній фазі розвитку жанру з 1990 по 2010 р. Фрагмен-
тація, множинність, складність дійсності 1990–2010 рр. 
стали однією з найбільш поширених проблем у романі. 
таким чином, у сучасній азербайджанській прозі жанр мо-
дифікується, спираючись на нові методології й замінюючи 
соціалістичний реалізм різними версіями реалізму та ін-
ших модерністських або постмодерністських стилів.

Ключові слова: сучасна проза, «звуковий» роман, 
символіка, умовність, асоціативний сюжет, роман «Голос», 
народний танець, магічний реалізм.

Zeynalova D. Art awareness of social-psychological 
problems in the new Azerbaijan prose

Summary. Modern Azerbaijani novel developed in the 
context of more moral and ethical searches in the 60s and 
70s, but in the 1990s, nationalism became the main quality 
of Azerbaijani literature, which was the beginning of a moral, 
ideological struggle for national liberation, independence and 
this was the beginning of a series of literary-aesthetic events. 
Effects of various aesthetic and artistic factors, those or other 
philosophical ideas and trends are seen in the subsequent phase 
of the genre from 1990 to 2010. Fragmentation, multiplicity, 
complexity of reality around 1990–2010 became one of 
the most common problems in the novel. Thus, in modern 
Azerbaijan prose, the genre is modified by the genre, relying 
on new methodologies and replacing socialist realism with 
different versions of realism and other modernist, or post-
modernism styles.

Key words: modern prose, a novel “Sound”, image of 
a dog, the soviet regime, symbolism, psychological food, 
convention, associative plot, a novel “İllegal game”, folk 
game, magical realism.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ  
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«...что второе изучение языка в основном связано с преодолением 
различия между двумя лингвистическими системами – родным и 
целевым языками». термин «помеха» здесь означает «любое вли-
яние от L1, что повлияло бы на приобретение L2» (Powell, 1998). 

Предположения о помехах L1 подтверждались доказатель-
ствами работы докладчиков на их втором языке. как утвержда-
ет Браун, «довольно часто, например, обнаруживаются опреде-
ленные иностранные акценты и могут быть выведены из речи 
только учащегося, с учетом места, откуда ученик родом».

При изучении первичного языка очень важно составлять 
неоконченные предложения на основе средств, у которых изве-
стно окончание с точки зрения запоминания, поиска и при-
менения. креативность естественного языка – это наиболее 
обсуждаемый предмет имманентной грамматики. творчество 
– это способность делать бесконечные выражения, используя 
элементы, у которых известны окончания, а также выражения 
языка и правила для их исправления [8, с. 21]. таким образом, 
на начальном этапе изучения языка языковые единицы и их 
правила сочетания различаются, и на этой основе можно сде-
лать бесконечное количество новообразований [8, с. 21]. 

Одной из труднейших проблем изучения языка является 
разнообразие взаимосвязей между синтаксическими структу-
рами и смысловыми значениями. Следующие предложения на 
английском языке интересны для изучения в этом отношении: 

1. “Jack reads a crimi” (Джек читает криминальное произве-
дение).

2. “Mary got a flower” (мария купила цветы).
3. “The flower is erqickt” (Цветок завял).
4. “The knife slides not good” (нож плохо режет).
5. “The book is full of cillerdrams” (книга полна драмами 

палача).
6. “It rains” (идет дождь).
7. “Mary gives Jack a book” (мария дает книгу Джеку).
8. “Jack got from Mary a book” (Джек взял у марии книгу).
9. “A book got Mary from Jack” (мария взяла у Джека книгу).
10. “London is in Europe” (Лондон находится в европе).
11. “In Europe has London borders” (Границы европы за-

мыкаются Лондоном).
в первых пяти предложениях подлежащее находится в на-

чале предложения. 1 – субъект – agens, 2 – resipiens, 3 – pasiens, 
4 – instrument, 5 – tema; 6 – у подлежащего нет никакой семан-
тической роли; 7 и 8 – здесь, в зависимости от глагола, подлежа-
щее и сказуемое меняются местами; 9 –подлежащее находится 
в конце предложения; 10 – слово, обозначающее пространство, 
употреблено в начале предложения. Перечисленные выше 
предложения с точки зрения правил грамматики современного 
английского языка составлены правильно. Однако в 11-м пред-
ложении строй не может считаться правильным с точки зрения 
правил английской грамматики.

Аннотация. в статье рассматриваются вопросы психо-
логии языка, разрабатываемые на протяжении последнего 
столетия. в частности, анализируются идеи н. Хомского 
об изучении языка как естественного объекта, когнитив-
ной способности, которая является частью биологическо-
го запаса нашего вида, физически представленного в мозге 
человека и доступного для изучения в рамках руководя-
щих принципов естественных наук. в этой перспективе, 
введенной ранними трудами Хомского, а затем развитой 
растущим научным сообществом, теоретическая лингви-
стика внесла решающий вклад в инициирование и форми-
рование так называемой когнитивной революции во вто-
рой половине ХХ века. 

Ключевые слова: контрастное языкознание, порож-
дающая грамматика, психология, нижняя сфера, верхняя 
сфера. 

Постановка проблемы. контрастивный анализ был пер-
вой крупной теорией, касающейся взаимосвязи между языка-
ми, которыми овладевает обучаемый. Лингвисты всегда были 
заинтересованы в сравнении и противопоставлении различных 
языковых систем, и первые новаторские работы появились  
в конце XIX века (James, 1981). термин «контрастивное иссле-
дование» был придуман уорфом в 1941 г.; до этого дисциплина 
называлась «сравнительная лингвистика» или «сравнительные 
исследования» (Fisiak, 1981).

Анализ последних исследований и публикаций. После 
второй мировой войны интерес к обучению иностранным 
языкам в СШа вырос, и многие лингвисты занимались педа-
гогически ориентированными контрастными исследованиями, 
особенно в попытках предсказать трудности обучения на осно-
ве сравнения родного языка с изучаемым иностранным языком, 
а также с изучением двуязычия и явлений контакта с языком. 
Считалось, что указание на сходство двух сравниваемых 
языков облегчит процесс обучения иностранному языку для 
учащегося. наиболее важным вкладом в области контрастных 
исследований (Fisiak, 1981, James, 1981, Krzeszowski, 1990) 
считается формулировка роберта Ладо «Гипотеза контрастив-
ного анализа» в его лингвистике по культурам (1957 г.). Гипо-
теза контрастного анализа (далее – CAH) была широко принята 
в 1950-х и 1960-х гг. в СШа, и ее первоначальная цель была чи-
сто педагогической. методом обучения, который использовал 
CAH как свою теорию обучения, был аудиолингвальный метод.

Цель статьи – анализ проблемы психологических основ 
обучения языку в научной литературе.

Изложение основного материала. Основываясь на бихевио-
ристских и структуралистских теориях, главное предположение 
для этой гипотезы заключалось в том, что «основным препят-
ствием для второго приобретения языка является интерферен-
ция первой языковой системы со второй языковой системой...» и  
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Приведение данных примеров служит цели прояснить один 
момент. на что опирается изучающий язык, выбирая одну 
из вышеприведенных моделей? выше шел разговор о взаи-
мосвязи языковых явлений. Однако следует обратить внимание 
также на то, как формируется предложение и предшествующая 
структура целого.

Среди обсуждаемых моделей наиболее привлекает внимание 
именно модель ассоциации. рассмотрим вопрос грамматики, оп-
ределяемой как психологическая реальность. С этой целью обра-
тимся к концепции порождающей грамматики н. Хомского. 

н. Хомский в своих произведениях рассматривал соот-
ношение изучения языка с науками о мозге; он исследовал, 
в частности, перспективы для интеграции и унификации аб-
страктных вычислительных моделей, разработанных когни-
тивными науками, с изучением физических субстрат языка  
и познания. Предварительная версия этого текста была про-
читана Хомским в качестве пленарной лекции на европей-
ской конференции по когнитивной науке (Санта мария дел-
ла Скала, Сиена, 30 октября 1999 г.); те же проблемы были 
рассмотрены в несколько более общих условиях в публич-
ной лекции «Язык и остальной мир» (университет Сиены, 
16 ноября 1999 г.).

н. Хомский обращается к следующему предложению: “Green 
ideas sleep furiously” (Зеленые идеи свирепо спали); “Furiously 
ideas slept green” (Свирепые идеи зеленым образом спали).

каждое из этих предложений бессмысленно. Первое из них 
правильно оформлено в грамматическом отношении. н. Хомс-
кий пишет, что уровень грамматичности есть такой критерий, 
который определяет степень дальности одного выражения от 
совершенно правильно построенного предложения [7, с. 5–45].

Сущность порождающей грамматики н. Хомского как раз в 
этом и состоит. в то время, когда он поднимал на новую высоту 
роль синтаксиса в мировом языкознании, н. Хомский выступил 
в 1962 г. на IX международном конгрессе языковедов с докла-
дом «Логические основы лингвистической теории» (объем до-
клада составил 65 страниц в то время, когда остальные были 
по 10–20 страниц). в этом докладе н. Хомский так озвучил 
один из основных вопросов теоретической лингвистики: каж-
дый, кто говорит на своем родном языке, может произносить 
столько новых предложений, сколько хочет; слушающий же 
все это поймет, даже если он их ранее не слышал [7, с. 914]. 
н. Хомский в своем докладе уделил большое внимание твор-
честву Х. Пауля, в. фон Гумбольдта, Ф. де Соссюра. Он также 
использовал термины «creativity» (творчество) и «linguistic 
intuition of speaker» (лингвистическая интуиция оратора),  
которые считались в американской лингвистике ненаучны-
ми. н. Хомский назвал анализ непосредственно компонентов  
в виде таксономической модели явно ограниченной. Он требо-
вал, чтобы в языкознании был высокий уровень языковой ясно-
сти (higher standards of explicitness).

Для этого он выдвинул три правила.
1. во «внутренней структуре» в этом смысле есть разница, 

но это разнообразие не объясняется явным разнообразием от-
дельных элементов. Это похоже на образование предложений 
из воспринимаемых предложений той же конструкции. напри-
мер, “John is easy to please”(Джону угодить (или договориться  
с ним) просто). “John is eager to please” (Джон пытается угодить 
другим). Это предложения с такой же структурой: «Он добрал-
ся благополучно» = «он добрался, жив и здоров» или «Oн до-
брался, и это – счастье».

2. Основная идея заключается в том, что большинство пред-
ложений понимается в их структуре, легко понимается, даже 
если они кажутся последовательными преобразованиями из 
имеющихся в настоящее время общих предложений (или типов 
предложений), а не только потому, что сами они не строят новые 
конструкции из существующих частей. Отсюда понятен смысл 
термина «трансформационная грамматика». Согласно этому 
абзацу, н. Хомский близок к «паттернам» Палмера и Хорнби и 
немецкому «Satzbauplan» Л. висгербера, то есть большинство 
предложений не составлены из отдельных «предметов», они 
есть трансформация основных (ядерных) предложений.

3. можно понимать или писать грамматически правильные 
предложения для всех предложений на одном языке, понимать 
или записывать их как последовательность структурных форм, 
понимая и формулируя все конкретные структуры предложе-
ний, и на этой основе они понимаются. н. Хомский, исходя 
из этого понимания, составил план на основе математических 
правил для производной грамматики. Он хотел открыть и пока-
зать психические процессы, которые имели место в развитии 
языка, т. е. показать, как «грамматически правильные предло-
жения» были поняты. Этот подход близок к смыслонаправлен-
ному направлению в языке Л. вайссербера.

выводы. теория, т. е. грамматика, должна определять общие 
правила для разработки конкретных языковых инструментов. 
Это происходит через замены и изменения. например: “Johns 
eagerness to please” (лишь “Johns easiness to please”. Суперфи-
циальное -i (superficial) н. Хомского соответствует морфологи-
ческой структуре поверхностной (поверхностной, лишь грам-
матической структуре) морфоструктуры Г. Глинса, а глубинная 
структура (deepstructure) (нижний слой, специфическая семанти-
ческая структура) соответствует его номоструктуре. н. Хомский 
просто говорит об этом более четко и конкретно, Он так пишет 
о верхних и нижних слоях предложения: «короче говоря, язык 
имеет как внутренние, так и внешние аспекты. Предложение 
надо анализировать так, чтобы понять, как здесь выражает-
ся мысль, каково физическое строение предложения, то есть 
изучить его с точки зрения семантической и фонетической ин-
терпретации» [7, с. 47]. Он использует современные термины, 
чтобы отличить верхнюю часть предложения от нижнего слоя, 
который является субстратом, и составляет основу промежуточ-
ного итога, он отвечает за его семантическую интерпретацию, 
а верхний уровень обеспечивает фонетическую интерпретацию 
физического существования предложения [7, с. 47].

н. Хомский пишет, что верхний слой, который выражает 
смысл, уникален для всех языков, а подслои просто отража-
ют форму мысли. Правила преобразования, которые меняют 
верхний слой в субстрат, меняются от языка к языку. все это 
н. Хомский стремится показать на примере главных и прида-
точных частей предложений в «Грамматике Пор-рояля», при 
этом он для доказательства обращается к определительно-
му придаточному предложению как синтаксическим целым. 
н. Хомский суммирует проблему, заключающуюся в том, что 
понятие трансформации производной грамматики формулиру-
ется и интерпретируется в сегодняшних работах, по существу, 
в современной и ясной версии теории «Пор-рояля» [7, с. 53].

во втором случае н. Хомский ближе к европе, особенно к 
исследованиям на немецком языке. Здесь он не изображает боль-
шинство предложений как «предметы» (items), а вместо этого ин-
терпретирует их как преобразования ядра («kernel sentences»), это 
же соответствует понятию «patterns» английских исследователей 



105

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

Палмера и Хорнби и «Satzbaupläne» Л. уэйзерберга. Х. Глинс 
также не утверждает, что предложение «установлено» членами 
предложения и словами последнего. вместо этого он настаива-
ет на том, что члены предложения были полностью сформиро-
ваны из целых предложений, а слова – из членов предложения.  
его «основные ментальные модели» всегда следует понимать 
как «открытый план» («erschließender geistiger Hintergrund»),  
а не «структурные элементы» («Aufbau-Elemente»), хотя Г. Глинс 
в значительной степени неправильно понят, в его концепции есть 
неувязки. разница в морфосфере (чисто грамматически струк-
турированная) у Г. Глинса отличалась от номосферы (специфи-
ческая, реалистичная структура). Это было отражено в 1957 г.,  
а затем в 1965 г. в 4-м издании «Deutscher Satz» [11, с. 187–188]. 
Сегодня ментальные модели не подразделяются на подвидные 
области, а отмечаются в области субсемантических явлений.  
Это не мешает их эффективности, поскольку субсемантические 
явления важны как номосемантические факторы.
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Курбанова Л. К. Проблема психологічних основ 
навчання мови в науковій літературі

Анотація. у статті розглядаються питання психології 
мови, що розробляються протягом останнього століття. 
Зокрема, аналізуються ідеї н. Хомського про вивчення 
мови як природного об’єкта, когнітивної здатності, яка є 
частиною біологічного запасу нашого виду, фізично пред-
ставленого в мозку людини й доступного для вивчення в 
рамках керівних принципів природничих наук. у цій пер-
спективі, введеній ранніми працями Хомського, а потім 
розвиненій науковим співтовариством, теоретична лінгвіс-
тика зробила вирішальний внесок в ініціювання та форму-
вання так званої когнітивної революції в другій половині 
ХХ століття.

Ключові слова: контрастне мовознавство, граматика, 
що породжує, психологія, нижня сфера, верхня сфера.

Kurbanova L. Psychological basis problem of learning 
language in the scientific literature 

Summary. The article reviews the issues of the psychology 
of language, which were developed during the last century. In 
particular, the article provides an analysis of N. Khomsky’s 
ideas on the study of the language as a natural object, cognitive 
ability, which is part of the biological stock of our species, 
physically represented in the human brain and accessible 
for study within the guidelines of the natural sciences. In 
this perspective, which was introduced by the early works 
of Chomsky, and then developed by a growing scientific 
community, the theoretical linguistics made a decisive 
contribution to the initiation and formation of the so-called 
cognitive revolution in the second half of the twentieth century. 

Key words: contrast linguistics, generative grammar, 
psychology, lower sphere, upper sphere. 
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ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Целью статьи является анализ понятия времени в фантас-

тических произведениях.
Изложение основного материала. Перейдем к понятию 

фантасмагорического времени в произведениях азербай-
джанских писателей. Это время, которое может помочь чело-
веку хотя бы на миг успокоиться, получить какое-то утешение 
благодаря углублению восприятия мира и окружающих людей, 
получаемого собственного опыта. Это время, которое помогает 
решению в будущем вопроса или любой проблемы, реализация 
которой сегодня пока еще невозможна. в указанном направле-
нии создается много произведений. Потребность сегодняшнего 
периода заключается как раз в развитии фантастики, написании 
фантастических произведений. в азербайджанской литературе 
впервые к фантастике обратился Ю. Чеменземинли. в частно-
сти, здесь следует указать его произведение «День придет». 

впоследствии появились произведения н. абдуллаева  
«волшебный мир», «Потерянный мир», «Приключения малень-
кого кибера». С 1980 г. начал проявляться писательский интерес 
к указанной тематике. Помимо н. абдуллаева, к ней обратились 
также и известные азербайджанские писатели Ч. абдуллаев, 
анар и другие. некоторое время здесь наблюдался определен-
ный застой, но на сегодняшний день фантастические произведе-
ния стали писаться все чаще, и этот жанр занимает сейчас зна-
чительное место в общей тематике литературных произведений. 

анар, в. нуру написали на указанную тематику разноо-
бразные и достаточно интересные произведения. Литератур-
ный критик Я. караев так пишет о повести анара «Связь»:  
«Эта повесть написана в совершенно ином художественном 
и психологическом ключе. Здесь фантастика проявляется не 
просто на уровне условной игры, скорее, она проявляется как 
серьезное, реально-драматическое действие. Подобно тому, 
как смог, густой и кружащий голову, окутал город, этот сю-
жет вовлекает человека в свою стихию, стремясь овладеть им 
своей необычной гармонией и порядком. О чем рассказывает 
эта необычная, из неопределенного мира повесть? мне ка-
жется, что это исходит из психического состояния изолиро-
ванности, называемого «одиночество», его неестественности, 
противоречивости разуму и природе. ведь герой «Связи» жи-
вет анормально изолированной жизнью, связь с окружающим 
миром налаживается лишь в самых необходимых случаях; все,  
что случается в повести вокруг главного героя, напоминает 
тени, призраки, нечто непонятное» [7, с. 144].

Фантастическая литература более сложна, чем другие 
жанры. Здесь сочетаются многие области науки, в частности, 
философия. Произведения на эту тему содержат и такие фан-
тастические факты, которые сегодня стали обычным атри-
бутом нашей жизни. есть много научных работ о фантасти-
ческой литературе. ученые высказывают разные мнения по 
этому вопросу. некоторые исследователи называют фантастику  
«литературой грез», а некоторые – «литературой реальных 
мечтаний». Фактически оба подхода имеют право на суще-

Аннотация. в статье рассматривается понятие време-
ни в произведениях жанра фантастики. время обозначает 
прошлое, настоящее и будущее в нашей жизни. Прошлое 
связывает ее с сегодняшним днем и с будущим временем. 
в каждом из этих времен может совершиться определен-
ное событие. есть события, которые невозможно совер-
шить вновь, однако есть и такие, которые могут совер-
шиться в любой момент. Это относится и к человеческой 
фантазии. мысленно человек может перенестись в любое 
измерение времени. Однако реализация таких пожеланий 
может совершиться лишь единожды. вместе с тем жела-
емое не всегда может стать действительным. Это и есть 
фантастические мечты, которые часто описываются в фан-
тастических романах. в фантастических произведениях 
современных азербайджанских писателей зачастую для 
подчеркивания характерности образа используются во-
зможности иронии и сдержанности. 

Ключевые слова: азербайджанская литература, фан-
тастические произведения, понятие времени, художе-
ственное содержание понятия времени, мифология. 

Постановка проблемы. Одной из интересных особенностей 
фантастического жанра является смещение пространственно-вре-
менных рамок. Бывает так, что понятие времени вообще не выде-
ляется. Сюжет разворачивается в мифологическом пространстве. 
Что же касается изображения времени, то здесь нет правильного и 
устойчивого потока времени. Здесь больше властвует опосредован-
ный временной путь. иногда символы и поиски, иногда народные 
сказания, легенды, предания запутывают представления о настоя-
щем, прошлом и будущем. теряется представление о реальном вре-
мени. есть множество фантастических представлений о прошлом и 
о том, что предстоит в будущем. Становление мира, наличие всего, 
что связано с этим миром, описывается во множестве исследований 
и в литературных произведениях. Жюль верн как-то говорил, что 
«человеку нетрудно осуществить то, что представил себе другой 
человек в своих мечтах» [2]. естественно, что мечты, желания, 
стремления человека являются фантастическими рассуждениями, 
которые крутятся в его воображении. вопрос лишь в том, что кто-
то может это записать через создание определенных художествен-
ных образов. Следовательно, если объединить такое восприятие, то 
можно будет создать фантастическое, то есть вымышленное, вир-
туальное время. Это такое время, которое ставит вопрос, что живет 
в мечтах и представлениях людей. в произведении вюсала нура 
«Остров обезображенных» герой живет в фантастическом времени 
мечтаний о продлении своей жизни, которые в последний момент 
возникли в его голове. иногда при написании фантастических про-
изведений писатель отражает и собственные интересы. интерес  
к тому, как реализовалось какое-то чудесное происшествие, совер-
шившееся в прошлом или же могущее совершиться в будущем, 
влияет на решение обратиться к изложению всего этого в фантасти-
ческом произведении. Это есть один из факторов, влияющих на ста-
новление представления о фантастическом времени; это особенно 
ярко видно в научно-фантастических произведениях. 
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ствование. конечно, есть такие фантастические произведения, 
действия или предметы, которые могут реализоваться на про-
тяжении определенного периода, поэтому их можно назвать 
«научной мечтой». в прежней фантастической литературе мы 
встречались со сражающимся роботом, летательным аппаратом 
и так далее. Сегодня мы уже видим это в реальности.

есть и произведения, подобные повести «Связь», где вдруг 
воскресает умерший хозяин дома, предметы в доме перемеща-
ются, лифт работает в обратном направлении; естественно, все 
это является плодом творческого воображения писателя. реали-
зация всего этого невозможна. Подобная литература называется 
«литературой грез». Следовательно, фантастическая литература 
строится на основе как близких к реальным, так и совершенно 
фантастических представлений. в каждом случае цель жанра 
фантастики – передать то, что может случиться в будущем, при-
чем передать в совершенной форме. Писатель представляет себе 
будущее через выразительные средства жанра фантастики уже 
сегодня, ведет анализ и делает выводы. Согласно точке зрения 
некоторых исследователей, фантастические произведения мож-
но назвать современной мифологией. так, один из исследова-
телей подчеркивает, что «повесть «Связь» есть реакция в виде 
фантастических представлений и сюжетов, направленная против 
препятствий в различных жизненных ситуациях» [1, с.128].

внутреннее содержание фантастики имеет двойственный 
характер, поскольку здесь, наряду с научным мышлением, есть 
и художественное мышление. Складывается определенная тен-
денция по сближению этих позиций. Формируется некоторая 
упрощенная функция, которая показывает фантастику и как ху-
дожественное, и как научное творчество. в дискуссии вокруг 
понятия фантастики наиболее обсуждаемым является вопрос о 
том, что входит в понятие фантастики. Эта тематика получило 
свое наивысшее развитие в конце XIX – начале XX века. Ли-
тература связана с научным прогрессом. в сюжетах описыва-
ются научные открытия, изобретения, технические новшества. 
наиболее авторитетными фантастами, как известно, являются 
Г. уэллс и Ж. верн. Затем до середины ХХ столетия здесь на-
ступило своеобразное затишье. научные основания фантас-
тических произведений значительно расширились. исходя из 
этого, литературные критики стали утверждать, что фантасти-
ческая литература является особым жанром. 

Согласно существующим правилам, у этого жанра есть за-
коны, которые присущи только ему. впоследствии появились 
противники такого суждения. американский фантаст-писа-
тель р. Брэдбери называет этот жанр литературной фантасти-
кой. иными словами, здесь нет твердых установок и границ.  
уже начиная с середины ХХ века, отношение к произведениям 
в жанре фантастики постепенно стало меняться. в фантастиче-
ских произведениях, наряду с научной тематикой, стали осве-
щаться и использоваться идеи, связанные с мистикой, легенда-
ми, мифологией. Это связано с тем, что научная тематика стала 
освещаться с большим художественным вкусом. 

некоторые исследователи включают фантастические про-
изведения в разряд детской литературы, поскольку подобные 
книги интересуют больше детей и молодежь в целом. Даже  
не понимая общей идеи произведения, они получают большое 
удовольствие от его прочтения. Считается также, что подобные 
произведения дают толчок творческому воображению молоде-
жи, развивают их мышление. если причислить фантастичес-
кую литературу к разряду детской, тогда произведения в. нура 
«Остров обезображенных», «Дочь президента», работа анара 

«Связь» и др. также должны повлиять на формирующее созна-
ние детей и молодежи. но именно подобного типа произведе-
ния не представляют для них никакого интереса, в целом не 
соответствуют их возрастной планке. Ясно, что относить по-
добные произведения к детским не представляется целесоо-
бразным. вместе с тем есть произведения, которые написаны 
именно для детей. Дети больше любят рассказы о роботах,  
о различных сражениях, где побеждает добро, произведения, 
где рассказывается о технических новшествах и т. д. все это 
действительно помогает им развивать навыки и способности, 
приобретать новые знания.

в целом можно сделать вывод, что фантастическая литера-
тура отличается от других литературных образцов. Образы геро-
ев, созданные здесь, отличаются от реальных прототипов своей 
одеждой, своим поведением, строением и т. д. Пространство, 
где происходит действие, также должно быть необычным. если 
произведение отвечает этим правилам, то оно называется фан-
тастическим. наряду с этим в произведении должны быть и об-
разы нормальных людей. так, главным героем повести «Связь» 
является нормальный человек. Дом, изображенный здесь, обыч-
ный, как все дома. Фантастическим это произведение делают не-
обычные события, которые происходят в этом доме. необычные 
события, которые творятся здесь, приводят студента в ужас. 

О времени в фантастических произведениях. в фан-
тастических произведениях нет конкретного пространства и 
времени. События могут возникать в любое время и в любом 
месте. Герой изображает себя в любое время и в любом месте. 
в фантастических работах вы никогда не сможете последо-
вательно находиться в реальном времени, то есть в прошлом, 
настоящем и будущем. Образ якобы находится в будущем, но 
вдруг мы видим, что оно уже в прошлом. такая путаница во 
времени интересна также и для читателя, даже можно сказа-
ть, что одной из самых привлекательных фигур в фантасти-
ческих произведениях является время. можно согласиться,  
что написанные произведения должны в определенном смыс-
ле обладать чувством точности и быть убедительными. Одна-
ко следует использовать научную фантастику не как средство,  
а обосновывать в убедительной форме такое развертывание 
событий путем использования художественного стиля, фона и 
литературного приема. если это не будет убедительным, то пи-
сатель обязательно потеряет доверие читателей. 

можно предположить, что в научно-фантастических про-
изведениях мастерство писателя – это возможность удивить 
читателя и заставить поверить его в то, что в принципе нево-
зможно [3, с. 33]. «если в прозе, повествующей о производ-
ственной тематике, о современных научных достижениях, нет 
объективного отношения к событиям, а также психологиче-
ской естественности, художественной выразительности, и эти 
темы, особенно актуальные для нашего времени, не испол-
нены с высоким искусством, то можно сказать, что писатель 
не достиг своей цели» [3, с. 138–139]. Поэтому при написании 
работы на фантастическую тему писатель не должен избегать 
условий описания, однако он должен уметь определять новые 
идеи, мысли и иметь представление об идее, превосходящее 
даже представления ученых. Это означает, что ученые также 
приобретают знания из изобретений. 

изобретенные сегодня технические средства, системы 
вещания – это информация, о которой мы читали в писатель-
ских публикациях на протяжении предыдущих десятилетий. 
таким образом, фантастическое время – это время, кото-
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рое действительно имело место, а затем его как бы открыли.  
Эти временные отрезки тесно связаны между собой. в этот 
момент сталкиваются прошлое и будущее, а реализуются они 
сегодня, то есть речь идет о вещах, которые невозможно реа-
лизовать в прошлом. мы называем это вымыслом. и приходит 
время, когда мы его открываем и уже используем в будущем. 
можно прийти к выводу о том, что научная фантастика на са-
мом деле является самой реальностью. Это просто необычное 
событие на момент написания произведения.

Одно из условий, стоящих перед фантастическими произве-
дениями – это мнение читателя. Писатель должен учитывать 
мнение читателя. Он должен убедить его в реальности событий, 
которые он создал. Для этого автор до написания должен иссле-
довать предмет, место, время и события. Писатель должен сам 
поверить в то, что он создал его, потом уже заставить поверить 
в это других. Фактически все так и происходит в произведении 
«Остров обезображенных». События сцены на острове дей-
ствительно убедительно написаны. Читатель на миг переносит 
себя в потусторонний мир. С читателем эти события происхо-
дят в течение определенного периода времени.

Новая концепция времени в сознании героя. Появляется но-
вая концепция времени. Это дополнительное время в сознании ге-
роя. Фактически оно идет одновременно с настоящим временем, со-
бытия просто будут осуществляться в то время, которое находится в 
воображении человека. как это происходит? конечно, через мысль, 
воображение, желание. то время, которое сейчас перекрещивается 
с настоящим, называется фантасмагорическим временем. нес-
мотря на то, что герой понимает близость своей смерти, он верит в 
свет надежды и создает новую жизнь во сне. Он бросается в новый 
мир. Он изо всех сил борется, пытаясь жить в этом мире. и это со-
бытие, оживающее в его сознании, показывает ему истинное место 
человечности. Хоть и поздно, он понимает это. Писатель оставляет 
читателя наедине со своей совестью. Хоть уже и конец жизни, ге-
рой все понимает. Это доказывает, что красота не внутри человека,  
а в сознании, мышлении, осмыслении и мировоззрении. За корот-
кий период времени автор доносит эти особенности до читателя. 
Глядя на течение времени, понимаешь, что действие на самом деле 
происходит в реальности.

Одним из условий для написания научно-фантастическо-
го произведения является открытие, новшество, которое мо-
жет изменить мир. насколько в это может поверить читатель? 
Опять же, это зависит от автора. ему необходимо внедрить нов-
шество, в первую очередь, полагая, что это нововведение про-
изойдет в будущем. если писатель верит в это, нет сомнений в 
том, что читатель также поверит в это. Писатель вложит всю 
свою силу в то, чтобы выполнить свою работу. но какую роль 
здесь играет время? конечно, это произведение само по себе 
совершенно фантастическое. и когда дело доходит до времени, 
если реализации описанного не происходит и вообще все под 
сомнением, следовательно, это фантасмагорическое время.

О произведении Анара «Связь». Понятно, что все произо-
шедшее на «Острове обезображенных» – это фантазия, потому 
что здесь все вымышлено, но в «Связи» герой переживает все 
реально. Почему же это произведение называется фантастиче-
ским? конечно же, исходя из реальности. Потому что события 
в произведении нереалистичны, их невозможно совершить. 
Герой представляет себе увиденное. уставший, он ищет себе 
квартиру, а когда наконец находит ее, то его удивляет строение 
этого дома. возможно, именно это перестроило в его сознании 
вполне реальные события на фантасмагорийные.

в фантасмагорическом произведении также есть концеп-
ция машины времени. Это, конечно, все еще не совпадает с ре-
альностью. Отражены другие миры, другая жизнь и необычные 
люди. естественность и реальность этого путешествия зависит 
от профессионализма писателя. если бы он мог двигаться точ-
но в любой момент времени и если бы он знал, что это было 
обычное событие, он мог бы достичь желаемого результата. 

когда мы исследуем «Связь», мы обнаруживаем, что автор 
в конечном итоге раскрывает нам суть необычных событий. 
Это приводит к потере фантазийного колорита повести. Чита-
тель теряет интерес к произведению. Он мгновенно пробужда-
ется от иллюзий. Он приходит к выводу, что все это – уловка. 
а в случае с «Островом обезображенных» идея «вот бы» все 
время проявляется даже в воображении читателя. 

известно, что есть различные типы фантастических 
произведений.

1. апокалиптические – эти виды произведений связаны  
с понятием конца света.

2. киберпанк – эти произведения связаны с механической, 
высокоразвитой компьютерной эрой. Повесть анара «Связь» 
как раз написана в этом ключе. Здесь охвачен будущий образ 
жизни людей, хакеры, виртуальная реальность. мы можем ска-
зать, что в работе «Связь» виртуальная реальность здесь более 
полно выражена.

3. Софт в первую очередь связан с изображениями и гово-
рит о влиянии новых политических и социальных изменений 
на жизнь человека. Эта тематика также отражена в произведе-
ниях «Остров обезображенных», «Дочь президента». когда вы 
хотите жить комфортно, вы должны испытать самые сложные 
жизненные события. в «Дочери президента» молодые люди, 
которые терпят лишения ради развлечения, превратили свою 
жизнь в ад вместо того, чтобы сделать ее комфортной.

Выводы. Путешествие во времени и пространстве связа-
но с прошлым и будущим. нечто, существовавшее в прошлой 
жизни, внезапно входит в настоящее время, и читатель за-
мечает, что все необычно, поэтому шокирован. на данный 
момент фантастическая литература не является «реальной» 
внутри «реальности». Поскольку из видимого нам внешнего 
мира выйти на дорогу вместе с героями этих произведений 
не представляется возможным, то ни герои, ни пространства, 
ни многие другие ожидаемые вещи не являются в привыч-
ном виде. Однако герои продолжают жить и любить, как мы, 
размышлять, как мы, попадая в переделки. именно в этом от-
ношении фантастическая литература есть то, что нереально 
внутри так называемой реальности. 
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Мамедрзаева А. А. Поняття часу у фантастичних 
творах

Анотація. у статті розглядається поняття часу у 
творах жанру фантастики. Час у нашому житті позначає 
минуле, сьогодення й майбутнє. минуле пов’язує життя 
із сьогоднішнім днем і з майбутнім часом. у кожному 
із цих часів може відбутися певна подія. Є події, які не 
повторяться знову, однак є й такі, які можуть відбутися 
в будь-який момент. Це стосується й людської фантазії. 
Подумки людина може перенестися в будь-який вимір 
часу. Однак реалізуватися такі бажання можуть лише 
один раз. разом із тим бажане не завжди може стати дій-
сним. Це і є фантастичні мрії, які часто описуються у 
фантастичних романах. у фантастичних творах сучас-
них азербайджанських письменників для підкреслення 

характерності образу часто використовуються можливо-
сті іронії й стриманості.

Ключові слова: азербайджанська література, фантастичні 
твори, поняття часу, художній зміст поняття часу, міфологія. 

Mamedrzayeva A. Concept of time in fiction
Summary. The article reviews the concept of time in 

fiction. Time denotes the past, the present and the future in our 
life. The past connects the life with the present and with the 
future. In each of these times a certain event can occur. There 
are events, which cannot be done again. However, there are 
some that can happen at any time. This also applies to human 
fantasy. Mentally, a person can be transferred to any dimension 
of time. However, the realization of such wishes can only be 
accomplished once. However, the desired may not always be 
valid. These are fantastic dreams, which are often described 
in fantasy novels. The fiction works of the contemporary 
Azerbaijani writers often use the possibilities of irony and 
restraint to emphasize the character of the main hero.

Key words: Azerbaijani literature, fiction, concept of time, 
artistic content of the concept of time, mythology. 
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УДК 821.531

Могилко Ю. О.,
викладач кафедри корейської філології

Київського національного лінгвістичного університету

КОРЕЙСЬКА ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА  
ПІСЛЯ КОРЕЙСЬКОЇ ВІЙНИ ТА РОЗДІЛЕННЯ КОРЕЇ

тів були відомі 최계락, 이종택. у 1950-х рр. виходять книжки  
не лише корейських письменників. Завдяки журналам для ді-
тей, наприклад, 어린이 세계 (1952–1956 рр.), які виходили дру-
ком на той час, юних читачів знайомлять з іноземною літерату-
рою («Будиночок дядька тома», «арабська ніч», «казки братів 
Грімм», «Пітер Пен», «Чарівний сад»). Ще однією національ-
ною особливістю в 50-х рр. стає те, що письменники, які писа-
ли виключно для дорослих, починають писати твори для дітей. 
Яскравим прикладом може бути 황순원1(1915–2000 рр.), який 
запам’ятався як автор коротких розповідей «Злива» (1953 р.), 
«Сільський хлопчик» (1949 р.) [22].

найважливішим у розвитку дитячої літератури в її перехід-
ний період було створення Спілки корейської дитячої літератури 
в 1954 р. і корейського дитячого культурного інституту в 1956 р. 

корейські письменники бачили корейську війну як «то-
тальну війну», іншими словами, війну між націями, розмежу-
вання між солдатами та цивільними. у бойових діях суспільна 
роль письменництва була в таких обставинах надзвичайно важ-
ливою. Дитячий письменник 최상덕 (1901–1971 рр.) писав:

«Перо, яке ми тримаємо для боротьби, повинне бути  
як граната, польова артилерія, вогнемети й атомна бом-
ба, <...> повинне стати новою зброєю. Беручи наші ручки,  
ми можемо протистояти противнику й зменшити розрив між 
фронтом і тилом, збільшуючи бойовий дух фронтовиків і під-
вищуючи бойовий дух цивільного населення в тилу».

Література, написана під час корейської війни, має специ-
фічну «функцію», що полягає в підтримці високого бойового 
духу солдатів і цивільних осіб. Для створення такого ефек-
ту письменник намагається викликати ненависть до ворога.  
у багатьох оповіданнях того періоду порівнюються північно-
корейські політики чи офіцери й звичайні північнокорейські 
громадяни. 김송 «Живий назавжди» (영원히 사는 것, 1952)  
і최상덕 «корова, що перетинає 38-у паралель» (소 가 넘은 38 선, 
1952) – це лише два приклади таких творів. в оповіданнях 
автори наголошують, що північнокорейські політики й офі-
цери відмовилися від права бути частиною корейської нації 
через дотримання комуністичної ідеології. у той же час се-
редньостатистичний північнокорейський громадянин є жер-
твою влади й розглядається як обдурений раб. у романі김송,  
наприклад, ця різниця стає зрозумілою завдяки персонажу  
на ім’я 추몽일, який є офіцером північнокорейської армії. 
Його злочини полягають у зґвалтуванні нареченої героя,  
а також у намаганні створити п’яту колону в межах терито-
рії Південної кореї. коли герой 형칠 зустрічає захопленого 
північнокорейського солдата, то розуміє, з якими труднощами 
стикається звичайний північнокореєць.

Анотація. Стаття присвячена корейській дитячій літе-
ратурі ХХ століття. у статті розглядається післявоєнна ди-
тяча література, подаються нові дослідження із цієї теми. 
у сучасному літературознавстві досить мало емпіричних 
досліджень, присвячених дитячій корейській літературі. 

Ключові слова: дитяча література, корейська війна, 
розділення кореї.

Постановка проблеми. нині дитяча література в кореї 
займає невід’ємну частину повсякденного життя маленьких 
корейців. у сучасному українському літературознавстві наявні 
лише дослідження з корейського фольклору. Спроба дослідити 
корейську дитячу літературу ХХ століття робиться вперше. 

Мета статті – огляд корейської дитячої літератури після 
корейської війни та розділення кореї.

Виклад основного матеріалу. у літературі будь-якої країни 
є своя національна специфіка. Проте в корейській літературі ця 
особливість пов’язана з розколом кореї на Південну й Північну. 
треба зазначити, що другу половину 1960–1970-х рр. характе-
ризують як період застою в південнокорейській літературі, що 
пов’язано з умовами військової диктатури в країні. 1980-ті рр. 
характеризують як період ідейності, а 1990-ті вже як період інди-
відуальної чуттєвості. Переламним моментом розвитку літерату-
ри є друга половина 50-х рр. ХХ століття, коли на літературній 
арені з’являється когорта молодих письменників. Багато пись-
менників опинялися в діючих арміях, брали участь у боях, і цей 
власний життєвий досвід стає основою їх творчості. 

Історичні події 1945 р., які передували розділенню кореї, 
суттєво вплинули на формування світогляду корейських літерато-
рів, які писали книги для дітей (6–25 전쟁, 6–25 사변). 10 травня 
1945 р. відбулися вибори на Півдні, на яких перемогла фракція  
Лі Синмана, а 15 серпня того ж року було проголошено республі-
ку корея, президентом якої став Лі Синман. у відповідь на цей 
акт розколу на Півночі вибори було проведено 25 серпня 1945 р., 
і 9 вересня проголошено кнДр, яку очолив кім Ільсон (김일성) 
(у минулому – командир визвольного загону, який діяв на кордоні 
китаю й СрСр). у 1949 р. на кордоні кнДр і республіки корея 
вже відбувалися перестрілки. кім Ільсон домігся схвалення намірів 
щодо походу на Південь, і почалася корейська війна (한국전쟁). 
Перехід армії кнДр через 38 паралель 25 червня 1953 р. викликав 
занепокоєння у світі. 27 липня 1953 р. представники ООн, кнДр 
і китайських добровольців підписали мирну угоду, а Лі Синман 
відмовився брати участь у переговорному процесі. тому й досі 
Північ і Південь формально перебувають у стані війни – стані 
тимчасового припинення вогню [1, с. 99–110].

незважаючи на те, що після корейської війни великий 
вплив на створення творів для молодого покоління чинили 
іноземна культура та комерціоналізм, дидактичність залиша-
лася головною характеристикою дитячих книжок. Провідни-
ми письменниками, які писали дитячу прозу, в 1950-х рр. були  
마해송 [18], 강소천 [17], 이원수 [19], 김요섭 [16]. Серед пое-

1 황순원 – корейський поет і прозаїк. народився в період японської окупації кореї. 
уперше світ побачив його твори в журналі «Східний світ» в 1931 р. Після розділу кореї 
письменник переїхав на південь і став викладачем в університеті. відмовився писати 
японською. усі твори літератор пише виключно корейською мовою.
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«Схоже, що військова поліція противника зв’язала йому 
ноги, так що він не міг відступити і був змушений боротися  
до смерті. Але перед обличчям нашої морської піхоти невтом-
на атака й оборонні лінії противника зламалася повністю, і їхні 
військові поліцейські застрелили його, так що він не міг утекти. 
«Я хотів бігти і здатися, але через нагляд військової поліції я за-
вершив усе таким чином», – сказав хлопчик, який впав на землю 
й почав голосно плакати. Незважаючи на те, що він був ворогом, 
із людської точки зору Хьончхоль відчував жалість до нього».

Офіцери й політики, що з’являються в історії 김송 в Пів-
нічній кореї, як правило, зображуються як жорстокі вбивці, 
позбавлені людських чеснот. Їх частіше за все змальовують 
істотами, які мають негативні конотації (чорти, вовки, пара-
зити). Для читача одразу стає зрозумілою конотаційна пара 
«добро – зло». Читач із перших рядків такого твору відчу-
ває зневагу й огиду до «біологічно» прописаних персонажів.  
추몽일2 описується так: «Обличчя дикуна, а його голос подіб-
ний до вою кровососних вампірів із пекла». Протягом усього ро-
ману північнокорейці систематично показані в поганому світ-
лі й заперечують будь-які людські якості. навіть у корейській 
літературі та корейському кінематографі ХХІ ст. ми можемо  
з легкістю виявити персонажів із Північної кореї, адже вони, 
як і 64 роки тому, зображуються з деякими «демонічними риса-
ми», наприклад, шрами на все обличчя, які поводять себе наче 
тінь. Саме такими ми бачимо солдатів північнокорейської ар-
мії. уже в 50-х рр. ХХ ст. їх зображують як тварин, для яких є 
нормальним вбивати та ґвалтувати жінок.

Після закінчення корейської війни анімалістична сексу-
альна хіть ворога, здається, залишилася популярною темою в 
антикомуністичній літературі. Свідчення цього можна побачи-
ти на обкладинці коміксу під назвою «таємна спальня кім Ір 
Сена» (김일성 의 침실).

у 1980 р. було опубліковано більше десятка мальованих жур-
налів і книг, наприклад, «Острів скарбів», «IQ Jump», «Sonyun 
Champ». вони набули широкої популярності в кореї. Персо-
нажі цих книжок – Дулі, малий динозавр, Хані і Янг Шим –  
стали улюбленими героями поколінь. в останні роки попит на 
дитячі мальовані книжки збільшився через їхню популярність 
серед дітей та їхніх батьків. Це пов’язано з навчальним змістом 
книжкових серій: «Чому?», «виживання», «Шукачі скарбів» і т. д. 
такі серії, як правило, включають у себе більше 30 книг. теми 
диференціюються за різними дисциплінами виховного значен-
ня (наука, культура, суспільство й іноземні мови).

Літературу, яка була створена після 1945 р., називають лі-
тературою періоду розділення. І якщо на півдні кореї продов-
жувався процес запозичення західних літературних форм і тем, 
то на півночі кореї збільшується кількість письменників, що 
пишуть твори в дусі так званої літератури соціалістичного ре-
алізму. незважаючи на те, що на корейському півострові твори 
пишуться однією мовою, різниця між літературами стає все 
більш виразною. 

Висновки. Із 1960-х рр. корейська дитяча література поча-
ла поступово розвиватися, а до початку 1990-х рр. їй удалося 
стати незалежним літературним напрямом. унаслідок науко-
во-технічного прогресу, суспільних проблем, глобальних ката-
строф, проблем у родині дитяча література в 90-х рр. ХХ ст. 

стрімко розвивається. корейська дитяча література зберігає 
вплив Сходу з часів японської окупації корейського півострова 
(1910–1945 рр.) і західної культури після громадянської війни.
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Могилко Ю. А. Корейская детская литература по-
сле Корейской войны и разделения Кореи

Аннотация. Статья посвящена корейской детской ли-
тературе ХХ века. в статье рассматривается послевоенная 
детская литература. в работе даются новые исследования 
по этой теме. в современном литературоведении суще-
ствует мало эмпирических исследований, посвященных 
детской корейской литературе. 

Ключевые слова: детская литература, корейская вой-
на, разделение кореи. 

Mogylko I. Korean children’s literature after Korean 
War and the Division of the Korean peninsula

Summary. The article deals with the Korean children’s 
literature in the 20th century. It represents basic information 
about scientific researches and developments in this area. Very 
little empirical research has been carried out to determine 
Korean children’s literature. 

Key words: children’s literature, Korean war, division of 
the Korean peninsula. 

2  П’ята колона – люди, чиї дії викликають тривогу в країні, а їхні зв’язки із за-
кордоном залишаються таємницею для широкого загалу – диверсанти, саботажники, 
внутрішні вороги. Діяльність п’ятої колони поділяють на два періоди: мирний і воєн-
ний час. П’яту колону поділяють на воєнну п’яту колону, що діє безпосередньо під час 
агресії, і політичну п’яту колону, яка використовується ворогом безперервно.
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ОБРАЗ АТАТЮРКА В ПРОЗЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ  
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Якуб кадри, Юнус нади, ахмет Ялман, Хамдуллах Субхи, 
Фалих рифки и другие, создали реалистические произведе-
ния об ататюрке. кроме того, часто переиздаются воспомина-
ния его соратников, сподвижников, передающих их чувства и 
размышления [7, с. 14]. в этих произведениях и воспоминаниях 
предстаёт так полюбившийся всем образ великого ататюрка.

По сравнению с другими литературными жанрами в дра-
матургии к образу ататюрка обращались относительно редко. 
Среди авторов, посвятивших свои драматургические произве-
дения ататюрку, следует упомянуть писателя мунира Хайри 
Эгела. в его стихотворную пьесу «Bay Önder» («Господин  
Лидер») были внесены поправки самим ататюрком [5, с. 56].

Справедливости ради стоит отметить, что пьеса «Bay 
Önder» долгое время входила в репертуар театров; с особым 
восторгом эта пьеса была воспринята зрителями в годовщину 
смерти ататюрка. в 1918–1923 г.г. вышла в свет драма Фарука 
нафиза Чанлыбеля «Kahraman» («Герой»), в которой с боль-
шим мастерством были переданы любовь и преданность наро-
да ататюрку. автору удалось создать реальный, а не легендар-
ный образ ататюрка, представить его военачальником, мудрым 
вождем. в драме на переднем плане – ататюрк, возглавивший 
после поражения (октябрь 1918 г.) Османской империи в Пер-
вой мировой войне национально-революционное движение за 
независимость анатолии. анатолийские крестьяне, потеряв-
шие последнюю надежду и готовые смириться с поражением, 
нашли в лице ататюрка своего спасителя. Драматургу удалось 
представить ататюрка зрителям как героя-лидера. Даже те, кто 
отказывались идти в армию, дезертиры, трусы вступили в ряды 
добровольцев. например, юноша по имени Гусейн, разочаро-
вавший своим трусливым поступком отца и возлюбленную, 
осознал приоритет национально-освободительной борьбы  
и стал солдатом народной армии. в произведении самого  
ататюрка нет, но о нём говорят, на него ссылаются.

Примечательно, что и любители литературы в своих про-
изведениях пытались оживить образ ататюрка. в связи с этим 
особый интерес представляет пьеса главврача американской 
больницы в Стамбуле (1930-е г.г.) рольфа Лиума «кемаль» 
в трёх актах. Оригинал пьесы написан на английском языке. 
Это сценическое произведение, далёкое от профессионализма, 
было издано в Швейцарии. в пьесе ататюрк идеализирован 
в искусственной форме и напоминает ковбоя в американской 
литературе. Он представлен как военный, пропагандирующий 
силу, решающий все проблемы лишь оружием, выдвигающий 
на передний план вмешательство во внутренние дворцовые 
дела и ведущий беспощадную борьбу против греков. в этом 
произведении образ ататюрка неубедителен. автор произведе-
ния не смог правильно осознать реальное положение в турции, 
сущность освобождения измира от греческих оккупантов и 
описал национально-освободительное движение под предво-
дительством ататюрка как приключение.

Аннотация. в статье рассматривается проза, по-
священная мустафе кемалю ататюрку, величайшему 
государственному деятелю, реформатору, основателю и 
первому президенту турецкой республики, одному из 
выдающихся деятелей 20-го века. есть много работ, напи-
санных турецкими и зарубежными писателями о ататюре. 
Статья содержит анализ таких работ. Характер ататюрка 
дан на фоне реальных исторических событий, воспоми-
наний его современников и соратников. ататюрк показан 
как величайший и обычный человек со своими чувствами 
и эмоциями. Подчеркивается, что ататюрк был повсемест-
но любим своим народом и уважаем врагами. Достоинства 
и недостатки анализируемых работ выявлены и объяснены 
в ходе исследования.

Ключевые слова: ататюрк, проза, национально-осво-
бодительная борьба, турция, герои, характер.

Постановка проблемы. можно со всей уверенностью ска-
зать, что современная турция – бессмертное творение великого 
Гази мустафа кемаль-паша ататюрка. турецкая республика 
входит в число передовых государств мира, государство – лидер 
на Ближнем и Среднем востоке. именно благодаря ататюрку 
турция встала на ноги, несмотря на нападения и происки вра-
гов, вырвалась из плена и сохранила своё существование.

как известно, мустафа кемаль-паша, официально наз-
ванный «отцом турок» (ататюрк), – выдающийся деятель, 
являвшийся не только активным участником важнейших исто-
рических событий, но и в определённой мере их творцом и 
вдохновителем. великий полководец, политик, дипломат, осно-
ватель и первый лидер республиканской народной партии тур-
ции, первый президент турецкой республики, создатель нового 
турецкого государства, он руководствовался высшей идеей на-
править все свои усилия на службу своему народу. Существует 
огромная литература, посвященная ататюрку. 

Цель – рассмотреть прозу, посвященную мустафе кемалю 
ататюрку, величайшему государственному деятелю, реформа-
тору, основателю и первому президенту турецкой республики, 
одному из выдающихся деятелей 20-го века.

Изложение основного материала. Первым, кто привнес 
имя мустафы кемаля ататюрка, неизвестного тогда ещё на-
роду будущего национального лидера в турецкую литературу, 
был рушен Эшреф унайдын – турецкий писатель и государ-
ственный деятель (1892–1959), сделавший ататюрка героем 
турецкой прозы и представивший его впервые читателям в 
1918 г. в специальном номере «Чанаг-гала» журнала «Yeni 
Məcmuə» («новый сборник»).

Со временем соратники, современники ататюрка, свидете-
ли его жизни и деятельности, уходят из жизни, однако на их 
место приходят десятки мастеров слова, стремящихся предста-
вить литературной общественности образ ататюрка [1, с. 32]. 
такие известные писатели, как рушен унайдын, Халиде Эдиб, 
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в прозе же, в отличие от драматургии, имеется ряд про-
изведений, более широко и реалистично описывающих нацио-
нально-освободительное движение. некоторым писателям, не-
посредственно видевшим ататюрка и его соратников в окопах, 
беседовавшим с ними, удалось в своих произведениях создать 
живой портрет ататюрка [9, с. 81]. Писатели-патриоты, до-
бровольно отправившиеся в анатолию, на передовую линию 
фронта, брали интервью у ататюрка и слышали непосред-
ственно из уст спасителя анатолии слова о сущности и цели 
национально-освободительного движения. в этой связи особо 
хочется отметить мастерство Халиде Эдиб и Якуба кадри, су-
мевших правдиво и реалистично описать период националь-
но-освободительной борьбы, создать живые образы её героев. 
Эти писатели сумели раскрыть сущность национально-освобо-
дительной борьбы, её причины, задачи, идеи, движущую силу 
её лидера не натуралистично, а беспристраст¬но, на реальной 
и национальной основе.

в произведениях и Х. Эдиб, и Я. кадри отражена их писа-
тельская позиция. Прислушавшись к голосу совести, поставив 
под угрозу личную жизнь, эти писатели отправились в ана-
толию, превратив своё перо в штык. Глубоко осознав всю ат-
мосферу того периода, они объективно описали все события, 
участниками которых они были, и представили их обществен-
ности. Я. кадри создаёт образ ататюрка, пожертвовавшего 
своим счастьем и личной жизнью ради своего народа. Самое 
главное для ататюрка – родина, нация и счастливое будущее 
анатолии. Следует отметить, что писателем, создавшим самое 
впечатляющее произведение об ататюрке в турецкой литерату-
ре, является Я. кадри. 

в своих произведениях писатель по мере возможности 
стремится представить ататюрка вождем, близким к народу, 
глубоко чувствующим и понимающим его проблемы, верным 
традициям, национальным ценностям, преданным родной 
земле, хорошо разбирающимся в мировой политике, неустан-
но борющимся за процветание своей страны. в произведении 
Я. кадри «Панорама» очень трогательно описана смерть ата-
тюрка, и даже смерть не в си¬лах разлучить вождя с народом.  
в произведениях Х. Эдиб «Огненная рубашка», Я. кадри  
«анкара», «Содом и Гоморра», «Чужак» образ ататюрка нашел 
своё живое и полное воплощение. 

в произведении же ака Гюндюза «Звезда Дикмена» ата-
тюрк представлен не только как полководец, глава государства, 
но и как человек с бытовыми проблемами в повседневной жи-
зни. в этом произведении парень и девушка, участвовавшие в 
кровопролитных сражениях за родину, предстают перед ата-
тюрком, целуют его руку и получают благословение вождя, ко-
торый присутствует на их бракосочетании [3, с. 22].

Хотя после перехода турции от однопартийной системы к 
многопартийности к образу ататюрка в турецкой литературе и 
обращались, однако ататюрк, будучи главным героем произве-
дений, не описывался [8, с. 76]. ататюрк выступал как литера-
турный фон, основные же образы продолжали его принципы, 
говорили и действовали от его имени, ссылались на него, ци-
тировали его, повергали своих соперников изречениями ата-
тюрка и т.д.

Следует отметить что в произведениях тарика Бугры «ма-
ленький начальник», кемаля тахира «усталый воин», «волчий 
закон», Хасана иззета Динамо «Святой бунт» образ ататюрка 
занимает важное место. например, в романе к. тахира «вол-
чий закон» ататюрк представлен сквозь призму сторонников 

и противников. Писатель стремится вскрыть социальные кор-
ни злобы и враждебности по отношению к ататюрку тех, кто 
хотели физически уничтожить его. Хотя в этом произведении 
ататюрк непосредственно не участвует, однако многое связано 
с его именем, делами, и все события в романе разворачиваются 
вокруг него.

в романе же Йылмаза Гюрбюза на переднем плане – роди-
тели ататюрка, его детские и отроческие годы. Писатель слов-
но стремится описать жизнь вождя в эпохальной форме. взору 
читателя предстают деятельность ататюрка в юные годы, его 
отношение к окружающей среде, его трудолюбие, преданность 
друзьям, его начитанность и интеллектуальность. в то же вре-
мя в романе вскрываются гносеологические корни Балканских 
войн, массовых казней мусульман [2, с. 91].

как известно, в период с марта по апрель 1915 года ту-
рецкий народ вписал поистине славную страницу в историю 
человечества. военно-морская битва при Чанаккале – эпопея 
мужества и героизма – была одним из решающих событий 
Первой мировой войны. Сражение, произошедшее 18 марта 
1915 г., стало ключевым в исходе известной как Дарданелль-
ская операция кампании антанты против Османской империи. 
Битва при Чанаккале стала в некотором роде возрождением ту-
рецкой нации. мустафа кемаль ататюрк заставил войска ан-
танты признать Дарданеллы неприступными. тогда ататюрк 
произнёс свою крылатую фразу: «Я не приказываю вам насту-
пать, я приказываю вам умереть!». 

в итоге турецким войскам удалось остановить наступление 
антанты. в этой кровопролитной битве при Дарданеллах по-
гибло примерно 230 тысяч турок. успех, добытый в сражени-
ях за Дарданеллы, сделал полковника кемаля – пашу широко 
известным и популярным в стране. Эти исторические события 
живо описаны в романе Йылмаза Гюрбюза «Чанаккала в огне». 
автор верно пишет, что нет нации без лидера, и нет лидера без 
нации [6, с. 19].

Писатели, близко знавшие великого лидера, выражали 
беспокойство по поводу того, смогут ли они должным образом 
представить читателям ататюрка, всё его величие, героизм, 
силу духа. Что же касается зарубежных авторов, писавших  
об ататюрке, то они чаще всего описывали события, не вни-
кая в их сущность, с позиции пассивного наблюдателя.  
в их произведениях нет любви к ататюрку, восхищения 
им. Примером тому служат романы: анн Бридж «The Dark 
Moment», рей Брокк «The ghost on Horseback», Д.уитли  
«The eunuch of Stamboul». Следует отметить, что роман анн 
Бридж «The Dark Moment» был переведен на турецкий язык под 
названием «измир в огне» и опубликован в 1972 г. в Стамбуле.

Считаем своим долгом отметить, что ни одно из вышепере-
численных произведений не имело художественной ценности. 
Эти писатели включали в свои книги ненужные отступления 
приключенческого характера, отводили широкое место безос-
новательным слухам, сплетням, давали широкую волю фанта-
зиям, выдавая их за реальность, и пытались тем самым посеять 
сомнения у узкомыслящих читателей в надежде на то, что их 
произведение станет бестселлером. 

конечно, для того, чтобы придать серьёзность своим произве-
дениям, эти писатели обращались и к историческим источникам. 
если нам придется ответить на вопрос: «Что же объединяет пе-
речисленные произведения?», то отметим, что их объединяет 
лишь одна цель – любыми средствами принизить решающую 
роль ататюрка в национально-освободительной борьбе.
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естественно, не все произведения, опубликованные за ру-
бежом, являются таковыми. например, в произведениях Х.ар-
мстронга «The grey wolf», Л.кинросса «The rebirth of nation» 
ататюрку отводится величайшая роль и его исторические за-
слуги представляются в объективной форме.

Одним из произведений, правдиво освещающих роль и 
место ататюрка в национально-освободительном движении, 
является роман кэтрин Гэвик «The house of war». в этом ди-
намичном романе, полном драматизма, ататюрк предстает 
перед читателями в самых различных местах, на фронте и т.д. 
Чувствуется, что автор романа глубоко изучил описываемый 
период и не оставил без внимания психологические моменты, 
уровень менталитета. в романе «The house of war» отражены 
последствия тяжёлого кризиса в стране: голод, разруха, мигра-
ция, одним словом, хаос. Образы ататюрка, его матери Фикрие 
ханум, иностранной журналистки даны в романе чрезвычайно 
убедительно и реалистично. ататюрк разъясняет иностранным 
путешественникам на французском и английском языках сущ-
ность национально-освободительного движения, радуется хо-
рошим новостям с фронта. 

Он также страдает от нехватки продовольствия, он лишён 
сна и покоя. ататюрк лично встречается с командующими 
фронтов, даёт им приказы и инструкции. иностранный жур-
налист в одном из своих репортажей с восторгом говорит о 
необыкновенном умении, динамизме, неиссякаемой энергии 
и работоспособности ататюрка: «Kemal is a myth much more 
than a man» («кемаль больше миф, нежели человек»). в романе 
также подчёркивается, что у ататюрка не было ни одного врага- 
христианина.

в романах, посвящённых великому турецкому реформатору, 
политику и военачальнику мустафе кемалю ататюрку, даётся 
живое описание его борьбы за суверенитет родной страны, его 
мечта построить в турции государство по западному образцу.

Шаблонство, сформировавшееся в начальные периоды не-
зависимости под идеологическим воздействием, на протяжении 
долгого времени сохранялось в турецкой литературе. в произве-
дениях, написанных при жизни ататюрка (1922–1938 г.г.), ярко 
отражены отношение населения Стамбула и анкары к фронту, со-
вместные действия владельцев частной собственности и духовен-
ства против республики, попытки писателей привить читателям 
политические, экономические и нравственные ценности.

Выводы. таким образом, говоря словами Годжатюрка ут-
кана, «реформы мустафы кемаля ататюрка явились величай-
шим и положительным прогрессом в общественно-политиче-
ской структуре страны в тот период» [4, с. 18]. можно прийти 
к выводу, что ататюрк стремился вывести турцию на уровень 
современной цивилизации и создать светское общество в ту-
рецкой республике.

в произведениях, проанализированных в данной статье, 
писатели стремились в яркой и реалистичной форме отобра-
зить все эти исторические события и изменения.
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Рустамова А. А. Образ Ататюрка в прозі, присвяче-
ній національно-визвольній боротьбі

Анотація. у статті розглядається проза, присвячена 
мустафі кемалю ататюрку, державному діячу, реформа-
тору, засновнику та першому президенту турецької рес-
публіки, одному з видатних діячів 20-го століття. Є бага-
то праць, присвячених ататюрку. Стаття містить аналіз 
таких праць. Характер ататюрка представлений на фоні 
історичних подій, спогадів його сучасників та соратників. 
ататюрка показано як звичайну людину зі своїми почуття-
ми та емоціями. Підкреслюється, що ататюрк повсюдно 
любив та вшановував свій народ. 

Ключові слова: ататюрк, проза, національно-визвіль-
на боротьба, туреччина, герої, характер.

Rustamova A. Ataturk’s character in the prose 
dedicated to the national liberation struggle

Summary. The article deals with the prose dedicated to Mustafa 
Kemal Ataturk, the greatest statesman, reformer, the founder and 
first president of the Republic of Turkey, one of the outstanding 
figures of the 20-th century. There are plenty of works written by 
Turkish and foreign writers about Ataturk. The article contains 
the analysis of such works. Ataturk’s character is given against a 
background of the real historical events his contemporaries’ and 
companions – in – arms’ memories. Ataturk is shown both as the 
greatest person and ordinary man with his feelings and emotions. 
It is emphasized that Ataturk was universally beloved by his people 
and respected by his enemies. The dignities and defects of the 
analyzed works are revealed and explained during the research. 

Key words: Ataturk, prose, national liberation struggle, 
Turkey, heroes, character.
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НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (В КОНТЕКСТЕ  

ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВА, ЛИТЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ)
Аннотация. в этой статье указывается, что м.Ф. 

ахундзаде как профессиональный литературовед опреде-
лил задачи национальной литературы в контексте «лите-
ратура и общество», «литература и время» в своих крити-
ческих статьях и в своем богатом эпистолярном наследии. 
Он всегда защищал точку зрения, что литература должна 
быть в самих процессах, происходящих в обществе, и на-
правлять их. С этой точки зрения м.Ф. ахундзаде всегда 
отдавал предпочтение западной литературе, сравнивая ее 
с восточной литературой. в то же время м.Ф. ахундзаде 
всегда поддерживал литературу с социальным уклоном, 
созданную на основе требований времени и обеспечиваю-
щую прогресс нации. По его мнению, этот тип литературы 
должен быть распространен в обществе. С этой целью он 
считал необходимым, чтобы литература имела тесные от-
ношения со средствами массовой информации.

Ключевые слова: ахундзаде, национальный, новый, 
литература, задача, общество, время.

Постановка проблемы. в изданном в тифлисе в 1911 г. тру-
де, посвященном столетию со дня рождения великого мысли-
теля и писателя мирзы Фатали ахундова, первый профессио-
нальный литературовед азербайджана Фирудин бек кочарли 
писал: «мирза Фатали ахундов, несомненно, является отцом 
национальной литературы, великим мастером драматургии, 
гордостью нашей литературы, выдающемуся перу которого 
принадлежат самые разные произведения: несравненные коме-
дии, острые статьи по критике, прекрасные стихи, интересные 
рассказы и прочее…» [1, с. 168]. Эта цитата позволяет доста-
точно четко определить место м.Ф. ахундзаде в нашей нацио-
нальной литературе, его новаторство и мастерство. называя 
м.Ф. ахундзаде «отцом национальной литературы», Ф. кочар-
ли впервые в нашей истории счел его родоначальником литера-
туры нового типа не только в литературе девятнадцатого века, 
но и в азербайджанской литературе в целом. Художественное 
творчество м.Ф. ахундзаде представляет новую эпоху.

По своей литературно-художественной сущности творче-
ство м.Ф. ахундзаде не вмещается в рамки и действительность 
XIX века. Говоря о предшествующих и последующих поколе-
ниях, невозможно не вспоминать творчество м.Ф. ахундзаде; 
он является своеобразным фундаментальным мостом между 
своими предшественниками и преемниками, тысячелетняя 
история национальной литературы проходит именно через 
его творчество, обновляется и продолжается (следует отме-
тить, что в его произведениях национальная литература об-
новляется по форме и содержанию, появляются новые виды и 
жанры). Одним словом, появление м.Ф. ахундзаде на литера-
турном небосклоне было необходимостью, вызванной судьбой 

национальной литературно-художественной мысли. Однако 
м.Ф. ахундзаде не считал свою миссию завершенной только 
созданием литературы нового типа; в своих литературно-кри-
тических статьях, письмах, адресованных различным лицам, 
он выдвигал оригинальные идеи и рассуждения о сущности 
литературы и своей миссии. Он определил задачи литературы 
нового типа – современной литературы в контексте литературы 
и общества, литературы и времени. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
м.Ф. ахундзаде с присущей ему необычайной наблюдатель-
ностью анализировал пути развития и тенденции истории раз-
вития мировой и восточной художественной мысли и пришел 
к заключению, что развивается то общество, которое шагает 
наравне с литературой, которое придает ее развитию большое 
значение. Отдалившаяся от общества литература никогда не 
сможет выполнить свою миссию. таким образом, литература 
должна всегда находиться внутри происходящих в обществе 
процессов и направлять их. м.Ф. ахундзаде сравнивает восточ-
ную и западную литературы с этой точки зрения и отдает пред-
почтение западной литературе как наиболее приближенной к 
реальной жизни. По этой причине творчество таких выдаю-
щихся представителей европейской литературы, как у. Шекс-
пир, мольер, Ф. Фенелон, к. волней, Дж. Байрон, Дж. морьер, 
м. вольтер, Ш. монтескье, Ж.-Ж. руссо, всегда находилось  
в центре внимания м.Ф. ахундзаде. 

анализ литературно-теоретических взглядов писателя по-
зволяет прийти к такому заключению, что м.Ф. ахундзаде  
не одобрял описание и воспевание индивидуальных настрое-
ний в литературе и считал это устаревшим. именно такой под-
ход и определял его холодное отношение к восточным диванам, 
газелле и касиде. Он хорошо понимал, что традиционная лите-
ратура не является панацеей от всех бед, и невозможно исце-
лить «больное общество» только ее рекомендациями, настав-
лениями и нравоучениями. Согласно мнению м.Ф. ахундзаде, 
литература по этой причине должна быть практичной, потому 
он выдвигал на первый план жанр драматургии как «самый 
достойный вид искусства в глазах европейцев». в своем пись-
ме мирза аге от 28 июня 1871 г. м.Ф. ахундзаде следующим 
образом излагал свои мысли: «времена “Gülüstan” və “Zinətül-
məcalis” прошли. Сегодня такие произведения не приносят на-
роду какую-либо пользу. Полезными для вкуса читателей явля-
ются драма и романы. роман также является частью драмы и 
требует долгого разъяснения» [2, с. 342]. м.Ф. ахундзаде счи-
тал, что жанр драмы больше полезен народу, так как его суть 
заключается в критике. Он был просветителем-реалистом и ви-
дел развитие общества в воспитании людей посредством кри-
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тики, в их отстранении от вредных привычек. в письме мирза 
мохаммедсафару, который перевел произведение «Təmsilat» 
(«Басни») на персидский язык, м.Ф. ахундзаде отмечает, что 
критическое произведение создается на основании иронии, 
смеха, фарса и пародии, оно далеко от нравоучения и настав-
лений, и приводит пример, чем еще раз подтверждает важность 
нового жанра в национальной литературе: «Представим, что 
проповедник пишет книгу в духе наставлений любящего отца 
и пытается объяснить народу, что в жизни нет такой науки, как 
химия. С другой стороны, появляется человек, который еще не 
утверждает, что химии нет, что нельзя верить существованию 
такой науки. Однако ради критики и иронии пишет рассказ 
«алхимик молла ибрагим Халил» и распространяет среди на-
рода. теперь скажите, какое из этих двух произведений больше 
полезно для человеческой природы? несомненно, рассказ «ал-
химик молла ибрагим Халил», поскольку это произведение 
написано на основе критики и иронии» [3, с. 297].

Цели статьи. Драматургию, театральное искусство 
м.Ф. ахундзаде считал выразителями настроений всего обще-
ства в целом, а не конкретного индивида: «европейские госу-
дарства тратят миллионы, чтобы построить величественные 
здания для театров, собирают туда мужчин и женщин, чтобы 
они посмотрели критические и иронические представления об 
их соотечественниках и брали для себя пример из ситуаций, в 
которые те попали» [3, с. 298]. видный исследователь наследия 
м.Ф. ахундзаде надир мамедов обращает внимание на этот 
вопрос и верно оценивает размышления писателя об эстетике 
искусства: «…Прежде всего ахундзаде отмечал, что драмати-
ческое произведение и театр отличаются массовым характером, 
все, от правителя до крестьянина, понимают его. в стране, где 
большинство населения безграмотно, драматическое произведе-
ние имеет существенное значение» [4, с. 510]. Здесь следует об-
ратить внимание еще на одну существенную сторону модернис-
тической литературной концепции м.Ф. ахундзаде: литература 
должна уметь убеждать общество. в обществе, где большинство 
населения безграмотно, невозможно объяснять посредством 
чтения, но это можно сделать демонстрацией (театр), убеж-
дением, считал м.Ф. ахундзаде и опирался в этом на передо-
вую практику европейской литературы. м.Ф. ахундзаде верил,  
что наилучшим путем наглядной демонстрации членам обще-
ства их привычного, традиционного образа жизни являются дра-
матические произведения и театральные представления. Люди 
видят на сцене самих себя, остаются лицом к лицу со своими 
недостатками и, несомненно, вынуждены задуматься и сде-
лать соответствующие выводы. Поэтому м.Ф. ахундзаде был 
сторонником «произведений, способных заставлять читателей 
и зрителей задуматься и сделать выводы», в отдельных своих 
статьях, письмах различным людям он рекомендовал имен-
но это. в письме своему другу мирза аге из тебриза писатель 
указывал на главные задачи драматического искусства: «Целью 
драматического искусства является совершенствование мора-
ли и нравственности людей, их назидание» [2, с. 336]. Своими 
драматургическими произведениями м.Ф. ахундзаде стреми-
лся разбудить инертное общество, заставить его задумываться, 
смеяться, а при необходимости – плакать. Ф. кочарли писал по 
этому поводу: «комедии покойного мирзы Фатали – необычное 
зеркало нашего быта, которое одинаково показывает как нашу 
внешность, так и нутро… Поэтому люди, читающие комедии 
мирзы Фатали, с одной стороны смеются, а с другой – зауныв-
но, прискорбно плачут, проливают горькие слезы…» [5, с. 30].

Изложение основного материала. Проповедование и на-
ставления, по мнению м.Ф. ахундзаде, были бесполезными, 
но он также считал, что критика должна отвечать определен-
ным условиям. Смиренность и стремление скрывать проблему 
м.Ф. ахундзаде считал противоречащими условиям критики: 
«например, как должны были писать свои произведения Бокл, 
ренан, чтобы они получились умеренными, безропотными, на-
зидательными, нравоучительными, ласковыми и изобиловали 
поговорками? если бы было так, их произведения не слыли бы 
критическими, и никто их не читал бы» [3, с. 303].

вторым важным вопросом в учении м.Ф. ахундзаде о 
модернистской литературе является его взгляд на проблему 
литературы и времени. в художественных и научно-философ-
ских произведениях, богатом эпистолярном наследии писа-
теля упомянутому вопросу уделяется достаточное внимание. 
м.Ф. ахундзаде был сторонником того, чтобы литература не 
шла на поводу, а поймала пульс времени. Для выполнения ли-
тературой этой миссии необходимо было решить некоторые 
важные вопросы. исследовав пройденный европейской ли-
тературой и культурой исторический путь развития и их со-
временное состояние, м.Ф. ахундзаде считал необходимым 
отказаться от консервативного мышления ради национальных 
интересов, брать пример с других народов. несомненно, в ре-
алиях XIX века, когда большинство людей были безграмотны-
ми, а азербайджан был колонией россии, добиться реализации 
упомянутой выше задачи было нелегко. Однако м.Ф. ахунд-
заде считал эту задачу постепенно выполнимой, с условием, 
чтобы национальная интеллигенция до конца выполняла свою 
миссию. Два важнейших вопроса, обеспечивающих представ-
ление литературы обществу, т. е. читателям и зрителям, нахо-
дились в центре внимания м.Ф. ахундзаде. Первый – орга-
низовать издательское дело как в европе, второй – добиться 
создания периодической печати на родном языке. в предыду-
щих исследованиях мы уже затрагивали вопрос необходимости 
организации книгопечатания и создания издательств. в насто-
ящей статье мы считаем необходимым высказать некоторые 
рассуждения об отношениях литературы и времени. Дорога к 
европейским свободам слова, мысли и печати берет свое на-
чало с XV века, когда изобретение и. Гуттенбергом современ-
ной печатной машины позволило печатать в промышленных 
объемах книги, брошюры, календари и газеты. выше было 
упомянуто, что опыт европейских мыслителей сыграл важную 
роль в формировании научно-философских идей и мировозз-
рения м.Ф. ахундзаде. Писатель искренне верил, что в случае 
разрешения этих вопросов литература сможет отвечать тре-
бованиям времени. Он хорошо осознавал, что литература, не 
доходящая до общества, до масс, неубедительна и бесполезна. 
идеи Дж. мильтона (1608–1674 гг.), Дж. Локка (1632–1704 гг.), 
Ш. монтескье (1689–1755 гг.), Ж.-Ж. руссо (1712–1778 гг.)  
и других видных писателей и философов распространялись 
посредством книг, издаваемых промышленным способом и 
достаточным для своего времени тиражом и, по сути, служили 
требованиям времени, прогрессу нации, демократизации обще-
ства. Согласно сведениям научной литературы, в издательском 
деле азербайджан значительно отставал от европейских стран. 
например, только ровно через 400 лет после создания первой 
типографии в Страсбурге (1458 г.) [6, с. 29], в Шемахе была 
организована типография (1858 г.) [7, с. 6]. До этого книгоиз-
дание в азербайджане выживало благодаря труду искусных  
в своем деле каллиграфов. Первым из литераторов, издавших 
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книгу современным способом, стал м.Ф. ахундзаде. в 1853 и 
1859 гг. в тифлисе были изданы книги м.Ф. ахундзаде на рус-
ском и азербайджанском языках. Эти книги распространились 
во всех регионах кавказа, россии, в индивидуальном порядке –  
в иране и турции. Благодаря поддержке и инициативе 
м.Ф. ахундзаде, в 1856 г. был издан труд м.Ю. Гарабаги 
«Kitabi-məcmueyi-divani-Vaqif və digər müasirin» («Сборник 
диванов вагифа и других современников»), а в 1868 г. – книга 
а Берже под названием «Qafqaz və Azərbaycanda məşhur olan 
şüəranın əşarinə məcmuədir» («Сборник стихов известных на 
кавказе и в азербайджане поэтов») [8, с. 359]. таким образом, 
м.Ф. ахундзаде был пламенным сторонником социальной по 
существу литературы, порожденной требованием времени, 
служащей развитию общества и прогрессу нации. Он не хотел, 
чтобы такая литература оставалась невостребованной (списа-
лась «в ящик»), он считал необходимым ее распространение 
среди массы читателей.

м.Ф. ахундзаде придавал огромное значение созданию 
органов печати, способных выполнять различные социальные 
функции. интересно, что он в духе времени стремился учре-
дить именно сатирическую газету. в письме своему другу 
мирза Юсиф хану (от 29 марта 1871 г.) м.Ф. ахундзаде пи-
сал, ссылаясь на европейскую практику: «в настоящее время 
во всех европейских странах имеются сатирические газеты, 
которые высмеивают и критикуют недостатки соотечествен-
ников. такие газеты печатаются еженедельно и распространя-
ются по всей стране. Сегодняшнего прогресса и дисциплины 
европейские страны достигли не с помощью проповедей и на-
ставлений, а благодаря критике» [3, с. 302]. мечта м.Ф. ахун-
дзаде о сатирическом органе печати реализовалась только 
через 35 лет, когда в 1906 г. Дж. мамедгулузаде «по велению 
времени и самой природы» учредил сатирический журнал  
«молла насреддин». в действительности, с учреждением жур-
нала «молла насреддин» в литературе началась желанная и 
подготовленная м.Ф. ахундзаде эпоха, произошел переход от 
просветительского реализма к критическому реализму.

необходимость перехода от «сундуковой литературы»  
к печатной литературе м.Ф. ахундзаде подтверждал своими 
литературными произведениями. его известная касиде, напи-
санная в связи со смертью великого русского поэта а.С. Пуш-
кина, была напечатана на русском языке в московской прессе, а 
комедии – в тифлисе, в газете «кавказ» [9]. Он не довольство-
вался изданием лишь своих произведений, но также поощрял 
печататься Г. Закира. именно при посредничестве и поддержке 
м.Ф. ахундзаде стихотворение поэта, посвященное крымской 
войне, «Fərzəndi-əziz» («Дорогой сын»), было напечатано  
в оригинале и на русском языке в газете «кавказ» [10, с. 209]. 

С точки зрения времени м.Ф. ахундзаде придавал огром-
ное значение взаимосвязям литературы и печати. Он понимал, 
что без посредничества печати невозможно донести нацио-
нальные идеи до общества, и поэтому мечтал о создании газеты 
на родном языке. но когда это не удалось, он стал пользоваться 
русскоязычной печатью. Глубоко начитанный м.Ф. ахундза-
де был осведомлен, что такие корифеи мировой литературы,  
как Д. Дефо, Дж. Свифт, О. Бальзак, Э. Золя, м. твен, а. Пуш-
кин, а. Герцен, в. Белинский и другие работали непосред-
ственно в сфере печати, активно сотрудничали с издатель-
ствами, в первый раз опубликовали свои публицистические 
заметки и художественные произведения именно в средствах 
массовой информации. Поэтому м.Ф. ахундзаде надеялся,  

что литература сумеет выполнить стоящие перед ней задачи в 
условиях интенсивных связей с печатью. Здесь м.Ф. ахундза-
де абсолютно не ошибался. анализ почти полувековой эпохи 
от газеты «Экинчи» до падения азербайджанской Демокра-
тической республики позволяет определить масштабы разви-
тия литературы, национального прогресса. в напечатанном в 
1918 г. в тифлисе труде «между двух революций» в. магомед-
заде писал: «история указывает, что рвение, которое азербай-
джанские тюрки продемонстрировали на пути культуры и ради 
нации, кроме японцев, в азии никто не показывал. За 25 лет 
(1875–1900 гг.) ни один народ не создавал национальную ли-
тературу, национальный театр, национальную музыку и на-
циональную печать. ни один народ за 12 лет (имеются в виду 
1906–1918 гг.) не демонстрировал национальное и политиче-
ское пробуждение» [11, с. 14]. 

Выводы. то, что м.Ф. ахундзаде отдавал предпочтение 
европейской литературе, вовсе не означает его отказ от су-
ществующей до него национальной литературы. Следует от-
метить, что в начале эпохи формирования ахундзадеведения 
некоторые мысли и рассуждения литератора выводились из 
контекста и преподносились как его отрицательное отношение 
к общевосточной литературе. некоторые исследователи даже 
выступали с этой ошибочной позицией и выражали к суще-
ствующей до м.Ф. ахундзаде литературе нигилистическое 
отношение.

выступая с позиции политических тенденций 20-х гг. 
прошлого века, Ханафи Зейналлы в своей статье под названием 
«век мирзы Фатали в азербайджане» употреблял в адрес клас-
сического литературного процесса непристойные выражения  
[5, с. 115]. в другом исследовании создание м.Ф. ахундзаде 
литературы нового типа оценивалось как его отдаление от об-
щества: «Живя в азербайджанской среде, в азербайджанском 
обществе, мирза в мыслях отдалился от этой среды. Он не сочи-
нял стихи, газеллы, касиде, как Физули, вагиф, Сеид азим, ибо 
мысленно и духовно принадлежал иной, чуждой среде» [5, с. 52].

несомненно, м.Ф. ахундзаде никогда и ни при ка-
ких условиях не отдалялся от азербайджанского общества.  
находясь под давлением идеологии, м.Ф. ахундзаде хотел 
видеть родную страну такой же развитой, как Франция, меч-
тал, чтобы его народ думал и жил, как французы. Однако его 
мысли о необходимости создания литературы нового типа 
подверглись политизации, приспосабливались к идеологии 
большевизма [5, с. 52].

Следует отметить, что и в советскую эпоху идеи м.Ф. ахун-
дзаде о литературе нового типа, ее задачах, отношении к клас-
сическому наследию в рамках критериев, продиктованных вре-
менем, и другие проблемы исследовались в некоторых случаях 
тенденциозно. в новых политико-исторических реалиях эти 
вопросы требуют нового подхода и исследования. 
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Шахбаз Шаміоглу (Мусаєв). М.Ф. Ахундзаде: 
завдання сучасної національної літератури (у контек-
сті літератури та суспільства, літератури й часу)

Анотація. у статті вказується, що м.Ф. ахундзаде як про-
фесійний літературознавець визначив завдання національної 
літератури в контексті «література й суспільство», «література 
й час» у своїх критичних статтях і в багатій епістолярній спад-
щині. він завжди захищав погляд, що література повинна бути 
в самих процесах, що відбуваються в суспільстві, і направляти 
їх. у цьому аспекті м.Ф. ахундзаде завжди віддавав перевагу 
західній літературі, порівнюючи її зі східною.

у той же час м.Ф. ахундзаде завжди підтримував літе-
ратуру із соціальним ухилом, яка створена на основі вимог 
часу й забезпечує прогрес нації. на його думку, цей тип 
літератури повинен бути поширений у суспільстві. Із цією 
метою він вважав за необхідне, щоб література мала тісні 
зв’язки із засобами масової інформації.

Ключові слова: ахундзаде, національний, новий, літе-
ратура, завдання, суспільство, час.

Shahbaz Shamioglu (Musayev) M.F. Аkhundzade: 
tasks of the modern national literature (in context of 
literature and society, literature and time)

Summary. This article specifies that M.F. Akhundzade, 
as a professional literary critic has determined the tasks of 
the national literature in the context of literature and society, 
literature and time in his critical articles and in his rich 
epistolary heritage. He defended always the point of view 
that the literature has to be in the very processes occurring 
in the society and to direct them. From this standpoint, 
M.F. Akundzade has given priority to the western literature 
comparing it with the oriental literature.

At the same time, M.F. Akhundzade was always supporter 
of the literature with social bias, created based on the time’s 
requirements and resulting to the progress of the nation. To 
his mind, this type of literature has to be disseminated into the 
society and mass. For this purpose, he considered necessary for 
the literature to have close relations with the media. 

Key words: Akhundzade, national, new, literature, task, 
society, time.
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«КОЛИСКА ЗЛАМАЛАСЯ»:  
ОЧУЖЕННЯ Й ОСВОЄННЯ СВІТУ ДИТИНОЮ В ЖІНОЧОМУ 

ПИСЬМІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ «ВИХОВАННЯ» КЛЕР КІГАН)
Анотація. Статтю присвячено описові очуження  

й освоєння світу дитиною у творі «виховання» ірландської 
письменниці клер кіган. Проаналізовано особливості жі-
ночого письма, що апелює до дитячих спогадів і дитячих 
вражень. Інтерпретовано метафоричний образ зламаної 
колиски, який виражає ставлення героїні до власного зла-
маного, зруйнованого, травмованого дитинства. розгляну-
то проблематику виховання, взаємин батьків і дітей, а та-
кож питання самоідентифікації дитини-як-чужинки у світі 
дорослих. 

Ключові слова: жіноче письмо, дитинство, світ дити-
ни, світ дорослих, виховання, свій/чужий, чужинка. 

Постановка проблеми. Жіноче письмо тяжіє до фемін-
них і фемінізованих дескрипцій феномена дитинства. ав-
торки вдаються або до нон-фікційних зізнань, або до авто-
біографічних ретроспекцій у текстах вимислу, відверто чи 
завуальовано оповідаючи про власне, здебільшого травмо-
ване, стигмоване, зруйноване (кимось/собою ж) дитинство. 
теоретикині жіночого письма (Г. Сіксу, Л. Ірігарай, Б. Дедьє, 
м. ніколчина, м. Зупанчич та ін.) акцентують увагу на осо-
бливій поетиці тексту-про-дитинство, оскільки жіноче пись-
мо – це завжди повернення: до основ перед-буття, до витоків 
себе, до глибини, з якої ми почалися, бо саме в ній жінка не-
мовлям знаходиться всередині, відчуваючи зв’язок із матір’ю й 
мовою, яка ще тільки зароджується в ній [17, с. 37]. Лінгвальне 
оприсутнення пов’язується з виходом назовні, себто руйну-
ванням зв’язку з материнським началом, відплиттям із мате-
ринського лона, очуженням із матір’ю й освоєнням зовніш-
нього світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дитинство 
в жіночому письмі проаналізоване в дослідженнях бага-
тьох науковців, зокрема, важливою для нашої статті є ідей-
на платформа французької феміністичної традиції (Г. Сіксу, 
а. Леклерк, Л. Ірігарай, Ю. крістева, Б. Дедьє). у жіночому 
письмі, на думку Б. Дедьє, топос дитинства слугує топосом 
регенерації, проектом відновлення цілісності власного «я», 
що в зовнішньому світі піддається патріархальному тиску й 
деформації. називаючи дитинство «храмом», Б. Дедьє під-
креслює, що жінка-авторка текстуально здійснює свій план 
увійти назад туди, де була захищеною, де зможе знайти та від-
новити «справжню ідентичність і справжню повноту» [17, с. 25].  
Семантично храм ототожнюється з домом, синонімічно –  
з фемінною лексемою «домівка». Саме пошуки й віднайдення 
домівки – недостатньо вирішена раніше проблема жіночого 
письма дитинства, вона скеровує інтерпретацію художнього 
тексту в психоаналітичну площину конфліктів і травм, зсувів 
і регресій, психосоматичних криз. 

Мета статті – розглянути й проаналізувати психосоматичні 
відчуття дитини в дорослому світі, акцентуючи увагу саме на 
проблематиці дитячих втрат і криз; пояснити питання пошуку 
дитиною дому й себе. 

Виклад основного матеріалу. нещодавно перекладена 
українською мовою книга ірландки клер кіган (авторки збірок 
оповідань «антарктида» й «Обійди сині поля») – це зразок ви-
сокохудожнього жіночого письма з промовистою символікою й 
дещо незвичною тематикою. Оповідання із семи частин, у якому 
не знаходимо чіткої вказівки на автобіографізм, однак оповідь 
іде від першої особи, а пейзажі рідного авторці вексфорда, кар-
тини побуту фермерів (сама письменниця народилася 1968 р.  
і виросла на фермі у вінклов) усе ж не дають абсолютного права 
заперечувати елементи нон-фікційності в тексті. «виховання» 
(Foster, 2010) – «це емоційно напружена історія, що відбувається 
в незвичному світі, повному невинності» [8], яку, за Г. улюрою, 
можна назвати «орнаментальною, або рамковою прозою» [14]. 
Це історія, проказана дівчинкою Лін, яка пізнає світ і шукає до-
мівку. Бо одного дня «батько, замість відвезти мене додому, 
везе мене у Воксфорд, до узбережжя, звідки родом моя мама» 
[9, с. 7]. Батьки віддають героїню на тимчасове утримання  
(і/чи виховання) до сімейства Джона й едни кінселлів. але 
Лін, тільки ввійшовши в оселю, відчуває, що в них удома нема  
«ніде жодної ознаки присутності дитини» [9, с. 11].

Для дівчинки дім кінселлів – чужа й водночас необхідна те-
риторія, саме тут прокидається її спонтанне бажання усамітни-
тися, бо цього їй так бракувало вдома: «Цей будинок інакший. 
Тут є кімната й час, щоби думати» [9, с. 15]. Подібну ідею-фікс 
про власну кімнату проектувала модерністка в. вульф у книзі 
«власний простір». Це локація з множиною фемінних означень: 
відмежована, відчужена, усамітнена, присвоєна. Саме в цій кім-
наті в цьому домі до Лін приходить у сні якась жінка, що каже бо-
лючу правду – «якби ти була моєю, я нізащо не лишила би тебе 
в будинку з чужими людьми» [9, с. 27]. Сон про близьку Ідеаль-
ну матір контрастує з реальністю, в якій її справжня, неідеальна 
мама десь там далеко («вдома») народжує ще одне дитя. усе це 
відбувається, можливо, у той час, коли голодна Лін ненаситно 
їсть усі наїдки зі столу кінселлів. Письменниця підкреслює, що 
коли Лін смакує салатом, «з буряка тече сік, закривавлює миску» 
[9, с. 15]. Ототожнення овочевого соку з кров’ю на тлі згадок про 
народження дітей є чи не єдиною з(до)гадкою в тексті про мате-
ринське тіло, у якого цілісна природа життєсмерті – це «давати 
життя й кровоточити, не вмираючи» [16, с. 145]. 

у тексті дорослі говорять про пологи як про «конвеєрну» річ, 
дітей сприймають як «роти», в які треба щось класти – це характе-
ризує особливості споживацького суспільства, у якому сакральне 
поняття «народжувати(ся)» вживається поряд зі щоденним понят-
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тям «їсти», і тільки назва твору гостро підкреслює брак осмис-
лення концепту «виховання»: «– Певно, останню дитину важко 
народжувати? – Та де, – каже тато. Прогодувати їх. От що 
важко» [9, с. 14] (як зауважила Г. улюра, «скинути тягар на мі-
сяць-другий – дуже на часі, а тут іще й родичі дружини не проти 
поопікуватися трішки дикою малою з недитячим апетитом» [14]). 
Лицемірний портрет батька у свідомості дівчинки поєднується з 
певною відразою до його слів, жестів, до нього самого, вона заува-
жує, що він «любить брехати про речі, які були б приємними, якби 
були правдою» [9, с. 13]. Історійки тата, розказані кінселлам, про 
те, як у них добре вдома, затьмарюються внутрішнім бажанням 
дівчинки ніколи більше не повертатися туди (у «холодильник» [2], 
послуговуючись метафорою С. Біддалфа), а залишитися тут, бо в 
цьому (хоч і чужому, але теплому) домі від неї «немає таємниць» 
[9, с. 22]. Фіксація етапу дорослішання дівчинки в оповіданні пе-
редана в кількох епізодах. Зокрема, в іронічному діалозі дитини 
з «новою мамою» едною: «– Востаннє я бачила тебе в колисці 
<...> – Колиска зламалася» [9, с. 10]. Отже, дитинство-як-ламан-
ня (злам, травма) поєднується з дитинством-як-(само)відмовою:  
дівчинка відчуває, що її дитинство «зламалося» там, удома. ко-
лиска тепер належить іншим (молодшим братам-сестрам), її 
мама теж належить їм, тому певні латентні ревнощі Лін стають 
кризовим порогом її самовизначеності у світі дорослих: ревнощі 
«з появою нової дитини, як привида минулого Я, що п’є груд-
не молоко й спить у колисці» [5], вказують на екстеріоризацію 
незрілого суб’єкта, який усвідомлює, як «річ чи людина стають 
частиною зовнішнього світу, стають предметом володіння, який 
можна втримати або втратити» [5]. І колиска, і матір для Лін – це 
перші дитячі втрати або, за м. кляйн, «дитячі фрустрації», і «ос-
новна проблема й головний критерій самої можливості адаптації 
до реальності полягає в готовності пережити фрустрацію» [10]. 
тому якось безглуздо, на думку Лін, виглядає тут ця чужа жінка 
една, яка бере на себе роль альтернативної матері, «стоїть наді 
мною, змушуючи пити ще тепле молоко» [9, с. 8], бажаючи тим 
продовжити чи повернути дитинство, якого більше нема й бути не 
може. Символіка жіночих рідин (кров, молоко, вода) у тексті кі-
ган відверто натуралізована, а це – прикметна риса саме жіночого 
письма (Г. Сіксу, Л. Ірігарай). Зречення теплого молока (альтер-
нативної материнської опіки) на користь холодної води (дорослої 
свідомої жіночності) – ще одна ознака самоусвідомлення цієї ди-
тини-дівчини. Ініціаційним порогом стає перше купання у ванні в 
будинку кінселлів: «у такій глибокій воді я ще ніколи не купалася» 
[9, с. 20], «наша мама наливала якомога менше води, ділячи її між 
усіма» [9, с. 20], «її руки – як руки моєї мами, але є в них іще щось, 
чого я ще ніколи не відчувала, чому не знайду назви. Мені стра-
шенно бракує слів, але це нове місце, тому й потрібні нові слова» 
[9, с. 20]. Як висновує Г. улюра, «роздвоюється в цю мить не лише 
мати – це миття є моментом переходу, який відокремить «жи-
вих» батьків Лін від «мертвих» [14]. Занурення в глибоку воду –  
це процес первинного (декілька разів героїня повторює «я ще ні-
коли не…») само(с)прийняття, адже вода «слугує для натураліза-
ції образу, вона додає трошечки невинності й справжності гордині 
нашого інтимного споглядання» [1, с. 44]. Багато води в чужому 
домі – це багато свободи, щоби відчути й побачити свою справж-
ність, вийти з натовпу – мати «неподільну», свою воду, усамітни-
тися. Це момент нарцисичного пробудження дівчини, бо ж тільки 
«у воді, яка відображає його образ, нарцис відчуває, що його кра-
са <…> триває» [1, с. 45]. руки чужої жінки в історії пробуджен-
ня нарциса-дівчинки виконують міфічну функцію дотикового 
ехо-резонатора, оскільки не тільки пестять Лін, а й пробуджують 

її мовну (під)свідомість, скеровують у площину вербалізації влас-
ного досвіду шляхом створення для себе нової надчуттєвої мови. 
Це те, чого їй бракувало в комунікації зі «справжньою» мамою –  
міжсуб’єктного «холдингу», послуговуючись терміном Д. він-
нікотта, коли «значна економія в лінгвістичному й понятійно-
му сенсі при описанні умов, у яких відбувається спілкування»  
[6, с. 71], уможливлюється завдяки невербальному каналу зв’язку –  
через погляд, міміку, жестикуляцію, дотики, обійми тощо. тактиль-
ний контакт із водою-й-Іншим (чужою жінкою) провокує фемінне 
регенерування дівчинки – раптово у ній виникає спрага, вона жа-
дібно п’є глибоку воду з колодязя: «Вода холодна й чиста, такої я 
ще ніколи не пила: смакує від’їздом мого батька, його відсутністю, 
відсутністю всього, відколи він поїхав» [9, с. 24]. Свобода – важли-
ва домінанта розвитку дитини, зокрема дівчинки [3, с. 50–51], тому 
відсутність владного батька (патріархального цензора) розцінюєть-
ся як можливість неконтрольованого самовияву, адже «дівчаток у 
нашому суспільстві надмірно опікують» [15, с. 78], бо «чиясь «силь-
на рука» забирає з їхньої дороги будь-які можливості перешкодити 
цьому ще до того, як вони появляться на світ» [15, с. 136].

Легкість після від’їзду батька, марення дівчинки про його ціл-
ковиту відсутність додає феміністичного звучання оповіданню. 
Їй приємно пити воду й бажати чогось, бо вода – не тільки «суб-
станція, яку п’ють: це субстанція, яка п’є» [1, с. 87], себто забирає 
щось у нікуди (досить згадати містичні примовляння над водою, 
ворожіння, офелічну смерть у воді тощо). тому дещо в інфан-
тильному ключі казкового заклинання проказані слова дівчинки:  
«Я роблю шість ковтків і хочу, щоб зараз це місце, без таємниць 
і сорому, стало моїм домом» [9, с. 24]. але суворий дорослий 
раціоналізм імперативом вписаний у листі від мами: «Ти не мо-
жеш лишатися тут назавжди, з двома чужими стариганями»  
[9, с. 65]. антитеза понять «хочу» і «не можеш» визначає суть ви-
ховної моделі цього твору: опозиційність бажань і заборон. 

у творі всі говорять про дім як про якусь химерну абстрак-
цію; так, ніби якогось означеного «дому» насправді не існує,  
є натомість простір, який можна одомашнити, зробити влас-
ним, поселивши себе в ньому. Здається, Лін навіть до душі та-
кий привілей дорослого світу – розмитість меж і неозначеність, 
або типова звичка дорослих нікому нічого не пояснювати.  
у розмові з Джоном, тимчасовим (не)татом, дівчинка дізнаєть-
ся, що відтепер і вона може поводитись як доросла: «Ти ніколи 
нічого не мусиш казати… Безліч людей стільки всього втра-
тили тільки тому, що не скористалися чудовою нагодою нічо-
го не казати» [9, с. 59]. Спочатку хаотичні пошуки слів, щоби 
промовити, потім – відчайдушна жага тікати в мовчанку – така 
бінарна природа образу дівчинки-(майже)жінки, що дорослі-
шає в собі. Цікаво, що разом із Джоном вони вирушають у Горі 
(наче справжні батько й донька, що перебувають «у пошуках 
гендерного виховання» [4]), щоби купити дівчинці нові дівочі 
одяганки: до того вона носила одяг покійного сина кінселлів, 
себто була в маскулінній масці (позаяк «у символіці архетипу 
одяг ототожнено з персоною» [16, с. 87]). Чоловік відкриває пе-
ред цією ще-поки-дитиною природу речей: «– Ох, жінки май-
же завжди мають рацію, – каже він. – Знаєш, до чого жінки 
мають хист? – До чого? – До ймовірностей. Справжня жінка, 
кинувши оком на дорогу, одразу знає, що там попереду, перш 
ніж чоловік ледве починає здогадуватись» [9, с. 60]. Знаюча, 
всевідаюча жінка – давній архетипний образ, за к.-П. естес 
(«La Que Sabe») [16, с. 30], – «ця дикунка – прототип жіноч-
ності; вона не залежить ні від культури, ні від епохи, ні від сус-
пільного устрою» [16, с. 14], життя її – вічна дорога до себе.
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відкриваючи в собі первісну природу Дикої Жінки, дівчин-
ка ступає «слідами» архаїчного самопізнання. Лін – це типаж 
маленької подвійної чужинки (у власній родині й у родині кін-
селлів). Чужинець, на думку Ю. крістевої, змушений блукати 
через біль таємничої рани, яка кидає його в потоки доріг, хоча 
насправді «він шукає ту невидиму й обіцяну територію, той не-
існуючий край, який він виношує у своїх мріях і який слід наз-
вати потойбіччям» [11, с. 12]. маргінальність образу чужинця, 
балансування на гранях цього/того боку свідомого провокує до 
заглиблення в підсвідоме. І цей шлях дівчинка має пройти одна, 
щоби виявити свою присутність у бутті: Джон «підсвічує пісок,  
щоб знайти сліди наших стіп, аби за ними визначити шлях 
назад, але знаходить тільки мої сліди» [9, с. 60]. Пісок як 
лімінальна територія може асоціюватися з людською пам’ят-
тю, що здатна берегти й втрачати, а «пляж символізує міс-
це зустрічі суші й океану – свідомості й підсвідомого»  
[12, с. 227]. Чоловік із ліхтариком і сліди на піску – ідеалі-
зований образ досконалого батька й босоногого дитинства, 
але ці маркери не позначають життя Лін, реальними є тато- 
п’яниця й доросле життя після зламаної колиски. Як зауважила 
у. ерхардт, помилка нашого суспільства – це консерватизм у 
вихованні жіночого послуху, адже «виховання дівчаток озна-
чає виховання безпомічності: дівчатка рано починають усві-
домлювати, що існує не так уже й багато речей, які вони мо-
жуть робити самі» [15, с. 136]. але Джон дозволяє Лін бути 
самостійною: бачити свою дорогу й залишати сліди на піску. 
можна визначити гендерний напрям виховних бесід Джона  
й Лін, адже «те, що пізніше стає істинно жіночим або чоловічим, 
насправді імплантується у свідомість людини в дитячому віці  
й пізніше інтерпретується як вроджене» [15, с. 138]. на питання 
феміністичної педагогіки – «як виробляється гендерне знання  
й досвід» [7, с. 98] – к. кіган може відповісти лаконічно:  
через контакт з Іншими, й ці Інші – зовсім не кровні батьки, а 
духовні наставники, поводирі, вихователі.

«Час виховання» минає – дівчинці слід повертатися до 
рідних, однак приязнь до стариганів кінселлів і прожиті по-
ряд із ними ініціаційні віхи змушують її ностальгувати. к. кі-
ган малює хвилюючу картину походу дівчинки до колодязя 
перед від’їздом. Лін відчуває дивну притягаючу силу води 
(хоча пам’ятає, що син кінселлів утопився), але ця вода ря-
тівна: вона здатна залишити її тут (пригадаймо бажання Лін 
після шести ковтків знайти свій дім: можливо, це дім на дні 
колодязя), уберегти її від повернення в «справжню» сім’ю, де 
вона вкотре відчуватиме себе чужинкою. тому «щойно я беруся 
другою рукою за ручку відра, аби його витягти, аж інша рука 
– як моя – виринає з води й тягне мене вниз» [9, с. 70]. вода 
перетворюється з тамуючої спрагу на стихійну воду, «яка мов-
чить, темна, спляча, бездонна» [1, с. 106], «для амбівалентного 
марення є ще й субстанцією смерті» [1, с. 109], і це «найбільш 
материнська зі смертей» [1, с. 109]. умирання як повернення в 
справжнє перед-буття, у лоно матері, у замкнутий простір (ще-)
любові простежується в епізоді біля колодязя. Інша рука, рука 
матері – це те, чого їй бракувало там, і те, що дала їй чужа 
жінка една тут. колодязь як поетичний перифраз тіла жінки, 
яка народжує, темної дірки з живильною водою, адже «усі ми 
виборсуємося з пологових шляхів з однаковими жестами й ре-
акціями» [13, с. 237], і насправді «пологи постачають світові 
ще один труп» [13, с. 242]. такий дуалізм життя-смерті кі-
ган демонструє з легкістю: порятунок дівчинки з колодязя –  
це реінкарнація її душі, метаморфоза духу через очищення 

тіла водою. Прощальна сцена сповнена драматизму: Лін праг-
не залишитися в оселі кінселлів, в оселі, де її (може, уперше  
в житті) обіймали – «щось глибше тримає мене в Кінселлових 
обіймах» [9, с. 79]. навіть вигук малої «Тато!» можна інтерпрету-
вати двояко: і як вияв страху перед реальним батьком-диктатором,  
і як рятівне благання, адресоване старому Джону кінселлу. 
Лін усвідомлює, що такої душевності, як з едною, годі спо-
діватися зі справжніми батьками, тому відчуває: «частина 
мене щиросердно хоче спуститися на землю й сказати жінці,  
що я ніколи, ніколи не розповім» [9, с. 79]. вона не мусить і не може 
казати, що любить їх, «цих двох стариганів», і все ж вона лю-
бить їх, хоча жодного разу к. кіган не вживає в тексті цього слова  
у формі звертання (згадаймо: дівчинка говорить про тата,  
який «любить брехати», але не любить любити, не вміє любити). 
Лін покидає кінселлів, переживаючи ще одну дитячу фрустрацію –  
її пам’ять назавжди збереже це місце – дім кінселлів, де їй було спо-
кійно, де тепле молоко, глибока вода, руки едни, обійми Джона. Це 
місце, як зізнається Лін, «де не можу ані бути такою, якою була 
завжди, ані стати такою, якою могла би бути» [9, с. 13], тобто 
це місце сподівання й спогадування, де дівчинка знайшла тимча-
совий затишок або притулок. Де чужинка – архетип «the bag lady», 
маленької бродяжки-мандрівниці в дорослому Світі, символізує 
екзистенційну фемінну незалежність, бо ж їй направду «нічого не 
треба з того, що може запропонувати патріархальність» [12, с. 228].

Висновки. Отже, на матеріалі постмодерного оповідання 
«виховання» к. кіган ми розглянули проблематику дитинства 
в жіночому письмі, увесь діапазон зламів і травм, що супро-
воджують дитину в процесі дорослішання. Образ маленької 
мандрівниці-чужинки Лін презентує дитячу самотність у до-
рослому споживацькому суспільстві заборон і обмежень. Пер-
спективи подальших досліджень убачаємо в інтертекстуаль-
ному розширенні окреслених у статті проблем. 
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Жаркова Р. Е. «Колыбель сломалась»: очуждение 
и освоение мира ребенком в женском письме (на мате-
риале произведения «Воспитание» Клэр Киган) 

Аннотация. Статья посвящена описанию очуждения и 
освоения мира ребенком в произведении «воспитание» ирланд-

ской писательницы клэр киган. Проанализированы особенно-
сти женского письма, апеллирующего к детским воспоминани-
ям и детским впечатлениям. интерпретирован метафорический 
образ сломанной колыбели, который выражает отношение 
героини к собственному сломанному, разрушенному, травми-
рованному детству. рассмотрена проблематика воспитания, 
взаимоотношений родителей и детей, а также вопросы самои-
дентификации ребенка-как-чужого в мире взрослых. 

Ключевые слова: женское письмо, детство, мир ре-
бенка, мир взрослых, воспитание, свой /чужой, чужая. 

Zharkova R. “Cradle broke”: the alienation and 
development of the world by a child in woman’s writing 
(on the material of the work “Foster” by K. Kigan)

Summary. The article is devoted to the narrative of 
alienation and the development of the world by the child 
in the work “Foster” of the Irish writer Klaire Kigan.  
The peculiarities of the women’s writing appealing to children’s 
memories and children’s impressions are analyzed. Interpreted 
metaphorical image of a broken cradle, which expresses 
the attitude of the heroine to her broken, destroyed, injured 
childhood. The problems of education, the relations between 
parents and children, as well as the issue of self-identification 
of a child-as-stranger in the adult world are considered. 

Key words: women’s writing, childhood, world of child, 
adult world, education, own / stranger, stranger. 



124

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1



125

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

ПОрІвнЯЛьне ЛІтературОЗнавСтвО



126

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

УДК 811.111’22/’25:791.622Сігел

Довбуш О. І.,
кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології  

Тернопільського національного педагогічного університету  
імені Володимира Гнатюка 

ІНТЕРСЕМІОТИЧНА РИТОРИКА  
СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО РОМАНУ  

Е. СІГЕЛА “OLIVER’S STORY”
Анотація. у статті феномен «фільму» трактується із 

семіотичної перспективи, де його три різні знакові системи 
– образотворча, словесна й звукова – творять один цілісний 
і неподільний образ. відзначено, що як і в літературному 
тексті, значення кінострічки бажано шукати на рівнях се-
мантики, синтактики та прагматики. у процесі порівняль-
ного аналізу сентиментального romance “Oliver’s Story”  
з його однойменним сценарієм і фільмом установлено,  
що основні значеннєві дивергенції спостерігаються зде-
більшого на рівні прагматики.

Ключові слова: семіотика, знакова система, фільм, кі-
носценарій, образ, слово, звук, семантика, синтактика та 
прагматика.

Постановка проблеми. недостатня вивченість мови кіно-
мистецтва помітно ускладнює її аналіз. Інтерсеміотичний під-
хід до її осмислення продиктований гетерогенною природою 
цієї знакової системи – контамінацією іконічного зображення 
із звуковим і словесним рядом. Перші паростки кіносеміоти-
ки, що почали пробиватися на світ у 1910–1920-х рр., до кінця 
ХХ століття змогли зміцнити своє коріння й глибоко прорости 
завдяки працям р. Барта, С. ейзенштейна, у. еко, Ю. Лотма-
на, к. метца, П. Пазоліні, Ю. тинянова, П. торопа й інших.  
на українських теренах ця проблема все ще залишається від-
критою для дискусії.

Мета статті полягає у встановленні інтерсеміотичних осо-
бливостей репрезентації значення сентиментального роману 
е. Сігела “Olіver’s Story” шляхом співставлення останнього  
з його однойменним кіносценарієм і фільмом. 

Виклад основного матеріалу. трактувати фільм лише як 
рухому фотографію помилково. Безумовно, кожна кінострічка 
промовляє до глядача. але як? Чи притаманна кінематографу 
мова? Якщо так, то яка і в чому полягає її суть? «не слід забува-
ти, що мова мистецтва – поняття семіотичне», а отже, повинна 
«вивчатись інтердисциплінарно, тим більше, що кінематограф 
– це яскравий приклад синтезу трьох принципово різних семіо-
тичних систем. Саме тому в процесі аналізу його надбань поряд 
із, так би мовити, чистим кінознавством важливу роль повинні 
зіграти ще принаймні психологія та літературознавство. можна 
ще додати семіотику, у рамках якої найчастіше відбуваються 
пошуки сутності мови фільму» [3, с. 171]. Знаковість фільму 
проглядається в кожному зображенні, що з’являється на екрані. 
кожен такий образ несе в собі певну інформацію з властивим 
лише йому значенням.

упродовж розвитку семіотики кіно зміст поняття «реаліс-
тичність фільму» викликав різноманітні дискусії. кіно – один 
із видів мистецтва, що в особливий спосіб намагається зверну-
тися до відчуття природності глядацької аудиторії й часто вва-

жається універсальним мистецтвом, що лежить поза всякими 
конвенціями. утім, прихильники такого судження не врахову-
ють того факту, що реальність, на яку спрямований об’єктив 
камери, це вже попередньо закодована, історично зумовлена 
«конвенція й культура», хоч би якою природною й натураль-
ною вона не здавалася на перший погляд. таким чином, іконіч-
не зображення, яке з’являється на екрані, у контексті кінемато-
графічного коду стає умовним знаком із додатковим смисловим 
навантаженням. Про це говорить і Ю. Лотман: «Самé поняття 
«схожості», яке здається таким безпосереднім і вже першопо-
чатково притаманним глядачеві, насправді виявляється фактом 
культури, похідним від попереднього художнього досвіду й 
прийнятих у певних історичних умовах типів художніх кодів» 
[1, с. 26]. 

аналіз фільму як тексту можна проводити в двох площи-
нах: вертикальній (слово, звук, картина) і горизонтальній (кадр, 
епізод, монтажний шматок). «у плані поетики додаються план, 
ракурс, світло, колір, музика, у випадку людського голосу ще 
тембр та інтонація, композиція кадру, монтаж і т. д.» [3, с. 169]. 
унікальність і одночасна складність фільму полягають у тому, 
що він синтезує в собі три принципово відмінні знакові систе-
ми – образотворчу, словесну й звукову, де слова, музика, різно-
манітні шуми відіграють «не факультативну, додаткову ознаку 
кінорозповіді, а обов’язковий її елемент» [1, с. 50]. Іконічний 
знак, слово, звук починають вести себе невластиво щодо норм 
їхніх семіотичних систем. Зокрема, слово й звук можуть про-
йматись іконізмом (титри, дикторський голос), а зображення, 
навпаки, починає поводити себе як словесний знак, ужива-
ючись як поетичний троп. Проте Ю. Лотман зауважує, що  
«у кінематографі, при всій живій синтетичності його елементів, 
владарює образотворча мова фотографії» [1, с. 50–51]. таким 
чином, усі ці знакові переплетення творять один цілісний і не-
подільний образ, який уже важко назвати лише іконічним чи 
умовним. Перед глядачем на екрані постає монолітна єдність 
зримого й конвенційного.

Інтроспективність сентиментального romance “Olіver’s 
Story” вимагала від його кіноінтерпретаторів майстерного 
зображення, насамперед, психологічного стану головного ге-
роя, доповненого топографічними та метафізичними ознака-
ми. у кіносценарії аспект внутрішнього хронотопу виявився 
частково зігнорованим еріком Сіґелом, і це згодом спробував 
виправити режисер кінострічки Джон корті. вважаємо, що це 
можна пояснити передусім тим, що в прозовому творі зазви-
чай ідеться про внутрішній світ героїв, їхні почуття й пережи-
вання, тоді як сценарій повинен оперувати зовнішніми деталя-
ми, розповідати ту ж саму історію, але візуальними образами  
[4, с. 324] за посередництвом дії.



127

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

унаочнити душевну трагедію персонажів загалом дуже 
важко, однак можливо. екстерналізувати душевну драму ге-
роїв можуть відповідний план, ракурс, світло, пейзаж, музика, 
антураж, реквізит тощо. утім, використання таких означників 
помітно ускладнює рецепцію цільового кінотвору масовим 
споживачем, оскільки додає фільму певної символічності, ви-
магаючи від глядача загальнокультурної компетенції. Зіставний 
аналіз роману “Oliver’s Story” та його однойменного кіносцена-
рію проілюстрував неабияку фаховість еріка Сіґела як кінодра-
матурга, який спробував знайти компроміс в інтерсеміотичних 
«перемовинах», задумавши створити з першого й останнього 
епізодів майбутньої екранізації таку собі «інтроспективну рам-
ку», у межах якої висновується звичайний динамічний сюжет, 
позбавлений оригінального психологізму. таким чином, при-
чинно-наслідковість подій роману в кіносценарії набуває іншо-
го оформлення. тут вона засновується вже не на характерному 
для бестселера переході дії в стан, а характеризується прита-
манною для кінематографу зміною дії іншою дією, що дозво-
лило топографічному хронотопу взяти верх над психологічним 
і метафізичним типами часопростору. 

конденсовано візуалізувати описані в книзі почуття Оліве-
ра в першому кадрі фільму, за задумом сценариста, має пей-
заж – один із важливих кінематографічних означників топогра-
фічного хронотопу. “Blowy, gray haze of a winter sky” [5, с. 1],  
на фоні якого в далині видніється “small darker patch” [5, с. 1] –  
це перші сигніфікати сценарію, що задають майбутньому 
фільмові його наступної загальної жалісливої тональності. 
Звуковим доповненням у тому ж жалібному тоні замість му-
зичного супроводу є помірно наростаючий голос священика,  
о. Джіаматті, яким автор вербалізує зміст першого епізоду:  
“We commend our sister, Jennifer Barrett to You, Lord. Now that 
she has passed from this life, may she live on in Your presence.  
In Your mercy and love… (etc.)” [5, с. 1]. Загалом на початку 
описаної Сіґелом ввідної сцени майбутнього фільму, як і в 
його літературному прототексті, відчувається статика. Динамі-
ка спостерігається лише в навколишній природі, яка з волі кі-
нодраматурга стає символічною – реальний часопростір пере-
творюється на психологічний. Передбачена автором у першому 
кадрі сніговиця під кінець похорону помітно інтенсифікується, 
щоб екстерналізувати душевне горе овдовілого Олівера Барре-
та IV і налаштувати глядацьку аудиторію на потрібну фільмові 
хвилю співпереживання. Однак візуального втілення на екрані 
задумана Сіґелом символіка знайти не змогла. Знята Джоном 
корті сцена церемонії поховання головної героїні “Love Story” 
відбувається в яскравий сонячний день, що, на наш погляд,  
аж ніяк не відтворює психологізму оригіналу.

Сценаристом ця ситуація увиразнюється ще й закадровим 
голосом головного героя, Олівера Баррета, який дослівно пер-
шими рядками з другої глави бестселера “Oliver’s Story” спо-
віщає: “We buried Jenny early one December morning” [5, с. 1]. 
Першоособове мовлення, введене кіносценаристом на початку 
фільму, передаватиме сповідальну функцію, яку мав і його лі-
тературний прототип, і надаватиме фільму ліричного відтінку. 
Проте е. Сіґел вважав за доцільне не зловживати закадровою 
нарацією й застосував її лише на початку фільму і в його фі-
нальному кадрі. Порівняно зі стисненими у два речення почат-
ковими спогадами головного героя його прикінцевий монолог 
є досить багатослівним, таким, що озвучує головні умовиводи 
«літературного» Олівера, зроблені ним в епілозі книги. Однак 
такий підхід не знайшов підтримки в наступників кінодра-

матурга й був частково зігнорований. вступний закадровий 
міні-монолог у фільмі викинули взагалі, а фінальні висновки 
Баррета-молодшого прозвучали в набагато коротшій формі й 
стосувалися лише його особисто, не підсумовуючи, як це ча-
сто буває у фільмах такого штибу, зміни в житті інших геро-
їв, відомих глядачам ще з книги. Припускаємо, що обмеження 
закадрових монологів в екранізації “Oliver’s Story” було про-
диктоване вимогами масового кіноринку, де попитом зазвичай 
користувалися динамічні твори. 

різне бачення сценаристом і режисером кінострічки про-
сторового оздоблення її сюжету спостерігаємо під час порів-
няльного аналізу їхніх знакових «текстів». у першому, оче-
видно, продовжував творити письменник, коли він взявся  
за написання кіносценарію за романом “Oliver’s Story”, оскіль-
ки на сторінках цього «словесного прообразу» фільму закла-
дена часта зміна екстер’єру й інтер’єру, запрограмоване від-
творення масштабних сцен. Цілком інакше «побачив» сюжет 
фільму його режисер Джон корті. у знятій ним кінокартині 
події розвиваються здебільшого у внутрішніх приміщеннях,  
у межах малих соціальних груп. таку своєрідну «компактність 
сюжету» можемо пояснити тим, що фільм – явище технічно 
залежне, де для реалізації кожного польоту фантазії кінодра-
матурга часто немає належного фінансування. І тоді настає час, 
коли режисерові доводиться нещадно «шматувати» з розмахом 
написаний кіносценарій, що ще недавно автор кіносценарію 
сам робив із літературним першоджерелом. 

По-іншому бачать ці два кіноінтерпретатори і внутрішній 
простір головних героїв “Oliver’s Story”. важливі для оригіна-
лу просторові метафори, що характеризували різні вдачі Олі-
вера Баррета і його обраниці, лише частково застосовуються 
Сіґелом у його авторському кіносценарії й практично повністю 
зникають у фільмі. в обширі сценарію головний герой рома-
ну продовжує мешкати в подібних умовах: типова невеличка й 
неприбрана кімната одинака, в якій повсюдно видніється роз-
киданий одяг, спортивне спорядження, на фоні якого глядаче-
ві одразу ж кидається у вічі “the only sign of real order” – це  
“a series of leather-bound law books on a shelf near the desk”, 
розміщених на полиці над робочим столом, на якому також 
панує паперовий безлад [5, с. 7]. на нашу думку, таке співіс-
нування в навколишньому приватному просторі протагоніста 
полярно різних способів організації побутових речей засвідчує 
його життєві преференції. нічим не примітні, на перший по-
гляд, атрибути житлового антуражу відіграють роль важливих 
означників психологічного хронотопу, ілюструють цілковито 
занедбане особисте життя й успіх юридичної практики Оліве-
ра, в яку він після смерті дружини поринув із головою. у фільмі 
запланована Сіґелом опозиція просторових сигніфікатів не зна-
ходить практичного втілення, що істотно збіднило кінообраз 
центрального персонажа. 

технічна й економічна залежність кінематографу внесли 
неабиякі зміни й у часоплин обох інтерпретацій сентимен-
тального romance “Oliver’s Story”. Жодних прямих посилань 
на конкретний історичний час тут немає, однак трапляються 
(і то лише в кіносценарії) непрямі вказівки на описані книгою 
бурхливі 60-ті. Означником цього важливого для американ-
ського народу періоду історії в «програмі» майбутньої екра-
нізації, як і в літературному першотворі, стає вашингтонська 
демонстрація проти війни у в’єтнамі, у якій беруть участь як 
«літературний», так і «сценарний» образи молодого правника 
Олівера Баррета. натомість фільм у плані вираження датованих 
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подій суспільного життя америки постав цілком універсаль-
ним твором, де соціальна проблематика набула здебільшого 
інтер’єрної візуалізації й загального звучання, не прив’язаного 
до конкретних історичних дат. відмова режисера розгортати на 
екрані масштабний бунт, вочевидь, була зумовлена надто ве-
ликими фінансовими витратами на таку постановку, яку для 
зйомок сентиментальних мелодрам продюсери не надто хочуть 
асигнувати. тим не менше, і в кіносценарії, і в кінострічці їхній 
топографічний хронотоп відображає реалії американського со-
ціуму кінця 60-х – початку 70-х років, про більшість означників 
якого емпіричний глядач, сучасник екранізації, знав зі свого по-
всякденного життя. 

Висновки. Підсумовуючи наведені спостереження, можна 
зробити висновок, що образ у кіно твориться не лише в межах 
семіосфери кінематографу, а й інтерсеміотично – елементами 
структурно відмінних і водночас взаємодоповнюючих систем 
(іконічним зображенням – словом – звуком). Однак фільм роз-
глядається нами не як засіб транспонування зримої людським 
оком реальності, а як закодоване культурне повідомлення, що 
потребує інтердисциплінарного вивчення, оскільки саме де-
кодування та зіставлення продуктів літературного й кінема-
тографічного семіотичних просторів дозволило б семіотиці, а 
завдяки їй – і міжмистецькій компаративістиці вийти на новий, 
суттєво інший науковий рівень.

написаний у «кінематографічному стилі» сентименталь-
ний роман “Oliver’s Story” не потребував багато змін у процесі 
його перекодування на мову кіно. відносно незалежні в оригі-
налі глави плавно переходили в покадровані сценарієм епізоди 
із запозиченими з першоджерела описами пейзажу, антуражу, 
міміки, жестів, розбитими на ролі діалогами тощо. але біль-
шість із них задля того, щоб вкластись у відведений для кіно-
перегляду стрічки час, кіносценаристові довелося подавати 
компресовано, скорочено переповідаючи в межах одного кіно-
епізоду декілька глав із книги, суттєво зекономивши бюджет 
майбутньої кінокартини. Із того, що е. Сігел у ході написання 
«вербальної програми» для майбутньої екранізації залишив не-
змінним, а чим пожертвував, бачимо, що саме для нього було 
першочерговим для зображення, а що другорядним. 
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Довбуш О. И. Интерсемиотическая риторика сенти-
ментального романа Э. Сигела “Oliver’s Story”

Аннотация. в статье феномен «фильма» трактуется с 
семиотической перспективы, где его три различные зна-
ковые системы – изобразительная, словесная и звуковая –  
творят один целостный и неделимый образ. Отмечено, 
что, как и в литературном тексте, значение киноленты 
желательно искать на уровнях семантики, синтактики 
и прагматики. в процессе сравнительного анализа сен-
тиментального romance “Oliver’s Story” с его одноимен-
ным сценарием и фильмом установлено, что главные 
смысловые дивергенции наблюдаются в основном на 
уровне прагматики.

Ключевые слова: семиотика, знаковая система, 
фильм, киносценарий, образ, слово, звук, семантика, син-
тактика и прагматика.

Dovbush O. Intersemiotic rhetoric of the sentimental 
romance by E. Segal “Oliver’s Story”

Summary. In the article, the phenomenon of “the film”  
is interpreted from the semiotic perspective, where its three 
distinct sign systems – the visual, verbal and sound – create one 
integral and indivisible image. It is noted that, as in the literary 
text, it is desirable to look for film tapes at levels of semantics, 
syntactics and pragmatics. In the process of comparative analysis 
of the sentimental romance “Oliver’s Story” with its eponymous 
script and film, it has been established that the main meaning 
divergences are observed mostly at pragmatic level.

Key words: semiotics, sign system, film, screenplay, 
image, word, sound, semantics, syntactics and pragmatics.
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СИНТАКСИЧЕСКИ-СТРУКТУРНАЯ СЕМАНТИКА  
ИМЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Аннотация. в статье рассматриваются некоторые ас-
пекты синтаксически-структурной семантики именных 
предложений. Отмечается, что сказуемые именных пред-
ложений выявляются в именительном падеже существи-
тельных и по форме напоминают подлежащее, поэтому 
формирующееся на основе подлежащего предложение 
считается составным. автор приходит к мнению, что по 
грамматической структурной особенности сказуемое в 
именных предложениях проявляется в именительном па-
деже существительного, а поскольку он по форме напоми-
нает подлежащее, такие предложения считаются односо-
ставными, формируемыми на основе подлежащего.

Ключевые слова: составное предложение, семантика, 
формальное время, синтаксически-структурный, интона-
ция, категория времени, предикативность.

Постановка проблемы. Одним из односоставных пред-
ложений, составляемых (формируемых – А. А.) на основании 
только одного главного члена из типов простого предложения 
по участию главных членов, является именительное предложе-
ние. Данный вид односоставных предложений формируется на 
основе только подлежащего.

Прежде чем перейти к изложению характерных особенно-
стей именительных предложений, необходимо отметить, что 
понятия подлежащего и сказуемого в односоставных предло-
жениях носят условное значение. именно с точки зрения упо-
мянутой грамматической структурной особенности сказуемое 
в именительных предложениях проявляется в именительном 
падеже существительного и, поскольку по форме оно напоми-
нает подлежащее, такие предложения считаются односостав-
ными, формируемыми на основе подлежащего. многие эти 
особенности именительных предложений нашли свое отраже-
ние в трудах азербайджанских лингвистов а. Багирова, Х. ми-
рзазаде, н.Г. Джафарова, Б.м. Садыговой.

в назывных предложениях главный член утверждает на-
личие предметов или явлений и выражается существительным 
в форме именительного падежа. именительные предложения 
произносятся с интонацией сообщения. От других типов одно-
составных предложений они отличаются тем, что у них нет и не 
может быть глагола. Поэтому в назывных предложениях обыч-
но отсутствует указание на время действия. Предложения, где 
называется только имя предмета и не дается дополнительной 
информации, называются именительными предложениями. 
Посредством именительных предложений может быть доступ-
на оценка предмета или явления говорящим, что выражается 
различными частицами и восклицательной интонацией.

в связи с этим цель статьи – определить на основе подле-
жащего в грамматической структуре особенности сказуемого 
в именительных предложениях, которые проявляются в име-
нительном падеже существительного и по форме напомина-

ют подлежащее. учитывая упомянутую особенность, можем 
утверждать, что в именных предложениях нет прошедшего и 
будущего времен, то есть отсутствует указание на время дей-
ствия. Предложения могут распространяться определениями и 
приложениями, но не обстоятельствами, поскольку обстоятель-
ство предполагает наличие глагола-сказуемого.

Изложение основного материала. При сравнении имени-
тельных предложений с другими односоставными предложе-
ниями с временной точки зрения видно, что в неопределенных 
личных предложениях понятие времени конкретное. также 
содержание времени употребляется в неопределенных личных 
предложениях перед множественным числом III лица, например:

а) Artıq məsələni həll etdilər. – Вопрос уже решили (прошед-
шее время);

б) Yeni təhsil obyektləri tikirlər. – Строят новые учебные 
объекты (настоящее время);

в) Yaxında bizə də gələcəklər. – Скоро прибудут к нам (буду-
щее время).

в общих личных предложениях отсутствуют как личные 
и пространственные, так и временные ограничения. время в 
таких предложениях соответствует формальному понятию вре-
мени, например:

а) Cücəni payızda sayarlar. – Цыплят по осени считают;
б) Qaçanı qovmazlar. – Бегущего не преследуют.
веление в таких предложениях распространяется на все 

лица, поэтому выполняемая работа или осуществляемое дей-
ствие имеет отношение ко всем временам.

Сказуемое в именительных предложениях выражается во-
склицательной интонацией. Поэтому в таких предложениях 
отсутствуют признаки, выражающие личностные и временные 
категории. Однако время именительного предложения опреде-
ляется по тексту, например:

В учреждении. Большой непорядок. Районный телефон 
старого типа. На сцене Салманов и Мирза Гусейн. Поднима-
ется занавес и шумно входит Керемов [1, с. 24].

По времени именительные предложения согласовывают-
ся с другими употребляемыми в тексте предложениями. все 
предложения употребляются в настоящем времени. несмотря 
на то, что грамматическое лицо в именительных предложениях 
отсутствует, они все же связаны третьим лицом. При превра-
щении таких предложений в двусоставные предложения они 
выступают только с позиции третьего лица, например:

Pərişan saçlar. – взъерошенные волосы (именительное 
предложение).

Pərişan saçlar budur. – Это взъерошенные волосы.
Budur, pərişan saçlar. – вот, взъерошенные волосы.
При превращении именительного предложения в двусо-

ставное предложение оно относится к третьему лицу, что яв-
ляется, в свою очередь, закономерным.
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Поэтому как говорящее, так и слушавшее лицо не могут быть 
субъектом именительного предложения. учитывая это, можно 
утверждать, что в именительном предложении говорящий ин-
формирует слушавшего о каком-либо предмете или явлении.

в некоторых предложениях предикативность не имеет мор-
фологических показателей. в таких синтаксических единицах, 
называемых именительным предложением, предикативность 
выражается посредством интонации.

Предикативность измеряется способностью слова или слов 
информировать об определенном предмете или явлении. Данная 
категория создается из определенного строя слов и согласования 
друг с другом конкретными грамматическими способами. Здесь 
больше всего определяются отношения подлежащего и сказуемо-
го в предложении, где основная роль принадлежит модальным, 
временным и личным категориям. С учетом этих свойств можем 
утверждать, что характерные особенности, формирующие пред-
ложение в именительных предложениях, а также понятия време-
ни и лица остаются скрытыми внутри предикативности.

Предикативность проявляется посредством интонации, на-
пример:

Qar. Yanğın. Səhər. Çovğun və s. – Снег. Пожар. утро.  
метель.

Согласно выражению предикативности посредством инто-
нации и его структурным особенностям нормативные предло-
жения похожи на неполные предложения эллиптического типа, 
поскольку оба предложения схожи с точки зрения структуры и 
кажутся неполными, например:

1) XVIII əsr. Azərbaycan. Qazax mahalı… – XVIII век. азер-
байджан. казахский уезд… [6].

2) Niyyətin hara, mənzilin ora. – куда намерения, там и жизнь [2].
в обоих предложениях проявляется структурная незавер-

шенность. так, в первом предложении не участвуют морфоло-
гические признаки предикативности. во втором предложении 
пропущен главный член (сказуемое). С другой стороны, в обоих 
предложениях конкретность связана с текстовой ситуацией.

несмотря на схожесть этих предложений по грамматиче-
ской структуре, их нельзя идентифицировать. так, если пропу-
щенный в эллиптических предложениях (особый тип неполных 
предложений – А. А.) член (сказуемое – А. А.) пропускается 
ради экономии, со стилистической точки зрения, такая струк-
тура в именительных предложениях считается собственной 
грамматической структурной особенностью предложения. 
Синтаксические и семантические оттенки в обоих предложе-
ниях формируются именно за счет их грамматической струк-
турной модели.

По структуре именительные предложения бывают кратки-
ми и полными.

Главные члены кратких именительных предложений выра-
жаются одним словом или словосочетанием. в данном типе 
именительных предложений предоставляется информация о 
предмете без учета какого-либо пространства и условий. До 
слушателя доводится определенная мысль из лексического 
смысла слова, составляющего главный член краткого имени-
тельного предложения, например:

Qar. Yalın ayaq; Qəza. Qətl hadisəsi və s. – Снег. Босые ноги. 
авария. убийство.

в полных именительных предложениях, кроме главных 
членов, принимают участие и второстепенные члены. Посред-
ством второстепенных членов, участвующих в данном струк-
турном типе именительного предложения, выражаются место 

и признаки предмета. Обычно в полных именительных пред-
ложениях из второстепенных членов участвуют определение и 
наречие. Первое выражает признаки предмета, а второе дово-
дит до внимания его место.

в полных именительных предложениях с определением 
главный член выражается словом или словосочетанием. Опре-
деление характеризует главный член с той или иной стороны, 
например:

Piran sürətli addımlarla gəlir və hayqırır.
Yaylı, oxlu bir dəliqanlı əlində dovşan ölüsü gəlir [5, с. 43]. – 
Пиран подходит быстрыми шагами и криком
молодец с луком и стрелами, подходит с тушей зайца в ру-

ках [5].
в полных именительных предложениях с наречием глав-

ный член выражается словом или словосочетанием, например:
Altay həyacan içərisində həm uzaqları, həm də İran əsgərlərini 

göstərir. – алтай тревожно показывает то в даль, то на иранских 
воинов.

Hər iki tərəf sərxoşca hərəkətlərlə çarpışırlar. Bir yandan 
Gərşivaz, bir yandan Bəhram və Tus əsgərləri ilə onlara qaçışır, 
sonra da Rüstəmlə Səyavuş gəlir [5]. – Обе стороны сражаются 
пьяными движениями. С одной стороны Гершиваз, с другой Ба-
храм и воины из туса присоединяются к ним, затем подходят 
рустам с Сиявушем.

Dağlar. Arxada şiddətli top səsləri, tüfəng səsləri eşidilir.
Uzaqdan arvad-uşaq fəryadları eşidilir [6, с. 44]. – Горы. в тылу 
слышны сильные залпы пушек, выстрелы из ружей. издали до-
носятся крики женщин и детей [6, с. 34].

в полных именительных предложениях между определе-
нием и определяемым нередко употребляются некоторые чис-
лительные. Это, с одной стороны, служит неопределенности 
упомянутого предмета, а с другой – играет определенную роль 
в формировании предложения. Считаем необходимым отме-
тить, что в именительных предложениях неопределенности 
больше, чем определенности, например:

Onlar qılıncı çıxarır, qolları boşalır, qılınca dirsəklənərək 
taqətsiz bir vəziyyət alır. Səhərdir. Günəş yenicə qalxır. Vaqif divara 
bir şeir yazır, sonra da yazdığı şeiri oxuyur [6, с. 38]. – Они вы-
нимают мечи, руки опускаются, опираясь на меч, встают бес-
сильно. Город. Солнце поднимается. вагиф царапает на стене 
стихи, затем читает нацарапанное [6, с. 36].

Поскольку интонация служит в именительных предложе-
ниях как средство выражения, возникают следующие синтак-
сические виды предложения:

1) именительные повествовательные предложения – 
именительное предложение с повествовательным содержа-
нием, например:

Qarabağ. Qalın meşəli bir dağ. Eldarın dəstəsi. Bəziləri ayaq 
üstə. Ocaq tüstülənir [6, с. 40]. – карабах. Горы с непроходимы-
ми лесами. Отряд Эльдара. некоторые стоят. в костре дымится 
пламя [6, с. 42].

2) восклицательные именительные предложения. имени-
тельные предложения выражаются как простой, так и высокой 
интонацией. такого рода именительные предложения выражают 
особое эмоциональное состояние. именительные предложения, 
выражаемые высокой интонацией и означающие чувства и ощу-
щения, нередко имеют содержание обращения и употребляются с 
целью напоминания определенного предмета и явления, например:

Vaqif, Əlibəy və Vidadi daxil olurlar, Gülnara və Xuramana 
heyrətlə baxırlar:
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Gülnar!
De qızım, de görək, qəlbində nə var?
Qacar (qılıncı çıxarır)
Xain! Sən orduya fitnə salırsan? [6, с. 41]. – 
входят вагиф, алибей и видади, с удивлением смотрят на 

Гюльнар и Хураман:
Гюльнар!
Скажи доченька, что у тебя в душе?
каджар (вынимает меч)
Предатель! ты вносишь в армию интригу? [6, с. 44].
3) обозначивающие именительные предложения, ко-

торые называются так потому, что обозначают существующие 
предметы. Данный вид именительного предложения широко 
распространен как в художественной литературе, так и в фоль-
клоре, например:

Qarabağ.Şuşa qalası. Xan sarayı. Qacarın kef məclisi. Məclisdə 
əyanlar, bəylər iştirak edirlər [6, с. 40]. – карабах. крепость 
Шуша. Дворец хана. на пиру у каджара. на пиру участвуют 
знать, беки [6, с. 42].

4) именительные предложения, состоящие только 
из названия имен предметов и явлений, например: Мороз.  
Метель. Трагедия.

такие односоставные предложения, сказуемое которых 
находится в именительном падеже существительного, хоть и 
напоминают словосочетания, отличаются от них именно по 
интонации. в силу интонации даже отдельные слова могут 
применяться как именительные предложения. именитель-
ные предложения, только называющие предметы и явления 
(назывные предложения – А. А.), являются наглядным приме-
ром этого.

5) обозначивающие именительные предложения – назва-
ния учреждений, улиц, под картинами и так далее. напри-
мер, имя Самеда вургуна на вывеске означает, что данная ули-
ца названа в честь Самеда вургуна.

Выводы. как и другие односоставные предложения, име-
нительные предложения вызывают особый интерес как своей 
грамматической структурой, так и стилем. такие предложения 
нормативного строения выражают существование какого-либо 
явления во время рассказа о нем. именительные предложения 
больше употребляются в художественных произведениях, поэ-
зии, прозе, газетных и журнальных статьях. С помощью таких 
предложений писатели и журналисты могут описывать место 
происшествия более эффективно и лаконично, например:

Şuşa qalası. Xan sarayı. Vaqifin evi. Toy məclisi. Oyun…  
[6. с. 46]. – Шушинская крепость. Дворец хана. Дом вагифа. 
Свадебное торжество. игра…

Данный способ широко применяется в ремарках – одной из 
составных частей драматического жанра.

С связи с возникновением новых стилей предложений, вхо-
дящих в группу односоставных и формируемых на основе под-
лежащего, немного и появились они позже. именно поэтому, в 
отличие от современного языка, такие предложения раньше не 
были широко распространены.

например, можем утверждать, что в произведениях Физу-
ли («Лейли и меджнун»), Хатаи («Дахнаме»), месихи («варга 
и Гюльша») и других авторов именительные предложение не 
употреблялись (за исключением названий глав) [3, с. 24].

Относительно современного стилистического состояния 
именительных предложений можем утверждать, что наряду с 
художественной литературой они применяются и в печати. так, 
основу текстов на радио и телевидении, в газетах и журналах 
составляют именительные предложения, например: Чай. Паша 
Финал. Паша пашей… Новый вкус.
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Аббасов Адалят. Синтаксично-структурна семанти-
ка іменних речень

анотація. у статті розглядаються деякі аспекти синтак-
сично-структурної семантики іменних речень. відзнача-
ється, що присудки іменних речень виявляються в назив-
ному відмінку іменників і за формою нагадують підмет, 
тому речення, що формується на основі підмета, вважаєть-
ся складним. автор доходить висновку, що за граматичною 
структурною особливістю присудок в іменних реченнях 
проявляється в називному відмінку іменника, а оскільки 
він за формою нагадує підмет, такі речення вважаються 
односкладними, які формуються на основі підмета.

Ключові слова: складене речення, семантика, фор-
мальний час, синтаксично-структурний, інтонація, катего-
рія часу, предикативність.

Abbasov Adalyat. Syntactic-structural semantics  
of nominal sentences

Summary. In the article some aspects of the syntactic-
structural semantics of nominal sentences are considered.  
It is noted that the list of nominative sentences is revealed in the 
nominative of nouns and resembles the subject in form, therefore 
the formed, on the basis of the subject matter, is considered to 
be composite. The author comes to the opinion that, according 
to the grammatical structural feature, the predicate in nominative 
sentences manifests itself in the nominative case of the noun and, 
since the form is reminiscent of the subject, are considered to be 
single-component sentences formed on the basis of the subject.

Key words: compound, semantics, formal time, syntactic-
structural, intonation, category of time, predicativity.
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МОВНИЙ КОД АВТОРА В ТЕКСТАХ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ
Анотація. Дослідження присвячене розкриттю мов-

ного коду автора у творчості вірджинії вулф через тексти 
різних жанрів, зокрема особистий щоденник, що є унікаль-
ним матеріалом для лінгвістичного аналізу. також у фокусі 
наукового огляду нашої розвідки – особливості метапоети-
ки вірджинії вулф, представлені на прикладі оповідання 
«Пляма на стіні» та роману «До маяка».

Ключові слова: мовний код автора, модернізм, ме-
татекст, декодування, експлікація, імплікація, адресант, 
адресат.

Постановка проблеми. Питання дослідження мовного коду 
автора в художньому творі розглядалося представниками різних 
напрямів лінгвістики. так, наприклад, семіотики р. Барт і Ю. Лот-
ман стверджують, що будь-який текст зітканий із неоглядної кіль-
кості культурних кодів, які увібрані текстом абсолютно несвідомо. 
При цьому код є відлунням чогось, що вже було пережите, тому, 
створюючи твори, автор опирається на пережите, а читач, інтер-
претуючи авторський твір, використовує свій життєвий досвід.  
З огляду на це творчість вірджинії вулф, яка є письменницею й лі-
тературним критиком водночас і може на науковому рівні оцінити 
свою творчість, є унікальним явищем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. найбільше 
теорія дослідження автоінтерпретації автора розкрита пред-
ставником у царині метапоетики к. Штайн, яка стверджує про 
наявність авторського коду в найбільшій повноті в метамові 
поетичного тексту, що виявляється в процесі аналізу рефлексії, 
тобто самоінтерпретації, яка здійснюється автором протягом 
усієї творчості [1, с. 5]. Одним з яскравих досліджень у ца-
рині семіотики є наукове есе «роль читача», в якому філософ  
і літератор у. еко наголошує на ролі адресата, що пізнає кар-
тину світу завдяки власній інтерпретації мовних знаків і коду  
й усвідомлює, що істинного значення тексту тепер немає,  
а йому самому відведена роль співучасника гри значень,  
які вільно циркулюють у тексті [2, с. 132]. незважаючи на те, 
що дослідження мовного коду автора є продуктивним у різ-
них мовознавчих студіях, повний аналіз мовного коду автора  
у творчості вірджинії вулф на сьогодні відсутній, що й зумов-
лює актуальність нашого дослідження.

Мета статті полягає в дослідженні мовного коду автора у 
творчості вірджинії вулф як особливості метапоетики пись-
менниці та результату її наукової саморефлексії.

Виклад основного матеріалу. Літературний текст – це певна 
модель світу, певне повідомлення мовою мистецтва, яке просто 
не існує поза цією мовою, як і поза іншими мовами суспільних 

комунікацій. у художньому тексті все системно, але водночас 
все є певним порушенням системи [3, с. 65]. такий своєрідний 
парадокс виникає через те, що художній текст – це надзвичайно 
складна ієрархічна система, це неодноразово закодований текст. 
І кожен новий читач декодує його по-своєму. Скільки читачів, 
стільки й інтерпретацій. Більше того, художня література імітує 
реальність, створює зі свого, по суті системного, матеріалу мо-
дель позасистемності [3, c. 78]. мова художнього твору особли-
ва, з її допомогою письменник виражає своє світосприйняття та 
закодовує глибинні смисли художнього твору, використовуючи 
природну мову лише як будівельний матеріал. 

на думку ролана Барта, фахівця в галузі семіотики та пое-
тики, є мова-об’єкт і метамова, що досліджує мову-об’єкт. 
Література має свій двозначний характер – бачити в собі од-
ночасно предмет і погляд на предмет, тобто літературу-об’єкт  
і металітературу [4, с. 131]. металітература – це література 
символів (кодів). Будь-який текст зітканий із неоглядної кілько-
сті культурних кодів, які ввібрані текстом абсолютно несвідо-
мо. При цьому код є відлунням чогось, що вже було прочитане, 
побачене, зроблене, пережите, є відбитком цього «вже». Пишу-
чи твори, автор опирається на прочитане та пережите. так само 
читач під час прочитання й інтерпретації авторського твору 
використовує свій життєвий досвід. Збіг значень їх кодів під 
час осмислення й сприйняття стає запорукою взаємодії й адек-
ватного розкриття для читача задуму автора, хоча множинність 
інтерпретацій тут не заперечується [4, с. 274]. 

Італійський письменник, філософ і літературознавець 
умберто еко в дослідженні «роль читача» зауважує, що саме 
існування текстів, які адресат може не тільки вільно інтерпре-
тувати, а й бути їхнім співтворцем – бо ж «оригінальний» текст 
становить собою гнучкий тип, який може легітимно реалізува-
тися в багатьох окремих зразках, – створює проблему досить 
своєрідної стратегії спілкування, що ґрунтується на гнучкій 
системі означування [2, c. 132]. Читач усвідомлює, що істинно-
го значення тексту тепер немає, а йому самому відведена роль 
співучасника гри значень, які вільно циркулюють у тексті. 

метапоетика як авторський код включає в себе такі понят-
тя, як метапоетичний текст і метатекст. метатекст – це імпліко-
ваний метапоетичний текст, система метаелементів, що пред-
ставлена в самому поетичному тексті, що визначає характер 
самого твору, а також коментарі до процесу написання твору, 
до його жанру. таке розуміння корелює з поняттям метатексту 
в лінгвістиці. метатекст знаходиться всередині тексту, а отже, 
його потрібно експлікувати. Це, наприклад, метатекстові ряд-
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ки, стилістичні фігури, інтертекстуальні показники, цитати, 
вставні слова, частки, система символів тощо [1]. власне мета-
поетичний текст – це статті, есе, примітки про творчість пись-
менника, трактати, автобіографії, дослідження про творчість 
власну й творчість інших митців слова, письменників. 

автор завжди передбачає наявність додаткових знань  
у адресата й розраховує на них. «Підказки», які письменник 
надає читачеві, забезпечують відновлення його думок і про-
никнення в його задум. «адресат, що володіє високим рівнем 
фонових знань, проникає в глибину твору, глибше осягає його 
й сприймає задуми, ідеї автора, як правило, приховані, замаско-
вані за допомогою художніх прийомів» [5, c. 12]. Зрештою,  
це й називається декодуванням мовного коду автора. крім того, 
у кожному читанні або конкретизації реалізується один і той же 
авторський твір, проте його цінності збільшуються чи зменшу-
ються залежно від результатів вилучення сенсу [5, c. 13].

виявити мовний код автора є не просто декодуванням зна-
чення окремих фраз або всього контексту, а складним шляхом 
від розгорнутого наявного тексту до його внутрішнього змісту. 
кожен художній текст приховує відомий підтекст, який виражає 
сенс твору чи окремих дійових осіб, який читач повинен виве-
сти з опису вчинків, ставлення автора до твору, подій і вчинків. 
Звідси випливає, що завдання, яке стоїть перед читачем худож-
нього твору, полягає зовсім не в тому, щоб засвоїти розповідь, 
яку цей твір показує, а в тому, щоб виявити підтекст, зрозумі-
ти сенс, усвідомити мотиви дійових осіб і ставлення автора 
до твору, адже правильне «відкриття» метатексту може стати 
передумовою для розуміння й інтерпретації тексту-об’єкта та 
дослідження мовного коду автора [6, с. 357].

Працюючи над модерністським художнім текстом, важливо 
пам’ятати, що його мова досить складна. у мовній реалізації 
модерністського бачення світу знаходять яскраве відображення 
уява, фантазія і, звичайно, емоції й оцінка. тому для того, щоб 
побачити мовний код автора-модерніста, потрібно не тільки 
проаналізувати мовні одиниці, а й уміти побачити мислення 
художника слова, його пам’ять, емоцію й уяву. До того ж мо-
дерністи – саме ті творці слова, що відверто показують почуття 
людини й емоції різного характеру. Це виявлялося з однаковою 
силою як у насолоді споглядання природних явищ чи проце-
су перебігу хвороби, так і в тривіальному описі особистості. 
емотивні сигнали – це так би мовити емоційні подразники, що 
діють на читача. вони ніби породжують емоційне ставлення 
читача до того, що та як сказано. тому, наголошуючи на єдності 
думки й емоції, саме емоцію можна вважати засобом досягнен-
ня авторської мети й розкриття мовного коду автора.

розглянемо мовний код автора у творах вірджинії вулф, що 
представляють її світобачення, рефлексію на події реальності 
й особливості метапоетики. так, «Щоденник» письменниці є 
джерелом, що дає читачеві змогу поринути в юність і зрілість 
вірджинії вулф. уміщена в 4 томи книга фіксує особливості 
характеру вулф, розкриває події не лише «зовнішнього світу», 
а й життя душі письменниці, сенсом якої була її творчість. Цей 
текст вважається унікальним матеріалом публіцистичного ха-
рактеру, де письменниця вносить елементи художнього стилю 
й оцінює буквально свої твори. тому читач має змогу стере-
оскопічно проаналізувати явище мовного коду автора.

у передмові до щоденника говориться, що в критичних роботах 
вірджинія вулф є романістом більше, ніж у романах [7, с. 5]. Пара-
докс, але, як і в багатьох парадоксах, у ньому є зерно істини. 
Безособова в романах, вірджинія вулф осяяла критичні робо-

ти чарівністю своєї особистості – у них більше від неї самої, 
повніше відчувається її індивідуальність. Як у старому, доброт-
ному класичному романі, вона просто розмовляє з читачем:  
«Тут я ближче до свого істинного «я», тут я майже знаю,  
як уникнути помпезності, риторики, як отримувати задово-
лення від милих дрібниць. Тут мені вільніше дихається».

вірджинія вулф належить до «спірітуалістів». епіграф до 
власного щоденника звучить так: «Потрібно писати із самих 
глибин почуття…» [7, c. 3]. Отже, усе, що ви відчуваєте, емо-
ції, що виникають у думках, коли згадуєте певну подію, накла-
даються на канву тексту. крім того, у творчості модерністки 
очевидна відмова від реалістичності. власне, реалістичність 
тут часто переплітається з матеріалістичністю, що так запере-
чувала вулф. «Чи зможу я передати реальність? Думаю про 
письменників вісімнадцятого століття. Вони були відверти-
ми, а не защібнутими, як ми зараз». таке трактування власного 
творчого стилю вказує не на замкнутість душі, а на прихова-
ність зовнішнього світу й усього, що відбиває його (час, по-
слідовність, події). Ось так пише вірджинія про свої романи: 
«Власне подій, що має кожен гідний класичний роман, тут зов-
сім немає. Хоча зовнішня канва сюжетно-фабульної розповіді 
присутня» [7, с. 16].

Проаналізувавши декілька творів вірджинії вулф, із упев-
неністю можна стверджувати, що вона не є всезнаючим авто-
ром свого тексту чи всевидючим творцем свого художнього 
всесвіту. вона та, хто сумнівається, коливається у своїх суджен-
нях. вона, власне, як і читач, повністю занурюється у свій твір, 
шукає, домислює. така сумнівність натури означає постійну 
роботу над собою, самокритику, тяжіння до перфекціонізму.  
І саме це стимулює письменницю «відшліфовувати» влас-
ні твори, працювати над ними до повної завершеності. коли 
роман «До маяка» вже готовий, вулф пише в «Щоденнику»:  
«…потрібно дати «Маяку» закипіти, додаючи по декілька 
фраз між чаєм та обідом, поки він не забурлить» [7, с. 24].

Проблеми жіночої долі, осмислені в соціальному та філо-
софському контексті, пошуки жінкою свого місця в сім’ї, соці-
умі, взаємовідносини з чоловіком, проблеми вічної боротьби, 
бажаного, але такого обтяжливого союзу, бажання самоствер-
дитися – про це віджинія вулф пише в розповідях, есе, пові-
стях, романах. натрапляємо на таке її зауваження в щоденни-
ку про жіночий світ: «…який же він особливий, творчий світ 
жінки, але яка ж платня за внутрішню незалежність і мож-
ливість творити». недаремно частими героїнями її статей  
і есе стають Джейн Остін і сестри Бронте. Часто вулф у творах 
прямо зверталася до жінок. Ось, наприклад, у шостому розділі 
«Своєї кімнати» вона закликає: «Молоді жінки, прошу не відво-
лікатися, починається заключне слово, – ви, по-моєму, загрузли 
в невігластві. Ви нічого не відкрили. П’єси Шекспіра, як і рані-
ше, належать не вам, і не ви долучаєте варварські народи до 
благ цивілізації. А Виправдання ВАШЕ? У відповідь обведете 
рукою вулиці, площі й ліси планети, і скажете: у нас багато 
іншої роботи. Без наших рук благодатні землі залишалися б 
порожніми. Ми виносили, вигодували і дали дитинство цьому 
мільярду шістсот двадцяти трьом мільйонам людей, що на-
лічуються сьогодні за статистикою, а на це, погодьтеся, по-
трібен час. Пам’ятаєте, я говорила, у Шекспіра була сестра. 
Тільки не шукайте її в біографіях поета. Вона живе в вас, і в 
мені, і ще в багатьох жінках, кого сьогодні тут немає, вони 
миють посуд і укладають дітей спати. Вона жива, бо вели-
кі поети не вмирають, існування їх нескінченне. Їм тільки не 



135

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

вистачає шансу з’явитися між нами в плоті. Але я впевнена: 
вона прийде, якщо ми станемо для неї трудитися, і праця ця, 
навіть у злиднях, усе ж таки має сенс» [8, с. 19]. 

«Але і тоді, і тепер мене переслідує якесь напівмістичне, 
дуже насичене життя жінки, яке повинне бути розказане 
на одному диханні; часу не повинно бути; майбутнє якимось 
чином стане виникати з минулого. Щось – скажімо, падін-
ня квітки – буде його визначати. Моя теорія буття полягає  
в тому, що реальне дійство практично не існує – і час теж не 
існує» [7, с. 32]. так вірджинія вулф роздумувала про власний 
стиль у новому романі «До маяка», де показала долю жінки та 
відмовилася від чітких часових рамок. Фрагментарність подій, 
напівмістичність, відмова від реальності тепер визначають осо-
бливості її нового роману, що був написаний у 1927 році. 

тексти вірджинії вулф багаті на символи. у романі  
«До маяка» символами є і дім, і час, і море, і вікно, і сам маяк. 
вікно – символ двох світів – жіночого та чоловічого. Жіночий 
світ – це тепло, спокій, гармонія, розуміння, співпереживання. 
місіс ремзі сидить біля вікна та спокійно читає казки дитині.  
а ось чоловічий світ – це світ зовнішній, холодний світ абстрак-
цій, логічних конструкцій, нестриманості, самоствердження  
[7, с. 4]. Це світ містера ремзі, що нервово бігає по вулиці, ки-
дає синові різкі слова, працює на терасі.

До особливостей метапоетики вірджинії вулф належить 
гра з пам’яттю. у короткому оповіданні «Пляма на стіні» 
в. вулф згадує різні моменти свого життя й історичні події. 
Більше того, вона це робить із такою швидкістю та майстер-
ністю, що різні моменти накладаються один на одного. Зга-
дуються й пагорби Південного Даунса, чаювання в січні, часи 
правління королеви анни. у щоденнику письменниця пише: 
«Пам’ять вибаглива, вона не підкоряється законам логіки, 
пам’ять часто бунтує проти порядку, хронології» [7, с. 42]. 
такий зв’язок реальності з пам’яттю, миттєвостей з історични-
ми епохами створює в кожному тексті письменниці особливу 
внутрішню напругу. 

тема світла у творах вулф досить популярна. найяскраві-
ше вона виражена в романі «До маяка» й оповіданні «Пляма 
на стіні». Світло – це промені, часом нерівномірно яскраві. 
маяк направляє ці промені у світ. Це символ суті та сенс пі-
знання. Світло освітлює то один, то інший предмет, раптом 
зовсім по-новому висвітлює давно відому людину, звичне з 
дитинства обличчя. Через це світло, що існує незалежно від 
людей, усе миттєво може зрушуватися зі звичних позицій, на-
бувати нового значення. у творі «Пляма на стіні» світло пря-
мує від сонця, від жаринок у каміні, від лампи. І кожного разу, 
коли воно міняє свій ракурс, зменшується чи збільшується, 
міняється фігура плями на стіні. вона – то листок від троян-
ди, то гвіздочок, то звичайна тріщина на стіні. у результаті 
світло управляє уявою людини, її думками. недаремно вір-
джинія пише в «Плямі на стіні»: «О Боже, таємниця життя! 
Безпорадність людської думки» [9]. варто лиш деяким проме-
ням впасти на предмет, як людська уява оновлюється, пам’ять 
вступає в роботу, людська думка коливається, сумнівається, 
знаходить інше виправдання.

у короткому оповіданні «Пляма на стіні» нарація має об-
разний тип мислення. Особливість такого виду мислення по-
лягає в тому, що розумовий процес у ньому безпосередньо 
пов’язаний зі сприйняттям мислячою людиною навколишньої 
дійсності й без нього відбуватися не може. При цьому тут заді-
яна пам’ять. «Бачу предмет – думаю, згадую». Ці особливості 

проявляються на всіх мовних рівнях. так, на лексичному рів-
ні переважає активна та пасивна (mahagony, phantom, tumulus) 
лексика. використовуються загальновживані слова англійської 
мови, безліч власних назв на позначення особистостей, гео-
графічних пунктів (South Downs, Chinese murderess, a handful  
of Elizabethan nails, a great many Tudor clay pipes, a piece of 
Roman pottery, Queen Anna). Окрім цього, уживається стиліс-
тично забарвлена (поетична) лексика (dream of night, nature’s 
games, shadows of shades).

на пунктуаційному рівні варто відзначити наявність 
обірваних речень, що закінчуються трьома крапками. Це вка-
зує на те, що в реченні не всі його компоненти присутні, а ре-
чення має незакінчену думку (“There will be nothing but spaces 
of light and dark, intersected by thick stalks, and rather higher up 
perhaps, rose-shaped blots of an indistinct colour – dim pinks and 
blues – which will, as time goes on, become more definite, become –  
I don’t know what...” [9]). Часто такий прийом стимулює читача 
домальовувати текст власною уявою, побути автором. 

Серед стилістичних фігур популярною є градація як при-
йом нарощення напруги, емоцій (“I might get up, but if I got up 
and looked at it, ten to one I shouldn’t be able to say for certain; 
because once a thing’s done, no one ever knows how it happened. 
Oh! dear me, the mystery of life; The inaccuracy of thought!  
The ignorance of humanity!” [9]). Поступово читач відчуває вну-
трішню напругу. у такі моменти важко відвести погляд від ряд-
ків, текст ніби гіпнотизує читача.

текст наповнений різними модусами перцепції – слухо-
вим (the song of birds must sound very loud and strange in June,  
the tree outside the window taps very gently on the pane...), нюхо-
вим (smoke of my cigarette), тактильним (how cold the feet  
of insects must feel upon it), зоровим (sun themselves upon the thin 
green awning of the leaves, and look straight in front of them with 
diamond-cut red eyes), що оживляють картину світу в тексті, по-
легшують для читача перцепцію подій. Окрім того, метатекст 
наповнений великою кількістю метафор, однією з яких є мета-
фора життя. Життя – це політ. мабуть, саме вона так влучно ві-
дображає характер письменниці. “If one wants to compare life to 
anything, one must liken it to being blown through the Tube at fifty 
miles an hour – landing at the other end without a single hairpin 
in one’s hair! Shot out at the feet of God entirely naked! Tumbling 
head over heels in the asphodel meadows like brown paper parcels 
pitched down a shoot in the post office! With one’s hair flying 
back like the tail of a race-horse. Yes, that seems to express the 
rapidity of life, the perpetual waste and repair; all so casual, all so 
haphazard…” [9].

Висновки. Отже, через текст «Щоденника письменниці» 
як джерела експліцитної інформації завдяки стереоскопічній 
оцінці явища мовного коду та через особливості метатексту  
(на прикладі роману «До маяка» й оповідання «Пляма на сті-
ні») ми проаналізували мовний код автора у творчості вірджи-
нії вулф. можемо зробити висновок, що код автора у творах 
вірджинії вулф – це боротьба за жіночу гідність і свободу, 
панування пам’яті й уяви як основних творців її «потоку сві-
домості», сумнівність і швидкоплинність життя, відмова від 
хронології й фрагментарність у зображенні подій, образність 
мислення за принципом «бачу, чую, відчуваю – думаю, зга-
дую», відмова від усезнання й змога читача додумати текст, 
побути автором. Це дослідження може слугувати початковим 
кроком до масштабного дослідження реалізації мовного коду 
автора в інших творах вірджинії вулф.
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Глинка Н. В., Засенко М. И. Языковой код автора  
в художественных текстах Вирджинии Вулф

Аннотация. исследование посвящено раскрытию 
языкового кода автора в творчестве вирджинии вулф че-

рез тексты разных жанров, в том числе личный дневник, 
который является уникальным материалом для лингвис-
тического анализа. также в фокусе научного обзора дан-
ной работы – особенности метапоэтики вирджинии вулф, 
представленные на примере рассказа «Пятно на стене»  
и романа «на маяк».

Ключевые слова: языковой код автора, модернизм, 
метатекст, декодирование, экспликация, импликация, 
адресат, адресант.

Hlinka N., Zasenko M. Linguistic code of the author  
in the fiction of Virginia Woolf

Summary. This research has been devoted to the discovery 
of the linguistic author’s code in the fiction of Virginia Woolf 
through texts of different genres, including the personal diary 
of the writer, which is a unique material for linguistic analysis. 
In addition, the peculiarities of Virginia Woolf’s metapoethics 
as a focus of the research are presented on the example  
of the short story “The Mark on the Wall” and the novel  
“To the Lighthouse”.

Key words: linguistic author’s code, modernism, 
metatext, decoding, explication, implication, addressee, 
addresser.
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СУТНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ  
ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ПОНЯТТЯ «МОВА»  

В ЕПОХУ ПРОСВІТНИЦТВА 
Анотація. у статті розглядаються проблеми лінгвістич-

ної термінології, здійснено аналіз змістовного наповнення 
поняття «мова» в XVII–XVIII ст. (епоха Просвітництва).

Ключові слова: мова, поняття, тлумачна формула змі-
сту поняття, дискурс, інформація.

Постановка проблеми. Пізнання закономірностей розвит-
ку понять з урахуванням історизму – це необхідність і потре-
ба для розв’язання проблеми тлумачення понять на сучасному 
етапі розвитку науки. 

Мета дослідження полягає у встановленні смислорозріз-
нювальних та структуроутворюючих зв’язків і відношень для 
виявлення сутності поняття «мова» в епоху Просвітництва.

Об’єктом дослідження є історизм розвитку розуміння по-
няття «мова». 

Предметом дослідження є виявлення основних тракту-
вань сутності поняття «мова» на аналізованому етапі розвитку 
лінгвістики. 

наукова новизна полягає у визначенні поняття «мова»  
за структурою тлумачної формули змісту поняття (тФЗП)  
[1, с. 32].

Виклад основного матеріалу. епоха Просвітництва  
(XVII–XVIII ст.) характеризується виникненням порівняль-
но-історичного мовознавства, натуралізму і філософії мови, 
формуванням ідей раціональної граматики, наукового підходу 
та інтересом до філософських проблем мови. 

За наявними в нашому розпорядженні історичними дже-
релами можемо представити класифікацію з урахуванням ос-
новних змістовних ознак.

1. Опис поняття, категорії. Сутність всезагальної області 
буття, частиною і/або одиницею якою є досліджуване поняття.

1.1. Сутність буття, відображеного у понятті на досягнуто-
му рівні знань.

1.1.1.Спадок від природи.
вільгельм фон Гумбольдт писав: «мова виникає з таких 

глибин людської природи, що в ній ніколи не можна бачити на-
мір створення... вони користуються нею, самі не знаючи, як її 
побудували», «...мови виникли не в сваволі і не за договором, 
але вийшли зі схованок людської природи...» [2, с. 324].

1.1.2. Людське створіння.
Йоганн Ґотфрід Гердер зазначав, що мова є породженням 

самої людини, знаряддям, є силою, яка об’єднує все людство  
і пов’язує з ним окремий народ і окрему націю [3, с. 14].

на думку в. Гумбольдта, «створення мови обумовлено вну-
трішньою потребою людства» [2, с. 54].

1.1.3. Посередник.
1.1.3.1. між світом і людиною (суб’єктивний образ об’єк-

тивного світу).

в. Гумбольдт вважав, що мова є своєрідним «проміжним 
світом» між народом і оточуючим його об’єктивним світом: 
«кожна мова описує навколо народу, якому вона належить, 
коло, відкіля людині дано вийти лише остільки, оскільки вона 
відразу вступає в коло іншої мови» [2, с. 80]. відхиляючи ідею 
про те, що уявлення людини про світ незалежні від її мови, він 
зазначав, що одна мова використовує описові засоби там, де 
інша мова висловлює це одним словом [2, с. 307-323].

1.1.3.2. між людиною і «готовими» думками, отриманими 
знаннями.

За в. Гумбольдтом, «мова» не є позначенням сформованої неза-
лежно від неї думки, а «орган, який утворює думку. Отже, в станов-
ленні людської особистості мові належить провідна роль» [2, с. 78].

1.1.4.Феномен людської культури.
1.1.4.1. Особливий вид людської діяльності.
в. Гумбольдт вважав, що «мова є не продуктом діяльності, а 

діяльністю». Головна діяльність людського духу лежить в основі 
всіх інших видів людської діяльності: «Під мовою можна розумі-
ти тільки всю сукупність актів мовленнєвої діяльності» [2, с. 70].

етьєн де кондільяк вважав, що за допомогою мови той, хто го-
ворить, впорядковує думки, які надходять у його свідомість: «Пер-
ша мета полягає в тому, щоб аналізувати мислення» [4, с. 166].

Першопричиною мови Жан-Жак руссо вважав людські по-
чуття і пристрасті [5, с. 144], Джордж Берклі пов’язував «дві 
сфери мови – емоційну та інтелектуальну» [6, с. 25], мова по-
трібна для взаєморозуміння.

1.1.4.2. надбання людства.
в. Гумбольдт вважав, що в мові є магічна духовна сила, яка 

перетворює людину в homo sapiens [7]. «мова дає відчувати кож-
ній людині, що вона не більше, як частка цілого людства» [2, с. 50].

1.1.4.3. Духовний і культурний коди нації.
мова невід’ємна від людської культури і являє собою най-

важливіший її компонент.
Дені Дідро шукав витоки мови в спільності навичок для 

певної нації висловлювати думки голосом [8, с.110].
в. Гумбольдт вважав мову продуктом мовної свідомості на-

ції, а «дух народу» причиною мовного розмаїття [7].
1.1.5. Засіб творення світу, який має людську природу: мова –  

засіб творення світу, мова має не божественну природу, а люд-
ську [9].

1.1.6. Засіб та інструмент діяльності людини. 
1.1.6.1. Для результату мислення.
мова і мислення – 2 паралельні світи. мова – відображення 

мислення: «не лежить у вигляді мертвої маси в потемках душі, 
а в якості закону обумовлює функції розумової сили людини» 
[2, с. 314]; «мова є обов’язкова передумова мислення і в умовах 
повної ізоляції людини» [2, с. 77].
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Початкова мовна здатність закладена в людині у вигляді дея-
ких смутно усвідомлюваних принципів діяльності і актуалізуєть-
ся за допомогою суб’єктивної активності того, хто говорить [7].

Йоганн Ґотфрід Гердер стверджував, що мова народжуєть-
ся як необхідна передумова і інструмент для конкретизації, роз-
витку та вираження думки: «мова розвинулася як специфічний 
продукт особливої психічної організації людини» [3, с. 14].

1.1.6.2. Органон («знаряддя» пізнання істини, знаряддя 
мислення або наукового дослідження).

мова і мислення – це дві протилежні стихії (мова матері-
альна, мислення ідеально), і разом вони утворюють діалектич-
ну єдність.

Йоганн Ґотфрід Гердер, иоганн Георг Гаман і в. Гумбольдт 
розуміли мову як органон розуму, спосіб існування і функціо-
нування розуму, інструмент людського мислення, який потре-
бує дослідження.

1.1.6.3. Для інтроспекції (метод поглибленого дослідження 
і пізнання людиною моментів власної активності).

рене Декарт запропонував розуміння мови як засобу інтро-
спекції, який вивчає можливість процесу пізнання і фактори, 
які її зумовлюють [10]. 

1.1.6.4. Для створення думки.
в. Гумбольдт вважав, що мовознавство не вирішить жодно-

го питання, якщо не підніметься до розуміння мови як діяльно-
сті духу. Загальнолюдська мовна здатність полягає у перетво-
ренні світу на думки [7]. 

1.1.7.Засіб та інструмент комунікації.
1.1.7.1. Досконалий засіб комунікації.
Готфрід вільгельм Лейбніц вважав, що мова має утворюва-

ти логічну систему, в якій складні поняття і слова повинні бути 
комбінацією вихідних простих елементів [8].

1.1.7.2. Засіб комунікації людини в соціумі та між соціумами.
Френсіс Бекон вважав, що мова – засіб людської комунікації [8].
Жан Жак руссо ставив на перше місце соціальний фактор мови: 

«мудреці, які хочуть говорити з простим народом своєю, а не їх мо-
вою, ніколи не зможуть стати йому зрозумілими» [10, с. 79].

1.1.7.3. Засіб міжнаціональної комунікації.
в. Гумбольдт підкреслював взаємовплив мови і людини: 

опановуючи інші мови, людина розширює своє світобачення – 
картини світу інших народів. 

Для цього складаються каталоги мов і багатомовні слов-
ники. Петро Симонович Паллас видає порівняльний словник з 
еквівалентами російських слів на 200 мовах і діалектах Європи 
і азії (1786-1787), словник видання 1791 року вже містив слова 
на 272 мовах.

1.1.7.4. Засіб доступу та впливу на свідомість із метою фор-
мування світорозуміння. 

в. Гумбольдт відзначав роль мови в становленні людини, в 
сприйнятті нею дійсності, в пізнанні світу і себе самої, в фор-
муванні її індивідуального і соціального світорозуміння, в ста-
новленні суспільства [2, с. 356–363].

1.1.7.4. Засіб науково-культурної комунікації:
1) «… через мову можна вивчати культуру, мислення, 

світ» [11];
2) чим більшою кількістю мов володіє людина, тим вона 

краще мислить [2, с. 356].
1.1.8. Засіб та інструмент процесів формування інформації 

в суб’єкт-суб’єктних і/або суб’єкт-об’єктних комунікативних 
процесах (дискурсу) для забезпечення аутентичного збережен-
ня та передачі незалежної від часу та простору інформації.

1.1.8.1. Для історичного пізнання. 
мови сприймалися Джамбатістом віко як джерело історич-

ного пізнання [12]. Його вчення підвело філософів до пошуку 
універсалій для всіх мов.

1.1.8.2. Для збереження попередньо накопиченої інформації. 
«мова … належить завжди цілому народові; покоління от-

римують її від попередніх поколінь» [2, с. 318]. 
1.1.8. 3. Для перетворення суб’єктивної інформації в об’єк-

тивну. 
мова – продукт діяльності народу, а не індивідуума: «мова 

стає великим засобом перетворення суб’єктивного в об’єктив-
не, переходячи від завжди обмеженого індивідуального до все-
осяжного буття» [2, с. 318]. 

2. Основи і принципи існування буття поняття.
2.1. творчий процес, а не «мертвий продукт».
в. Гумбольдт розумів мову як «самодіяльний початок»  

[2, с. 49], безперервний творчий процес: «мова – не мертвий 
продукт (Erzeugtes), а творчий процес (Erzeugung)» [2, с. 69]. 
але і суперечив собі: «мова… є щось постійне і в кожен мо-
мент минуще» [2, с. 70].

2.2. Організм.
Під організмом в. Гумбольдт розумів мову як цілісність, 

як систему [13, с. 69], в мові немає нічого одиничного, і «ко-
жен окремий її елемент проявляє себе лише як частина цілого»  
[2, с. 302], трактував мову як «постійно породжуючий себе ор-
ганізм, в якому закони породження визначені, але обсяг і пев-
ною мірою також спосіб породження залишаються цілковито 
довільними» [2, с. 7] і «самодіяльний початок» [2, с. 49], таким 
чином «виникнення, існування і розвиток системи мови не за-
лежить від свідомих дій людей, тобто не є продуктом усвідом-
леної діяльності людини» [2, с. 324]. 

3. взаємозв’язки та відносини (всередині поняття).
3.1. Система (об’єкт), яка потребує наукового дослідження. 
Підсумовано досягнення попереднього розвитку в області 

створення систем письма, прийомів інтерпретації старих тек-
стів, вироблення принципів лексикографічного опису мови, 
емпіричного опису лексичного складу і граматичної будови 
багатьох мов, побудови концептуального апарату теоретичної 
граматики, експлікації прийомів лінгвістичного аналізу, ката-
логізації та первісної класифікації мов світу, були розвинуті 
порівняльно-історичне мовознавство, натуралізм, філософія 
мови, формування ідей раціональної граматики, науковий під-
хід, інтерес до філософських проблем:

1) Фр. Бекон запропонував створити порівняльну грамати-
ку всіх мов [14];

2) першою логічною (раціональною) граматикою була 
«Граматика загальна і раціональна Пор-рояля» (1660 р.), розро-
блена клодом Лансло і антуаном арно. вони залучали факти 
латинської, грецької та староєврейської, прагнули у своїй праці 
встановити «загальні для всіх мов принципи і причини відмін-
ностей, які зустрічаються в них» [15]; 

3) створюють граматики європейських мов: мелетій 
Смотрицький опублікував слов’янську граматику (1619) та 
склав «Граматика словенська правильне синтагма ...»; Ген-
ріх вільгельм Лудольф написав першу російську граматику 
латинською мовою (1666); василь адодуров написав першу 
російську граматику російською мовою (1731); Бенедикт 
(Лаврентій) з нудожер створив першу оригінальну граматику 
чеської мови (1603); Генріх вільгельм Лудольф написав пер-
шу російську граматику латинською мовою (1666); м. Ломо-
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носов опублікував «російську граматику» (1757); Бенедикт 
(Лаврентій) з нудожер створив першу оригінальну граматику 
чеської мови (1603); перша повна граматика англійської мови 
(1653 р.) Джона валліс (уоллис); граматика німецької мови  
(з XVI ст.). І. кромайер написав «Deutsche Grammatica» 
(1618); Юстус Георг Шоттель написав першу повну німецьку 
граматику (1663); Йоганн крістоф Готтшед написав «мисте-
цтво німецької мови» (1757); Павло Долежал опублікував гра-
матику чеської мови (1746).

3.1.1. мова як система. 
в. Гумбольдт прийшов до висновку, що мовою називається 

«чуттєве позначення єдностей, з якими пов’язані певні фраг-
менти мислення» [2, с. 393].

3.1.2. мова як структура.
в. Гумбольдт підкреслював: «у мові немає нічого одинич-

ного, кожний окремий його елемент проявляє себе лише як ча-
стина цілого» [2, с. 313].

3.1.3. мова як форма. Поняття форми відкриває дослідни-
ку шлях до з’ясування її сутності: форма мови – це синтез ок-
ремих елементів в «їх духовну єдність», форма відображення 
«світу, який лежить між світом зовнішніх явищ і внутрішнім 
світом людини» [2, с. 303].

3.2. Засіб кодування і передачі інформації, що потребує 
унормування для забезпечення аутентичності комунікації неза-
лежної від часу та простору. 

3.2.1. унормування існуючої системи – «правильна» мова.
Щоб уникнути помилок мислення, необхідно уникати по-

милок у мові; ставиться завдання виправлення мови відповідно 
до визначених норм (констант) «науковості»; дотримання зако-
нів раціональності та правил формальної логіки. «... прихиль-
ники раціоналізму прагнули … нав’язати їй настільки суворі 
закони, які зробили б неможливим зміну мови і відносили б 
винятки з правил до помилок вживання, недосконалості розуму 
людини» [16, с. 25].

в. Ломоносов пов’язав граматику зі стилістикою (норми  
і варіювання цих норм) і висловив думку, що мови можуть бути 
спорідненими. він заклав основи порівняльно-історичного ви-
вчення мов.

4. Закони й закономірності в понятті.
4.1. Закони нормування мови.
виникають проекти спеціальної мови науки на основі ідей 

рене Декарта. Була організована Французька академія, метою 
якої було нормування мови: відбір мовних норм і рекомендації 
відібраних правил до вживання. 

Джон Локк говорив про необхідність загальних термінів 
для зручності й удосконалення мов [17].

у середині ХVІІ ст. з’явились «Логіка» (1662) клода 
Лансло і антуана арно, «Граматика і синтаксис французької 
мови» (1625) Ш. мопа, «нотатки про французьку мову» (1647) 
к. вожла, «Про граматичне мистецтво» (1635) Г. Фоссіуса.

в українському мовознавстві вийшли друком ряд важливих 
праць: переклад староукраїнською мовою «Євангелія учитель-
ного… калиста» (1616 ); «Ґрамма́тіки Славе́нския пра́вилное 
Cv́нтаґма» 1619 р.) мелетія Смотрицького; «Грамматыка сло-
венская» (1643 р.) Івана Петровича ужевича.

4.2. Створення нормованих національних мов. 
мова відображає загальні національні риси і індивідуаль-

ність мовця [18]. «мови можна вважати творінням народів,  
і в той же час вони залишаються творінням окремих осіб»  
[13, с. 34]. мова виражає світогляд окремої людини, але лю-

дина завжди залежить від народу, якому належить. «мова є як 
би зовнішнім проявом духу народів: мова народу, є її дух, і дух 
народу є його мова…» [2, с. 356–363]. 

в. Гумбольдт прийшов до висновку: «у кожній мові закла-
дено самобутній світогляд…» [2, с. 80], тобто різні бачення сві-
ту – картини світу. 

Йоганн Готфрід Гердер вважав, що мова універсальна за 
своєю основою і національна за властивими їй різними спосо-
бам вираження [3].

4. 3. Створення єдиної нормованої мови.
Постало питання про можливість створення «ідеальної» 

штучної на логіко-математичної основі мови, вільної від не-
доліків мов звичайних. Проект штучної формалізованої мови 
захопив відомих вчених: 

1) рене Декарт першим виступив за раціональну штучну 
мову на основі математичних символів і прийомів [19, с. 32]; 

2) Готфрід вільгельм Лейбніц виступив з ідеєю створення 
універсальної мови, близької до логіко-філософських та мате-
матичних побудов, у вигляді математичних формул. він праг-
нув до того, щоб у мові науки кожному поняттю відповідав 
простий знак [16, с. 27]; 

3) Френсіс Бекон запропонував створити штучну мову, в 
якій складені знаки будуть позначати ясні і точні поняття і ство-
рити порівняльну граматику всіх мов, щоб на її основі можна 
було виробити якусь єдину мову, яка могла б стати досконалим 
засобом спілкування. [20, с. 79]. 

такі проекти розробляли багато інших вчених: Джордж 
Дальгарно (Lingua philosophica), Джон уілкінс (Philosophical 
language), томас уркхарт (Universal language), Філіп Лаббе 
(Lingua universalis), Юрій крижанич (проект всеслов’янської 
мови), Ісаак ньютон (рукопис «Про загальну мову») та ін. 

5. Протилежності всередині поняття, які характеризують 
процес розвитку.

вчені продемонстрували різні підходи до розуміння понят-
тя «мова» від синонімічності та полісемічності до омонімічно-
сті, і навіть суперечать самі собі. 

Висновки. учених епохи Просвітництва об’єднує те, 
що поняття «мова» в узагальненій формі розумілося як 
людське створіння і феномен людської культури (надбання 
людства, духовний і культурний код нації), творчий процес, 
а не мертвий продукт, який є засобом творення світу (має  
не божественну природу, а людську) і виступає посередни-
ком (між світом і людиною; суб’єктивним образом об’єк-
тивного світу; між людиною і «готовими» думками), осо-
бливим видом та засобом і інструментом діяльності людини 
(результат мислення, пізнання, засіб інтроспекції, створен-
ня думки, доступ та вплив на свідомість) з метою спілку-
вання (в соціумі, між соціумами, міжнаціонального, нау-
кового, культурного) та процесу формування інформації у 
суб’єкт-суб’єктних і/або суб’єкт-об’єктних комунікативних 
процесах (дискурсу) для забезпечення аутентичного збере-
ження та передачі незалежної від часу та простору інфор-
мації для відображення світу і знака, перетворення суб’єк-
тивного в об’єктивне), об’єктом наукового дослідження  
(який має систему, структуру, форму) і недосконалим засо-
бом (є необхідність нормування існуючої системи, створен-
ня нормованої мови, створення єдиної мови). 

Перспектива подальших пошуків – дослідження наступних 
етапів розвитку поняття «мова» для визначення сутності в жит-
тєдіяльності людини і соціумі в історичному аспекті.
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Солдатова Л. П. Сущность и история развития 
содержательного наполнения понятия «язык» в эпоху 
Просвещения

Аннотация. в статье рассматриваются проблемы линг-
вистической терминологии, осуществлен анализ содержа-
тельного наполнения понятия «язык» в XVII–XVIII вв. 
(эпоха Просвещения).
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жания понятия (тФСП), понятие, дискурс, информация.

Soldatova L. The essence and history of the content of 
the concept of «language» in the Age of the Enlightenment

Summary. The article deals with the problems of 
linguistic terminology, analyzes the content of the concept 
of «language» in the XVII–XVIII centuries (the Age of 
Enlightenment).

Key words: language, explanatory formula of notion 
content (EFCC), concept, discourse, information. 
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СЕМАНТИЧНА ОЗНАКА “IN 
PHRASES” У СТРУКТУРІ АНГЛІЙСЬКИХ АКСІОНОМЕНІВ 

Анотація. Статтю присвячено розкриттю фразової 
семантики 43 аксіономенів української мови: life25, time24, 
order23, nature22, right21, grace20, spirit19, law18, love17, style16, 
soul16, mind15, art15, power14, wisdom13, will13, honour13, 
liberty12, authority12, freedom11, discipline10, knowledge10, 
logic10, mercy10, faith10, glory9, good9, virtue9, hope9, diligence9, 
consciousness8, science8, God8, fortune8, patience8, worship8, 
competence7, peace7, progress6, experience6, health5, 
initiative5, reliability4. Охарактеризовано слова на позна-
чення цінностей, в лексикографічних тлумаченнях яких 
зазначена здатність вживатися в сталих виразах. виявлено 
за фразовим контекстом додаткові генералізовані семи,  
що входять до складу семантичної структури інших аксіо-
номенів найвищого та середнього ступенів полісемії.

Ключові слова: аксіономен, лексичне значення, се-
мантична ознака, генералізована сема.

Постановка проблеми. Лексикологічні дослідження сьогоден-
ня здатні на семантичному рівні виявляти найбільш істотні, важ-
ливі, потрібні людині речі – феномени, які набувають у свідомості 
суб’єкта відповідної значущості. тому апелювання в семасеологіч-
них розвідках до певних компонентів словникової статті дає можли-
вість встановлювати специфічні властивості системно-структурної 
організації аксіономенів. Аксіономен (від грецького άξία – «цін-
ність» і латинського – nomen – «ім’я, назва») є робочим терміном, 
впровадженим у науковий обіг автором статті для позначення най-
менування цінності. відповідної етнолінгвокультури.

Аналіз останніх досліджень. у низці статей, присвяче-
них аналізу лексико-семантичної структури слів на позначен-
ня духовних цінностей [2; 3], викладено результати наукового 
дослідження аксіономенів з найвищим і середнім ступенем 
полісемії, які кваліфікуються як ціннісно-обумовлені оди-
ниці лексикографічних джерел тлумачного характеру [4].  
Однак поза увагою залишається питання про багатокомпонент-
ні форми аксіономенів різного ступеню полісемії, в словнико-
вих дефініціях яких фіксується здатність вживатися в сталих 
виразах, завдяки чому відбувається надзвичайне розширення 
семантичного діапазону досліджуваних реєстрових одиниць.  
Цим зумовлюється актуальність статті.

Метою пропонованої статті є розкриття фразової семан-
тики аксіономенів на матеріалі англійської мови. Досягнення 
мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) охарактеризу-
вати слова на позначення цінностей, у лексикографічних тлу-
маченнях яких зазначена здатність вживатися в сталих виразах; 
2) виявити за змістом сталих виразів додаткові генералізовані 
семи (ГС). Генералізована сема – семантично-похідна ознака, 
яка має скорочено-узагальнений зміст, виводиться логічним 
шляхом із вихідної семеми і застосовується в моделюванні го-
ризонтальної ланки матриці, які входять до складу семантичної 
структури інших аксіономенів.

Виклад основного матеріалу дослідження. аналізуючи 
семантику слів на позначення цінностей через їхню здатність 
вживатися в сталих виразах, зазначимо, що за матрицею, в якій 
достатньо повно представлено семантична значущість аксіоно-
менів, уможливлюється вивчення їхніх співвідношень за семан-
тичною ознакою (СО) в межах лексико-семантичних угруповань. 
місця аксіономенів у матриці строго фіксовані: слова з найвищим 
і середнім ступенем полісемії розташовані в густо заповнених її 
частинах, а моносеманти – в рідко заповнених місцях. у порів-
нянні з тлумачним словником матриця формально простіше пред-
ставляє лексичну семантику англійської мови, а топографічний 
спосіб розміщення в ній заповнених клітин практично замінює 
словесне вираження тлумачної частини. СО в нашому досліджен-
ні слугує конструктивним елементом лексичного значення і ви-
ступає спільною властивістю сукупності аксіономенів найвищого 
або середнього ступеню полісемії в межах визначеної групи анг-
лійських слів на позначення цінностей. наприклад, посилання в 
лексичних значеннях на вказівку “in phrases” є загальною СО для  
43 аксіономенів: life25 

1, time24, order23, nature22, right21, grace20, 
spirit19, law18, love17, style16, soul16, mind15, art15, power14, wisdom13, 
will13, honour13, liberty12, authority12, freedom11, discipline10, 
knowledge10, logic10, mercy10, faith10, glory9, good9, virtue9, hope9, 
diligence9, consciousness8, science8, God8, fortune8, patience8, 
worship8, competence7, peace7, progress6, experience6, health5, 
initiative5, reliability4. Досліджувані слова характеризуються висо-
ким ступенем сполучуваності з іншими частинами мови, завдяки 
чому семантика іменників розкриває свої додаткові специфічні 
відтінки значень. Останні сприяють «більшій конкретизації струк-
турних частин лексичного значення, роблять їх багатогранніши-
ми, а співвідношення між ними – різноманітнішими» [1, c. 70].

Першу групу найбільш багатозначних слів на позначення 
цінностей складають дев’ять аксіономенів life25, time24, order23, 
nature22, right21, grace20, spirit19, law18, що репрезентують філо-
софсько-світоглядний, науковий, громадсько-політичний, соці-
альний, релігійний, правовий та естетичний сегменти ціннісної 
картини світу англійського народу. усі аксіономени досліджу-
ваної групи, вживаючись у сталих виразах (СО “in phrases”), 
додатково семантизуються завдяки своєму частиномовному 
оточенню: to the life – бути точно подібним оригіналу (відпо-
відає ГС “image(s)”: dream13 

1, God8, fame6)), have no time for 
[=to have no patience with; not tolerate] – не мати терпіння до 
чого-небудь; не бути толерантним (відповідає ГС “leniency”: 
grace20, mercy10, charity9, tolerance8), in order that [=with  
the purpose that] – з метою (відповідає ГС “intention, purpose”: 
spirit19, mind15, dream13, will13), to be full of nature [=Irish. 
sympathy and fondness for one’s own people or native place] –  

1 в дужках перераховуються відповідні аксіономени, в семантичній структурі 
яких виявлено зазначена ГС.
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(ірландський вираз) симпатія і захоплення своїм народом, 
рідним краєм (відповідає ГС “affection, attachment”: love17, 
spirituality9, devotion6, aestheticism5, religiosity3), right so! –  
(у морській справі) так держати!/так тримати! (відповідає ГС 
“exclamation”: soul16, faith10, beauty9, God8, peace7, goodness7, 
health5), the saving grace of humour – рятівна сила гумо-
ру (відповідає ГС “force(s), strength”: life25, nature22, grace20, 
spirit19, power14, virtue9, labour8, vitality7, courage5, fortitude3), 
airs and graces [=affectation of manner] – афектація, манір-
ність (відповідає ГС “way (of), manner (of), method”: life25, 
right21, law18, style16, mind15, art15, dignity11, constitution10, logic10, 
language10, civilization9, felicity8, science8, mentality7, diplomacy7, 
pragmatism5), school spirit [=loyalty that somebody feels through 
belonging to a group] – відданість, що відчувається кожним чле-
ном групи (відповідає ГС “adherence, allegiance”: right21, truth11, 
sympathy11, faith10, piety10, worship8, integrity7, legality6, loyalty5, 
punctuality4, traditionalism3, patriotism2), lay down the law  
[=to give a command in an imperious manner] – віддавати коман-
ду (відповідає ГС “command”: order23), a light o’ (of) love – ко-
кетка (відповідає ГС “girl (woman)”: liberty23, beauty9, fortune8).

До складу другої групи входять шістнадцятизначні (style, 
soul), п’ятнадцятизначні (mind, art), чотирнадцятизначний 
(power) та тринадцятизначні аксіономени (will, honour), семан-
тичні особливості яких розкривають сутність людини як пред-
ставника колективу, світосприйняття предметів, понять і явищ. 
тісні зв’язки досліджуваних іменників з іншими частинами 
мови у виразах (СО “in phrases”) сприяють точнішому роз-
криттю їхніх суміжних лексичних значень: one’s style [=one’s 
usual way of behaving] – власний звичний спосіб поводитися 
(відповідає ГС “conduct”: morality11, diplomacy7, friendship6, 
pragmatism5 та“way (of), manner (of), method”), upon my soul! 
[=an exclamation of surprise] – вигук, що виражає здивування, 
несподіванку (відповідає ГС “exclamation”), to give one’s mind –  
зосереджувати зусилля (відповідає ГС “force(s), strength”),  
the art of government [=the system of rules or principles governing a 
particular human activity] – система правил або принципів управ-
ління певною людською діяльністю (відповідає ГС “system”: 
time24, order23, law18, discipline10, constitution10, justice10, logic10, 
education10, language10, faith10, democracy9, science8, humanism7), 
a power of [=a large amount or quantity of something] – безліч, ве-
лика кількість чогось – відповідає ГС “quantity, sum of”: time24, 
order23, space14, memory11, knowledge10, duty8), to show good will 
– проявити доброзичливість (відповідає ГС “kindness”: mercy10, 
good9, charity9, benevolence7, goodness7, humanism7, generosity6), 
to do somebody’s will – виконувати чиїсь указівки (відповідає 
ГС “instruction, lesson, precept”: order23, wisdom13, morality11, 
discipline10, education10), to work with a will – працювати з енту-
зіазмом (відповідає ГС “enthusiasm”: spirit19, love17, devotion5),  
at will [=at one’s pleasure] – собі на втіху (відповідає ГС 
“pleasure”: love17, honour13, pride13, happiness5), It’s a matter of 
honour [=adherence to ethical principles] – вірність моральним/
етичним принципам] (відповідає ГС “adherence, allegiance”: 
right21, truth11, sympathy11, faith10, piety10, worship8, integrity7, 
legality6, loyalty5, punctuality4, traditionalism3, patriotism2).

третя група досліджуваного мовного матеріалу складаєть-
ся з дванадцятизначних (liberty, authority), одинадцятизначного 
(freedom) та десятизначних аксіономенів (discipline, knowledge, 
logic, mercy, faith), які семантизують чесноти й почуття людини, на-
уково-обґрунтовані поняття, властивості об’єктів і явищ реального 
світу. відповідність змісту словосполучень конкретним ГС підтвер-

джує здатність аксіономенів отримувати додаткові лексичні значен-
ня у виразах (СО “in phrases”): take the liberty [=to be bold enough 
to do something, sometimes without permission] – бути достатньо 
сміливим щось зробити, іноді без дозволу (відповідає ГС “bravery”: 
virtue9, courage5), accounting authority – розрахункова організація 
(відповідає ГС “organization, institution”: power14, charity9, security7, 
intelligence7), freedom of movement – the power to determine action 
without restraint [здатність визначати дію без обмежень, утиснень – 
свобода руху] – відповідає ГС “power, ascendancy”: power14, will13, 
authority12, sovereignty10, democracy9, mastery8), a military discipline –  
a systematic method to obtain obedience [букв. військова дисципліна 
– систематичний метод досягнення покори] (відповідає ГС “way 
(of), manner (of), method”), without smb’s knowledge – потайки від 
когось (відповідає ГС “secrecy”: confidence6, privacy4), the logic of  
[=the course of action suggested by as a necessary consequence of] – 
напрям запропонованих дій як оптимальна необхідність (відповідає 
ГС “course”: life25, progress6, career5), to temper justice with mercy 
– змінити гнів на милість (відповідає ГС “kindness”), to pin one’s 
faith on smb. – покладати надію на кого-небудь (відповідає ГС 
“expectation”: dream13, trust12, hope9).

Лексичні одиниці glory, good, virtue, hope, diligence входять до 
складу четвертої групи дев’ятизначних аксіономенів із середнім 
ступенем полісемії. вони широко вживаються у спілкуванні та обу-
мовлюються ситуативним контекстом у виразах (СО “in phrases”): 
Old Glory – (розм. варіант англ. мови) державний прапор СШа 
(відповідає ГС “thing(s), object(s)”: life25, love17, art15, dream13, 
honour13, pride13, trust12, perfection11, truth11, comfort11, beauty9, hope9, 
God8, worship8, sanctity6, success6, luck4), get any good of smth. –  
(Irish) to get understanding [букв. (ірландське) зрозуміти щось]  
(відповідає ГС “awareness, understanding”: soul16, mind15, sympathy11, 
knowledge10, consciousness8), by [in] virtue of smth. – за допомогою 
чогось, через щось, завдяки чомусь (відповідає ГС “aid”: comfort11, 
charity9, blessing9, benevolence7), forlorn hope – безнадійна справа 
(відповідає ГС “affair”: love17), legal due diligence – правова/ юри-
дична експертиза; юридичне обов’язкове обстеження (відповідає 
ГС “opinion, viewpoint, estimate”: mind15, wisdom13, pride13, logic10, 
humility8, respect8, conscience8, mentality7, prestige3).

восьмизначні полісеманти consciousness, science, God, 
fortune, patience, worship виступають складовими у виразах 
(СО “in phrases”): national consciousness [=the set of national 
opinions] – сукупність національних думок, поглядів, оцінок 
(відповідає ГС “opinion, viewpoint, estimate”), Christian science 
(Am.E) – [Християнська наука] протестантська релігійна ор-
ганізація в СШа (відповідає ГС “organization, institution”), 
play God [=behave in an imperious or superior manner] – пово-
дитись у владній манері (відповідає ГС “power, ascendancy”, 
“superiority”: mastery8, excellence4), to cost / be worth a fortune 
[=an extremely large amount of money (informal)] – неймовірно 
велика сума грошей] (відповідає ГС “quantity, sum of”: time24, 
order23, space14, memory11, knowledge10, duty8), Have patience! 
[=Wait a bit!] – май терпіння!/Зачекай трохи!] (відповідає ГС 
“exclamation”, “minute (hour)”), Your Worship – ваша Честь/
милість (звертання до суддів та інших офіційних осіб вели-
кобританії) (відповідає ГС “rank, title”: order23, grace20, style16, 
honour13, dignity11, sovereignty10, status4, holiness3, beatitude3).

Ланцюжкові переходи у встановленні семантичних відно-
шень простежуються між парами семизначних аксіономенів 
competence, peace та peace, goodness. Перша пара вживається 
в сталих виразах (СО “in phrases”): certificate of competence – 
свідчення про присвоєння кваліфікації (відповідає ГС “skill”: 
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art15, mastery8, science8, diplomacy7, experience6, proficiency4, 
professionalism3), to be at peace [=dead] – евфемізм. спочивати 
в мирі, бути мертвим, лежати в могилі (відповідає ГС “death”: 
time24), а слова другої – входять до складу вигуків, що виража-
ють наказ і здивування (СО “exclamation”): Peace! – тихіше! 
/ Замовчіть!; My goodness! – Боже мій! (евфемізм слова Бог).

П’ята група складається з шестизначних (progress, 
experience), п’ятизначних (health, initiative) та чотиризначного 
(reliability) лексичних одиниць, у семантичній структурі яких теж 
зафіксована СО “in phrases”: to report progress – сповіщати про 
стан справи (відповідає ГС “state (of), condition”: life25, order23, 
nature22, right21, grace20, mind15, space14, culture13, wisdom13, dream13, 
liberty12, freedom11, perfection11, dignity11, truth11, sympathy11, 
memory11, comfort11, piety10, sovereignty10, discipline10, knowledge10, 
constitution10, care10, glory9, spirituality9, civilization9, democracy9, 
persistence8, tolerance8, humility8, consciousness8, mastery8, respect8, 
felicity8, competence7, efficiency7, harmony7, independence7, 
integrity7, chastity7, vitality7, optimism7, peace7, security7, mentality7, 
accuracy6, objectivity6, sanctity6, legality6, friendship6, fame6, 
kindness5, decency5, self-possession5, rectitude5, happiness5, health5, 
informality4, proficiency4, punctuality4, excellence4, responsibility4, 
privacy4, status4, holiness3, equality2, prosperity2, well-being2), cruise 
experience – враження від круїзу (відповідає ГС “impression”: 
memory11), health authorities – служба охорони здоров’я (відпові-
дає ГС “organization, institution”), creative initiative – творча ініці-
атива (відповідає ГС “intention, purpose”), reliability trial – випро-
бування на міцність – значення відповідає ГС “force(s), strength”).

Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
1. Багатофункціональна СО “in phrases” є загальною для  

43 англійських аксіономенів, які, виступаючи складовими ста-
лих виразів, експлікують різні сфери життєдіяльності людини. 

2. виявлені за змістом сталих виразів додаткові ГС 
“image(s)”, “leniency”, “intention, purpose”, “affection, 
attachment”, “exclamation”, “force(s), strength”, “way (of), manner 
(of), method”, “adherence, allegiance”, “command”, “girl (woman)”, 
“conduct”, “system”, “quantity, sum of”, “instruction, lesson, 
precept”, “enthusiasm”, “pleasure”, “bravery”, “organization, 
institution”, “power, ascendancy”, “secrecy”, “course”, 
“expectation”, “thing(s), object(s)”, “awareness, understanding”, 
“affair”, “opinion, viewpoint, estimate”, “superiority”, “skill”, 
“death”, “state (of), condition”, “impression” входять до скла-
ду семантичної структури інших аксіономенів найвищого 
та середнього ступенів полісемії, а саме: life25, time24, order23, 
nature22, right21, grace20, spirit19, law18, love17, soul16, style16, mind15, 
art15, power14, space14, pride13, dream13, wisdom13, will13, honour13, 
liberty12, trust12, authority12, truth11, sympathy11, perfection11, 
comfort11, morality11, freedom11, dignity11, memory11, mercy10, care10, 
piety10, faith10, discipline10, justice10, education10, constitution10, 
logic10, language10, knowledge10, sovereignty10, good9, civilization9, 
spirituality9, charity9, beauty9, glory9, hope9, virtue9, democracy9, 
God8, tolerance8, consciousness8, duty8, fortune8, humility8, respect8, 
worship8, persistence8, conscience8, labour8, mastery8, felicity8, 
science8, vitality7, integrity7, competence7, efficiency7, harmony7, 
independence7, diplomacy7, chastity7, optimism7, security7, 
intelligence7, benevolence7, mentality7, goodness7, peace7, 
fame6, devotion6, accuracy6, objectivity6, progress6, sanctity6, 
success6, confidence6, friendship6, generosity6, experience6, 
legality6, aestheticism5, pragmatism5, devotion5, happiness5, 
health5, courage5, kindness5, decency5, loyalty5, self-possession5, 
career5, rectitude5, privacy4, luck4, informality4, punctuality4, 

responsibility4, proficiency4, status4, excellence4, religiosity3, 
fortitude3, traditionalism3, prestige3, beatitude3, professionalism3, 
holiness3, equality2, patriotism2, prosperity2, well-being2.

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в аналі-
зі мовної об’єктивації аксіологічних категорій духовної куль-
тури українського, англійського та французького народів, яка 
репрезентована філософсько-світоглядними, науковими, гро-
мадсько-політичними, соціальними, моральними, релігійними, 
правовими та естетичними цінностями. 
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Сорока Т. В. Многофункциональный семантичес-
кий признак “in phrases” в структуре английских ак-
сиономенов

Аннотация. Статья посвящена раскрытию особен-
ностей фразовой семантики аксиономенов английско-
го языка: life25, time24, order23, nature22, right21, grace20, 
spirit19, law18, love17, style16, soul16, mind15, art15, power14, 
wisdom13, will13, honour13, liberty12, authority12, freedom11, 
discipline10, knowledge10, logic10, mercy10, faith10, glory9, good9, 
virtue9, hope9, diligence9, consciousness8, science8, God8, 
fortune8, patience8, worship8, competence7, peace7, progress6, 
experience6, health5, initiative5, reliability4. Охарактеризованы 
слова, обозначающие ценности, в лексикографических тол-
кованиях которых отмечена способность употребляться в 
устойчивых выражениях. выявлены по фразовому контек-
сту дополнительные генерализованные семы, которые вхо-
дят в состав семантической структуры других аксиономе-
нов высшей и средней степеней полисемии.

Ключевые слова: аксиономен, лексическое значение, 
семантический признак, генерализированная сема.

Soroka T. Multifunctional semantic indication  
“in phrases” in the English axionomens structure

Summary. The purpose of the article is to investigate 
phrasal semantics of the English axionomens: life25, time24, 
order23, nature22, right21, grace20, spirit19, law18, love17, style16, 
soul16, mind15, art15, power14, wisdom13, will13, honour13, 
liberty12, authority12, freedom11, discipline10, knowledge10, 
logic10, mercy10, faith10, glory9, good9, virtue9, hope9, 
diligence9, consciousness8, science8, God8, fortune8, patience8, 
worship8, competence7, peace7, progress6, experience6, 
health5, initiative5, reliability4. The ability of words denoting 
values used in stable phases which are fixed in lexicographical 
explanations has been characterized. Additional generalized 
semes composed semantic structures of other axionomens of 
high and average degrees of polysemy have been revealed by 
phrasal contexts.

Key words: axionomen, lexical meaning, generalized 
seme, semantic indication.
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ВІДОБРАЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ НОМІНАЦІЙ ПОСУДУ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Анотація. Стаття присвячена зіставному аналізу най-

менувань посуду в англійській та українській мовах. Пред-
метом дослідження є використання посудних номінацій 
для вербалізації концепту «багатство». назви посуду в 
обох мовах є одним із засобів периферійного позначення 
концепту «багатство», що відображено у фразеологічних 
та пареміологічних одиницях англійської та української 
мов. 

Ключові слова: зіставний аналіз, концепт, метонімія, 
опозиція.

Постановка проблеми. Зіставні дослідження споріднених 
і неспоріднених мов є одним із важливих компонентів розвитку 
сучасного мовознавства. Порівняльні дослідження дають змогу 
виявити мовні універсалії, що є типовими для різних мов, роз-
біжності та подібності, які відображають специфіку бачення 
картини світу носіями різних мов та культур. Зіставні дослі-
дження лексики тісно пов’язані з вивченням культури, світо-
глядних та релігійних характеристик народу, семіотичними та 
символічними аспектами світосприйняття. Основою для наяв-
ності загального змісту в різних мовах є єдина логіка мислення 
людини, сприйняття зовнішньої дійсності однаковими органа-
ми почуттів. Це відображається в наявності спільних семан-
тичних рис у різних мовах, хоча, звісно, між ними є численне 
варіювання у зовнішній формі та змісті.

актуальність статті визначається тим, що питання зістав-
ного аналізу семантичної наповненості мовних одиниць у різ-
них лінгвокультурах залишається важливим для розуміння сві-
тосприйняття різних етносів на когнітивному рівні. 

Метою статті є аналіз найменувань посуду в англійській та 
українській мовах в аспекті їх використання в семіотичних та 
символічних цілях для позначення матеріального стану людини.

Виклад основного матеріалу. методика концептуального 
аналізу, що була розроблена в роботах провідних представни-
ків когнітивної лінгвістики (м.м. Болдирєв, С.Г. воркачев, 
м. Джонсон, С.а. Жаботинська, в.в. красних, Дж. Лакофф, 
в.О. маслова, З.Д. Попова, Й.а. Стєрнін), виділяє в кожному 
концепті ядерну та периферійну зону.

Посуд, на нашу думку, є одним зі способів периферійної 
вербалізації концепту «багатство». Оскільки предметом на-
шого дослідження є саме посудні номінації в зіставлюваних 
мовах, ми не будемо торкатись ядерної зони концепту «багат-
ство», а обмежимось лише можливістю його вербалізації через 
назви посуду. 

Посудні номінації в обох зіставлюваних мовах можуть ви-
ступати вербалізаторами концепту «багатство». Пов’язано це, 
ймовірно, із самою сутністю посуду як умістища, яке призначе-
но для зберігання певного вмісту. Психології людини ж прита-

манне прагнення до накопичення багатства та зберігання його 
в певному місці. Одним із таких місць може бути горщик, гле-
чик тощо, що стає поштовхом до метонімічної асоціації пред-
мету посуду із грошима, багатством. Іншою причиною такого 
сприйняття посуду є опозиція «порожній – повний», що викли-
кає асоціації «багатий – бідний», «погано – добре». негатив-
не сприйняття порожнього, незаповненого умістища відобра-
жається у багатьох мовних одиницях. Пустий локус притягує 
до себе злі сили. в українській народній свідомості існують, 
наприклад, такі забобони: коли віддаєш позичений посуд, туди 
потрібно покласти шматок хліба [1, с. 124], якщо дорогу пе-
рейде людина з порожнім відром – це до нещастя, якщо ж з 
повним – буде вдача [1, с. 125]. непотрібність, неправильність 
пустого посуду також вербалізується в мовних одиницях: по-
рожню пляшку хоч закинь [2, с. 288], тобто користі з неї жодної.  
те ж саме спостерігаємо і в англійській лінгвокультурі: Empty 
vessels make the most sound («порожнє начиння більше гри-
мить») [3, с. 186]. Ідея порожнечі може бути виражена не 
прямим називанням, а імпліцитно, як це відбувається в ідіомі  
like wind in a bottle («пусті розмови») [4, с. 335] – зрозуміло,  
що якщо в пляшці гуде вітер, це означає, що вона порожня.

Як вже зазначалось, основним напрямом позначення багат-
ства за допомогою найменувань посуду є метонімічна модель 
«вмістище – вміст». Іншими проявами можуть, на нашу дум-
ку, вважатись використання дорогоцінного посуду як символу 
багатства, використання посуду як талісманів, що приносять 
статок, вдачу тощо. Ще одним варіантом використання найме-
нувань посуду в досліджуваному аспекті є реалізація опозиції 
«багатий – бідний», вербалізація соціального стану людини.

метонімічна модель «вмістище – вміст» ототожнює пред-
мет посуду з тим, що в ньому знаходиться. Якщо вмістом є 
коштовності, гроші, відповідно, і саме умістище набуває та-
кого значення. в англійській мові підтвердженням цієї думки 
є вирази to make a pot of money «заробити горщик грошей»  
[5, с. 642], a pot of gold «горщик золота» [3, с. 513], які можуть 
бути скорочені до to make a pot, a pot на позначення «багатства». 

мотив накопичення, зберігання грошей в посудині, викори-
стання посуду як скарбнички реалізується і у паремії Хоч на мені 
жупан дран, єсть у мене грошей джбан [6, т. 1, с. 374]. взага-
лі горщик, котелок, глечик із золотом стає символом багатства  
в обох мовах. можемо проілюструвати цю тезу виразом  
Докопавсь до грошей, та й витяг котелок хороший [6, т. 2, с. 292].

Заповнене умістище (не обов’язково золотом, грошима) 
також стає символом багатства. в 1928 році, одним із лозунгів 
передвиборчої кампанії майбутнього президента СШа Г.Гуве-
ра був chicken in every pot досл. «курча в кожній каструлі» [7], 
що мало позначати статок кожного американця. Ще одним 
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символом статку в англійській лінгвокультурі є вираз a bowl  
of cherries («безтурботне існування») [7], який мотивується по-
рівнянням легкого життя із посудиною з солодким вмістом. Си-
туацію, коли все в матеріальному плані йде добре, характеризує 
прислів’я Life is just a bowl of cherries («життя як миска з виш-
нями») [3, с. 402]. Про це говориться і в українському прислів’ї 
У кого горшки та неповні, а в нас із верхом [2, с. 285], і у фра-
зеологічному звороті по самі вінця (тобто заповнене до кінця) 
[8, с. 130]. Якщо ж життя гіршає, руйнуються самі основи, це 
може бути позначено інтернаціональним афоризмом біблійно-
го походження the golden bowl is broken («життя розбите») [7].

майновий статок позначається і через образ використання 
більшого умістища для їх вимірювання: міряти ковшем гроші 
[8, 385]. використання ковшу, а не ложки, скажімо, говорить 
про їх більшу кількість, крім того ківш викликає асоціацію із 
черпанням з якоїсь великої посудини.

кухонний інвентар був неодмінною складовою частиною 
приданого нареченої. так, у бойківських діалектах зафіксовано 
окремий номен посудина «посуд, що молода отримує як придане: 
миски, тарілки, коновка, дійниця, гелетка, діжа, корито, решето, 
сито» [9, т. 2, с. 122–123]. Походження такого звичаю може бути 
пов’язане із ідеєю, що дружина має займатись посудом, тобто до-
мом, а чоловік – заповнювати цей посуд, тобто заробляти.

наявність їжі, її достатня кількість дає змогу поділитись 
нею із родичем, гостем. Зворот pot luck досл. («вдача в горщи-
ку») [5, с. 771] є вербалізацією запрошення гостеві розділити 
страву з господарями, тобто щось на зразок формули «приго-
щайся всім, що є у нас самих». Цей номен мав і інше значення, 
символізуючи бережливість в небагатих родинах.

народна мудрість пропонує людині краще задовольнятись 
незначною кількістю продукту в посудині, ніж не мати взага-
лі нічого. найменування посуду в таких виразах варіюється і 
вживається як в своєму прямому значенні конкретного об’єкта, 
так і абстрактного умістища для будь-чого загалом: better one 
small fish than an empty dish («краще маленька рибка, ніж пуста 
тарілка») [5, с. 124]; better a mouse in the pot than no flesh at all  
(«краще миша в горщика, ніж відсутність м’яса взагалі») [4, с. 
199]; a trout in the pot is better than a salmon in the sea («краще 
форель у горщику, ніж лосось у морі» [4, с. 113]. Подібний мо-
тив простежується і в українських пареміях «Хоч за копійку, та  
на тарілку»; «Хоч поганий ківш, та без його гірш» [2, с. 154; 202].

Прагнення людини бути господарем нехай невеликого, але 
власного майна відображено в українській паремії «Буду го-
сподиня хоч над одним горшком» [1, с. 42]. Ідея володіння хоча 
б чимось (залежно від статків) передається і в паремії «Знай-
деться покупець і на дірявий горнець» [1, с. 85], в якій посуд 
також виступає символом певного майна.

Із концептом «багатство» опозиційно пов’язане поняття бід-
ності, разом вони складають дихотомію, що є одною зі сторін 
характеристики людини. Бідність, нестача грошей, низький со-
ціальний стан також можуть бути виражені через назви посуду. 
коли людина поступово бідніє, втрачає майно, говорять, що воно 
точиться, як через решето [8, с. 893]. Бідність, незначна кіль-
кість грошей тощо позначається як у решеті води [8, с. 142]. 

Чашка для милостині вважається мовною свідомістю не-
від’ємним атрибутом жебрака, що вербалізується у виразі know 
it as well as the beggar knows his dish («знати так добре, як же-
брак свою таріль для милостині») [4, с. 197]. в.в. Жайворонок 
говорить про бодню, один із найпростіших та найдревніших 
виробів бондарства, як про символ бідності, недолі [10, с. 46]. 

Людина може бути такою бідною, що навіть немає вмістища 
для відправлення фізіологічних потреб, що вербалізується у 
фразеологізмі don’t have a pot to piss in («не має нічого цінного, 
дуже бідний») [3, с. 164].

в українській мовній свідомості позначення бідності може 
бути реалізоване через порівняння з пляшкою: голий такий,  
як пляшка [2, с. 180]; голий як пляшка «зовсім бідний» [11, с. 118]. 
мотиваційною ознакою, на нашу думку, у такому разі є гладка 
поверхня скляної пляшки, яка асоціюється з людиною, якій на-
віть немає що одягти. Ще одним зі способів вербалізації бідно-
сті є образ відсутності продукту (метонімічно – посуду) взагалі, 
маленького вмістища, тобто натяк на нестачу, напр.: «Кому чар-
ка, кому дві, кому нема й однині»; «Є ложка, та в мисці нема»; 
«Добрий борщик, та малий горщик» [2, с. 108, 120, 237]. 

невеликі статки позначаються і через образ наповнено-
сті кількох посудин однаковим вмістом, тобто актуалізується 
відсутність різноманіття, вибору, необхідність споживання 
того, що доступне: чотири горшки, та все галушки [1, с. 69]. 
водночас бідність вербалізується і протилежним чином, через 
мотив використання одного предмету посуду для різних гос-
подарських функцій, таким чином актуалізується відсутність 
належних вмістищ для приготування різної їжі. Про це йдеться 
у прислів’ях «На довгім віку доведеться і в глеку» [2, с. 204]; 
«Це ті пани, що в самоварі куліш варять»; «Трапляється на 
віку варити борщ і в глеку» [1, с. 89, 69]. в англії незамож-
ні люди готували собі tea-kettle broth («бульйон в чайнику»), 
який складався із залитого окропом хліба та цибулі [12, с. 165]; 
несумісність назви «бульйон» та його складу підкреслюється 
посудом для приготування – чайником. Існують й інші паремії, 
які наголошують, що посуд не є головним, це, зрештою, лише 
вмістище для їжі, а не сама їжа, коли є їжа, народна мудрість го-
ворить, що можна обійтись і зовсім без посуду: «Єсть молоко, 
буде і горнятко» [6, т. 1, с. 313]; «розбить, та в корито налить 
– можна без ложки наїстись» [2, с. 120].

Висновки. Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що 
в обох зіставлюваних мовах найменування предметів посуду 
використовуються на позначення матеріального стану людини. 
такі лексико-семантичні варіанти «посудних» лексем реалізу-
ються та функціонують у фразеологічних зворотах та паремі-
ологічних одиницях. Основою для виявленого семантичного 
зрушення є метонімічна модель «вміст – умістище», асоціатив-
не сприйняття повного чи порожнього посуду з багатством чи 
бідністю. Перспективним виглядає подальший аналіз семан-
тичного наповнення посудних номінацій із метою встановлен-
ня зв’язків з іншими концептуальними сферами та лексико-се-
мантичними групами.

Література:
1. Прислів’я, прикмети та повір’я українського народу / уклад.  

н. кусайкіна. – Х. : вД Школа, 2008. – 128 с.
2. українські приказки, прислів‘я і таке інше / укл. м. номис;  

упоряд., прим. м.м. Пазяка. – к. : Либідь, 2004. – 350 с.
3. Spears R. Dictionary of American idioms and phrasal verbs /  

R. Spears. – NY : McGraw Hill, 2005. – 1080 p.
4. Wilkinson P.R. A thesaurus of traditional English metaphors /  

P.R. Wilkinson. – London ; New York : Routledge, 1993. – 490 p.
5. Баранцев к.т. англо-український фразеологічний словник /  

к.т. Баранцев. – к. : Знання, 2005. – 1056 с.
6. Грінченко Б.Д. Словарь української мови : у 4 т. / Б.Д. Грінченко. –  

к. : вид. ан урСр, 1958-1959. – т. 1 – 1958. – 495 с. ; – т. 2 – 1958. –  
574 с.



148

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2017 № 29 том 1

7. кунин а.в. Большой англо-русский фразеологический словарь / 
а.в. кунин. – [електронний ресурс]. ‒ режим доступу : ABBYY 
Lingvo 12.

8. Фразеологічний словник української мови. у 2 кн. / [уклад. 
в.м. Білоноженко та ін.]. – к. : наук. думка, 1993. – кн. 1. –  
528 с.; – кн. 2. – С. 529-980.

9. Онишкевич м.Й. Словник бойківських говірок : у 2 ч. / м.Й. Ониш-
кевич. – к. : наукова думка, 1984. – Ч. 1. – 1984. – 496 с.; –  
Ч. 2. – 1984. – 516 с.

10. Жайворонок в.в. Знаки української етнокультури : словник- 
довідник / в.в. Жайворонок. – к. : Довіра, 2006. – 704 с.

11. Юрченко О.С. Словник стійких народних порівнянь / О.С. Юр-
ченко, а.О. Івченко. – Харків : Основа, 1993. – 176 с.

12. Wright E.M. Rustic speech and folklore / E.M. Wright. – Oxford : 
Oxford University Press, 1913. – 342 p.

Аладько Д. А. Отображение материального состо-
яния человека при помощи номинаций посуды в ан-
глийском и украинском языках

Аннотация. Статья посвящена сопоставительному 
анализу наименований посуды в английском и украин-
ском языках. Предметом исследования является исполь-

зование номинаций посуды для вербализации концепта 
«богатство». названия посуды в обоих языках являются 
одним из способов периферийного обозначения концепта 
«богатство», что отображено в фразеологических и па-
ремиологических единицах английского и украинского 
языков.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, концепт, 
метонимия, оппозиция. 

Aladko D. The reflection of the material condition 
with the help of kitchenware names in the English and 
Ukrainian languages

Summary. The article deals with the contrastive analysis 
of the names of the kitchenware in the English and Ukrainian 
languages. The object of the research is the use of the names 
of the kitchenware as indicators of the concept “wealth”.  
In both languages, the names of the kitchenware are used as 
the peripheral means for denoting the concept “wealth”, which 
is reflected in the idioms and proverbs of the English and 
Ukrainian languages.

Key words: contrastive analysis, concept, metonymy, 
opposition.
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заведующая кафедрой иностранных языков профессионального направления
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАКРОКОМПАРАТИВИСТИКИ
Аннотация. Статья посвящена проблемам современ-

ного сравнительно-исторического языкознания. в центре 
внимания находятся вопросы развития макрокомпарати-
вистики. Детально анализируются достижения в области 
изучения отдельных макросемей, а также намечены пути 
дальнейших исследований в указанной сфере с примене-
нием традиционных и нестандартных методов.

Ключевые слова: генетическое родство, лингвистиче-
ская гипотеза, макрокомпаративистика, макросемья, мета-
семья, таксон.

Постановка проблемы. Сегодня приходится констатировать, 
что сравнительно-историческое языкознание потеряло свои пози-
ции ведущего направления в лингвистике, каковым оно было в XIX –  
начале ХХ вв. [1]. его потеснили психолингвистика, когнитивистика, 
прагматика и другие дисциплины, непосредственно связанные с ан-
тропоцентрической парадигмой современных научных изысканий, 
во всяком случае, гуманитарного направления. ранее сравнитель-
но-исторические исследования велись преимущественно с позиций 
системоцентризма. таковыми они остаются, по большей части, и по 
сей день; выявление регулярных соответствий, лексикостатистика 
и другие методы, лежащие в основе сравнительно-исторических 
работ, направлены, в первую очередь, на выявление внутренних 
процессов различных языков и в гораздо меньшей степени –  
на определение внешних факторов происходящих изменений.  
не случайно так последовательно из поля зрения многих иссле-
дователей выводятся заимствованные элементы, которые связаны  
с историческими контактами разных народов. многие традициона-
листы считают, что заимствования только «мешают» при определе-
нии генетического родства языков. таким образом, морфонология 
по-прежнему остается альфой и омегой сравнительно-историче-
ских работ традиционного направления.

Анализ последних исследований и публикаций. До сере-
дины ХХ в. сравнительно-историческое языкознание, занимаясь 
генеалогическими классификациями языков, было сосредоточено 
на выявлении таких относительно небольших генетических объе-
динений, как семьи, ветви и составляющие их группы. Однако к 
середине ХХ в. сравнительно-исторические исследования расши-
рили свои горизонты, что привело к развитию макрокомпарати-
вистики: ученые начали всё больше внимания уделять генетиче-
ским связям между отдельными семьями с целью объединения их 
в более крупные образования – макросемьи (макрофилии).

Это направление (макрокомпаративистика) связано с именами 
Х. Педерсена, в.м. иллич-Свитыча, С.а. Старостина, Дж. Грин-
берга и других ученых, которые сосредоточились на выявлении 
генетических связей крупных языковых объединений на разных 
континентах, в том числе в африке и австралии[4; 7; 9].

Один из первых серьезных шагов в этом направлении был 
сделан в.м. иллич-Свитычем. Он выявил генетические связи 
целого ряда языков, которые (вслед за Х. Педерсеном) ученый 
назвал ностратическими [2].

исследования в области компаративистики продолжились и 
после трагической гибели в.м. иллич-Свитыча. в результате подо-
бных изысканий а.Б. Долгопольского, в. Шеворошкина, в.а. Дыбо, 
С.а. Старостина и других отечественных, а также западных иссле-
дователей (Э. Сепира, м. рулена, Дж. Гринберга), были получены 
данные, позволившие выделить целый ряд макросемей. 

Цель статьи – обозначить основные направления макро-
компаративистики.

Изложение основного материала. на сегодняшний день в 
макрокомпаративистике принято выделять несколько языковых 
семей.

1. ностратическая макросемья. 
Ядром этой макросемьи считаются индоевропейские 

языки; уральские языки; алтайские языки. на периферии ос-
таются картвельские языки и дравидские языки. их близость с 
ядерными ещё требует дополнительных доказательств.

Были выдвинуты и гипотезы о вхождении в эту макро-
семью эскимосско-алеутских языков, а также чукотско-камчат-
ских языков (С.а. Старостин). Однако их родство с другими 
языками данной макросемьи находится под большим вопро-
сом. Здесь также требуются дополнительные исследования, ко-
торые могли бы подтвердить или опровергнуть гипотезу об их 
принадлежности к ностратической макросемье[8].

2. Сино-кавказская (дене-кавказская) макросемья.
Гипотеза о родстве северокавказских семей, сино-тибет-

ских и енисейских языков была выдвинута в разное время 
Э. Сепиром и С.а. Старостиным [5]. Однако она поддержива-
ется далеко не всеми компаративистами и имеет статус лишь 
«перспективной» рабочей гипотезы. Особое неприятие данная 
гипотеза вызывает у ученых Запада. тем не менее, ученики 
С.а. Старостина продолжают изыскания в этом направлении, 
не теряя надежду получить фактические данные, которые бы 
позволили подтвердить эту гипотезу.

3. афразийская макросемья.
Ядро этой макросемьи составляют семитские языки, древ-

неегипетский язык, берберские языки, чадские языки (хауса). 
Следует отметить, что в свое время в.м. иллич-Свитыч причис-
лял семито-хамитские (афразийские) языки к ностратическим.

в отличие от сино-кавказской гипотезы, эта гипотеза не 
вызывает особого отторжения у большинства компаративистов 
мира. в настоящее время делаются попытки доказать, что ку-
шитские языки (сомали, оромо) и омотские языки также отно-
сятся к этой макросемье. наиболее оптимистично настроенные 
ученые (а.Ю. милитарёв и др.) даже помещают эти две группы 
на периферию афразийской макросемьи, стараясь подтвердить 
свои выводы более тщательно собранным материалом.

4. австрическая макросемья.
в рамках этой макросемьи обычно выделяются две основ-

ные ветви: австро-тайская и австро-хмонгская (австроазиат-
ская). на сегодняшний день гипотеза о родстве этих языков 
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считается плохо разработанной. в основном установлены 
лишь отдельные фонетические соответствия (и.и. Пейрос, 
С.а. Старостин). Западные школы компаративистики гипотезу 
о родстве языков этой макросемьи, как правило, не поддержи-
вают. Особенно большое сомнение вызывает вхождение в эту 
макросемью айнского языка. Представляется необходимым 
проведение дальнейших серьезных изысканий, которые мог-
ли бы подтвердить родство языков, включенных в названную 
макросемью.

5. нигер-кордофанская макросемья.
Гипотеза о родстве языков бенуэ-конго (банту и др.),  

адамава-убанги, атлантических языков (волоф), языков манде, 
языков ква, языков кру, языков догон и кордофанских языков 
была выдвинута Дж. Гринбергом на основании метода массо-
вого сравнения. на сегодняшний день эта гипотеза считается 
общепризнанной, хотя здесь остается ещё много спорных во-
просов. так, до сих пор отсутствует полноценная лексикоста-
тистическая классификация указанных языков.

6. нило-сахарская макросемья.
Гипотезу о родстве восточносуданских и центральносудан-

ских языков выдвинул Дж. Гринберг всё на той же основе мас-
сового сравнения. Эта гипотеза продолжает разрабатываться, 
хотя большинство ученых скептически относится к указанному 
таксону. Попытки доказать генетическую связь данных языков 
предпринимал м.Л. Бендер, но основательной доказательной 
базы пока не существует. Сейчас ученые пытаются собрать 
материал по отдельным суданским языкам, что позволило бы 
уточнить классификацию языков этой достаточно условно 
выделяемой макросемьи. 

7. койсанская макросемья.
О существовании данной макросемьи первым заявил 

Дж. Гринберг. Эту макросемью он также выделил на основе 
своего излюбленного метода массового сравнения, который 
многими исследователями-традиционалистами считается не-
достаточно надежным. названная гипотеза пока остается не-
признанной. Фонетические соответствия между семьями фак-
тически не установлены, не реконструирован и полноценный 
этимологический корпус входящих сюда языков. в настоящее 
время большинство исследователей сосредоточилось на изу-
чении объединений промежуточного уровня – периферийно- 
койсанской и центрально-койсанской групп языков.

Помимо 7 макросемей, выделяются ещё и 2 метасемьи – 
америндская и индо-тихоокеанская, хотя их также нередко 
называют макросемьями [4].

америндский таксон включает в себя все языковые семьи 
америки, за исключением на-дене и эскимосско-алеутских 
языков. америндская гипотеза принадлежит Дж. Гринбер-
гу [10], который и на этот раз воспользовался своим методом 
массового сравнения. Однако она фактически не признается 
ни отечественными, ни американскими компаративистами.  
в настоящее время ученые разных школ сосредоточились на 
исследовании конкретных автохтонных языков америки, а 
также языков определенных ареалов (например, амазонии), 
пытаясь получить данные, которые бы позволили уточнить 
генетические связи между языками этой условной метасемьи.

индо-тихоокеанская метасемья также была выделена 
Дж. Гринбергом на основе всё того же метода массового срав-
нения применительно к языкам новой Гвинеи, австралии, 
тасмании и андаманских островов. Однако у многих ученых 
родство всех этих языков вызывает большие сомнения. Жар-

кие споры ведутся вокруг родства австралийских языков с но-
вогвинейскими. требуются дальнейшие детальные изыскания 
для окончательных выводов по составу названной метасемьи. 
Большие усилия в этом плане прилагал единомышленник 
Дж. Гринберга м. рулен.

Выводы. итак, макрокомпаративистика сейчас главным 
образом занимается не выдвижением новых гипотез, а до-
скональным изучением отдельных языков в связи с отсут-
ствием необходимого фактического материала для после-
дующих широких обобщений на макроуровне. Это позволит 
уточнить количество и состав выделенных макросемей, а 
также подтвердить или опровергнуть ранее выдвинутые 
«макрогипотезы».

не прекращаются и отдельные исследования на уровне 
гипермакролингвистики. в частности, одна из гипотез, ко-
торая выдвигается сегодня макрокомпаративистами, это так 
называемая борейская гипотеза, в соответствии с которой 
существует сверхдревнее родство основных макросемей 
евразии (Дж. Гринберг, С.а. Старостин) [4]. на сегодняш-
ний день статистического подтверждения этот сценарий 
развития языков евразии из одного источника не получил, 
поскольку для подобных исследований не разработана кор-
ректная методологическая база. необходимо ещё провести 
большой объем технической работы для получения предва-
рительных прогнозов и промежуточных выводов по этому 
направлению макролингвистики. многие ученые (например, 
Лайл кэмпбелл [7]) вообще скептически относятся к идее 
такого дальнего родства языков европы и азии, которое 
предполагает борейская гипотеза. тем не менее, исследова-
ния в этой области не прекращаются, хотя в настоящее время 
и не ведутся с особым энтузиазмом.

не оставили макрокомпаративисты и идею о реконструк-
ции единого для всего человечества праязыка. исследования 
в этом направлении ведет, например, американский ученый, 
последователь Дж. Гринберга м. рулен [11; 12]. Он разра-
ботал технику так называемых глобальных этимологий, 
которая основывается на предложенном Дж. Гринбергом 
методе массовых сравнений. Поскольку метод массовых 
сравнений предусматривает большую свободу выбора 
сравниваемых единиц без какого-либо серьезного теорети-
ческого обоснования, то многие традиционалисты отверга-
ют и всю теорию м. рулена в целом. тем не менее, даже 
самые суровые критики этого подхода к вопросам моноге-
неза вынуждены признать, что некоторые этимологические 
разыскания м. рулена представляют несомненный науч-
ный интерес и не могут быть полностью проигнорированы. 
Очевидно, что наиболее полную картину происходивших 
изменений языков, их дивергенции и конвергенции можно 
будет восстановить на основании использования как тради-
ционных методов (поиск фонологических соответствий, лек-
сикостатистика, приемы ступенчатой реконструкции и др.), 
так и нестандартных методов, таких, например, как метод 
массовых сравнений Дж. Гринберга и другие вероятност-
ные методы [3]. нам представляется, что каждый из подхо-
дов вносит свой вклад в общую копилку сведений об исто-
рическом развитии языков и позволяет восстановить более 
чёткую картину глоттогонических процессов. именно та-
кая непростая задача сейчас стоит перед макрокомпарати-
вистикой, и ее пытаются решить ученые различных школ, 
как на Западе, так и на востоке.
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Мізецька В. Я. Основні напрями макрокомпарати-
вістики

Анотація. Стаття присвячена проблемам сучасного 
порівняльно-історичного мовознавства. у центрі уваги 
знаходяться розвідки в галузі макрокомпаративістики. 
ретельно аналізуються досягнення у вивченні окремих 
макрофілій, а також указані напрями подальших дослі-
джень у сфері макрокомпаративістики із застосуванням як 
традиційних, так і нестандартних методів.

Ключові слова: генетична спорідненість, лінгвістична гі-
потеза, макрокомпаративістика, макросім’я, метасім’я, таксон.

Mizetskaya V. The main directions in macrocomparativistics
Summary. The article is devoted to the problems of modern 

comparative linguistics, macrocomparative studies being in 
the centre of attention. The achievements in investigation of 
different macrofamilies are analysed and the ways of further 
work in this sphere of linguistics based on traditional and non-
standard methods are outlined.

Key words: genetic affinity, linguistics hypothesis, 
macrocomparative studies, macrofamily, metafamily, taxon.
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преподаватель кафедры немецкого и французского языков филологического факультета 
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КОГНИТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ПОНЯТИЕ КАТЕГОРИИ ПОСЕССИВНОСТИ

Аннотация. в статье на материале разных языков 
(русского, азербайджанского, французского, английско-
го) в сопоставительном плане рассматривается катего-
рия посессивности – одна из универсальных категорий 
языка. Дается обзор научных концепций и взглядов раз-
личных ученых на категорию посессивности с когни-
тивной точки зрения; на основе конкретных примеров и 
фактов показывается, что значение посессивности может 
быть выражено разноуровневыми языковыми средства-
ми, набор которых для каждого языка индивидуален.  
При прослеживании отражения в разных языках посес-
сивных отношений выявляются и разъясняются их сход-
ства и различия. Посессивность рассматривается как 
отражение в языке особенностей национального миро-
воззрения и менталитета.

Ключевые слова: категория посессивности, язык, 
когнитивное понятие, лингвокультурология, мировоспри-
ятие, менталитет.

Постановка проблемы. Посессивность – историческая 
категория, тесно связанная с историей, культурой, мировоззре-
нием, менталитетом носителей языка. в понятии посессивнос-
ти отражено отношение между двумя сущностями. такие от-
ношения формировались и стабилизировались на протяжении 
длительного периода. известно, что в человеческом обществе 
понятие посессивности прошло долгий путь исторического 
развития и дошло до нынешнего уровня. Следовательно, со-
ответственно этому, посессивность – результат долгого исто-
рического развития.

категория посессивности – система отношения к ок-
ружающему миру, существующего в мышлении не только 
отдельных индивидуумов, но и всего этноса в целом. Для 
понимания этой системы формального исследования языка 
недостаточно. Этнокультурологическое изучение категории 
посессивности, а также и других мыслительных категорий 
позволяет прийти к новым выводам. в последнее время в 
лингвистике роль человеческого фактора, являющегося ак-
тивным субъектом восприятия, приобретает особую значи-
мость. Это – проявление антропологического подхода к языку. 
антропологизм – философская категория, в центре которой 
находится человек. Сторонники этой философской концеп-
ции рассматривают понятие «человек» как основную миро-
воззренческую категорию и пытаются доказать, что на основе 
этого понятия можно проследить и разработать систему пред-
ставлений о мире [23, с. 33].

Степень исследованности вопроса. антропологический 
принцип принят в языкознании как методологическая основа 
научных исследований. е.С. кубрякова пишет, что научные 
объекты, прежде всего, изучаются по их роли в жизнедеятель-
ности человека, по функции, выполняемой ими в формирова-
нии личности [8, с. 212].

как отмечает Ю.и. Линкова, язык изучается сквозь призму 
человека для человека [10, с. 35], т.е. язык создан для человека, 
человеческих пределах, и этот предел отражен в самой струк-
туре языка. Поэтому языкознание всегда останется наукой о 
языке в человеке и человеке в языке [22, с. 15]. м.в. миловано-
ва указывает, что каждый язык в своеобразной форме описыва-
ет окружающий мир и обладает особыми способами для его 
концептуализации. выявление национальных особенностей 
восприятия реального мира невозможно без обращения к кон-
цептуальному миру «человек» [14, с. 726]. 

По мнению Э. Пириева, в формировании любого концеп-
та центральную роль играет культурная информация [1, с. 11].  
е.в. рахилина преимущество когнитивного семантическо-
го разъяснения видит в его антропоцентрической сущности  
[3; 5; 12; 17; 20].

Цель – рассмотреть категорию посессивности – одну из 
универсальных категорий языка.

Изложение основного материала. 
Прототипические конструкции посессивности. катего-

рия принадлежности имеет антропоцентрический характер, 
т.к. ориентирована на человека, изучающего и осваивающего 
окружающий мир. Это, прежде всего, находит свое отражение 
в прототипических конструкциях посессивности. известно, 
что в такого рода конструкциях в роли посессора выступает 
одушевленное лицо, человек, в роли коррелята же – неоду-
шевленные предметы. разные народы по-разному видят и кон-
цептуализируют мир, что находит свое отражение и в языках. 
По характеру отражения значения посессивности в синтакси-
ческом строе языка разные языки делят ее на группы «быть» 
и «иметь» ср: в азербайджанском языке: Mənim kitabım var; 
в русском языке: у меня есть книга; в английском языке: I 
have a book. Схематически это можно изобразить следующим 
образом: у X есть Y (X-in Y-I var) и X has Y. в этом разделе-
нии азербайджанский язык можно отнести к БЫть – языкам.  
в азербайджанском языке в конструкциях, в которых сказуемое 
формируется с помощью слова var «есть», употребляется фор-
ма родительного падежа посессора, слово же, обозначающее 
предмет обладания, принимает специальные аффиксы.

русский язык также относят к типическим «БЫть» 
языкам, т.к. здесь предикативная конструкция, выражаю-
щая понятие посессивности, строится по схеме у X есть Y.  
Ср: у игоря был ключ. английский же язык, в отличие от рус-
ского и азербайджанского, можно отнести к группе «иметь» 
языков, т.к. здесь предикативная конструкция, выражающая по-
нятие посессивности, строится по схеме X has Y (X имеет Y). 
в такого типа конструкциях посессор в именительном падеже. 
Ср: He has a car «Он имеет машину».

исследователи, опирающиеся на типологическое изучение 
языков, считают, что посессивные предикативные конструк-
ции, возникшие по схеме X has Y, представляют более ранний 
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этап в глоттогенезе предложения [13; 7]. По мнению к. Чин-
члея, иметь появляется позже как более специфичный глагол 
для обозначения отношений обладания и расширяет сферу сво-
его употребления [24, с. 19].

Мировосприятие и концепты языка. известно, что в 
языке закрепляется только то, что имело или имеет значимость 
для народа. Грамматика, в том числе синтаксис, с этой точки 
зрения приобретают особую значимость. как указывает в.и. ка-
расик, «именно в грамматике языки фиксируют наиболее суще-
ственные концепты для культуры соответствующего народа»  
[6, с. 208]. Лингвистические исследования, проводимые с при-
менением когнитивного метода, показывают, что между быто-
ванием в языке определенных синтаксических конструкций и 
мировосприятием народа имеется связь. например, а. веж-
бицкая считает, что широкое распространение конструкций типа  
у X есть Y в русском языке, т.е. конструкций, в которых основное 
лицо, субъект, выражено формой не именительного, а косвенно-
го падежа, свидетельствует о пассивно-экспериенциальной жиз-
ненной ориентации русских [4, с. 332]. такой тип установки свя-
зан с представлением о событиях как случающихся независимо 
от воли человека. Людям свойственно ощущение того, что им 
неподвластна их собственная жизнь, что их способность контро-
лировать жизнь, события ограничена [4, с. 342].

Следует отметить, что по сравнению с другими славянскими 
языками (украинским, белорусским и др.), особенно с романо-гер-
манскими языками, в русском языке предпочтение отдается по-
сессивным конструкциям, формирующимся по схеме у X есть Y. 
в английском же языке, относящемся к германским языкам, упо-
требляются конструкции, образующиеся по схеме X has Y.

употребление субъекта в именительном падеже в таких 
конструкциях свидетельствует об агентивном мировоззрении 
носителей англоязычной культуры.

Лингвокультурологический подход. Для определения 
национальных особенностей мировосприятия, находящих свое 
отражение в языке, в лингвистике используется лингвокульту-
рологический подход. именно это позволяет дать всесторон-
нюю характеристику поссесивных ситуаций в языке. Для линг-
вокультурологии значимы не только особенности употребления 
языковых единиц, но и их культурное понятие. кроме того, для 
лингвокультурологии важно и понятие «национальный харак-
тер». Под «национальным характером» понимается система 
отношений конкретной этнической общности к различным 
сторонам окружающей действительности, проявляющееся в 
устойчивых стереотипах их мышления, эмоциональных ре-
акциях и поведении целом [2, с. 74]. национальный характер 
выражается в специфических чертах индивидуального и груп-
пового поведения, настроениях, способах освоения мира, со-
блюдении традиционных норм существования, взаимоотноше-
ний, общения, поведения [21, с. 179].

анализ глаголов со значением «иметь» подтверждает эту 
мысль. в современном французском языке употребляется не-
сколько лексических единиц со значением «иметь». Среди них 
глагол avoir отличается от других в плане вступления в связь с 
другими словами в речи, а также выражения более общего по-
нятия. Этот глагол в настоящее время является одним из самых 
употребляемых и в разговорной речи, и при деловом общении, 
т.к. имеет широкий спектр значений. Глагол avoir был отмечен 
еще в IX веке и считается одним из самых древних француз-
ских слов. в старофранцузском языке это слово встречается в 
форме aveir.

корень глагола восходит к латинскому глаголу habere.  
в латинском языке звук [b] между двумя гласными переходит в 
звук [v], звук же [e], лабилизуясь в открытом слоге, превраща 
ется в дифтонг [oi]. в результате этого в современном француз-
ском языке появился фонетический вариант avoir.

Глагол posseder означает обладание какой-либо собствен-
ностью (чаще всего неодушевленными предметами), причем это 
обладание может быть ограничено во времени, оно не является 
изначальным. Этот глагол считается заимствованием из латинско-
го языка. так, корень глагола posseder происходит от латинского 
слова possidere. Хотя в латинском языке данное слово употре-
бляется в разных значениях, в старофранцузский язык оно пе-
решло в значениях «обладать; владеть каким-либо имуществом». 

Глагол douer (форма пассива: –etre doue –e), напротив, подчер-
кивает естественное, изначально присущее, неотторжимое обла-
дание тем или иным качеством, талантом. Это – исконно француз-
ское слово, корень которого связан с латинским глаголом dotare.

Глагол jouir также французского происхождения, он означает 
обладание каким-либо качеством, выгодным или приятным для 
обладателя, владение тем, что приносит удовольствие и пользу. 
исследователи указывают, что корень глагола связан с латин-
ским словом gaudere. в старофранцузском языке в результате па-
латализации звук [g] перешел в [j], в последующие же века звук 
[o] развивается в дифтонг [ou]: gaudere>gaudire>goir>joir>jouir.

такая же семантика у глагола beneficier, однако он намного 
сильнее подчеркивает пользу обладания и акцентирует извле-
чение этой пользы, принесение выгоды. известно, что этот гла-
гол образовался в XVI в. от слова benefici посредством глаголо-
образующего суффикса.

Глагол disposer подчеркивает владение как возможность 
распоряжаться собственностью по своему усмотрению (время, 
какая-либо сумма денег и т.д.). Данный глагол является заим-
ствованием из латыни [см. 16].

а.Э. Сенцов и а.Ю. Остроумова, исследуя глаголы, выра-
жающие понятие обладания в русском и французском языках 
с точки зрения национальных менталитетов, группируют их 
следующим образом:

1) владеть, иметь в распоряжении, пользоваться:
avoir, disposer, bénéficier, jouir;
2) обладать, владеть, иметь в наличии, иметься:
avoir, posséder, tenir;
3) овладевать, приобретать, занимать, захватывать:
avoir, prendre, attraper, obtenir, acquérir;
4) испытывать чувство, эмоции:
avoir, éprouver, sentir;
5) обмануть, предать, заполучить что-либо обманным 

путем, украсть:
avoir, attraper, posséder;
tromper, duper, rouler, berner, empaumer, baiser, entuber, 

emberlificoter, feinter (слова, относящиеся к жаргону, просто-
речью) [19, с. 149].

Сравнительное исследование глаголов обладания в рус-
ском и французском языках. Сравнивая структуру понятия 
обладания во французском и русском языках, в глаза бросается 
большая развитость граней понятия обладания, связанных с не-
законным обладанием, получением чего-либо обманным путем 
и обманом как соблазнением, овладением телом во французском 
языке, тогда как русский язык ограничивается лишь одной лек-
сической единицей – «поиметь». Заметим, что в русском языке 
существует ряд лексических единиц, выражающих указанные 
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категории, но эти единицы относятся к области очень низкого 
просторечья и не фиксируются в лексикографических источни-
ках, например – «кинуть», «развести». Подобные факты могут 
быть объяснены через обращение к одному из важнейших для 
современного общества факторов – правовому фактору. 

Французская культура формировалась под сильнейшим 
влиянием культуры римской, которая имела очень четкие и 
юридически зафиксированные правовые нормы (римское пра-
во). таким образом, понятие собственности как на самого себя 
(на свое тело), так и на свое имущество у французов сформи-
ровалось задолго до русских. вместе с тем французское обще-
ство, осознавая собственность человека как его неотъемлемое 
право, неизбежно сталкивалось с нарушением права собствен-
ности, что находило свое отражение в языке [19, с. 150].

Сравнительное исследование глаголов обладания в русском 
и французском языках показывает, что во многих случаях при 
описании одной и той же ситуации французский язык пред-
почитает глагол avoir «иметь», а русский – «быть» или другой 
непереходный глагол, соотносимый с ним. Подобное предпо-
чтение глагола «быть» глаголу «иметь» для выражения отноше-
ний посессивности характерно для русского языка и для всех 
восточнославянских языков, хотя в древнерусском языке гла-
гол «иметь» использовался в целом шире, чем в современном  
[15, с. 112]. Это можно объяснить тем, что в русском сознании 
наличие, присутствие чего-либо (глаголы быть, водиться, иметь-
ся) подразумевает обладание этим имуществом, возможность 
распоряжаться им. тогда как во французском сознании из факта 
наличия чего-либо не следует право обладания этим предметом. 

в современной лингвистике исследование бытия человека 
в культуре и языке – одно из ведущих направлений лингвокуль-
турологии. выражаемые в языке значения складываются в не-
кую единую систему взглядов, своего рода коллективную фи-
лософию, которая навязывается в качестве обязательной всем 
носителям языка [11, с. 64].

в старо-, средне- и новофранцузском языке категория «обла-
дания» отличается некоторыми особенностями. в старофранцуз-
ском языке категория обладания в основном выражается глаго-
лами aveir и pursedeir. Другие слова, относящиеся к микрополю 
«обладание», выражают лишь определенные нюансы данного 
понятия. н.н. Левина пишет, что «в старофранцузском языке пре-
дикаты, маркирующие отношения обладания, сохраняют разде-
ление на три группы, по наличию в их составе отличительных 
компонентов 1) сохранять, удерживать, 2) использовать, получать 
практическую выгоду, 3) получать, приобретать. количественные 
изменения основного состава данных групп незначительны, каче-
ственные изменения происходят в третьей группе за счёт расши-
рения семантического объёма значений формирующих её лексем.

Структурно микрополе «обладаемое» сохраняет тенден-
цию разделения на три группы: 1) богатство, совокупность ма-
териальных благ, 2) земельная собственность, приобретённое, 
полученное имущество. Состав микрополя претерпел значи-
тельные количественные изменения вследствие сокращения 
слов, обозначающих земельную собственность и увеличения 
состава третьей группы «приобретённое, полученное имуще-
ство». Произошедшие изменения связаны с изменениями иму-
щественных отношений и появлением новых форм собствен-
ности во Франции XVIII – XX вв. [9, с. 8].

Выводы. все это свидетельствует о том, что категория по-
сессивности, как и другие когнитивные категории (условность, 
длительность, локативность, темпоральность и др.), имеет ког-

нитивное понятие. на основе языковых фактов можно прийти к 
выводу, что категория посессивности в русском и азербайджан-
ском мировоззрении имеет более близкие черты. во француз-
ском же мышлении категория посессивности резко отличается 
от таковой в русском и азербайджанском мировоззрении.

наглядное проявление этого – использование в русском 
языке глагола быть, в азербайджанском же языке – предикатива 
var, что является результатом неагентивного отношения к окру-
жающему миру. 

Проживание тюрок и русских на соседних территориях в 
течение долгого времени, их тесные контакты привели к фор-
мированию такого взгляда на окружающий мир в их мышлении 
и мировоззрении. в этом случае во французском языке употре-
бляются глаголы avoir и posseder; конструкции, построенные 
с помощью этих глаголов, отражают агентивное отношение к 
окружающему миру.
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Сулейманова Е. Когнітивний змісту поняття кате-
горії посессивності

Анотація. у статті на матеріалі різних мов (російської, 
азербайджанського, французької, англійської) в порівняль-
ному плані розглядається категорія посессивності – одна 
з універсальних категорій мови. Дається огляд наукових 
концепцій і поглядів різних вчених на категорію посес-

сивності з когнітивної точки зору; на основі конкретних 
прикладів і фактів показується, що значення посессивнос-
ті може бути виражено різнорівневими мовними засобами, 
набір яких для кожної мови є індивідуальним. Посесив-
ність розглядається як відображення в мові особливостей 
національного світогляду та менталітету.

Ключові слова: категорія посессивності, мова, когні-
тивне поняття, лінгвокультурологія, світосприйняття, мен-
талітет.

Suleimanova Е. The cognitive notion of possession 
category

Summary. The article deals with one of the universal 
conceptual category of the language – possession category that 
is studied on the material of the different languages (Russian, 
Azerbaijani, French, English) in the comparative plan. The 
article contains a review of the different scientists’ scientific 
views of possessioncategory from the cognitive standpoint; 
the concrete examples and facts show that possession can 
be expressed by the language means of the different levels 
and they are individual for each language. When tracing the 
reflection of possessive relations in the different languages 
their similarities and distinctions are revealed and explained. 
Possession is considered to be reflection of peculiarities of the 
national world outlook and mentality.

Key words: possession category, language, cognitive 
notion, cultural linguistic, worldview, mentality.
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РЕЦЕНЗИЯ 
НА МОНОГРАФИЮ А. В. ЛЕЩЕНКО «НАРРАТИВНАЯ 
НАПРЯЖЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

Художественный текст ‒ этот поистине «вечный» объект фи-
лологических разысканий ‒ продолжает оставаться в центре вни-
мания ученых. Однако развитие, модификация и сдвиги научных 
парадигм вызывают к жизни новые подходы, которые обогаща-
ют наше видение природы и организации литературного текста.  
Это относится, прежде всего, к лингвокогнитивной исследова-
тельской перспективе, которая стала особенно заметной в отече-
ственных и зарубежных монографических публикациях в начале 
нынешнего тысячелетия (см., например, [1‒5; 7‒8]). Среди доста-
точно широкого спектра подобных украинских публикаций и дис-
сертаций особый интерес вызывает недавно вышедшая моногра-
фия анны вениаминовны Лещенко «нарративная напряженность 
художественного текста», которая посвящена малоизученной 
проблематике, удачно сформулированной в названии книги. Сра-
зу же следует отметить, что монография представляет серьезное, 
глубокое и при этом прекрасно изложенное исследование, которое 
открывает широкие методологические возможности для анализа 
художественных текстов разных видов.

Остановимся на рассмотрении монографии более детально. 
Логика представленного в ней исследования четко коррелирует с 
организацией и структурой текста книги, которая состоит из пре-
дисловия, заключения и пяти глав, а также списка использованных 
источников, списка источников иллюстративного материала и двух 
приложений. к каждой главе приведены в целом краткие, но исчер-
пывающие по своей сути выводы, которые помогают в понимании 
богатого и достаточно сложного содержания монографии.

Первая глава книги, которая называется «текст и дискурс», по-
священа двум центральным категориям современной лингвисти-
ки и выработке собственных теоретических позиций касательно 
каждой из них и их соотношения, а также построению концепту-
альной модели дискурса. автор начинает с обзора соответствую-
щей литературы, который проведен тщательно, с упоминанием 
всех значительных «научных имен» и идей. Затем в исследование 
вводится понятие дискурсивного пространства, которое охва-
тывает адресанта, адресата и типичные обстоятельства общения.  
При этом а.в. Лещенко удачно использует термин «расщеплен-
ная коммуникация», который акцентирует наличие, в частности, в 
художественном дискурсе, авторской и читательской перспектив, 
первая из которых и избирается в качестве доминантной в работе. 
Далее автор предлагает концептуальную модель дискурса, которая 
охватывает участников коммуникации, дискурсивный контекст и 
текст, взаимосвязь между которыми трактуется и эксплицируется 
в рамках понятийной модели. Основными компонентами модели 
являются информационные фокусы, то есть адресант, адресат и 
текст, которые наделены определенными атрибутами (место, вре-
мя, социо- и/или психотип, коммуникативная компетенция).

в этой модели естественно находится место и важнейшей кате-
гории коммуникации ‒ жанру, который автор рецензируемой книги 
трактует как маркер буферной зоны между дискурсом и текстом. 
Соглашаясь в целом с такой трактовкой, можно, однако, заметить, 
что взаимоотношения между дискурсом, жанром и текстом могли 
бы быть очерчены более четко. например, дискурс как порождение 
контекста, как сквозной («вертикальный») речевой поток в трие-
динстве его социокоммуникативного, когнитивного и вербального 
аспектов, и жанры, как модели и форматы общения, возникающие 
в определенной коммуникативной ситуации (в горизонтальной 
плоскости), имеют свою метафорическую точку пересечения, а 
именно текст. такое понимание базируется на широком понима-
нии жанра как, прежде всего, коммуникативного феномена, стере-
отипного социально-речевого действия [6]. в монографии, однако, 
превалирует более узкое, «текстовое» видение сущности жанра, 
которое было преодолено в жанроведческих концепциях западной 
лингвистики и публикациях исследователей, работающих в рамках 
современной генологической парадигмы. Завершается первая гла-
ва книги формулированием научно значимого и методологически 
релевантного положения об отражательном характере взаимодей-
ствия дискурса и текста и выделения трех подсистем текста как 
единого целого ‒ текста-сообщения (фактуальная информация), 
текста-коммуниката (коммуникативные характеристики текста)  
и текста-коннотата (особенности коммуникантов), каждая из ко-
торых является семиотическим пространством.

во второй главе под названием «Система категорий текста» 
автор сосредоточивается на рассмотрении текстовых категорий. 
Глава начинается с анализа тематически-релевантных лингвис-
тических исследований. Справедливо отмечая неоднозначность 
и дискуссионность проблемы выделения и систематизации 
категорий текста в современной лингвистике, а.в. Лещенко 
предлагает собственный подход к определению текстовых ка-
тегорий, которые она трактует как семиотические, то есть зна-
ковые. их систематизация осуществляется в исследовании на 
основе предложенной модели информационного пространства 
текста, которая позволяет дифференцировать дискурсивные 
и фактуальные метакатегории и категории, зависимые от них.  
в этой довольно сложной системе семиотических метакате-
горий и категорий, соотносимых с адресатом, адресантом и 
самим текстом, автор дополнительно выделяет сквозные фак-
туально-дискурсивные категории, одна из которых ‒ текстовый 
интерес ‒ особенно важна для рецензируемого исследования, 
поскольку является фоновой для изучаемой нарративной напря-
женности. интерес как психологический и текстовый феномен 
и основные характеристики напряженности как семиотической 
категории художественного текста становятся предметом ана-
лиза в третьей структурной части книги, озаглавленной «напря-
женность как категория художественного нарратива».Лещенко а.в. нарративная напряженность художественного текста. ‒ Черкассы: 

ЧП Гордиенко е.и., 2017. ‒ 336 с. ‒ ISBN 978-966-97302-0-6.
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в этой главе, на основе тщательного анализа научных 
источников, систематизируются типы читательского интереса 
и вводится понятие «нарративный интерес», который вполне 
справедливо рассматривается как психологическое и тексто-
вое явление, обладающее тремя фазами: собственно нарра-
тивного интереса, связанного с особенностями текста, пред-
нарративного и постнарративного, локализированных в сфере 
читательского восприятия. на интенсивность нарративного 
интереса влияет ряд факторов, в том числе и текстовая напря-
женность, которую а.в. Лещенко трактует как имманентную 
характеристику художественного нарратива и общеповество-
вательную стратегию, предполагающую «особый способ по-
строения и развертывания сюжета и имеющую целью форми-
рование у читателя состояния интенсивного аффективного 
отклика» (с. 103). 

в четвертой главе «методология лингвокогнитивного ана-
лиза категории нарративной напряженности» разрабатывается 
интегративная когнитивная модель нарратива с учетом основ-
ных принципов известной повествовательной схемы у. Лабова 
и теории ситуационной модели в. кинча. Построение модели 
осуществляется в рамках формирующегося направления в изу-
чении повествования ‒ когнитивной нарратологии, направ-
ленной на выявление и описание связи между нарративом как 
семиотическим целым и мышлением. Предложенная а.в. Ле-
щенко общая модель нарратива является, вне всякого сомнения, 
достойным научным ответом на естественный запрос этой но-
вой области лингвистического знания на создание собственной 
исследовательской методологии и рабочего инструментария. 

модель является схемой, которая отражает особенности 
развертывания повествования и при этом определяет предмет-
но-тематическое содержание его эпизодов как главных единиц 
членения нарратива. на ее основе автор выделяет три когни-
тивных протоструктуры нарратива – проспекционную, ретро-
спекционную и рекогниционную, каждая из которых показыва-
ет синтагматику нарративных фаз, их тематическую развертку 
и нарративное время повествования. Последнее коррелирует с 
когнитивной стратегией адресата ‒ проспекцией, ретроспек-
цией или рекогницией, которая сопровождается соответствую-
щим эмоциональным состоянием ‒ саспенсом, любопытством 
или замешательством. комбинаторика протоструктур позво-
ляет построить 90 потенциально возможных инвариантов нар-
ратива, которые реализуются в конкретных повествовательных 
текстах. в когнитивную модель встроена программа напря-
женности текста, которая присутствует в трех планах модели 
‒ сюжетном, жанровом и дескриптивном (текстовом), где она 
актуализируется с помощью триггеров двух видов: интеллек-
тивных (недостаточность, неоднозначность подаваемой в худо-
жественном тексте информации) и эмотивных (эмоциогенное 
представление персонажей и ситуаций). таким образом, как 
показывает и утверждает автор монографии, напряженность 
может быть представлена в виде когнитивной модели, которая 
репрезентируется текстовыми дескрипциями, коррелирующи-
ми с этой моделью.

и, наконец, в пятой главе книги «нарративная напряжен-
ность в коротких рассказах а. кристи» предложенная автором 
методология лингвокогнитивного анализа нарративной напря-
женности художественного текста экземплифицируется на ос-
нове исследования коротких рассказов знаменитой британской 
писательницы, которые, как отмечает автор, представляют со-
бой «широкое поле для серьезных нарратологических студий» 

(с. 174). исследование напряженности в рассказах предваряет 
попытка их жанровой дифференциации с адаптацией к спе-
цифике произведений агаты кристи: автор сначала выделяет 
12 наиболее типичных жанров популярной литературы, затем 
рассматривает те из них, которые представлены в произведе-
ниях писательницы, а потом вводит трансжанровое название 
«криминальная история», под которое подпадают рассказы, 
повествующие о расследовании или предотвращении престу-
плений. именно они и становятся объектами конкретного ис-
следования, которое организуется в два этапа. вначале автор 
выявляет когнитивные модели, лежащие в основе криминаль-
ных историй, которые описываются на основе примеров и ви-
зуализации, демонстрирующей специфику повествовательной 
схемы рассказа и особенностей реализации его программы 
нарративной напряженности. Затем анализируются триггеры 
текстовой напряженности, развернутая типология которых 
сопровождается в монографии тщательным анализом соответ-
ствующих примеров. апробация лингвокогнитивного анализа 
завершается созданием специального протокола описания тек-
стовых дескрипций-триггеров, активирующих напряженность 
в отдельных фрагментах текстов.

таким образом, структурная организация текста моно-
графии способствует логическому движению читательского 
восприятия, которое разворачивается от ознакомления с на-
учным контекстом представленного исследования к его тео-
ретическим положениям, методологическим принципам и их 
практическому приложению. Суммируя общее впечатления 
от книги, следует еще раз подчеркнуть, что это глубокая ра-
бота, делающая несомненный научный вклад в современное 
междисциплинарное направление ‒ когнитивную нарратоло-
гию, а также в методологию проведения лингвокогнитивных 
исследований художественных текстов. необходимо еще раз 
отметить превосходный стиль изложения в книге, а также 
прекрасное владение ее автором метаязыком языкознания и 
литературоведения. Заслуживает похвалы и использование 
разнообразных визуальных средств в тексте монографии, 
которые являются своеобразным риторическим приемом, 
убеждающим читателя в значимости представляемых поло-
жений и данных.

конечно, как и каждое содержательное, интересное иссле-
дование, книга а.в. Лещенко может вызвать некоторые дискус-
сионные замечания. Основное из них касается недостаточной 
репрезентативности в содержании и структуре текста совре-
менной концепции жанра ‒ одной из центральных научных 
категорий, используемых в монографии. как уже отмечалось 
выше, трактование сущности жанров ограничено в книге пред-
ставлениями преимущественно российского генологического 
направления. в то же время значительные теоретические на-
работки представителей западной лингвистики, в том числе 
имеющие лингвокогнитивную направленность [9], не полу-
чили должного освещения в работе, несмотря на их широкую 
известность в мире. кроме того, учитывая значение категории 
«жанр» для исследования, можно было бы структурно выде-
лить в отдельный параграф его теоретическое рассмотрение в 
первой главе. касаясь оформления книги, в целом качествен-
ного, необходимо все-таки отметить, что в ней явно не хватает 
авторского и предметного указателей ‒ важных элементов на-
учного аппарата академической книги и жанра монографии, с 
помощью которых читатель может легко найти интересующую 
его информацию.
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Эти замечания, однако, нисколько не приуменьшают вы-
сокую научную ценность исследования а.в. Лещенко, пред-
ставленного в монографии «нарративная напряженность ху-
дожественного текста». вне всякого сомнения, эта книга будет 
интересной и полезной широкому кругу представителей отече-
ственной и зарубежной филологии, работающих в таких облас-
тях, как когнитивная лингвистика, лингвистическая генология, 
дискурсивный анализ и литературоведение.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА МОНОГРАФІЮ Є. С. ЧЕКАРЕВОЇ

«МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ 
ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ (ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ)» 
у сучасному науковому дискурсі мова часто є предметом 

комплексних інтердисциплінарних досліджень, які ґрунтуються 
на досягненнях лінгвістичної когнітології, лінгвокультурології  
і дають змогу по-новому трактувати мовні явища з урахуванням 
екстралінгвальних даних. Саме в такому ракурсі виконано моно-
графію Є.С. Чекаревої, присвячену аналізу концептуальних сфер 
простору й часу в давньогрецькій мовній картині світу. 

вивчення специфіки вербалізації концептів у функцій-
но-семантичному полі простору й часу ще не ставало пред-
метом комплексного дослідження на матеріалі давньогрецької 
мови. Підхід, застосований у монографії Є.С. Чекаревої, спря-
мовано на вироблення теоретичних і методологічних засад 
концептуального аналізу лексичних одиниць у давньогрецькій 
мові, виявлення закономірностей їх когнітивного і структур-
но-семіотичного моделювання.

рецензоване дослідження є монументальною працею, ви-
конаною в межах магістрального напряму наукового знання –  
когнітивно-комунікативного, що дає змогу переоцінити та пе-
реосмислити досвід попередніх науковців, глибоко поринути 
у сфери когнітивного змісту різнорівневих мовних одиниць  
і визначити їх універсальні та специфічні риси.

Занурення у специфіку організації мовної картини сві-
ту еллінів дає змогу ґрунтовно пізнати специфіку мислен-
ня людини і сприйняття дійсності. концептуальні сфери 
простору й часу відіграють важливу роль у формуванні 
системи мови взагалі, адже в процесі концептуалізації й 
категоризації цих поняттєвих структур відбираються й відо-
бражаються у свідомості людини базові концепти структу-
рування світу, що допомагає глибше поглянути на сутність 
мови в цілому. найбільш інформативним рівнем для виявлен-
ня засад формування картини світу носіїв мови є її лексико- 
семантична система. Детально проаналізована в роботі Є.С. Че-
каревої лексика просторової і часової семантики давньогрець-
кої мови дає підстави для розкриття специфіки формування 
базових поняттєвих структур концептуальної системи еллінів.

актуальність теми монографії видається очевидною і зу-
мовлюється двома важливими аспектами: актуальністю самої 
сфери дослідження загалом (що нині є безперечним фактом) 
і актуальністю конкретної проблеми, що вирішується в моно-
графії. Спеціальні проблеми, які розглядаються в роботі, а саме 
концептуальні сфери простору й часу в системі іменників, при-
кметників, дейктичних елементів давньогрецької мови, також 
не викликають заперечень щодо необхідності їх вивчення з по-
зицій сучасної парадигми наукового знання. 

Позитивною якістю монографії є її теоретико-мето-
дологічне підґрунтя, яке базується на фундаментальних 
концепціях сьогодення: теорія мовної картини світу як ма-
теріального втілення результатів пізнавальної діяльності 
людини (н .арутюнова, Є .Бартмінський, Л .вайсгербер, 
а .вежбицька, Д .Герартс, І .Голубовська, р .Джекендофф, 
О .корнілов, м .толстой, Б .уорф, Г .Хойер); когнітивний 
підхід до визначення статусу категорій і концептів як ба-
зових поняттєвих структур (а .Бабушкін, а .вежбицька, 
Л .фон вітгенштейн, Г .волохіна, Б .Горайська, т .ван Дейк, 
р .Джеккендофф, м .Джонсон, О .кубрякова, Дж .Лакофф, 
р .Павільоніс, З .Попова, а .Приходько, е. рош, О .Селівано-
ва, Дж .тейлор); функціонально-семантичний підхід до ви-
вчення мови як системи інтегрованих одиниць (О .Бондарко, 
Л .вайсгербер, С .карцевський, м .трубецькой, р .Якобсон) . 
у такій серйозній палітрі наукових парадигм по-новому екс-
плікуються об’єкт і предмет дослідження – лексико-семан-
тична система давньогрецької мови як засіб і форма репрезен-
тації концептуальних структур простору й часу.

кваліфікований аналіз досить великого теоретичного і фак-
тологічного матеріалу забезпечив високу аргументативність 
наукових результатів проведеного дослідження. наукова но-
визна монографії визначається застосуванням комплексного 
системно-структурного підходу до вивчення функціонально- 
семантичних особливостей одиниць різних лексико-граматич-
них класів давньогрецької мови як репрезентантів просторо-
во-часових концептуальних сфер. наведені в роботі наукові 
результати можна кваліфікувати як нові, обґрунтовані, такі, що 
мають теоретичну і практичну значущість.

визначальними особливостями монографії Є.С. Чекаре-
вої, на наш погляд, є такі: 1) всебічний аналіз теоретичних і 
методологічних засад когнітивної лінгвістики; 2) застосуван-
ня категоріального апарату дослідження, методів і прийомів 
класифікації лексики просторової і часової семантики з ураху-
ванням принципу антропоцентризму; 3) виявлення специфіки 
об’єктивації концептуальних сфер простору й часу в системі 
давньогрецької мови.

алгоритм викладу матеріалу задається логічною компо-
зицією роботи: 2 блоки – теоретико-методологічний аналіз  
(1 та 2 розділи) та 3 блоки (3‒5 розділи) – практичний аналіз 
мовної репрезентації концептуальних сфер простору й часу в 
системі одиниць різних лексико-граматичних класів давньо-
грецької мови. Основний зміст третього, четвертого і п’ятого 
розділів займає аналіз систем іменників, прикметників, при-
слівників, займенників та прийменників як вербалізаторів кон-
цептуальних сфер простору й часу в давньогрецькій мові. При 
цьому авторка виходить із того, що кожен лексико-граматичний 

Чекарева Є.С. мовна картина світу в лексико-семантичній системі давньогрецької 
мови (просторово-часовий аспект) : [монографія] / Є.С. Чекарева. – Х. : Хну імені в.н. 
каразіна, 2017. – 416 с.
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клас слів (частина мови) відповідає певним когнітивним про-
цесам і по-своєму репрезентує результати осмислення й усві-
домлення людиною навколишнього світу. відповідно до цього, 
в роботі досліджуються лексико-семантичні групи одиниць 
просторово-часового значення в окремих частинах мови, ана-
лізується їхній кількісний і якісний склад із подальшим вста-
новленням універсальних та етноспецифічних рис об’єктивації 
концептосфер простору й часу в давньогрецькій мові.

Достовірність результатів зумовлена широким та якісним 
підходом до досліджуваної проблематики, аргументованістю 
наукових висновків, які надано в кожному розділі й у загальних 
висновках, експериментальною перевіркою отриманих даних. 
тема і зміст монографії, отримані результати відповідають га-
лузі дослідження. експліцитність інтерпретації рецензованої 

роботи свідчить про безумовну об’єктивність проведеного 
дослідження та не дає змогу взяти під сумнів достовірність 
отриманих результатів. Очевидним є великий обсяг роботи, 
проведеної авторкою, коректність експериментів і старанність 
оброблення результатів, володіння філологічним дискурсом та 
термінологією дослідження.

Загалом монографічне дослідження Є.С. Чекаревої робить 
важливий внесок у розвиток вітчизняної класичної філології, 
зокрема в царині вивчення лексичної семантики давніх мов, що 
дає підстави для подальшого моделювання як окремих фраг-
ментів, так і цілісної картини світу, втіленої в давньогрецькій 
мові. Лінгвокультурологічна спрямованість роботи Є.С. Чека-
ревої робить її цікавою й корисною для широкого кола фахівців 
гуманітарного профілю.
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